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Abstract
The aim of this study is to investigate colonization processes and population and agricultural development during the
16th century. The studied geographical area consists of the northern part of the northernmost province of Sweden of
that time, Västerbotten. During this period, this part of Sweden consists of four parishes, from the south to the north:
Piteå, Luleå, Kalix and Torneå. The area constitutes a bailiwick (county administrative division) of its own, the northern
bailiwick of Västerbotten. The geographical area studied in this thesis is today’s County of Norrbotten below the border
of Lappmarken and Torneå Municipality in Finland.
By the middle of the 16th century the region is an established and developed agricultural district. The average farm’s
acreage is nearly three acres. The differences between the parishes are considerable, however. Besides arable farming
and cattle farming, fishing is important.
Studying land colonization, settlements and population in 16th century Sweden means being limited mainly to one
kind of source, namely bailiff accounts (fogderäkenskaper). These accounts consist of cadastres (land registers of rent
and revenue), registers of other ordinary and extraordinary taxes, and, from the end of 1560s, the tithe registers. This
collection of registers constitutes the bailiffs’ accounts of incomes and expenses and is an expression of the increased
control exerted by the Crown over production and private wealth in the country.
An important task has been to check the quality of the sources for the study. Quality means in this context up-todateness and completeness. An investigation of the sources shows that they were regularly updated. By comparing the
different registers the completeness can be examined, i.e. the extent to which they correctly follow the instructions,
“undervisningar”.
These circumstances, the up-to-dateness and completeness of the sources, guarantee the possibility of describing, in
a correct manner, the real situation in the region regarding the land colonization, settlements and population.
Placing the development in the studied region in a geographical context has been important. Some studies have
been performed using the cadastre registers, many of which were included in the Nordic project studying the late
medieval desertion of the colonization process in Sweden during the 16th century, Nordiska ödegårdsprojektet.
A feature of the development in Sweden during the 16th century is two periods of growth and a weak or retrograde
period in between. A common pattern in the settlement development is a strong growth in 1540s and 1550s. In the late
1560s and during the 1570s the settlements are weakening, stagnating or decreasing. From 1580 and onwards, another
growth of farms is established again, to a greater or smaller extent.
The increase in the population is generally considered to be the main cause of the land colonization process in the
1540s and 1550s. The weaker development of the next two decades is related to the Nordic Seven Years’ War
(Nordiska sjuårskriget), with its great negative impact on many areas in Sweden. After a fast recovery the colonization
process starts again and is in progress for the rest of the century.
A closer study of the situation in two parishes in Norrbotten shows that the two periods of growth have different
qualities. The first period, during the 1540s and 1550s, illustrates traditional progress through colonization. The growth
consists of farm divisions and the establishment of new farms. The development of new farms follows a certain pattern.
By clearing land the farm is established, a first registration is made, and the farm obtains tax release for a few years and
is finally entered in the land register (jordeboken). During this period the agricultural sector is growing when both new
and already established farms contribute by land reclamation.
During the second period of growth the farm division process continues and new farms are established. However,
this time the new farms are generally of another kind. They are very small and are established mainly by detaching parts
or buying land from older farms, not by land reclamation. The agricultural sector is not growing, with some exceptions,
during this period. Furthermore, the population increase during the earlier period, which seemed to “force” the
agricultural sector to grow, is not effective this time. Instead, during this second period, a population decrease takes
place.
The general picture of the settlement development in Sweden during the 16th century is growth. The differences
between regions concern the strength of the total growth of farms during this century. In Norrbotten the development
is weaker than in most other regions in Sweden. The western part of the country seems on the whole to have a stronger
growth than the eastern and northern part. It should be observed, however, that areas situated very close to each other
can show quite a different progress.
Keywords: Colonization. Population. Agriculture. The 16th century. Northern Sweden.
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INLEDNING

tt förhållningssätt som får utgöra en ledstjärna för författaren till denna studie uttrycks

av Mats Alvesson och Kaj Sköldberg i Tolkning och reflexion : Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod på
följande sätt;
Empirisk forskning präglad av reflektion utgår från en skepsis mot vad som vid en ytlig anblick framstår som
oproblematiska avspeglingar av hur verkligheten fungerar, samtidigt som man vidmakthåller tron på studiet av
lämpliga (genomtänkta) utsnitt av denna verklighet kan ge viktigt underlag till en kunskapsbildning som öppnar
snarare än sluter, ger möjligheter till förståelse snarare än fastställer "sanningar".1

Förhållningssättet innebär både skepsis och tro. En skepsis mot att ytan oproblematiskt avspeglar
en verklighet, men också en tro på att det går att komma under ytan, att för begränsade utsnitt
kunna nå ett djup som öppnar mot den komplexa, mångfacetterade verkligheten. Utsnittet som
denna undersökning behandlar omfattar norrbottensdelen av det historiska landskapet
Västerbotten under en period från cirka 1520 till 1610.
Det övergripande syftet med studien är att med hjälp av ett kameralt material försöka svara på
några frågor kring demografi, bebyggelse, jordbruk och sociala förhållanden under 1500-talet.
Frågor kring befolkning och bebyggelse, kring den agrara och sociala utvecklingen är inte nya. De
har ställts gång på gång, och naturligtvis försökt besvaras, av både historiker och företrädare för
andra discipliner. För kulturgeografen är bebyggelseutvecklingen inte något nytt studieobjekt och
hushållens sammansättning har många etnologer studerat. Jordbrukets utveckling har såväl
agrarhistoriker som ekonomhistoriker behandlat. Frågor kring befolkning och sociala förhållanden
har dock i allmänhet varit historikernas revir. Att frågorna inte är nya framgår också av
forskningsöversikten som visar på den omfattade litteraturen inom området.

1

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod., sid. 6. (Lund 1994). (Boken berör
samhällsvetenskaplig forskning men tankegångarna kan enligt min mening mycket väl tillämpas inom andra vetenskapsgrenar).
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Att studera dessa frågor i det svenska 1500-talssamhället är en grannlaga uppgift. Få statistiska data
om befolkning, bebyggelse, näringar och sociala klasser och grupper finns vid denna tid. De måste
skapas ur källor vars egentliga syfte i allmänhet är ett annat, nämligen beskattning av människors
produktion och tillgångar, det vill säga skattelängder av olika slag, så kallat kameralt material. Å andra
sidan är forskningen i Sverige och Finland, jämfört med övriga Norden och framförallt övriga
Europa, gynnad när det gäller det kamerala källmaterialet, både dess omfattning och kontinuitet.
Nu ska givetvis en undersökning innehålla något nytt. Nya frågor kan ställas, nytt källmaterial
kan användas, nya områden kan studeras (både geografiska och ämnesmässiga), nya teser och
hypoteser kan läggas fram. Det kan sägas att varken området eller materialet är nytt eller att
frågorna är nya i denna studie. Men det har inte tidigare genomförts någon undersökning med
motsvarande djup och omfattning av denna del av Sverige. Att nå djupt i den norrbottniska 1500talshistorien förutsätter studier på gårds- och individnivå som också sker för vissa delar av
undersökningsområdet. Syftet är dock inte att beskriva och berätta om enskilda individer eller gårdar
utan anledningen för att använda just sådant material är att det ger möjlighet att kunna fastställa
vissa fakta om och företeelser hos befolkningen i sin helhet eller hos olika grupper i samhället, att
finna mönster och praxis, att finna det komplexa förflutna.

UTFORMNING
Studien består av följande fem delar;

INLEDNING, FÖRARBETE, HUVUDARBETE, AVSLUTNING OCH

TILLÄGG.

FÖRARBETET inleds med en översikt av den europeiska utvecklingen från högmedeltid till år
1650. Därefter redovisas en modell för 1500-talets utveckling samt en sammanställning av vissa
empiriska fakta som forskningen om det förindustriella samhället har genererat. En
forskningsöversikt, med betoning på den nordiska forskningen och 1500-talet, presenteras sedan.
Efter denna följer en längre kritisk granskning av källmaterialet där även metodfrågor diskuteras.
Där behandlas källornas, det kamerala materialets (skattelängdernas), allmänna kvalitet såväl som
deras lämplighet för studier av delar av samhället under 1500-talet. Sist i denna del kommer en
beskrivning av undersökningsområdet.
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HUVUDARBETET redovisar resultatet av undersökningen och kan beskrivas med tre ledord,
beskrivning, analys och jämförelse.
Beskrivningen redovisar utvecklingen av befolkning, bebyggelse, jordbruk och sociala förhållanden
i undersökningsområdet. Studien är kvantitativ och visar förändringar på olika nivåer; fögderi,
socken och by.
I analysen studeras innehållet i utvecklingen. Det innebär bland annat att frågor kring
kolonisationens och ödeläggelsens struktur samt kring förändringar i hushållens storlek och
sammansättning besvaras. Här ingår även en analys av den sociala utvecklingen, det vill säga ökar
eller minskar skillnaden mellan stor- och småbönder över tiden.
En jämförelse med utvecklingen i andra delar av och regioner i Sverige får en stor plats i studien.
Möjligheten till jämförelse med andra delar av Sverige är speciellt goda då många undersökningar är
gjorda inom det Nordiska ödegårdsprojektet. 2
AVSLUTNINGEN försöker ge en helhetssyn på utvecklingen i undersökningsområdet. Där
undersöks också eventuella samband mellan de tre undersökta företeelserna, befolkning, bebyggelse
och jordbruk. Där diskuteras också faktorer bakom och orsaker till utvecklingen under 1500-talet.
Sist undersöks om den modell som tidigare har presenterats i

FÖRARBETET

överensstämmer med

utvecklingen i regionen och om Slicher van Bath sammanställning av empiriska resultat från andra
studier även äger giltighet i undersökningsområdet.
TILLÄGGET beskriver situationen i en enskild by och på en enskild gård och en betraktelse ur
detta perspektiv kanske ger en mer jordnära bild av utvecklingen.

2

Se Janken Myrdal, 1500-talets bebyggelseexpansion: en forskningsöversikt; där bebyggelsedata från ödegårdsprojektet har
sammanställts, i Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar, sid. 113-132.
Red. av Anders Perlinge. (Stockholm 1996).
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FÖRARBETE

O

EUROPA : FRÅN HÖGMEDELTID TILL 1650

m några drag i den europeiska utvecklingen under 1500-talet är forskarna idag

överens. De sammanfattas av Janken Myrdal och Johan Söderberg på följande sätt:
Europa präglas av befolkningsökning och stark prisstegring under den s.k. prisrevolutionen. De odlade arealerna
utökas och produktionen i jordbruket ökar. På vissa håll, som i norra Italien, Holland och England, sker en
teknisk utveckling med införande av foderväxtodling och utdikning. I östra Europa pressar godsägarna tillbaka
bönderna, och Västeuropa importerar stora mängder spannmål därifrån. Internationell handel och arbetsdelning
vidgas.3

Befolkningen och bebyggelsen växer, jordbrukets produktion ökar, handeln vidgas. Mycket av
tillväxten i befolkning och produktion är dock en återhämtning efter senmedeltidens agrarkris; den
hundraåriga kris som följde efter den förödande pestepidemi som drabbade Europa vid mitten av
1300-talet, digerdöden. Befolkningstillväxten på 1500-talet, liksom krisen på 1300-talet, är ett
uttryck för den vågrörelse som karaktäriserar befolkningsutvecklingen under historiens gång.
Europas befolkning antas ha tredubblats från Kristi födelse till år 1700 och utvecklingen med dess
vågrörelse kan ses i DIAGRAM 1 [Se nästa sida]. Vågdalar förekommer i slutet av det romerska rikets
tid, från mitten av 1300-talet och hundra år framåt. Vågkammar inträffar under århundradena
mellan 1000 och 1300, från mitten av 1400-talet och hela 1500-talet. Den period som behandlas i
denna studie, 1500-talet, präglas alltså av en mycket kraftig befolkningstillväxt, globalt likväl som i
Europa.4

3 Janken
4

Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik : agrar ekonomi i 1500-talets Sverige, sid. 9. (Stockholm 1991).
Massimo Livi-Bacci, A concise history of world population, sid. 33. (Cambridge, MA 1992).
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DIAGRAM 1: BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I EUROPA FRÅN KRISTI FÖDELSE TILL ÅR
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Källa: Massimo Livi-Bacci, A concise history of world population. Table 1.3

Från år tusen till mitten av trettonhundratalet
Århundradena mellan år 1000 och 1300 är alltså en expansiv period i Europa och världen.
Befolkningen i Europa växer till det dubbla eller tredubbla.5 Odlingen i Sverige expanderar, dels
genom förtätning av bebyggelse och odling i de etablerade bygderna, dels genom att nya gårdar tas
upp på utmarker som tidigare saknat bebyggelse. De svenska landskapslagarna, som nedtecknas
under denna period, gynnar nyodling. Östgötalagen stadgar att de som vill odla alltid har vitsord.
Enligt Hälsingelagen, som reglerar förhållandet i undersökningsområdet vid denna tid, är
nyodlingen nästan helt fri.6 I Europa återbesätts och återuppodlas även tidigare övergivna gårdar
och marker.7 Denna expansiva tid, från år 1000 till början eller mitten av 1300-talet, är inte något
som är unikt för Europa, utan omfattar hela världen. Som framgår av TABELL 1 [Se nästa sida]
växer befolkningen på nästan alla kontinenter mellan år 1000 och år 1340. Enda undantaget är
Asien där en nedgång i befolkningen verkar starta redan under 1200-talet.

Massimo Livi-Bacci, A concise history of world population, sid. 44. (Cambridge, MA 1992).
Janken Myrdal, Jordbruket under feodalismen 1000-1700, sid. 25. (Stockholm 1999).
7 Massimo Livi-Bacci, A concise history of world population, sid. 44. (Cambridge, MA 1992).
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TABELL 1: KONTINENTERNAS BEFOLKNING (ÅR 1000 – 1700) I MILJONER
År

Asien

Europa

Ussr

Afrika

Amerika

Oceanien

Världen

1000
1200
1340
1400
1500
1600
1700

152
258
238
202
245
338
433

30
49
74
52
67
89
95

13
17
16
13
17
22
30

39
48
80
68
87
113
107

18
26
32
39
42
13
12

1
2
2
2
3
3
3

253
400
442
375
461
578
680

Källa: Massimo Livi-Bacci, A concise history of world population. Table 1.3

Det är känt att denna expansiva fas i Europa börjar mattas av i slutet av 1200-talet och början av
1300-talet. På många håll stagnerar befolkningsutvecklingen och bebyggelseexpansionen upphör.
Orsakerna är flera; nämnas kan ett försämrat klimat, ett teknologiskt stillastående och en utsugning
av de bästa jordarna.8 Bilden är dock inte entydig. I England fortsätter expansionen fram till cirka
år 1350. Samma gäller norra Sverige, särskilt i de nordligaste delarna, där nyodlingen fortsätter in i
1300-talets första hälft.9

Den stora döden
Den drygt trehundraåriga globala tillväxten (år 1000 till år 1300) var långsam och stabil. Världens
befolkning hade nära fördubblats. Tillväxten bryts nu plötsligt vid mitten av 1300-talet. Den följs av
ekonomisk stagnation, befolkningsnedgång, ödeläggelse av gårdar och av hundra år av kris med
sjunkande produktion.10 Orsaken är ”den svarta döden”, ”den stora döden”, ”digerdöden” –
pestepidemin har många namn. Epidemin grasserar i Europa mellan åren 1347 och 1351. Det
kommer att dröja ungefär tvåhundra år, till mitten av 1500-talet, innan Europas befolkning befinner
sig på samma nivå som före krisen.11
Pesten rörde sig långsamt i Europa från söder mot norr för att slutligen svänga av mot öster.
Åren 1358 – 63 och 1367 – 71 svepte pesten på nytt över hela Europa. Det var dock den första
epidemin som var den absolut allvarligaste. Från England, Frankrike och norra Italien finns källor
som kan ge en bild av dödligheten under pesten. Under några månader dog mellan en fjärdedel och
hälften av människorna i de områden där pesten härjade. Källmaterialet i Norden är tunnare men
det finns ingen anledning att förmoda att det nordiska området drabbades lindrigare av pesten än
övriga Europa.

Massimo Livi-Bacci, A concise history of world population, sid. 45. (Cambridge, MA 1992).
Janken Myrdal, Jordbruket under feodalismen, 1000-1700, sid. 119. (Stockholm 1999).
10 Janken Myrdal, Jordbruket under feodalismen, 1000-1700, sid. 111. (Stockholm 1999).
11 Massimo Livi-Bacci, A concise history of world population, sid. 47. (Cambridge, MA 1992).
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Om följderna av pesten skriver Janken Myrdal:
Digerdöden ledde till att det blev svårt att få tag i odlare. Ödegårdar blev allt vanligare. Exempelvis omtalas från
Strängnäs stift 1383 att folkbrist uppkommit genom krig och pest och kyrkans egendomar låg ofta öde. En annan
var att de fattigaste försvann – de hade dött eller fått lediga gårdar. I en förordning från 1395 skriver ärkebiskopen
som motivering för en indragning av fattigtiondet i Hälsingland, om vilket det stått strid redan före pesten i olika
delar av landet, att genom den stora döden hade de många fattiga försvunnit. Det uppstod också brist på präster,
vilket påskyndade sammanslagning av socknar.12

Åren 1350 – 1450 präglas av ödeläggelse och befolkningsminskning. Perioden brukar kallas
”senmedeltidens agrarkris” och är en allmäneuropeisk företeelse. Undantag finns dock och i Sverige
är Norrlands kustland där undersökningsområdet, norra Västerbotten ligger, ett sådant. Här verkar
en expansion föreligga. Den odlade arealen växer relativt kraftigt under 1300-talet och något
svagare under 1400-talet vilket inte kan vara förenligt med någon kris.13 En förklaring kan vara att
agrarkrisen visserligen påverkar förhållandet i de norrländska kustområdena men att expansionen
där är så kraftig att det endast sker en avmattning och dämpning av utvecklingen och att det inte
leder till någon kris med ödeläggelse och befolkningsminskning.14

DET LÅNGA FEMTONHUNDRATALET
Det långa femtonhundratalet är en beteckning, eller snarare en ekonomisk karaktäristik av en
ungefär tvåhundraårig period, mellan 1450 och 1650. Perioden innebär ekonomisk tillväxt och
består av två faser. Den första fasen, de första hundra åren, utmärks av en allmän snabb tillväxt i
alla avseenden, inom jordbruk och industri, inom handel, i bebyggelse och befolkning. Claude de
Seyssel skriver år 1519 om förhållandet i Frankrike.
…many big cities that had been half empty are today so full that it is hardly possible to find space to build houses …

[M]any places and regions that were uncultivated and lay fallow or wooded are now entirely cultivated and occupied by
villages and houses. 15

Den andra fasen, från 1550/70 till 1620/50, innebär en inbromsning och i slutet av perioden har
utvecklingen avstannat helt. Det är starten för vad som brukar kallas ”1600-talets kris”.

Janken Myrdal, Jordbruket under feodalismen 1000-1700, sid. 118. (Stockholm 1999).
Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 305. (Umeå 1971). Utvecklingen år 1314 – 1606 för
Umeå och Bygdeå socknar framgår av fig 49. Skattejordens förändringar i Västerbotten under senmedeltiden och nyare tidens
början enligt två i texten diskuterade alternativ (A och B).
14 Janken Myrdal, Jordbruket under feodalismen 1000-1700, sid. 124. (Stockholm 1999).
15 Robert S. Duplessis, Transitions to capitalism in early modern Europe, sid 47.(Cambridge 1997).
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I en debatt i det engelska parlamentet år 1621 kommenterar Sir Edwin Sandy situationen i England
med följande ord:
Looms are laid down… The farmer is not able to pay his rent… The faires and markets stand still. 16

Utvecklingen i Europa under perioden som föreliggande studie behandlar präglas alltså av en
kraftig tillväxt i många avseenden. Under 1500-talet ökar befolkningen i Europa med 22 miljoner
eller 33 %. Det måste dock betonas att mycket av den utveckling som sker under det långa
femtonhundratalet är en återhämtning efter krisen i mitten av 1300-talet, det vill säga den så kallade
senmedeltida agrarkrisen. Övergivna gårdar och marker upptas och återuppodlas i stor
utsträckning.
Samtidigt med en samsyn kring denna bild av utvecklingen i Europa under det långa 1500-talet
betonas att de regionala skillnaderna är betydande, både ur ett europeiskt och ur de enskilda
nationernas perspektiv. Således hävdar den italienske ekonomhistorikern Carlo Cipolla att en
omfattande ekonomisk tyngdpunktsförskjutning äger rum i Europa under 1500- och 1600-talen.
Från Medelhavsområdet, som vid medeltidens slut är den mest utvecklade delen av Europa, sker en
förskjutning till Nordsjökusten som är ekonomiskt dominerande vid slutet av 1600-talet.17
Om dessa europeiska regioner visar på avsevärda skillnader i den sociala och ekonomiska
utvecklingen under 1500-talet är kanske dock de regionala olikheterna inom de olika
nationalstaterna än större. Här spelar förmodligen regionernas olika ekologiska förutsättningar en
större roll som bland annat den franske historikern Fernand Braudel visar i sitt stora verk om den
mediterrana ekonomin under 1500-talet. Där framgår att stora skillnader finns i utvecklingen på
slättbygder respektive i bergsregioner i Medelhavsområdet.18 Sverige måste också regionaliseras, i
skogsregioner och slättbygder, i kust- och inlandsområden, i nord och syd etc. för att någon djupare
analys av utvecklingen ska kunna genomföras.

Robert S. Duplessis, Transitions to capitalism in early modern Europe, sid 47.(Cambridge 1997).
Carlo M. Cipolla, Before the industrial revolution : European society and economy, 1000-1700, sid. 248 ff. (London 1981).
18 Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II. (London 1975).
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17
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FEMTONHUNDRATALETS UTVECKLING: EN MODELL …
Myrdal och Söderberg har i sin studie Kontinuitetens dynamik : Agrar ekonomi i 1500-talets Sverige
utvecklat en modell för den ekonomiska utvecklingen under 1500-talet.19 De utgår från att den
samhälleliga produktionen sker inom tre sektorer, den primära, sekundära och tertiära sektorn. Inom
den primära sektorn produceras livsmedel, den sekundära sektorn utgörs av hantverk, bergsbruk
och handel och i den tertiära ingår statsapparaten, kyrkan och utbildningsväsendet.
De konstaterar att under 1500-talet utvecklas de sekundära och tertiära sektorerna starkare än
den primära sektorn. Inom den primära sektorn, det vill säga i huvudsak inom jordbruket, sker
ingen teknisk utveckling och därmed ingen produktivitetsökning. Jordbruksproduktionen ökar
visserligen men det beror på att arbetskraften blir större inom sektorn. Handel och bergsbruk, den
sekundära sektorn, utvecklas tekniskt och där sker produktivitetsökningar. De som efterfrågar
denna sektors produkter och tjänster är framförallt den tertiära sektorn, statsapparaten och
militären, men även delar av den sekundära sektorn, till exempel bergsbruket. Inom den tertiära
sektorn växer statsapparaten kraftigt i och med framväxten av nationalstaten. Det sker även en
”teknisk” utveckling inom administration och kunskapsförmedling och inom militärapparaten.
Den sekundära sektorn är alltså starkt expansiv och den primära mindre expansiv under 1500talet. Förklaringarna är flera till detta förhållande. Den sekundära sektorn, det vill säga hantverk,
handel och bergsbruk, gynnas av stigande befolkningstäthet. Andra faktorer är att den har nått en
position då den kan utvecklas i sig genom en stigande efterfrågan på produkter från städer och
bergsbruk. Även ett växande militärväsendet efterfrågar produkter från den sekundära sektorn.
Den primära sektorn, jordbruket, utvecklas långsammare. Det är inte fråga om någon
ekonomisk stagnation eftersom det sker en tillväxt inom jordbruket under 1500-talet. Däremot sker
inga grundläggande teknologiska förändringar. De teknologiska block eller komplex som omger
1500-talet är högmedeltidens expansion och den förindustriella agrarrevolutionen. Under 1500-talet
saknas delar av blocket eller delar av komplexet för att en teknologisk förändring skulle kunna ske.
Det saknas billigt järn (till järnplogarna) och en marknad (för en övergång till växelbruk som ger
större skördar) under denna tid.
Den tertiära sektorn utvecklingen har också betydelse för den primära sektorns utveckling.
Första halvan av 1500-talet, genom upprättandet av nationalstaten, medför en period av relativ
stabilitet som bidrar till återuppodling och befolkningstillväxt. Samtidigt tas allt större resurser ur
19

Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik : agrar ekonomi i 1500-talets Sverige, sid. 16-24. (Stockholm 1991) Följande
sidor är en sammanfattning av författaren.
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produktionen till stärkande av statsapparaten. Under andra halvan av seklet ökar resursuttaget, med
en tydlig start i början av 1560-talet i och med sjuårskriget. Här startar den krigsekonomi, som
redan nu, men framförallt under 1600-talet, blir en hämsko för den agrara utvecklingen.
Den ekonomiska utvecklingen under 1500-talet kan sammanfattas sålunda:
Den primära sektorns relativa teknologiska stagnation under 1500-talet kan inte ses som en naturlig följd av
jordbrukets traditionella tröghet. Tvärtom måste den förklaras, och vi menar att den kan förklaras med den med
nödvändighet språngvisa övergången från ett teknologiskt komplex till ett annat, med den sekundära sektorns ännu
ofullständiga utveckling och med den tertiära småningom mera utpräglade parasitära roll gentemot bondejordbruket.20

… OCH EMPIRI …
En kraftig befolkningsökning kan konstateras under 1500-talet i Europa och världen. Slicher van
Bath har sammanställt empiriska fakta om vad som händer i ett förindustriellt jordbrukssamhälle
vid befolkningsökning respektive befolkningsminskning I figuren nedan[FIGUR 1: FÖRÄNDRINGAR
I DET FÖRINDUSTRIELLA JORDBRUKSSAMHÄLLET VID BEFOLKNINGSÖKNINGEN RESPEKTIVE
BEFOLKNINGSMINSKNING.]

finns en sammanställning över expansions- och tillbakagångsperioder,

expansionens och tillbakagångens art och karakteristika.21
Slicher van Bath säger vidare att alla de uppräknade effekterna av en expansion respektive
tillbakagång är empiriskt belagda men omständigheterna som gäller en viss period inverkar dock
inte överallt, inte heller hela tiden. Det går att hitta flera avvikelser i översikten. Det är också möjligt
att stöta på regionala undantag. I det fallet är man på väg att finna något nytt som kan vara av
betydelse, och dessa undantag och avvikelser förtjänar ett mera ingående studium. Översikten ska
vara ett stöd, och fungera så att man upptäcker sammanhangen.22 Följden av en befolkningsökning
är alltså bland annat ökade skillnader mellan sociala grupper inom jordbruket, en breddning av
grupperna nedersta på den sociala skalan, ökat antal småbrukare och uppkomsten av ett
jordbruksproletariat. En befolkningsminskning leder exempelvis till en förkortning av den social
skalan inom jordbruket, minskat antal småbrukare, minskning av den odlade arealen, övergång från
jordbruk till boskapsuppfödning och att jordbruksenheterna blir större.

Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik : agrar ekonomi i 1500-talets Sverige, sid. 24. (Stockholm 1991).
Delar från en sammanställning av B. H. Slicher van Bath, Grundproblem i Västeuropas förindustriella samhälle i Rune Bunte och
Lennart Jörberg (red.), Problem i världsekonomins historia, sid. 59-60. (Lund 1969).
22 B. H. Slicher van Bath, Grundproblem i Västeuropas förindustriella samhälle i Rune Bunte och Lennart Jörberg (red.), Problem i
världsekonomins historia, sid. 60. (Lund 1969).
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FIGUR 1: FÖRÄNDRINGAR I DET FÖRINDUSTRIELLA JORDBRUKSSAMHÄLLET VID
BEFOLKNINGSÖKNINGEN RESPEKTIVE BEFOLKNINGSMINSKNING.
EXPANSION

TILLBAKAGÅNG

Perioder:
1000 – början av 1300-talet.
Slutet av 1400 – 1600/1650.
1750 - 1817
Expansionens art:
Spannmålspriserna stiger i förhållande till
övriga priser och löner;
bytesförhållandena gynnsamma för spannmål

Perioder:
Början av 1300 – slutet av 1400-talet.
1600/1650 – 1750

Ekonomiska och sociala karakteristika:

Sänkning av reallönerna
Arrendehöjningar
Ökade skillnader mellan olika socialgrupper
inom jordbruket; breddning av grupperna
nederst på den sociala skalan
Ökat antal småbrukare

Tillbakagångens art:
Spannmålspriserna sjunker i förhållande till
övriga priser och löner;
bytesförhållandena ogynnsamma för
spannmål
Ekonomiska och sociala karakteristika:
Övergången från expansion till depression
framkallar ingen plötslig kris; svår situation
för spannmålsexporterande länder
(Östersjöländerna), gynnsam situation för
spannmålsimporterande länder
(Nederländerna)
Höjning av reallönerna
Arrendesänkningar
Förkortning av den sociala skalan inom
jordbruket
Minskat antal småbrukare

Uppkomsten av ett jordbruksproletariat

Åkerbruket:

Åkerbruket:

Nyodling
Minskning av den odlade arealen
Övergång från boskapsuppfödning till
Övergång från jordbruk till
jordbruk; betesmarker och höängar skiftas till boskapsuppfödning
åkerjordar
Jordbruksenheterna minskar i storlek

Jordbruksenheterna blir större
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… OCH MALTHUS
En studie, inspirerad av Malthus teori, det vill säga samspelet mellan befolkning och resurser, är
Emmanuel Le Roy Laduiers The peasants of Languedoc.23. Det är en undersökning av utvecklingen i
Languedoc, en historisk provins vid Medelhavet i södra Frankrike, från 1000- till 1600-talet med
tonvikt på den senare delen. Fram till och med 1200-talet sker en befolkningsökning och en
odlingsexpansion i området. Därefter följer en stagnation som startar i samband med den stora
europeiska missväxten åren 1314 till 1317 och följs av en befolkningsnedgång som pågår ända till
1430-talet. Befolkningstalet stabiliseras på en låg nivå fram till 1400-talets slut varefter en
befolkningsökning börjar som pågår till omkring 1570. Därefter avtar befolkningsökningen för att
omkring 1630 inträda i en stagnation fram till seklets sista årtionde och 1700-talets första, då den
för en kort tid övergår i en befolkningsminskning.
Ladurie

menar

att

svängningarna

i

befolkningsförhållandena,

befolkningsökning

–

befolkningsminskning – befolkningsökning osv., har flera och olika orsaker men genomgående
finns en uppfattning som är malhusiansk, att en befolkningsminskning leder till ett ökat
livsutrymme som leder till befolkningsuppgång som så småningom medför ett minskat
näringsutrymme och en annalkande kris. Dessa vågrörelser i befolkningshänseende kallar Ladurie
det förindustriella samhällets andning. Exempelvis är nedgångsperioden under 1400-talet, då löner
och levnadsstandarden höjs, en inandning och en paus och den expansiva perioden under 1500talet, en utandning, när en välnärd och stark befolkning snabbt börjar öka i antal.
Ladurie behandlar även den sociala skiktningen bland bondebefolkningen. Under
stagnationsperioder sker en utjämning genom att de fattigaste skikten försvinner och under
expansionsperioder ökar de sociala skillnaderna. Såsom varande annalist, det vill säga att tillhör den
franska Annalesskolan, strävar Ladurie efter att skriva totalhistoria. Därför berör han även
kulturella, ideologiska och mentala aspekter på utvecklingen i Languedoc.
Just ideologiernas och mentaliteternas betydelse har utvecklats ytterligare av en fransk historiker,
Hugues Neveux, som står Ladurie nära. Neveau tillmäter de rikare bönderna, coqs de village, en
betydande roll för den ekonomiska utvecklingen. Han menar att de rikare böndernas avsaknad av
en kapitalistisk mentalitet, att försöka maximera vinsten, leder till ekonomisk stagnation.24
I föreliggande undersökning ska förhållandena i Norrbotten ställas mot den tidigare
presenterade utvecklingsmodellen samt de av Slicher van Bath sammanställda empiriska fakta.

23
24

Emmanuel Le Roy Ladurie, The peasants of Languedoc (Urbana 1974).
Hugues Neveux, Les grains de Canbresis. Fin du XIVe, debut du XVIIe siecles. Vie et declin d´une structure economique, sid. 643.
(Lille 1974)
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FORSKNINGSÖVERSIKT
Huruvida det förhistoriska Norden uppvisar en liknande utveckling som övriga Europa är inte känt.
Däremot att Norden under medeltiden och nya tiden i stora drag har en befolkningsutveckling
liknande den europeiska. Några exaktare uppgifter om innevånarantalet under till exempel 1500talet finns dock inte. Däremot finns under 1800-talet en del kuriösa skrifter som anger ganska
exakta befolkningssiffror för Sverige under äldre tid. Nic. Bellus anser att Sverige år 1571 hade 3
miljoner invånare varav Finland ensamt 500 000 samt finner det ”sannolikt, att samma antal kunnat

vara uti Karl Knutsson tid.” Västerbottens folkmängd är enligt Bellus 42 000 vid denna tid. Än
precisare är G. Lind som i sin Undersökning om folkmängden i Sverige före Digerdöden berättar att Oden
vid sin invandring år 60 f. Kr medförde 27 720 asar, vartill komma de gamla inbyggarna, jotarne 46
400, lapparne 5 800, finnarna likaledes 5 800 och kvänerna eller hunnerna 11 600, och att Sverige
vid denna tid således hade 97 320 invånare.25
Befolkningsutvecklingen i Väst- och Centraleuropas har varit expansiv från mitten av 1400-talet
och 1500-talet igenom. Denna tendens är påtaglig för det tyska rikets olika delar, för Frankrike,
England och Spanien. I Ungern och Italien är bilden mer splittrad, delvis till följd av
genomgripande förändringar av politisk art.26

NORGE
Det norska källmaterialet påminner i hög grad om det svenska. Det gäller såväl jordeböcker som
material över extra skatter. Kvantitativt är det något mindre än det svenska under 1500-talet.27 Från
omkring år 1520 finns bevarade skattlängder som täcker en betydande del av landet. Det möjliggör
en uppskattning av antalet gårdar i landet och befolkningens storlek. Inom nuvarande gränser fanns
det då 24 000 skattebönder. Om man räknar med en genomsnittlig hushållsstorlek på 6 personer
och antar antalet stadsbor till 12 000 får vi en befolkning i början på 1500-talet på 150 000.
Detta kan jämföras med en beräknad befolkning på mellan 300 000 och 550 000 under
högmedeltiden. Det har alltså skett en mycket kraftig befolkningsminskning fram till 1500-talets
början. Det är väl dokumenterat att pesten i mitten av 1300-talet slår mycket hårt mot Norge vilket
innebär en kraftig reducering av befolkningen och ödeläggelse av många gårdar.
Från 1660-talet finns i Norge mönstringsrullor och fylliga mantalslängder som möjliggör en
ganska

god

uppskattning

av

befolkning

och

bebyggelse.

Sålunda

beräknar

man

befolkningsstorleken till 440 000. Siffran ligger nära högmedeltidens och innebär en tredubbling av

Uppgifterna är hämtade från E. G. Huss förord till sin Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten :
åren 1540-1571, (Upsala 1902), sid. VI. Karl Knutsson tid är mitten av 1400-talet.
26 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid. 17. (Lund 1972).
27 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid. 19. (Lund 1972).
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befolkningen i förhållande till början av 1500-talet. Under denna period är tillväxten jämt fördelad
över hela landet.28

DANMARK
I Danmark är källmaterialet betydligt sämre än i Norge och Sverige när det gäller studier av
befolknings- och bebyggelseutvecklingen under 1500-talet. Det är först vid mitten av 1600-talet
som det finns ett material som möjliggör en säkrare skattning av befolkningens storlek. Den
beräknas då till 800.000 varav cirka 100.000 bor i Köpenhamn och övriga städer. Uppskattningar
finns för äldre tider, en vanlig siffra är en miljon vid mitten av 1200-talet, men uppgifterna är som
sagt mycket osäkra.29 Det är dock ställt utom all tvivel att utvecklingen i Danmark följer den i övriga
Europa, det vill säga en befolkningsnedgång som startar i början av 1300-talet med en återhämtning
och uppgång från början av 1500-talet. Möjligen ligger siffrorna för mitten av 1200-talet och mitten
av 1600-talet på samma nivå.

SVERIGE OCH FINLAND
Även om det är mycket svårt att exakt uppskatta folkmängden också i Sverige under 1500-talet
torde en realistisk siffra ligga vid 600 000 invånare i det egentliga Sverige och 250 000 i Finland i
början av 1570-talet.30 Det står dock klart att det svenska rikets befolkning ökade markant under
1500-talet, uppskattningsvis med mellan 40 och 60 %. Sverige hade alltså en mycket positiv
befolkningstrend under detta århundrade. Huvuddelen av människorna bodde på landsbygden och
var i huvudsak sysselsatta i någon form av agrar verksamhet. Det fanns få städer i riket och det
dröjer en bit in på 1600-talet innan någon stad grundas inom undersökningsområdet.

Bebyggelse
Bebyggelsen var i landet mycket gles, inte minst i jämförelse med Danmark och övriga delar av
Väst- och Centraleuropa. Den var dessutom mycket ojämnt fördelad över ytan. Slättbygderna i
Västergötland, Östergötland och de småländska kust- och sjöbygderna hade liksom
jordbruksbygderna kring Mälaren och Hjälmaren en någorlunda tät bebyggelse. Synnerligen
glesbyggda var däremot en del gränsområden mot de danska landskapen, skogsbygderna norr om
Vänern, i Närke och Västmanland liksom hela Norrland – med undantag för kustområdena ända
upp till Torneå och de nedre delarna av de stora älvdalarna. I den finska riksdelen var bebyggelsen
starkt koncentrerad till kusttrakter och större sjöar.

Rolf Danielsen , Norway : a history from the Vikings to our own times /... ; translated by Michael Drake, sid.131. (Oslo : Stockholm 1995).
Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid. 20. (Lund 1972).
30 Redovisningen nedan bygger på Göran Behre, Lars-Olof Larsson, Eva Österberg, Sveriges historia 1521-1809: Stormaktsdröm och
småstatsrealitet, sid. 7ff. (Stockholm 1992).
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År 1560 fanns inom rikets gränser 103 500 skattlagda gårdar vartill kan läggas ett par tusen
kungsgårdar, säterier och prästgårdar. Norrland svarar för en tiondel, 10 800 gårdar och
undersökningsområdet för drygt 1 200 mantalssatta gårdar. Här finns även fyra prästgårdar, en
kungsgård under några år i slutet av 1550-talet och början av 1560-talet medan säterier helt saknas.
Den positiva befolkningstrend som tidigare nämnts, motsvaras naturligt nog av en
bebyggelseexpansion. Alltsedan 1400-talets sista decennier hade den huvudsakliga negativa trend
som under senmedeltiden präglade bebyggelseutvecklingen i Sverige börjat vändas i nykolonisation.
Inte minst under Gustav Vasas tid anlades talrika nybyggen över hela riket och började bebyggelsen
i skogsbygderna förtätas. Denna kolonisation fortsatte fram till 1600-talets början och ledde till
uppkomsten av tusentals nya gårdar runt om i riket. Visserligen kunde denna utveckling bromsas
tillfälligt, exempelvis under det nordiska sjuårskriget 1563-1570, men trenden var klar.
Det sker alltså en nykolonisation i Sverige, liksom i övriga Europa, under 1500-talet med en
positiv befolkningstillväxt och en växande ekonomi. Kunskapen om denna utvecklings omfattning,
innehåll och kronologi för olika regioner i Europa och inom nationalstaterna är begränsad. LarsOlof Larsson skriver: ”Den bild som tidigare forskning förmått ge av bebyggelseutvecklingen i Vasatidens och den

begynnande stormaktstidens svenska agrarsamhälle framstår som tämligen vag och ofullständig.”

31

Larsson ger i

samma verk en utmärkt forskningsöversikt för tiden fram till cirka 1970 när det gäller bebyggelseoch befolkningsfrågor ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv.32 Han har även
inspirerat många forskare till regionala studier av 1500- och 1600-talets bebyggelse- och
befolkningsutveckling. Det är framförallt hans metoder och tillvägagångssätt liksom hans
problematisering av källmaterialet som nyttjats i många studier. I stort sett alla de svenska
undersökningarna inom det Nordiska ödegårsprojektet nämner Larsson i metod- och källavsnitten.
Dessa undersökningar finns det all anledning att återkomma till i redovisningen av
undersökningsområdets utveckling.
Även Myrdal och Söderberg menar att kunskapen om förhållandena i Sverige under 1500-talet
är ofullständiga. De skriver: ”den demografiska expansionens innehåll och de agrarekonomiska förändringarna i

produktion och fördelning i Sverige under 1500-talet till stora delar inte kartlagda ännu.” 33 Dock har mycket av
den nyare svenska forskningen rörande perioden 1300-1600 koncentrerats till studier av
kolonisation och bebyggelse och varit knutet till det nordiska ödegårdsprojektet. Syftet med detta
var att forskare från de olika nordiska länderna och inom skilda discipliner i samverkan skulle
försöka ge en så komplett bild som möjligt av den senmedeltida bebyggelseutvecklingen i Norden.34

Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 33. (Lund 1972).
Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 15-33. (Lund 1972).
33 Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik: agrar ekonomi i 1500-talets Sverige, sid. 11. (Stockholm 1991).
34 Hans Sundström, Bönder bryter bygd, sid. 19. (Lund 1984).
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Även om projektet tar sin utgångspunkt i den senmedeltida agrarkrisen, behandlas 1500-talets
bebyggelse- och befolkningsutveckling i ganska stor utsträckning. Resultatet från delar av projektet
har redovisas i en volym med bidrag från flera nordiska forskare.35
Traditionellt

har

den

tidigare

forskningen

(före

ödegårdsprojektet)

velat

se

bebyggelseutvecklingen i Norden under senmedeltiden huvudsakligen uppdelad i två geografiska
zoner med diametralt motsatta förlopp. En sydvästlig zon skulle ha präglats av ekonomisk,
bebyggelse- och befolkningsmässig tillbakagång. En nordöstlig zon, innefattande bland annat Övre
Norrland, norra Norge och stora delar av Finland, skulle å andra sidan ha karakteriserats av
expansion inom motsvarande områden. Enligt denna uppfattning skulle hela nordligaste Sverige
och norra Finland ha koloniserats under perioden 1300-1600 med den kraftigaste expansionen
under 1400-talet.36 Ödegårdsprojektets resultat reviderade många av de invanda föreställningarna
kring den senmedeltida bebyggelseutvecklingen – verkligheten visade sig vara mycket mer komplex
och sammansatt.
Janken Myrdal har på ett mer systematisk sätt försökt sammanställa resultatet från lokala och
regionala undersökningar rörande bebyggelse- och befolkningsutvecklingen under 1500-talet.37
Inom det nordiska ödegårdsprojektet har, som tidigare nämnts, flera författare ägnat sig åt 1500talet. Enligt Myrdal är kanske den största behållningen av detta projekt just 1500-talsforskningen
och dess konstaterande att det faktiskt skett en tidigare tämligen okänd bebyggelseexpansion i
Sverige under detta århundrade.38 Undersökningar har gjorts för ett tjugotal härader i västra och
södra Sverige. Om resultatet skriver Myrdal:
I sydvästra Sverige har bebyggelseexpansionen varit tämligen kraftig. Under de två expansionsperioderna ca
1540-1562 och 1571-1600 var den årliga genomsnittliga ökningen ca 0,8 %. I de mest expansiva
områdena runt Vänern var ökningen upp till 1,4-1,5 %, medan den i mindre expansiva områden i Närke
och Östergötland låg på omkring 0,5 % under dessa perioder. Hela expansionsperioden har sträckt sig från
ca 1520 till ca 1620, med en lägre ökningstakt i början och slutet. I övriga delar av Sverige har man haft
motsvarande expansion, i de bäst undersökta områdena i Uppland kan man anta att den genomsnittliga inte
nått upp till det sydvästsvenska genomsnittet, utan kanske närmast motsvarat den i Närke.39

Desertion and land colonization in the Nordic countries c. 1300-1600 : comparative report from the Scandinavian research project on deserted farms and
villages [by Svend Gissel ...]. (Stockholm 1981).
36 Hans Sundström, Bönder bryter bygd, sid. 20. (Lund 1984).
37 Janken Myrdal, 1500-talets bebyggelseexpansion : en forskningsöversikt i Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och
bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar, sid. 113-132. Red. Anders Perlinge. (Stockholm 1996).
38 Janken Myrdal, 1500-talets bebyggelseexpansion : en forskningsöversikt i Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och
bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar, sid. 113. Red. Anders Perlinge. (Stockholm 1996).
39 Janken Myrdal, 1500-talets bebyggelseexpansion : en forskningsöversikt i Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och
bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar, sid. 129. Red. av Anders Perlinge. (Stockholm 1996).
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Befolkning
Säkra uppgifter om befolkningens storlek i olika delar av Sverige finns egentligen först i och med
inrättandet av det Svenska tabellverket år 1749. I och med dess grundande började en regelbunden
och mer avancerad befolkningsstatistik att föras för Sveriges vidkommande. Detta år hade landet
(exklusive Finland) 1 764 724 invånare. Västerbottens och Norrbottens län hade tillsammans vid
samma tid 34 406 inbyggare.
Betydelsen av kännedom om befolkningsförhållande i ett samhälle för att kunna bedöma
utvecklingen i sin helhet betonas redan av E G Huss.40 Att utgå från befängda siffror leder till helt
felaktiga uppfattningar om ett skeende. Huss hänvisar till att “själfva LAGERBRING” [Sven
Lagerbring, 1707-87, historiker] drog slutsatsen att odlingen gått tillbaka och befolkningen kraftigt
avtagit de senaste seklen (1571-1749) med hänvisning till Nic. Bellus åsikt att Sverige år 1571 hade 3
miljoner invånare. För Västerbotten menade Lagerbring att år 1571 uppgick befolkningen till 42
000 vilket skulle ha inneburit en minskning fram till år 1749 med ungefär 8 000 invånare eller cirka
20 %.41 Bakgrunden till dessa lösligt motiverade och befängda funderingar kring forna tiders
folkmängd var enligt Huss Rudbeckianismen, som till stor del “baserade sina teorier om Sveriges forna

politiska och kulturella storhet på de förmenta spåren efter en stark befolknings kraftiga materiella odling.” 42
Även Lars-Olof Larsson hävdar att en ingående kännedom om “befolkningens sammansättning,

lokalisering och förändring” är en grundläggande premiss för strängt taget “varje form av socialhistorisk
forskning” och att även den demografiska utvecklingen är en mycket viktig faktor “även ur ekonomiskpolitisk synpunkt”.43 Larsson menar också att forskningsläget vad avser befolkningsfrågor under
speciellt Vasatiden inte medger någon helhetsbedömning. Nu kan ändock några verk nämnas som
mer eller mindre berör befolkningen i Sverige under 1500-talet. Göran Behre, L-O Larsson och
Eva Österberg diskuterar befolkningen under Vasatiden i handboken Sveriges historia 1521-1809,

Stormaktsdröm och småstatsrealiteter.44 I Lennart Andersson Palms Människor och skördar : studier kring
agrarhistoriska metodproblem 1540- 1770 finns ett avsnitt kring Vasatidens bebyggelseutveckling och
metodfrågor inom befolkningshistoria behandlas i stor utsträckning.45 Andersson Palm har också
presenterat folkmängdssiffror för Sverige 1571 – 1997 i Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner

1571 – 1997 : Med särskild hänsyn till perioden 1571 – 1751.46 Slutligen Janken Myrdals och Johan
Söderbergs Kontinuitetens dynamik : agrar ekonomi i 1500-talets Sverige som mycket tydligt betonar
E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, sid. V. (Upsala 1902).
E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, sid. VI, fotnot 2. (Upsala
1902).
42 E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571,., sid. V. (Upsala 1902).
43 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid. 11. (Lund 1972).
44 Göran Behre, L-O Larsson, Eva Österberg, Sveriges historia 1521-1809, Stormaktsdröm och småstatsrealiteter. (Stockholm 1985).
45 Lennart Andersson Palm, Människor och skördar : studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540- 1770. (Göteborg 1993).
46 Lennart Andersson Palm, Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571 – 1997 : Med särskild hänsyn till perioden 1571 – 1751.
(Göteborg 2000).
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befolkningsutvecklingen under 1500-talet som en mycket viktig faktor vid analysen och
bedömningen av det agrarekonomiska förloppet under Vasatiden.47
Det är som nämnts tidigare först i och med inrättandet av tabellverket år 1749 som säkra
uppgifter om befolkningen är möjliga att ta fram. Före denna tidpunkt bygger uppgifter om
befolkningsantal på beräkningar och skattningar och är mycket osäkra, en osäkerhet som växer ju
längre tillbaka i tiden vi kommer. För 1600-talet är det framförallt kyrkoskrivningsmaterialet som
ligger till grund för olika försök att beräkna befolkningens storlek i olika regioner och socknar och
även på olika orter. Dock tar kyrkobokföringen för större delen av landet sin början först på 1680talet och de så kallade fullständiga husförhörslängderna finns mycket sparsamt bevarade från denna
tid.48
För skattningar av 1500-talets befolkning och folkmängd är det i huvudsak det statliga
beskattningsmaterialet (jordeböcker, mantalslängder etc.) som ligger till grund och längderna över
”Älvborgs lösen” år 1571 har ofta används för beräkningar av hela landets befolkning. Utifrån detta
underlag har folkmängdens storlek skattats, skattningar som varierar avsevärt mellan olika
upphovsmän. Således finner Behre att folkmängden i egentliga Sverige bör ha uppgått till omkring
600 000 år 1571.49 Hans Forsell gjorde redan år 1872 en särskild undersökning i sitt arbete Sverige

1571 av längderna för uppbörden till ”Älvsborgs lösen” och hans resultat i fråga om folkmängden i
det egentliga Sverige inom dess dåvarande gränser är en siffra på minst 427 000 och högst 531
400.50 Eli F Heckscher finner dessa siffror för låga och anser att totalfolkmängden vid denna tid
torde ha varit omkring 750 000.51 Andersson Palms beräkningar hamnar på 442 569 invånare.52
Forssells minimisiffra (427 000 inv. år 1571) innebär att folkmängden i Sverige under perioden
(1571 - 1749) har ökat med drygt tre gånger (3,2), Forssells maximisiffra (531 400) och Behres siffra
(600 000) leder till drygt en fördubbling (2,6 resp 2,3) av folkmängden och slutligen Heckschers
(750 000) som innebär en knapp fördubbling (1,8). Skillnaderna är således avsevärda och beror
naturligtvis på de stora differenserna i utgångsläget år 1571. Heckscher är tveksam till Forssells låga
siffror vilka skulle innebära en årlig befolkningsökning på 5,7 promille under perioden, en siffra
som Heckscher anser vara orimligt hög. Samtidigt medger han att kännedomen om äldre tiders
folkmängdsförhållande är för liten för att låta ökningstalen avgöra rimligheten i antagandet.53

Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik : agrar ekonomi i 1500-talets Sverige. (Stockholm 1991).
Lennart Andersson Palm, Människor och skördar : studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540- 1770, s. (Göteborg 1993).
49 Göran Behre, L-O Larsson, Eva Österberg, Sveriges historia 1521-1809, Stormaktsdröm och småstatsrealiteter, sid. 8. (Stockholm 1985).
50 Hans Forssell Sverige 1571 : försök till en administrativ-statistisk beskrifning öfver det egentliga Sverige, utan Finland och Estland, sid. 349.
(Stockholm 1872-1883)
51 Eli F Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, sid. 32 i D.1:1. (Stockholm, 1935-1949).
52 Lennart Andersson Palm, Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571 – 1997 : Med särskild hänsyn till perioden 1571 – 1751, sid. 38.
(Göteborg 2000).
53 Eli F Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, sid. 30 i D.1:1. (Stockholm, 1935-1949).
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Hur ser då förhållandet ut i Västerbotten under samma period med avseende på
befolkningsutvecklingen? Västerbottens och Norrbottens län hade 1749 tillsammans 34 406
inbyggare och enligt E G Huss år 1571 för samma område, dåvarande Västerbotten, 16 711
invånare.54 Siffrorna innebär en dryg fördubbling (2,1) av folkmängden under perioden 1571 - 1749
och ligger inom ramen, visserligen en vid ram, för Sverige som helhet (närmare bestämt mellan
Behres och Heckschers ökningstal).
Det är alltså framförallt på uppgifter från längder för ”Älvsborgs lösen” som de nationella
beräkningarna av folkmängden för 1500-talet grundas. För lokala och regionala undersökningar av
befolkningen och dess storlek har i större utsträckning det övriga kamerala materialet utnyttjats, t ex
jordeböcker, tiondelängder och andra gärdelängder förutom ”Älvsborgs lösen”.
Genom att dessa längder finns bevarade i stor omfattning och många gånger även i långa serier
är materialet mycket lämpat för att studera befolkningsförändringar eller förändringar inom delar av
befolkningen. Det torde också innebära att beräkningar av befolkningsstorlekar i regioner och
mindre områden blir något säkrare än för är nationen i sin helhet, även om det hela tiden också
inom mindre områden innebär skattningar.
Tillvägagångssättet när det gäller beräkningar av folkmängden utifrån kamerala längder, det vill
säga skattematerial, följer i stort ett mönster oavsett om det avser nationella, regionala eller lokala
undersökningar. I det kamerala materialet förtecknas beskattningsenheter som kan vara av olika
slag; hushåll, skattskrivna personer, personer inom ett visst åldersintervall, boskapsägare osv.
Genom att uppskatta antalet enheter, t ex hushåll, som av olika anledningar inte registreras i olika
längder och lägga dessa till de räknade enheterna i materialet och sedan vidare attribuera ett visst
antal individer till varje enhet, erhålls en siffra på befolkningens storlek.55
Ett exempel på en regional undersökning är E G Huss arbete om folkmängd och åkerbruk i
Västerbotten på 1500-talet. Nedan redovisas Huss siffror i tabellform för de fyra nordliga
socknarna i Västerbotten, Piteå, Luleå, Kalix och Torneå socknar, som är denna studies
undersökningsområde. För hela området är folkmängden från 1540 till början av 1550-talet
långsamt stigande för att från mitten av 1550-talet till början 1560-talet snabbt öka och sedan
kraftigt minska mot slutet av decenniet. 1560-talet visar således en mycket stark
befolkningsregression i undersökningsområdet. Speciellt kraftig är minskningen i de två sydligaste
socknarna, Piteå och Luleå med omkring 500 personer i vardera socknen eller i procent, 23
respektive 16 %.

E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, sid. 59. I siffrorna ingår
även nuvarande finska delen av Torneå socken. (Upsala 1902).
55 Lennart Andersson Palm, Människor och skördar : studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540- 1770, sid. 31. (Göteborg 1993). Denna
metod har exempelvis används av Forssel 1884, Huss 1902, Heckscher 1935, Enequist 1937 m fl.
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I den nordligare delen av fögderiet, Kalix och Torneå är minskningen avsevärt mindre, 10
respektive 4 % i de båda socknarna. För Torneås vidkommande avser siffrorna befolkningen i det
som senare (år 1809) kommer att bli den svenska delen av Torneå socken. För hela fögderiet ligger
befolkningsminskningen på 1221 personer eller 15% under 1560-talet.
TABELL 2: FOLKMÄNGDEN I VÄSTERBOTTEN, DE FYRA NORDLIGASTE SOCKNARNA,
56
ENLIGT HUSS
Socknar
Piteå
Luleå
Kalix
Torneå
Norra fögderiet

År 1540
1 885
2 646
1 251
822
6 604

År 1546
1 866
2 776
1 317
895
6 854

År 1553
1 916
2 790
1 413
907
7 026

År 1559
2 151
3 174
1 623
1 019
7 967

År 1571
1 664
2 680
1 458
987
6 789

Källa: E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 15401571, Tab. 3, sid. 57 - 59.

Huss tillvägagångssätt följer i stort vad som redovisats ovan. Bågaskattelängderna, kompletterade
med andra register, är det huvudsakliga skattematerialet som Huss baserar sina beräkningar på.
Han skriver sammanfattningsvis:
Vid dessa beräkningar rörande Västerbottens folkmängd 1559 hafva användts fakta och siffror från delvis
skilda tidpunkter. På sådan grund hafva sedan verkställts åtskilliga proportioneringar. Dessa hafva dock aldrig
varit godtyckliga eller af den omfattande art, att svårare fel däraf uppkomma och avsevärdt påverka resultaten.
De torde därför kunna anses i hufvudsak vara korrekta. 57

Denna utmärkta studie av Huss från 1902 är den referenspunkt som alla hänvisar till när
folkmängdsfrågor rörande Västerbotten under 1500-talet behandlas. Det har visserligen
förekommit ett ifrågasättande av vissa av Huss tolkningar av framförallt den så kallade
påskamålslängden men i det stora hela anses undersökningen vara korrekt och av mycket hög
kvalitet.58 Enligt Andersson Palm har Norrbottens län 7 427 invånare år 1571 och 8 256 invånare år
1620, en ökning med drygt 11 %.59
Senare, efter en genomgång av källorna och en presentation av undersökningsområdet, ska
dessa frågor om expansion och regression under 1500-talet försöka besvaras för den norra delen av
landskapet Västerbotten, d v s nuvarande Norrbotten nedanför lappmarksgränsen.

E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, sid. 57 - 59.
(Upsala 1902).
57 E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, sid. 50. (Upsala
1902).
58 Se Älvdal i norr : människor och resurser i Luledalen 1300-1800, (red. av Sune Åkerman och Kjell Lundholm,) (Luleå 1990), sid. 11-66
och Mats Berglund, Lagbrytare och nämndemän, sid. 38 ff. (Umeå 1996).
59 Lennart Andersson Palm, Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571 – 1997 : Med särskild hänsyn till perioden 1571 – 1751, sid.
199. (Göteborg 2000).
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KÄLLOR
När det gäller studier av bebyggelse och befolkning under 1500-talet är det i stort sett en enda typ
av källmaterial som står till förfogande. Materialet är kamerala handlingar, det vill säga i huvudsak
skattelängder av olika slag, som flödigt strömmar från och med 1540-talet och framåt och finns
bevarade i landskapshandlingar för olika delar av Sverige. Handlingarna utgörs av fogdarnas
räkenskaper för tiden 1530-talet – 1630-talet. Räkenskaperna uppgjordes i kammaren i Stockholm
på grundval av fogdens räkenskaper och verifikationer (bilagor): jordebok (kallas årlig ränta),
tiondelängd, avkortningslängder, saköreslängder, kungl.brev och kvittenser. Årliga räntan redovisar
alla skattlagda hemman, utjordar med mera, och ger uppgifter om både skattenatur (skatte, krono,
frälse), mantal (hela, halva etc.) och den ränta i pengar och naturapersedlar varje hemman skulle
betala; i allmänhet finns också uppgift om brukarens namn. För Västerbottens vidkommande finns
dessa handlingar, med få avbrott, för hela den studerade perioden.

DET VÄSTERBOTTNISKA KAMERALA MATERIALET
Skatteväsendet var i Västerbotten, liksom i övriga landet, grundat på principen att all
skatteskyldighet ålåg jordägarna. Dock beskattades inte enbart jorden utan även andra näringar som
skattebonden bedrev. I Västerbotten innebar det, förutom jorden, att framförallt fisket men också
jakten och handeln taxerades. Men det viktigaste skatteobjektet var jorden, dess areal och natur,
dess kvalitet och produktivitet. Således åvilade det varje bonde att årligen betala jordskatt (baserad
på ägornas storlek, natur och korngillhet) och tionde av skörden. Tillsammans med bågaskatten [Se
s 37] utgjorde dessa de ordinarie skatterna. Dessutom förekom extra ordinarie skatter, så kallade
gärder, i en inte ringa omfattning, framförallt under undersökningsperiodens senare del, från 1560talet och framåt. Vid skatteuppbörden upprättade fogden längder eller sammanställningar över
skattdragarna. Detta material, eller snarare av detta material föranledda mantalsuppgifter av olika slag,
är den grund studien av befolkning och bebyggelse i Norrbotten står på.
För undersökningen av jordbruket och den sociala utvecklingen används andra delar av
fogderäkenskaperna. Jordbrukets utveckling kan följas genom förändringar som sker av jordskatten
under perioden. Skattläggningar på både riks- och lokalnivå redovisas i jordeböckerna, efter år 1543
i allmänhet på bynivå, någon gång på gårdsnivå. Att undersöka de socioekonomiska förhållandena i
ett samhälle kräver uppgifter om den enskilda gårdens eller hushållets tillgångar av olika slag; jord,
boskap,

silver

etc.

Det

finns

förhållandevis

undersökningsperioden.
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För undersökningen av bebyggelsen och befolkningen är det alltså mantalsuppgifter som ligger till
grund och de olika mantalen sammanfattas av E.G. Huss på följande sätt:


Jordskattemantalen, som lågo till grund äfven för hvarje års bågaskatt, tionde, samt
vanligen äfven gärdemantal;



De gärdemantal, som tillkommo oberoende af årets jordskattemantal, genom
gärdutskifningar, verkställda enligt för hvarje tillfälle antagna bestämmelser och under
särskilda former;



Bågamantalen, som visserligen nära berodde af bågaskattemantalen och därigenom af
jordskattemantalen, men dock omfattade en alldeles särskild kategori af befolkningen. 60

Jordeböcker [årliga räntan] och mantalslängder
Vid studien av bebyggelsen och dess utveckling är det antalet aktiva, bebodda gårdsbruk under olika
tider som är av intresse. Det material som regelbundet uppdateras under 1500-talet och står
närmast bruksgårdetalet (antalet aktiva gårdsbruk) är jordeböcker eller mantalsregister som
förtecknar jordskattemantalet, d v s det antal personer som betalar jordskatt. Jordeböcker eller
årliga räntan i den betydelse som nämns ovan, d v s med uppgifter om varje brukares namn, ägor
och skatt, förekommer inte ofta i det kamerala materialet från Västerbotten. De fåtal gånger en
redovisning sker på den nivån är förutom i samband med två av de tre större skatteomläggningar
som sker under denna tid, år 1541 (jordeboken för år 1543) och år 1605 (jordeboken för år 1607),
också jordeboken för åren 1561 och 1562. Den tredje stora skatteomläggningen från år 1547
redovisas i längder över jordskattemantalet, ägor i mark- och öresland samt jordskatten i mark och
ören på socken och bynivå. För år 1546, åren 1563–1571, åren 1600–1602 och 1604–1606 finns
mantalsregister där varje brukare namnges. Mantalsregistren fram till 1571 innehåller endast
jordskattemantalet medan registren under 1600-talet även kan innehålla uppgifter om knektar,
husmän etc. Bruket är här vacklande då någon konsekvent redovisning av personer utanför
jordskattemantalet inte sker i dessa mantalslängder.
För åren 1572-1606 finns uppgifter om jordskattemantalet på bynivå. I räkenskaperna för år
1540 finns antalet brukare, jordinnehavet uttryckt i pundland, spannland och fjärdingar samt
jordskatten i mark, ören och penningar redovisade på sockennivå. För åren 1541 och 1542 saknas
landskapshandlingar men Huss anger bågamantalet för år 1542.61

60

61

Erik Gunnar Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571, sid. 20. (Upsala
1902).
Erik Gunnar Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571, sid. 21 (Upsala
1902), Bilaga lll,.
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Uppgifter om jordskattemantalet finns inte för åren 1544 och 1545 samt åren 1548 till 1560.
Däremot innehåller räkenskaperna för denna tid i allmänhet längder över bågaskattemantalet (för
de flesta åren på individnivå). Som Huss påpekar ligger jordskattemantalet till grund för
bågaskatten.62 Detta nära samband visas även av att de båda mantalen redovisas i en gemensam
längd från och med början av 1560-talet.
Ett delmål i bebyggelsestudien är skapandet av nominativa årliga register över jordskattemantalet
för hela undersökningsperioden. Registret är basen för bebyggelseundersökningen och innehåller
för varje år de personer som betalar jordskatt. Som framgått tidigare saknas för många år längder
med uppgifter om skattebetalarnas namn. För dessa år har jordskattemantalet rekonstruerats med
hjälp av andra längder. För perioden fram till 1560 har bågaskattelängderna varit viktigast, för åren
efter 1570 har rekonstruktionen skett med hjälp av tiondelängder och gärdeslängder.
Dessa rekonstruktioner (och i vissa fall konstruktioner) över jordskattemantalet är dock inte
detsamma som det totala antalet bruk i regionen, då man på goda grunder kan anta att det finns
gårdar som av olika skäl inte betalar någon jordskatt och därmed inte ingår i registret. Lite längre
fram ska diskuteras i vilken omfattning gårdar utanför jordskattemantalet existerar och hur detta
påverkar bedömningen av bebyggelseutvecklingen. Låt oss dock för ett ögonblick anta ett nära
förhållande mellan jordskattemantal och gårdar. Då skulle bebyggelseutvecklingen mellan år 1540
och 1607 i de olika socknarna se ut som följer:
TABELL 3: JORDSKATTEMANTALET ÅR 1540 OCH 1607 I NORRA FÖGDERIET
Socknar
År 1540
År 1607
Förändring i %
Piteå
269
306
14%
Luleå
400
526
32%
Kalix
186
251
35%
Torneå
267
458
72%
Norra fögderiet
1122
1541
37%
Källor: Västerbotten 1539:1, KA ; Västerbotten 1607:3, KA. Anm. Antalet jordägare 1607 anges i rökar

Siffrorna visar på en bebyggelsetillväxt i alla socknarna med ökad tillväxt från söder mot norr.
Jordskattemantalet är alltså grunden för bebyggelsestudien. I vanliga fall brukar också studier av

befolkningsstorlekar utgå från antalet gårdar eller hushåll vid ett visst tillfälle. Dessa brukar sedan
multipliceras med ett antaget genomsnittligt antal individer per hushåll. Några uppgifter om
hushållsstorlekar finns dock inte från 1500-talet utan beräkningarna görs ofta utifrån uppgifter från
1600-talet och 1700-talet vilket gör beräkningar av storleken på 1500-talets befolkning mycket
osäkra.

62

Erik Gunnar Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571, sid. 20 (Upsala
1902).
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bebyggelseutvecklingen. Detta nära samband kan dock ifrågasättas. Lars-Olof Larsson menar att en
rekonstruktion av bebyggelsen och dess förändringar gör det möjligt att få ett grepp om trenden i
befolkningsutvecklingen.63 Eva Österberg anser att det inte finns någon enkel formel som kan
belysa sambandet mellan befolknings- och bebyggelseutvecklingen.64
I denna undersökning av befolkningsutvecklingen, och i viss utsträckning av befolkningens
storlek, har istället ett annat mantal använts, nämligen bågamantalet, som, enligt Huss ”visserligen

nära berodde af bågaskattemantalen och därigenom af jordskattemantalen, men dock omfattade en alldeles särskild
kategori af befolkningen”. 65
Bågaskattelängder
Hälsingelagen, som nedtecknades i början av 1300-talet, stadgar i Konungabalken, flock VII om
konungens ledung och om skatt och ledungslama:

… I Umeå och Bygdeå och hos alla som bo norr därom två blåskurna skinn för varje båge och ingen annan
ledung, utan de skola värja sitt land hemma.
Det är denna skatt som vi möter i landskapshandlingarna under 1500-talet där den omväxlande
benämns ”boghaskatten” eller ”vinterskatten”. Den är också vid detta senare skede omvandlad från
en naturaskatt till en penningskatt. Även till sitt innehåll har den under de tvåhundra åren
förvandlats och kan under 1500-talet mer betraktas som en jaktskatt; en skatt på de möjligheter till
jakt som de besuttna bönderna hade genom sin tillgång till skogsmark. Bågaskatten erlades således
av självägande bönder och är alltså i sitt ursprung en ersättning för den personliga värnplikt som
tillkom de fria männen. Alla de män som hade kraft att spänna en båge, män mellan 16 och 60 år,
betalade årligen ett ½ öre i skatt.
I skattelängderna namnges den ansvarige för skatten, det enskilda hushållets företrädare, alltså
husbonden, och anteckningar görs om de i hushållet hörande personerna som enligt
bestämmelserna ska betala bågaskatt. Dessa är hemmavarande söner och bröder över 16 år samt
mågar. Undervisningarna till bågaskatten ser lite olika ut från olika år. I ingressen till 1539 års längd
står:

Mantalet av Västerbotten, deras fäder, söner och mågar, som vinterskatten pliktige voro att göra det året.66

Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 50. (Lund 1972).
Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, sid. 263ff (Lund
1977).
65 Erik Gunnar Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571, sid. 20. (Upsala
1902).
66 Västerbotten 1539:1, KA.
63
64
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Märkligt är ordet fäder som endast förekommer i denna anvisning från år 1539. I övriga skrivs bröder
vilket är det riktiga och denna skrivning i 1539 års längd måste ses som ett lapsus. Undervisningen i
1544 års längd är utförligare:
… bågaskatt, så att var bonde, som skogsbrukning hafver, utgör årligen ½ öre. Item hafver han son, broder eller måg
med sig uti sin gård, som skogen bruka kan, så gifs och för hvardera årligen ½ öre, … .67

Slutligen 1547 års anvisning som lyder:
Item göres bogaskatten ut efter mantalet så att var och en bonde, desslikes deras söner och mågar som i brödet är med
bondens, skola vardera göra i sin bogaskatt ½ öre, vilka vone är eller förmå armborst att spänna, skola göra skatt. 68

Sammanfattningsvis kan de villkor som gäller för skyldigheten att betala bågaskatt formuleras på
följande sätt: alla manliga jordägare69 samt deras söner, bröder och mågar som ingår i matlaget eller
bor på gården och har kraft att spänna ett armborst ska årligen betala ½ öre i bågaskatt. Dessa är
bågamantalet, det antal män som omfattas av bågaskatten. Bågaskattemantalet är de antal män som
utgör skatten, det vill säga de självägande bönderna, hushållets föreståndare.
Bågamantalen som befolkningsstudien baseras på behöver varken rekonstrueras eller
konstrueras. Dessa skattelängder finns i stort sett för hela den studerade perioden. Framöver ska
diskuteras hur stor del av hela befolkningen som bågamantalet utgör och även hur förändringar i
bågamantalet relaterar till förändringar i befolkningens storlek. Men låt oss, liksom vad gällde
förhållandet mellan jordskattemantal och bebyggelse, även anta ett nära samband mellan
bågamantal och befolkning. Den procentuella förändringen under undersökningsperioden skulle då
se ut som följer:
TABELL 4: BÅGAMANTALET ÅR 1540 OCH 1606 I NORRA FÖGDERIET
Socknar
År 1540
År 1606
Förändring i %
Piteå
339
241
-41 %
Luleå
444
389
-14 %
Kalix
213
207
- 3%
Torneå
318
497
56 %
Norra fögderiet
1314
1334
2%
Källor: Västerbotten 1539:1, KA ; Västerbotten 1606:3, KA.

Utvecklingen är här den motsatta i förhållande till bebyggelsen i tre av socknarna, en minskning av
den manliga befolkningen, kraftig framförallt i Piteå socken. I Torneå socken är bilden en helt
annan, en kraftig tillväxt.

67

68
69

E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, sid. 21, fotnot 1. (Upsala
1902).
Västerbotten 1547:1, KA.
Kvinnliga jordägare tillhör inte bågaskattemantalet och registreras därför inte i dessa längder. Däremot ska deras hemmavarande
söner registreras. Det sker praktiskt så att de namnges i längderna ( i vanliga fall anges bara ”son”).
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Tionde- och gärdeslängder
Material från dessa längder ska dels ses som ett komplement till jordskatte- och
bågamantalsregistren, dels som viktiga underlag vid studien av jordbrukets utveckling och de sociala
förhållandena. Tiondelängder i fogderäkenskaperna för Västerbotten, norra fögderiet, finns för åren
1557-59, 1561-66, 1568-96, 1598-99 (endast på sockennivå), 1601 och 1603-1608. Tiondelängderna
har framförallt varit föremål för diskussion rörande användbarheten för att beräkna skördeutfall
men även dess lämplighet för bebyggelseundersökningar har debatterats i viss mån.70 Här är det
ofta frågan om hur tiondemantalet förhåller sig till jordeboksmantal och andra mantal.
Uppfattningarna skiljer sig tydligt mellan historiker i Finland och Sverige. I Finland anses
tiondelängderna vara den enda källa som troget speglar bebyggelseförändringar.71
I Sverige finner man däremot i allmänhet jordeböckerna vara ett bättre källmaterial. Så är, enligt
Forssell, tiondemantalet vanligen något litet lägre, [jämfört med jordeboksmantalet, min anm.] och på

åtskilliga ställen är det senares siffra betydligt underlägsen det förras. Anledningen är, åtminstone i vissa delar
av landet, att en stor del av sockenborna inte brukar jorden till sädesodling. Även det förhållandet
att knekthemmanen i många fall inte betalade något tionde bidrar till att tiondemantalet i allmänhet
är lägre än jordeboks- och gärdesmantal.72 Eva Österberg visar visserligen i sitt
undersökningsområde att ett antal knekthemman finns med i tiondelängderna med eller utan
speciell knektmarkering, men är mer tveksam till i vilken utsträckning tillfälliga ödehemman
redovisas i tiondelängderna. Då jordeböckerna upptar skattehemman inklusive tillfälligt knekt- och
ödeavkortade är detta material överlägset tiondelängderna vad avser bebyggelseundersökningar,
enligt Österberg.73 Samma bedömning gör Lars-Olof Larsson, det vill säga att tiondematerialet är
ett vida sämre källmaterial än jordeböckerna, när bebyggelsens storlek och utveckling ska
undersökas. Han finner förvisso att tiondelängderna innehåller namn som saknas i jordeböckerna
men förklaringen kan sökas i den omfattande hemmansklyvningen. När två eller fler bönder suttit
på samma gård har en av dessa skrivits för gården och någon av de andra bönderna redovisat
tiondet.74
Sammanfattningsvis finns det alltså en gemensam uppfattning i Sverige om tiondelängdernas
svagheter när det gäller bebyggelse- och befolkningsstudier. Men detta förhållande måste dock
konstateras inom de olika undersökningsområdena genom att studera de lokala tiondelängderna. I
Västerbotten ska därför senare undersökas hur tiondemantalet förhåller sig till jordskattemantalet.
Se Lennart Andersson Palm, Människor och skördar: studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540 - 1770, sid. 222 och där anförda
arbeten. (Göteborg 1993).
71 Se Eljas Orrman, Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i egentliga Finland under senmedeltiden och på 1500-talet, sid. 73 och där
anförda arbeten. (Helsingfors 1986).
72 Hans Forssell Sverige 1571 : försök till en administrativ-statistisk beskrifning öfver det egentliga Sverige, utan Finland och Estland, sid. 23.
(Stockholm 1872-1883).
73 Eva Österberg, Gränsbygd under krig, 1971, sid. 30. (Lund 1971).
74 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 40-41. (Lund 1972).
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För gärdena, de extra ordinarie skatterna, finns få nominativa längder. Jordskattemantalet är i
allmänhet grunden för gärdemantalet och tillför därför inte undersökningen något nytt. Undantag
är de särskilda gärdutskrivningar som är oberoende av jordskattemantalet och som resulterar i
längder som är nominativa. I Västerbotten finns under undersökningsperioden följande
gärdeslängder av denna karaktär:


hjälpskatten år 1553, (Sala silvergruva)



hjälpskatten år 1571 (Älvsborgs lösen)



brudskatten år 1579



hjälpskatterna år 1599 och 1601

Förutom de register som ordinarie och extra ordinarie skatter föranlett finns ett par unika längder
av annan karaktär som även använts i undersökningen. Det är dels 1546 års längd över förökade och

avfallna, dels den så kallade påskamålslängden från Luleå socken från år 1559. Ett par längder över
hjonelagspenningen från år 1610 och 1611 har också används i studien. I en bilaga har samtliga
använda längder för Luleå socken samanställts [BILAGA 1 : SAMMANSTÄLLNING ÖVER
LÄNGDER FRÅN RÄKENSKAPER I

LULEÅ SOCKEN]. En redovisning för övriga socknar skulle ge ett

likartat resultat.
De olika längderna och de mantal och annat som de förtecknar framgår nedan:
JORDEBÖCKER [ÅRLIGA RÄNTAN] förtecknar jordskattemantalet, jordetalet och jordskatten
MANTALSLÄNGDER förtecknar jordskattemantalet75
BÅGAMANTALSLÄNGDER förtecknar bågamantalet och kan även förteckna bågaskattemantalet
TIONDELÄNGDER förtecknar tiondemantalet
GÄRDESLÄNGDER förtecknar gärdemantalet
HJONELAGSLÄNGDER förtecknar gifta par, änklingar och änkor mm.
Det är alltså en stor mängd material och längder från fogderäkenskaperna som har används i
undersökningen. De viktigaste är dock jordeböcker och mantalsregister. Mantalsuppgifter från
jordskatte- och bågaskattelängder är grunden för bebyggelse- och befolkningsstudien. Ett första
steg är att skapa, vid behov genom rekonstruktion eller konstruktion, serier över jordskatte- och
bågamantalet för undersökningsområdet, de fyra nordligaste socknarna i Västerbotten. Mantalet
står här för det antal personer som betalar jordskatt respektive bågaskatt. Emellertid är mantalet vad
gäller jordskatten ett något svävande och föränderligt begrepp som först måste utredas något.
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MATERIAL OCH METOD: BEBYGGELSE
MANTAL
Mantalets ursprungliga betydelse är antalet män som har att utgöra en skatt eller dylikt.76 Man anser
ursprungligen att böndernas jordegendomar var ungefär lika stora och att varje bonde erlade lika
stor skatt. Under medeltiden förändras detta och avsevärda skillnader uppstår i bondgårdarnas
storlek. Man börjar skilja på helbönder, halvbönder etc.77
Under 1500-talet förändras också innebörden i mantalet och övergår till att vara ett mått för en
jordegendoms kamerala storlek, till jordegårdsmantal. Detta mantal står för en tillräckligt stor
jordareal för att kunna fullgöra fulla utskylder. Det innebär också att på ett jordegårdsmantal kunde
flera gårdsbruk ingå och således säger inte detta nya mantal något om antalet bönder eller brukare av
jorden. I Västerbotten sker inte någon motsvarande utveckling utan mantalet har här kvar sin
ursprungliga innebörd av att vara personligt. Det är först år 1607 som mantalet i Västerbotten
övergår till att vara ett mått för en egendoms kamerala storlek.78 Däremot genomförs en så kallad
fattigdomsrannsakning år 1582 som leder till att begreppet halva bönder införs där två till tre
bönder räknades till ett mantal. 79

Registren i början av 1600-talet redovisar även ofta grupper utanför jordskattemanatlet; knektar, fattiga etc.
Svenska Adademiens Ordbok. URL:
http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/saob/uppslag.cgi?ordfalt=MANTAL&fil=m00201.k.cur&year=1942&colix=27205
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BETYDELSE: urspr.: antal män l. (besuttna) bönder ss. grund för utgörande av skatt o. d. (som utgick lika för var o. en
l. så att fullt skattebelopp erlades av s. k. hela bönder o. halvt, fjärdedels osv. skattebelopp av s. k. Halva resp. fjärdedels
bönder); bondetal", motsatt: "jordtal"; sedermera småningom övergående till ett mått för en jordegendoms kamerala
storlek (l. användt ss. beteckning för jordegendom mätt med detta mått); med grundskatternas avskrivning utan praktisk
betydelse utom för vissa jorddelningsfrågor o. d.;
Nationalencyklopedin. URL: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=250551 Nationalencyklopedin 200009-13
mantal, hemmantal, i äldre tid ett besuttenhetsmått till grund för beskattning.
Taxeringsenheten 1 mantal (dvs. ett helt hemman)grundades ursprungligen på för olika landsdelar anpassad
normstorlek för jordbruk som gav full bärgning åt en familj med tjänstefolk. I princip skulle från varje helt hemman
erläggas lika stor skatt. I samband med nyodling delades med tiden hemmanen ofta upp i flera gårdar
(hemmansklyvning), fast hemmanen kvarstod som formella enheter i jordeboken och deras mantalsvärden i
huvudsak förblev oförändrade. De flesta gårdars (brukningsenheters) mantalsvärde kom därför på 1700- och 1800talen att utgöra bråkdelar av mantal, t.ex. 1/8, 1/4 eller 1/2 mantal. Till följd av skattereformer i slutet av 1800-talet
upphörde mantalsvärdets betydelse som beskattningsnorm. Termen mantal har ursprungligen åsyftat personer och
inte jordegendom. I denna betydelse har den fortsatt att användas bl.a. för den särskilda personliga skatt som
infördes på 1600-talet under beteckningen mantalspengar, och återfinns även i ordet mantalslängd. Jfr hemman och
grundskatt.
Gerd Enequist, Nedre Luledalens byar, sid. 436. (Upsala 1937).
Gerd Enequist, Nedre Luledalens byar, sid. 436. (Upsala 1937).
79 Gunnar Westin (red), Övre Norrlands historia. (Umeå 1962-1974 - 4 vol.). Vol. 1, sid. 473 och Gabriel Thulin, Mantalet, sid. 54.
(Stockholm 1890).
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Enligt Huss är skälet till att mantalet i Västerbotten så länge behåller sin ursprungliga betydelse att
landet i norr var glest befolkat, jakten och fisket gav rikligt utbyte och det var därigenom lätt att för
varje arbetsduglig man att skaffa sig utkomst på ett mindre jordstycke och därmed utgöra ett
mantal.80 I 1543 års jordebok framgår att ägande av ett halvt spannland odlad jord räckte för
besuttenhet och därmed utgöra ett mantal. Huss hänvisar också till en undervisning som säger om
förhållandena i Västerbotten, ”att här icke äro såsom uti andra landsändar halfva bönder och torpare, utan alla

äro de ens ”.81
Dessa omständigheter, att källorna och i dessa ingående mantalen under hela perioden och i hela
undersökningsområdet har samma innebörd, innebär att studien av bebyggelse och befolkning
underlättas, men gör den ingalunda oproblematisk.

REKONSTRUKTION AV JORDSKATTEMANTALET
Som nämnts tidigare [Se s 36] var skapandet av ett årligt register över jordskattemantalet ett delmål i
undersökningen. För de år som jordeböcker och mantalslängder saknas behöver en rekonstruktion
av jordskattemantalet göras. Det är också möjligt att en rekonstruktion är nödvändig efter
införandet av hela och halva bönder i längderna från år 1582/83. Från detta år fram till år 1600
redovisas jordskattemantalet endast på bynivå och möjligheten finns att tredjedels och halva mantal
sammanförs till hela mantal i sammanställningen över de olika byarna. Detta måste undersökas.
Under 1540- och 1550-talet saknas i stor utsträckning jordeböcker och mantalslängder. Däremot
finns bågaskattelängder för de flesta åren och dessutom några hjälpgärder och tiondelängder. I
jordskattemantalet ingår samtliga jordägare och i bågaskattemantalet endast de manliga jordägarna. I
längder från hjälpgärder och tiondelängder finns naturligtvis även de kvinnor med som är skyldiga
att erlägga dessa skatter. Det torde därför vara möjligt att rekonstruera jordskattemantalet under
denna period under förutsättning att bågaskatten, gärder och tionde verkligen grundar sig på
jordskatten och dess mantal som Huss menar.82
En jämförelse mellan jordskattemantalet år 1543 (minus kvinnliga jordägare) och
bågaskattemantalet från samma år visar på stor samstämmighet. Det är visserligen 11 fler i
jordskattemantalet men dessa återfinns i senare bågaskattelängder. Det tyder på en viss
eftersläpning i registreringen av bågaskattemantalet. Om jordeboken år 1543 speglar en faktisk
situation

torde

även

bågaskattelängden,

genom

den

goda

överensstämmelsen

med

jordskattemantalet, göra sammalunda, dock med en viss eftersläpning. Vidare är samstämmigheten
Erik Gunnar Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571, sid. 32. (Upsala
1902).
81 Erik Gunnar Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571, sid. 34. (Upsala
1902). Undervisningen anförs hos Thulin. (G. Thulin, Om mantalet, sid. 94 (Stockholm 1890).
82 Erik Gunnar Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571,sid. 20. (Upsala
1902)
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mellan jordeboken från 1561 och bågaskattelängden från samma år i det närmaste fullständig och
detsamma gäller förhållandet mellan 1553 års hjälpgärd och bågaskatt.
Vidare visar en jämförelse mellan bågaskattemantalet och jordskattemantalet, för de år båda
längderna finnes, på en stabil relation [Se BILAGA 2 : RELATIONEN MELLAN JORDSKATTEMANTAL
OCH BÅGASKATTEMANTAL I NORRA FÖGDERIET

1543 - 1564.] Jordskattemantalet ligger mellan 4

och 6 % högre än bågaskattemantalet. Att återskapa jordskattemantalslängder för denna tid, 1540och 1550-talet, med hjälp av framförallt bågaskattelängderna bjuder alltså inte på några större
svårigheter.
Under den resterande delen av 1560-talet och fram till år 1571 finns nominativa mantalslängder
och därefter fram till år 1606 redovisas jordskattemantalet för varje by i de olika socknarna. Även
under några år i början av 1600-talet förekommer nominativa mantalslängder. Året 1582/83 införs
begreppet hel- och halvbönder i fogderäkenskaperna. Om det i sammanställningen av mantalet på
bynivå skett en sammanföring av halva eller mindre mantal till hela mantal bör detta kunna
kontrolleras mot ett par nominativa längder, penningskatten år 1596 och en mantalslängd från år
1600.
Penningskatten år 1596 omfattar 473 namngivna personer. Av dessa betecknas 12 som husmän,
fattiga eller utfattiga. Om dessa frånräknas är mantalet för penningskatten och jordskatten i det
närmaste lika, 461 respektive 460. Antalet personer i mantalslängden från år 1600 och samma års
sammanräknade jordskattemantal uppvisar däremot större skillnader. Mantalsregistret är nominativt
och här anges också mantalsdelar för varje jordägare. De mantal som förekommer är 1/4, 1/3, 1/2,
2/3 och 1. I mantalsregistret är 181 hela mantal och resten delar av mantal, sammanlagt 443.
Jordskattemantalet för samma år redovisar 192 hela och 219 halva mantal (sammanlagt 411). Här
har uppenbart delar av mantal sammanslagits till hela i sammanställningen av jordskattemantalet
som redovisar 11 hela mantal fler än i mantalsregistret (192 respektive 181 hela mantal).
Det är således först efter år 1596 som delar av mantal sammanslås till hela mantal vid
redovisningen av jordskattemantalet. Att rekonstruera det verkliga jordskattemantalet för åren fram
till år 1600 torde inte innebära några svårigheter. För det ändamålet kan både tionde- och
hjälpskattelängder användas. Att skapa en längd över jordskattemantalet, i betydelsen av det antal
bönder och änkor som betalar jordskatt, för hela undersökningsperioden är alltså fullt möjligt. En
längd över bågamantalet, det vill säga det antal män mellan 15 och 60 år som betalar bågaskatt, är
lätt att göra då fogderäkenskaperna innehåller uppgifter om antalet skattebetalare för i stort sett
varje år under undersökningsperioden.
Årliga längder över jordskattemantalet och bågamantalet är själva basen för studien över
bebyggelse- och befolkningsutvecklingen i området. Innan redovisningen av materialet är möjligt
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måste dock några saker klargöras och några frågeställningar besvaras. Först gäller det kvaliteten på
det ymnigt förekommande kamerala materialet under 1500-talet.

MATERIALETS KVALITET
Jordeboken
Med kvalitet avses här fullständigheten och aktualiteten hos materialet. Med fullständighet menas
hur längderna förhåller sig till de anvisningar för de olika skatterna, så kallade undervisningar, som
anger vilka kategorier som har att utgöra en viss skatt. Aktualiteten avser hur ofta längderna
uppdateras.
Är längderna fullständiga i så motto att de omfattar alla som enligt undervisningarna ska utgöra
skatten? Så ser undervisningen för 1543 års jordebok ut på följande sätt och lyder:
Detta efterskrivna är mantalet, jordatalet, åkerland, ängesland och sedan värderat kvarnar, fiskevatten,
utrymmesskogar i spannland lagt och göres efter vart spannland i skatt 16 penningar och efter varje fyra lass äng göres
ock 16 penningar och hava de fyra skäl i spannen, göres efter vart skäl 4 penningar.

Jordeboken 1543 83
I jordeboken ska jordägare i Västerbotten registreras och deras åker, äng, fiskevatten med mera ska
värderas i spannland och för varje spannland ska 16 penningar betalas i jordskatt. Som tidigare
nämnts var den minsta skattlagda enheten i Luleå socken ett halvt spannland åker. Således ska detta
register omfatta samtliga jordägare i Västerbotten med ett halvt spannland åker eller mer i sin ägo. I
Torneå socken är detta år mantalet 287, I Kalix 184, i Luleå 408 och i Piteå 274.

83

Gunnar Westin (red), Övre Norrlands historia. (Umeå 1962-1974 - 4 vol.). Inscannad bild från vol. 1 sid 298.
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Larsson gör bedömningen att de landsomfattande skatteläggningsåtgärder som genomfördes under
åren omkring 1540 nära har motsvarat den faktiska situationen i landet vad avser mantal och
jordägande.84 Han grundar sin bedömning på förhållandet att fogdeförvaltningen har haft en nära
anknytning till och samverkan med personer och institutioner, vilka själva utgjort integrerade delar
av det bondesamhälle, som var huvudobjekt för kronans fiskala aktivitet. Dessa faktorer borgar för
tillförlitligheten hos det använda källmaterialet.85 Jordeboken i Västerbotten från år 1543 kan alltså
på goda grunder antas ge en god bild av den faktiska situationen i landskapet i början av 1540-talet.
På goda grunder kan även jordeboken av år 1607 antas vara av hög kvalitet då tillvägagångssättet
vid upprättande är detsamma som för jordeböckerna under 1540-talet. Två förmögenhetsskatter
under 1500-talet, Älvsborgs lösen från år 1571 och hjälpskatten från år 1599, anses ha speciella
kvaliteter. Älvsborgs lösen, eller silverskatten som den också kallas, är enligt både Hans Forssell och
E G Huss både tillförlitlig och fullständig.86 Varje taxerad enhet i dessa längder motsvarar ett
hushåll eller ett gårdsbruk.
Det finns alltså några längder som kan användas som referenser när det gäller att
kvalitetsbedöma det övriga materialet; mantalslängder, bågaskattelängder och tiondelängder. Nedan
jämförs referenslängderna, 1543 års jordebok, hjälpskatterna 1571 och 1599 samt jordeboken från
år 1607, med andra längder från samma eller närliggande år. Som ovan visats finns i Luleå socken
endast mycket små skillnader i mantalet mellan 1543 års jordebok och bågaskattelängden från
samma år [Se s 42]. Skillnaden mellan gärdemantalet från Älvsborgs lösen år 1571 och
mantalslängden från detta år i samma socken är relativt stor, gärden innehåller 31 fler namn.
Däremot, om man vänder sig till jordskattemantalet ett par år tidigare, år 1569, är skillnaden
försumbar, 435 personer i mantalslängden respektive 437 i längden över Älvsborgs lösen.
Förklaringen framgår av fogderäkenskaperna för år 1570.87 I en förminskningslängd i början av
räkenskaperna framgår att i Luleå socken har mantalet minskat med 22 från föregående år, 1569.
Flertalet av dessa återfinns i längden över Älvsborgs lösen men alltså inte i 1571 års mantalslängd.
Dessa gårdar betalar helt enkelt inte någon jordskatt detta år och ingår därför naturligt inte i
jordskattemantalet. De är av olika skäl skattebefriade.
Förhållandet mellan det rekonstruerade jordskattemantalet (443) och hjälpskattemantalet (488)
år 1599 visar på än större skillnader. Det är alltså 45 personer fler i hjälpskattelängden. Vilka
kategorier dessa tillhör ger utförliga längder från början av 1600-talet närmare besked om. Det är

Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 36. (Lund 1972).
Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 64. (Lund 1972).
86 Hans Forssell Sverige 1571 : försök till en administrativ-statistisk beskrifning öfver det egentliga Sverige, utan Finland och Estland, sid. 8 ff.
(Stockholm 1872-1883) och E G Huss Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571,
sid. 44 ff, 85, Bilaga sid. 46-53. (Upsala 1902).
87 Västerbotten 1570:2, KA.
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småbönder, det är husmän och huskonor, hustrur och knekthustrur, några är utfattiga eller som det
uttrycks, ”förmå intet”. Vidare finns ett antal knektar i hjälpskattelängden och även några gårdar
som i senare längder betecknas som öde. Uppenbarligen är dessa kategorier är skattebefriade och
ingår således inte i jordskattemantalet.
Visserligen gällde skatteplikten, som framgår av anvisningen för hjälpskatten från år 1599, också
bondsöner, mågar, husmän och hantverkare på landet som bedrev jordbruk och boskapsskötsel
med bönderna,88 men dessa grupper återfinns inte i den västerbottniska hjälpskattelängden.
Tiondemantalet (484 tiondegivare år 1596) ligger också mycket närmare hjälpskattemantalet (488)
än jordskattemantalet samma år (443).
Även hjälpskatten år 1601 och motsvarande mantalslängd visar på avsevärda skillnader men här
är förhållandet det motsatta, mantalslängden innehåller fler personer detta år. Skälet är att
hjälpskatten i huvudsak omfattar skattebönder medan mantalslängden även innehåller en del
husmän och knektar, det vill säga personer utanför jordskattemantalet.
Redan 1582 skriver allmogen i Västerbotten och klagar över att någon jordskattning eller
jordsnörning inte skett på lång tid i landskapet; ”Item att effther ther i landett i långan tidh ingen

jordskattningh eller jordsnörningh waridtt haff:r, …”

89

Det är dock först år 1605 som en ny jordrevning

sker i landskapet och resultatet av skattereformen återges för första gången i 1607 års jordebok.
Där införs ett nytt mantal, gärdemantalet, och mantalet förlorar därmed sin personliga prägel. I
stället anges antalet skattskyldiga i rökar. Liksom i 1543 års jordebok namnges här samtliga
jordägare i landskapet. Under dessa knappt 65 år som förflutit mellan skattläggningarna har antalet
jordägare i Luleå socken ökat med 29 %, 118 personer, från 408 till 526.
Antalet rökar i 1607 års jordebok är åtskilligt större än de olika mantal (hjälpskatte- och
jordskattemantal) som förekommer i längderna åren före skatteläggningen. TABELL 5 [Se s 47] visar
att differensen varierar men antalet rökar är hela tiden ansenligt större till antalet. Anmärkningsvärt
är den stora skillnaden mellan antalet rökar år 1607 och jordskattemantalet året före, hela 115
personer. En genomgång av nominativa längder både före och efter 1607 års jordebok visar
följande; endast tre jordägare i jordeboken år 1607 finns inte i någon av övriga längder från början
av 1600-talet, i hjälpskattelängder, mantalslängder eller tiondelängder. Nära samtliga jordägare finns
i någon längd men inte samtidigt. Närmast i antal är 1607 års tiondelängd (522 tiondegivare).
År 1543 ingick samtliga jordägare i jordskattemantalet medan endast omkring 80 % av dessa gör
detta år 1607. Omkring en femtedel av jordägarna år 1607 står alltså utanför jordskattemantalet.
Om anledningen till detta förhållande finns det all anledning att återkomma till senare.
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Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 42. (Lund 1972).
Gabriel Thulin, Mantalet, sid. 95. (Stockholm 1890).
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Kvaliteten på materialet gällde fullständighet och aktualitet. Det ovan sagda tyder på att skillnaden i
antal nominati mellan olika längder inte beror på ofullständighet utan har naturliga orsaker. De olika
anvisningarna verkar följas i hög utsträckning.
Aktualitetskravet är väl tillgodosett. Varje års skattelängder har olika innehåll. Det förekommer
alltså inte någon kopiering av äldre längder.90 I de nominativa längderna, 1540 – 1571 och 1600 –
1606, tillkommer eller försvinner namn varje år och från början av 1580-talet och framåt, när hela
och halva skattebönder införts, sker nästan årliga förändringar i de enskilda byarna i relationen
mellan hela och halva mantal. Det är uppenbart att det sker förhandlingar mellan fogden och
bönderna om förändringar av jordägande och mantal varje år.
TABELL 5: MANTALET I LULEÅ SOCKEN UNDER NÅGRA ÅR I SLUTET AV 1500-TALET OCH
BÖRJAN AV 1600-TALET
År
1596 Jordskatt
1596 Hjälpskatt
1599 Jordskatt
1599 Hjälpskatt
1602 Jordskatt
1604 Jordskatt
1605 Jordskatt
1606 Jordskatt
1606 Hjälpskatt

Mantal Rökar år 1607
460
473
443
488
441
526
412
457
411
421

Källor: Västerbotten 1596:1, KA ; Västerbotten 1599:4, KA, Västerbotten 1602:7, KA, Västerbotten 1604:2, KA ;
Västerbotten 1606:3, KA. Västerbotten 1607:3, KA..

Ingemar Olofsson menar visserligen att en avslappning i administrationen sker under Johan III:s tid
(regent mellan år 1568-1592) men att den har mindre legat på räkenskapsredovisningen.91
Sammantaget kan konstateras att det kamerala material som bildar underlag till studien är av hög
kvalitet och nära speglar den faktiska situationen i landskapet vad avser mantal i betydelsen antal
skattebetalare.

JORDSKATTEMANTALET OCH GÅRDEN
Kvaliteten på källmaterialet är högt och längderna över skattebönder (jordskattemantalet) bör
därför vara i det närmaste fullständiga. En sak som måste klarläggas är dock förhållandet mellan
jordskattemantalet och gården. Eftersom studiens första del rör bebyggelseutvecklingen är
sambandet mellan gård och mantal kritiskt. Vi vet att mantalet står för en individ, en person. De
frågor som måste besvaras är följande:

Jag har endast funnit ett misstänkt fall av kopiering, 1594 års mantalslängd överensstämmer helt med 1595 års längd både på byoch sockennivå.
91 Gunnar Westin (red), Övre Norrlands historia. (Umeå 1962-1974 - 4 vol.). Vol. 1, sid. 443-444
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Kan det på en gård finnas flera mantal, det vill säga kan två eller fler skattebönder bo
tillsammans på en gård som sambrukas men där var och en betalar jordskatt för sin del
av gårdens ägor?



Kan ett mantal stå för en jordlott utan gård, det vill säga kan en skattebonde äga jord i
en annan by, betala jordskatt för denna jord och därmed ingå i jordskattemantalet?



Kan det finnas flera gårdar på ett mantal, det vill säga kan en skattebonde äga flera
gårdar och betala en jordskatt för alla gårdarna?

Om de två första frågorna besvaras jakande innebär det att antalet gårdsbruk är färre än det
jordskattemantal som redovisas i längderna. Däremot, om svaret på den tredje frågan är ja, det vill
säga om det kan förekomma flera gårdar på ett mantal, är antalet skattebetalande gårdar större än
mantalet.

Sambruk och ytbyjord
När det gäller den första frågan, om det på en gård kan finnas flera mantal, förekommer i 1543 års
jordebok några exempel på att ett hemman (en gård) uppförs på två ägare. I två av fallen är det en
kvinna och en man som registreras på ett hemman, i tre fall män med olika efternamn och i sju fall
män med samma efternamn. I de sistnämnda fallen kan antas att ägarna är bröder. I samtliga fall
kan man förmoda att det är fråga om sambruk och när det gäller bröderna sambruk av ärvd jord.
För att utreda om dessa sitter på en gemensam gård eller varsin kan bågaskattelängden för samma
år vara till hjälp. I längdens anvisning anges att bönderna, som nomineras, d v s namnges och deras
hemmavarande söner, bröder och mågar, ska betala bågaskatt. Varje namngiven bonde i
bågaskattelängden sitter på en egen gård.
Det visar sig att av de sambruk som kan följas i längderna finns i åtta av fallen de båda
namngivna i 1543 års jordabok även med i samma års bågaskattelängd. I två av fallen namnges bara
den ene i jordeboken men i båda fallen återfinns den andre i en senare bågaskattelängd, 1545 års. I
de första fallen är det uppenbart att sambrukarna sitter på varsin gård och troligen är det så att i
praktiken förhåller det sig på samma sätt även i de senare fallen. Skälet är förmodligen att 1543 års
bågaskattelängd helt enkelt inte är riktigt uppdaterad. De hemman i jordeboken 1543 som har två
ägare sambrukar den gemensamt ärvda eller på annat sätt förvärvade jorden men bor på varsin
gård. I denna första jordebok förekommer alltså inte flera mantal på en gård. En jämförelse mellan
jordskatte- och bågamantalslängder visar att inte heller senare (1550 – 1571) förekommer flera
mantal på en gård. Det finns ingen anledning att anta någon förändring senare även om ingen
kontroll kan göras med hjälp av bågamantalslängder efter år 1571.
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När det gäller den andra frågan, alltså om jordlotter utan gårdar kan utgöra ett mantal anser
Egerbladh att nominati (det vill säga mantalet, min anm.) i jordeböckerna inte alltid var ett uttryck
för brukningsenheter.92 Egerbladh menar att även ägare av jordlotter utan bebyggelse kan ha
redovisats i längderna t ex i form av jord i en by där ägaren är bosatt på annat håll. Här avses
utbyjorden, d v s att enskilda bönder kan genom arv, köp etc. äga jordlotter i andra byar.
Företeelsen kan beläggas bland annat i jordeboken för Luleå och Piteå socken år 1561. Där
redovisas efter varje by den utbyjord som finns i byn och längden är nominativ. I Luleå socken är
det drygt 150 personer som har större eller mindre jordlotter i andra byar. En närmare granskning
visar att utbyjorden och dess ägare ej inräknas i mantalet även om jordlotternas storlek kan vara
avsevärda i vissa fall. Svaret på frågan om det i mantalet kan finnas jordlotter utan gård kan också
besvaras med ett nej. Vi kan således konstatera att varje mantal står för en gård eller ett gårdsbruk
eller åtminstone minst en gård eller ett gårdsbruk.

Den ”dolda” hemmansklyvningen
Den tredje frågan rör möjligheten att det kan finnas flera gårdar eller gårdsbruk på ett mantal.
Larsson menar att ”gård” och ”bonde” i jordeboksmaterialet primärt måste betraktas som kamerala
enheter och att belägg finns redan från 1540-talet för mer än en bonde på varje ”kameral enhet”.
Det är alltså tydligt, skriver Larsson, att det vid 1500-talets mitt funnits flera gårdsbruk än de i
jordeböckerna redovisade gårdarna. Denna hemmansklyvning var, som Forssell påvisat, tämligen
omfattande 1571 och den har varken förr eller senare under den här aktuella perioden lämnat några
spår i jordeböckerna.93 Detta förhållande, att kluvna hemman inte kommer till synes i
jordeböckerna, brukas kallas dold hemmanklyvning.
Som tidigare nämnts sker i södra och mellersta Sverige en förändring av mantalsbegreppet under
framförallt 1500-talet, från sin ursprungliga betydelse av antalet män till ett mått för en
jordegendoms kamerala storlek. Så sker inte i Västerbotten utan här behåller mantalet sin
ursprungliga innebörd under hela 1500-talet. Situationen i Västerbotten kan beskrivas på samma
sätt som Holmbäck gör för Älvdalens byar:

Inez Egerbladh, Agrara bebyggelseprocesser : utvecklingen i Norrbottens kustland fram till 1900-talet : [the development in coastal northern Sweden
until 1900], sid. 200. (Umeå 1987).
93 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 36-37. (Lund 1972). Hänvisningen till
Forssell gäller hans verk, Sverige 1571.(Stockholm 1872).
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”Under 1500-talet återspeglade skattelängder och jordeböcker den utveckling, som ägde rum. Om jord uppodlades,
höjdes skatten. Om jord klövs genom arvskifte, infördes i skattelängd och jordebok nya bönder som skattskyldiga. Om
en man köpte jord av annan, sänktes eller försvann den gamle ägarens skatt, under det att motsvarande belopp påfördes
den nye ägaren.” 94

Detta är ett förhållande som inte i alla avseenden överensstämmer med situationen i Västerbotten
under hela 1500-talet men i ett viktigt avseende gör det så och det gäller hemmansklyvningarna som
i jordeböckerna för landskapet registreras och de nya ägarna införs i mantalet. Detta framgår av
jordeböckerna och bågaskattelängderna som fram till 1571 är nominativa för att därefter registrera
mantalet på byanivå. Under hela undersökningsperioden registreras förändringar i mantalet på olika
nivåer som visar på att längderna ständigt uppdateras och att en ajourföring av mantalet hela tiden
sker.
Bågaskattelängderna kan också här bekräfta att så är fallet och visa på att den s.k. dolda
hemmansklyvningen inte förekommer i landskapet. Ett vanligt tillfälle att klyva ett hemman torde
vara vid arvskifte genom att sönerna delar på gården. En sådan typ av delning skulle, om den vore
dold, det vill säga inte synas i jordskattemantalet, visa sig i bågaskattelängderna. I ett sådant fall
skulle en av sönerna betraktas som husbonde och den andre som hemmavarande bror.
Hemmansklyvningar skulle således leda till ett ökat antal hemmavarande bröder på gårdarna. Så
finns år 1539 i Luleå socken 18, i Kalix socken 5 och i Piteå socken 16 hemmavarande bröder. År
1562 är siffrorna 19, 11 respektive 14 hemmavarande bröder. Antalet är inte stort [skatteböndernas
antal i slutet av 1550-talet i de tre socknarna är nära tusen] och ökningen marginell.
Dessutom, om man närmare följer de gårdar med hemmavarande bröder i längderna,
framkommer ett visst mönster. Oftast finns bröder i gården direkt efter ett arvskifte och under en
kortare tid, endast några år, för att sedan bilda ett eget hushåll. Det tyder på att de i allmänhet är
yngre personer som för en kortare tid bor hos sina äldre bröder för att under tiden bygga en egen
gård. Att man sedan under en längre eller kortare tid sambrukar den ärvda jorden är säkert inte
ovanligt. Utvecklingen kan belysas med ett par exempel ur bågaskattelängderna.
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Å. Holmbäck, Uppkomsten av kronans anspråk på skog inom Älvdalens socken, sid. 15. (Uppsala 1934).
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TABELL 6: HEMMANSKLYVNINGEN I LULEÅ SOCKEN: NÅGRA EXEMPEL HÄMTADE UR
BÅGASKATTELÄNGDER.
By
Björsbyn

År 1543
Hans Ingelson, bror

År 1548
Anders Ingelson
Hans Ingelson

Källor: Västerbotten 1543:2, KA; Västerbotten 1548:3, KA.

By
Jämtöavan

År 1540
Lasse Ionson, bror

År 1543
Lasse Ionson, bror

År 1545
Lasse Ionson
Iåper Ionson

Källor: Västerbotten 1539:1, KA; Västerbotten 1543:2, KA; Västerbotten 1546:5, KA.

I dessa två fall har arv skiftats och båda sönerna bor kvar på gården. Den ene, förmodligen den
äldre, är hushållets företrädare och ansvarar för bågaskatten. Efter några år bildar brodern eget
hushåll.
TABELL 7: HEMMANSKLYVNINGEN I LULEÅ SOCKEN: NÅGRA EXEMPEL HÄMTADE UR
BÅGASKATTELÄNGDER.
By
Ängesbyn

År 1553
Hans Nilsson, 2 söner

År 1555
Jakob Hanson, bror

År 1556
Jacob Hanson
Nils Hanson

Källor: Västerbotten 1553:2, KA ; Källor: Västerbotten 1555:10, KA ; Västerbotten 1556:9, KA.

By
Jämtöavan

År 1547
Olaff Iåpson, son

År 1548
Olaff Iåpson
Anders Olson

År 1553
Ture Gudormsen
Anders Olson

Källor: Västerbotten 1547:1, KA; Västerbotten 1548:3, KA; Västerbotten 1553:2, KA.

År 1555 skiftas arvet efter Hans Nilson som har två söner. Den ene sonen, Jacob, ansvarar för
gården men redan året efter har hemmanet kluvits och Nils har bildat ett eget hushåll. Det andra
fallet är ett exempel på en hemmansklyvning mellan far och son, Olaff Iåpson och Anders Olson.
Det sker år 1548 och några år senare, 1553, förvärvas faderns gård av Ture Gudormsen.
Även den sista frågan, om det kan finnas flera gårdar på ett mantal, har alltså besvarats med ett
nej. Mantalet i skattelängderna står alltså för en gård eller ett gårdsbruk, varken mer eller mindre.
Därmed kan också sägas att den serie över jordskattemantalet, rekonstruerade för vissa år, som
redovisas för perioden utgör det minsta antalet gårdsbruk i regionen. Till varje jordskattemantal är det
alltså en gård kopplad. Mantalet visar korrekt det antal gårdar som betalar jordskatt. För att få en
riktig bild av bebyggelseutvecklingen måste dock utredas om det finns gårdar som inte ingår i
jordskattemantalet, det vill säga om det finns gårdar som inte betalar jordskatt.
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GÅRDAR UTANFÖR JORDSKATTEMANTALET
Det är den frågan som Lars-Olof Larsson ställer och som han formulerar på detta sätt:



Finns det någon bebyggelse som inte kommer fram i jordeboksmaterialet?95

För att svara på frågan måste tre företeelser undersökas; nybyggen, avkortningar samt kategorin
husmän/huskvinnor.
För det första måste klarläggas hur många frihetsår nybyggen har, det vill säga hur många års
skattebefrielse har de nya gårdarna. Alla nybyggen kommer naturligtvis förr eller senare in i
jordeboksmaterialet men för att kunna placera nybyggena rätt i tiden måste åtminstone det
ungerfärliga antalet frihetsår uppskattas.
För det andra måste konstateras om det förekommer skattebefriade gårdar, förutom nybyggena,
det som i det samtida materialet betecknas som avkortningar.
För det tredje måste utredas om husmän/huskvinnor och andra kategorier av befolkningen
utanför skattebondeledet har egna gårdar.
När detta är gjort bör också ytterligare en viktig fråga kunna besvaras, nämligen om förändringar
av antalet skattlagda enheter från tid till annan också är ett uttryck för motsvarande förändringar av
den faktiska bosättningen.

Nybyggen
Redan från början av 1300-talet känner vi till att nya gårdsbruk befriades från jordskatt under några
år. Exempelvis står i den s.k. Tälje stadga, utfärdad 1328 av dåvarande drotsen Knut Jonsson, att fri
bosättning samt skattefrihet fram till konungen [Magnus Eriksson] nått myndig ålder gäller för dem
som bosätter i nordligaste delen av Hälsingland. Även Gustav Vasa meddelar kortfattat att
nyupptagna gårdar skulle erhålla några års frihet från beskattning. Någon närmare angivelse av
antalet år ges dock inte. Frihetsåren innebär att nybyggen noteras först i jordaboken när de börjat
erlägga årliga utskylder varför man måste räkna med motsvarande fördröjning mellan
kolonisationens påbörjande och dess notering i jordaboken.96 Olika undersökningar visar på en stor
variation vad gäller antalet frihetsår, det kan röra sig om mellan 7 till 20-25 år för krono- och
skattejord i olika socknar och härader i Sverige. Myrdal menar att man sannolikt kan räkna med ett
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Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 35. (Lund 1972).
Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 37. (Lund 1972).

52

allmänt genomsnitt på omkring tio frihetsår eller kanske något mer.97 Egerbladh hänvisar till ett par
brev från år 1571 och 1582 där antalet frihetsår anges till sju respektive sex år.98
Det faktum att nybyggena på många håll infördes tidigare i tiondelängderna än i jordeböckerna
har också använts för att beräkna antalet skattebefriade år. I Västerbotten visar en jämförelse mellan
tionde- och jordskattelängder dock att nybyggena inte lämnade tionde innan de infördes i
jordeboken.
En metod som åtminstone kan ge indikationer på skattefrihetens längd är att jämföra antalet år
som nybyggarna respektive arvsbönderna är verksamma, d v s det antal år som de olika
kategorierna är registrerade i skattelängderna. Arvsbönderna, som naturligtvis inte har några
frihetsår, bör ha fler verksamma år. Det visar sig att nybyggarna, eller nybonden som det heter i
samtida källor, för åren 1540 till 1553 i genomsnitt är aktiv i 19 år. För arvsbonden är den
genomsnittliga längden 28 år och i denna undersökning har därför nio års skattebefrielse antagits
gälla för nybönder. För att få en riktigare bild av det faktiska gårdetalets utveckling har hänsyn tagits
till detta och nybyggena har i redovisade tabeller och diagram tidigarelagts med nio år.

Ödegårdar och knekthemman
Redovisningen av antalet skattebefriade gårdar, så kallade avkortningar, börjar förekomma ganska
sent i det kamerala materialet. Första gången sker det år 1579 och sedan i stort sett för varje år
under resten av undersökningsperioden. Avkortningarna anges i mantal och är sammanräknade för
hela landskapet. Före detta finns sporadiskt anteckningar i fogderäkenskaperna som nämner
skattebefrielser av gårdar. I allmänhet rör det sig inte om frihet från jordskatten utan från extra
skatter och anledningen till skattebefrielsen är fattigdom.99 Sådana gårdar brukar i längderna
betecknas som öde och förekommer i några fall även i det Västerbottniska skattematerialet, dock
inte så ofta. Detta är alltså gårdar, som, trots att de beboddes och jorden brukades, avfördes ur
mantalet på grund av att de inte kunde bära olika skatter. En modern term för dessa gårdar är
kamerala ödehemman men beteckningen öde i det samtida materialet kan även stå för gårdar som
verkligen är övergivna och obebodda, så kallade demografiska ödehemman. Om ödebegreppet
skriver Eva Österberg:
”Det står alltså klart, att beteckningen öde i jordeböckerna under den här aktuella perioden [1570-talet, min anm.] är
en kameral term, bakom vilken det endast i mindre omfattning döljer sig ett faktiskt demografisk öde.” 100

Janken Myrdal, 1500-talets bebyggelseexpansion : en forskningsöversikt i Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och
bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar, sid 115. Red. av Anders Perlinge. (Stockholm 1996).
98 Inez Egerbladh, Agrara bebyggelseprocesser: utvecklingen i Norrbottens kustland fram till 1900-talet : [the development in coastal northern Sweden
until 1900], sid. 78. (Umeå 1987).
99 Västerbotten 1557:2, KA., räk. för kostgärd: ”och är mantalet uti samma 4 socknar 1,204 bönder, däraf äro fria för sin fattigdom
skull bönder 5 och änkor 9.”
100 Eva Österberg, Gränsbygd under krig,, sid. 205. (Lund 1971).
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Den enda längd som i det västerbottniska materialet på ett mer utförligt sätt anknyter till
ödegårdsproblematiken är 1546 års längd över förökade och avfallna. I längden förtecknas tillskottet
och bortfallet av mantal i 1546 års bågaskattelängd och skälen anges till förändringarna. I några fall
är anledningen till bortfallet att någon rymde söder, aff rymder, farit söder och ligger i öde etc. I andra fall
förekommer bara beteckningen ödehemman. Dessa hemman återfinns inte senare i någon som helst
längd av något slag. Förmodligen är det i samtliga fall fråga om demografiska ödeläggelser, d v s ett
övergivande av gårdarna. Det visar sig också att kamerala ödehemman börjar dyka upp först under
1560-talet och från den tiden och framåt finns båda kategorierna av ödeläggelse representerade.
Knektarna är en annan kategori som berörs av skattefrihet. Varierande bestämmelser finns för
dessa friheter under andra halvan av 1500-talet. Det står klart att knektar som var ute i fält under
sjuårskriget (1563 – 1570) åtnjöt befrielse från jordskatten.101 Samma gällde till att börja med även
för det rysk-svenska kriget (1571 – 1596) fram till år 1577 då en ny riksgiltig ordning för knektars
och ryttares löner beslutades. Häri bestämdes att knektarnas löner skulle dras av från den årliga
räntan och eventuellt överskjutande belopp skulle betalas till kronan.102 I allmänhet minskar också
de militära avkortningarna från och med år 1578 men det finns även flera belägg för att
inskränkningarna i knektarnas skattefrihet inte upprätthölls konsekvent.103
Från 1550-talet och framåt rekryteras knektar från Västerbotten och man bör kunna vänta sig en
hel del militära avkortningar under större delen av undersökningsperioden. Första gången
skattebefriade knektar redovisas i avkortningslängderna är år 1590 men att det förekommer även
tidigare är ställt utom allt tvivel. Det krävs en noggrannare undersökning på individ- och bynivå för
att avgöra vilken praxis som tillämpats inom undersökningsområdet.

Husmän och huskvinnor
Den tredje delen av frågan om det finns bebyggelse utanför jordeboksmaterialet gäller husmännen;
innesmän och inhyses är andra beteckningar för denna kategori av landsbygdens befolkning. Det är
en svåråtkomlig grupp av människor som sällan nämns eller förtecknas i skattelängder av olika slag.
Däremot berörs de i några artiklar och skrivelser från 1500-talet, framförallt under Gustav Vasas
tid. Vid herremötet i Örebro år 1540 heter det beträffande husmännen att de som äger ko, so eller något

annat till boskap och fallen är att taga hemman i fortsättningen är förbjudna att sitta som husmän inne med
andra. I stället ska de taga sig hemman och göra rätt för sig som andra dannemän.104 Enligt Forssell
skulle husmännens eller inhysesfolkets klass varit jämförelsevis liten och huvudsakligen ha bestått

Eva Österberg, Gränsbygd under krig, sid. 44. (Lund 1971).
Eva Österberg, Gränsbygd under krig, sid. 44-45. (Lund 1971).
103 Birgitta Odén, Rikets uppbörd och utgift, sid. 197 ff. (Lund 1955).
104 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 176. (Lund 1972).
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av fördelstagande bönder eller änkor, oftast med hemvist på själva huvudgården.105 Larsson å andra
sidan uttalar sig inte om denna kategoris storlek men, vilket är viktigt när det gäller
bebyggelsefrågor, menar att den mer välbärgade delen av husmännen hade nyttjanderätt för delar av
gårdsbruket och egna hus medan de mindre bemedlade förmodligen bodde inhysta hos
skattebonden.106

I äldre stadgar framgår också att hantverkare kunde innefattas i

husmansbegreppet.107
I Västerbottens skattelängder är uppgifterna mycket sparsamma om dessa husmän och
huskvinnor. De nämns första gången i Brudskattelängden från år 1579 (HL 1579) och förekommer
sedan endast i några mantalslängder från början av 1600-talet. De kan också någon enstaka gång
förekomma i tiondelängderna.
TABELL 8: ANTAL HUSMÄN OCH HUSKVINNOR I LULEÅ OCH KALIX SOCKEN
Socknar
Luleå
Kalix
S:a

HL 1579
28
20
48

ML 1602
26
18
46

ML 1604
16
20
36

ML 1605
25
34
59

ML 1606
21
32
53

Källor: Västerbotten 1579:2, KA ; Västerbotten 1602:7, KA, Västerbotten 1604:2, KA ; Västerbotten 1605:3, KA ;
Västerbotten 1606:3, KA.

HL = hjälpskattelängd
ML = mantalslängd
I anvisningen till Brudskatten stadgas för Norrland att av hvar besitten bonde skulle uppbäras fyra
mark och av alla inhysesmän, dagakarlar, ämbetsmän (hantverkare) och andra lösa personer skulle utgöra en
mark var, en part fyra öre.108 Antalet besuttna bönder (besitten bonde) i Brudskattelängden
motsvarar exakt jordskattemantalet för samma år. Det är alltså helt klart att husmän och huskvinnor

inte tillhör jordskattemantalet. Detta visar också mantalslängderna i början på 1600-talet där husmän
och huskvinnor registreras men inte åsätts något mantal. Denna kategori utanför jordskattemantalet
betalar dock tionde och/eller äger boskap.
Lars-Olof Larsson gör bedömningen att det är den mera välbärgade kategorin av husmän och
huskvinnnor som kommer till synes i skattematerialet och att dessa haft nyttjanderätt till delar av de
kamerala gårdarna. De bör också ha haft egna hus belägna i anslutning till övrig gårdsbebyggelse
eller på utägorna. Riktigheten av Larssons bedömning kan bekräftas i det Västerbottniska

H Forssell, Sverige 1571, sid 6f. (Stockholm 1872).
Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 178. (Lund 1972).
107 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 176. (Lund 1972).Larsson hänvisar till
J. Hadorph, Någre gambla stadgar …, sid. 58, 60. (1687).
108 P E Bergfalk, Om utomordentliga penninghjälper till kronan under sextonde århundardet och början av det sjuttonde, sid. 54. (Upsala 1893).
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materialet. Över 90 % av de husmän som registreras i 1606 års mantalslängder i Luleå och Kalix
socknar finns med i jordeboken 1607.
Som tidigare visats dyker husmän och huskvinnor upp i materialet först år 1579. Dock bör det
vara möjligt att på ett indirekt sätt få kunskap om denna eller andra kategorier utanför
jordskattemantalet även före slutet av 1570-talet. Genom att jämföra nominativa mantalslängder
med de längder över boskapsägare och tiondegivare som finns för vissa år, kan de personer som
äger boskap och betalar spannmålstionde utanför mantalet spåras.
Boskapslängder för Luleå socken finns för åren 1553, 1559 och 1571, för Piteå, Kalix och
Torneå socknar åren 1553 och 1571. Nominativa tiondelängder finns för Piteå och Luleå socknar
för åren 1557-59, 1561, 1563-66, 1568-1607, för Kalix åren 1557, 1560-61, 1563-66, 1568-1606 och
för Torneå socken åren 1557, 1560, 1563-66, 1568-1606.
TABELL 9: JORDSKATTE-, HJÄLPSKATTE- OCH TIONDEMANTAL I PITEÅ SOCKEN UNDER
NÅGRA ÅR FRAM TILL ÅR 1571
Piteå socken
Jordskattemantal
Hjälpskattemantal
Tiondemantal
Skillnad i %111

År 1553
266
260
-2,3%

År 1557
267

År 1561
274

274
+2,6%

275
+0,3%

År 1571
271109
269
269110
-0,8%

Källor: Västerbotten 1553:1, KA; Västerbotten 1557:2, KA; Västerbotten 1561:5, KA ; Västerbotten 1571:6, KA;
Älvsborgs lösen 21 1571, KA.

TABELL 10: JORDSKATTE-, HJÄLPSKATTE- OCH TIONDEMANTAL I LULEÅ SOCKEN
UNDER NÅGRA ÅR FRAM TILL ÅR 1571
Luleå socken
Jordskattemantal
Hjälpskattemantal
Tiondemantal
Skillnad i %114

År 1553
409
407
-0,2%

År 1557
423

År 1561
434

424
+0,1%

426
-2%

År 1571
434112
437
440113
+0,7%
+1,4%

Källor: Västerbotten 1553:1, KA; Västerbotten 1557:2, KA; Västerbotten 1561:5, KA ; Västerbotten 1571:6, KA;
Älvsborgs lösen 21 1571, KA

Som synes i tabellmaterialet är skillnaden mellan jordskattemantalet och andra mantal mycket liten i
Piteå och Luleå socknar. Detsamma gäller för Kalix och Torneå socknar. Någon gång är
boskapsägarnas antal något större jämfört med skattemantalet, andra gånger mindre. På samma sätt
kan antalet tiondegivare någon gång vara fler, andra gånger färre. En rimlig slutsats är att husmän
och huskvinnor, som säkert finns, vid denna tid inte är boskapsägare eller tiondegivare. Det kan
Jordskattemantalet år 1569
Tiondemantalet 1569
111 i förhållande till jordskattemantalet
112 Jordskattemantalet år 1569
113 Tiondemantalet 1569
114 i förhållande till jordskattemantalet
109
110
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naturligtvis hävdas att några husmän eller andra kan ha både boskap och jord men att dessa
redovisas under någon skattebondes fatabur. Om så är fallet måste det dock ifrågasättas om de har
egna gårdar. Vidare pekar siffrorna på att inte heller kamerala ödehemman, det vill säga
skattebefriade gårdar, existerar under denna tid.
Detta avsnitt har diskuterat förekomsten av bebyggelse utanför jordeboksmaterialet. Det har
konstaterats att det finns gårdar (nybyggen, skattebefriade gårdar samt husmäns och huskvinnors
gårdar) som inte framkommer i jordeboksmaterialet. Till dess omfattning återkommer jag i nästa
avsnitt.
Detta konstaterande innebär också att förändringar i jordskattemantalet inte behöver vara ett
uttryck för förändringar av den faktiska bosättningen. Exempelvis kan antalet avkortningar öka och
därmed minska jordskattemantalet utan att antalet gårdar förändras.

ATT KONSTRUERA LÄNGDER ÖVER BRUKSGÅRDAR
Det ovan sagda visar således att jordskattemantalet inte kan ligga till grund för en beskrivning av
bebyggelsens storlek och utveckling utan för detta ändamål måste antalet bruksgårdar
(skatteböndernas gårdar och gårdar utanför skatteböndernas led) bestämmas under perioden.
Längder över bruksgårdar måste konstrueras. Som underlag för dessa konstruktioner har det
material som finns under större delen av undersökningsperioden använts, nämligen
jordskattemantalet. För de år materialet saknas har jordskattemantalet rekonstruerats med hjälp av
andra längder; bågaskatte-, gärdes- och tiondelängder. Jordskattemantalet kan ses som
minimiantalet bruksgårdar. Genom att till detta minimiantal lägga till nybyggen, kamerala
ödehemman och husmäns/huskvinnors hemman har bruksgårdelängder konstruerats för ett par av
socknarna. Sådana konstruktioner är mycket tidskrävande i och med att det är nödvändigt att göra
studier på individnivå. Därför har endast två av socknarna, Luleå och Kalix, bearbetats på detta sätt.
Om några slutsatser om utvecklingen i Piteå och Torneå socknar kan dras utifrån förhållandena i
Luleå och Kalix får undersökas längre fram. Det är dessa bruksgårdelängder som bildar underlag
för bebyggelsestudien (för Luleå och Kalix socknar) och som i redovisningen presenteras i diagram
av olika slag.
En undersökning av Luleå och Kalix socknars bruksgårdelängders förhållande till andra register,
det vill säga till jordskatte-, tionde och hjälpskatteregister visar på följande; fram till slutet av 1560talet står alla dess register mycket nära varandra. Det enda som skiljer registren under denna period
är nybyggenas tidigare uppträdande i bruksgårdelängderna.

57

För Luleå socken och för hela perioden redovisas uppgifterna i BILAGA 3 : JORDSKATTEMANTAL,
GÄRDEMANTAL, TIONDEMANTAL OCH GÅRDETAL [MED NYBÖNDER UTAN FRIHETSÅR] I
SOCKEN 1557 – 1607. Efter

LULEÅ

1570 växer skillnaden mellan jordskatteregister och bruksgårdelängder.

Hjälpskatte- och tionderegistren följer dock relativt nära bruksgårdelängderna fram till
undersökningsperiodens slut. De få nybyggena gör att skillnaden blir förhållandevis liten. [Se även
TABELL 9 och 10 ovan och TABELL 11 och 12 nedan].
Av den anledningen har för hela fögderiet och för Torneå och Piteå socknar fram till slutet av
1560-talet som grund för bebyggelsestudien använts jordskattemantalet och bågaskattemantalet,
därefter har hjälpskatte- och tionderegistren fått utgöra basen och det är dessa siffror som redovisas
i tabeller och diagram. För Luleå och Kalix socknar är det alltså istället framräknade
bruksgårdelängder som redovisas.
Två jordeböcker inramar undersökningen, 1543 års och 1607 års jordeböcker. De två
jordeböckerna kan på goda grunder antas spegla den verkliga situationen i området vid dessa två
tidpunkter. De är båda resultat av skattläggningar genom jordrevning, genomförda i nära
anknytning till och i samverkan med lokalsamhället. Det finns ytterligare belägg för att 1607 års
jordebok verkligen omfattar alla jordägare med egna gårdar. Jordägarna räknas här i rökar och det
finns en samstämmighet i uppfattningen att röken vid den här tiden står för (jordbruks)hushåll,
matlag, bebodd hemmansdel.115
Vidare finns ungefär i mitt emellan ramarna en hjälpskattelängd från år 1571, Älvsborgs lösen,
som betraktas som både tillförlitlig och fullständig. Den omfattar samtliga gårdar i
undersökningsområdet. Det tidsmässiga rummet mellan dessa tre längder ska fyllas med
bruksgårdelängder för Luleå och Kalix socknar. Undersökningen ska inte bara redovisa
bebyggelseutvecklingens omfattning i dessa socknar utan också dess innehåll, det vill säga försöka
notera om det rör sig om nybyggen, hemmansklyvningar, ödeläggelser etc.
Som framgår av TABELL 9 och 10 [Se s 56] följs de olika mantalen (jordskatte-, hjälpskatte- och
tiondemantal) väl tillsammans fram till år 1571. Under några senare tillfällen ser siffrorna ut som
följer:

115

Gerd Enequist, Nedre Luledalens byar, sid. 436, fotnot 58. (Upsala 1937).
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TABELL 11: JORDSKATTE-, HJÄLPSKATTE- OCH TIONDEMANTAL I KALIX SOCKEN UNDER
NÅGRA ÅR EFTER ÅR 1571
Kalix socken
Jordskattemantal
Hjälpskattemantal
Tiondemantal
Skillnad i %119

År 1579 År 1589 År 1594 År 1599 År 1606/1607
202
220
234
227
157
222
260
251116
210
223
252
265117
250118
+ 9,9%
+ 14,5%
+ 59,8%
+ 3,9% + 1,3% + 7,6% + 16,7%
+ 59,2%

Källor: Västerbotten 1579:2, KA ; Västerbotten 1589:2, KA ; Källor: Västerbotten 1594:5, KA ; Västerbotten 1599:4,
KA ; Västerbotten 1600:2B, KA Västerbotten 1606:3, KA Västerbotten 1607:3, KA.

TABELL 12: JORDSKATTE-, HJÄLPSKATTE- OCH TIONDEMANTAL I LULEÅ SOCKEN
UNDER NÅGRA ÅR EFTER ÅR 1571
Luleå socken
Jordskattemantal
Hjälpskattemantal
Tiondemantal
Skillnad i %123

År 1579 År 1589 År 1594 År 1599 År 1606/1607
396
427
460
424
382
424
487
526120
422
468
487
516121
523122
+ 7%
+ 14,8%
+ 37,6%
+ 6,5% + 9,6% + 5,8% + 21,6%
+ 36,9%

Källor: Västerbotten 1579:2, KA ; Västerbotten 1589:2, KA ; Källor: Västerbotten 1594:5, KA ; Västerbotten 1599:4,
KA ; Västerbotten 1600:2B, KA Västerbotten 1606:3, KA ; Västerbotten 1607:3, KA.

Ett par saker är värda att notera. För det första att skillnaden mellan jordskattemantalet och de
andra mantalen ökar över tiden. Fram till slutet av 1560-talet följer de olika mantalen varandra
mycket nära för att därefter skilja sig åt mer och mer ju längre fram i tiden vi kommer. Det
bekräftar uppfattningen att det finns gårdar utanför jordeboksmaterialet och att dessa börjar
förekomma först under 1570-talet, förutom nybyggena, för att sedan öka över tiden. Denna
utveckling är ett ovedersägligt uttryck för att antalet skattebefriade gårdar blir fler under
undersökningsperiodens gång.
För det andra att antalet rökar år 1607 är i det närmaste identiska med antalet tiondegivare vid
samma tid. Av detta torde den inte alltför drastiska slutsatsen kunna dras att tiondemantalet står
närmare det verkliga antalet gårdar än vad jordskattemantalet gör och att uppfattningen bland
finska historiker att tiondelängderna är den källa som troget speglar bebyggelseförändringar också
är riktig, åtminstone när det gäller utvecklingen i Västerbotten.

Avser antal rökar i 1607 års jordebok
År 1598
118 År 1608
119 i förhållande till jordskattemantalet
120 Avser antal rökar i 1607 års jordebok
121 År 1601
122 År 1607
123 i förhållande till jordskattemantalet
116
117
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Detta faktum underlättar skapandet av nominallängder över bruksgårdarna, det vill säga att kunna
namnge de enskilda hushållens företrädare och det även för gårdar som står utanför
jordskattemantalet.

Tolkningsregler
När det gäller innehållet i de förändringar som sker över tiden är källorna i allmänhet mycket
knapphändiga. I den unika längden från 1546 över förökade och avfallna anges nybyggen, i den
samtida terminologin kallade nybönder, och ödegårdar. I några av mantalslängderna från början av är
1600-talet antecknas husmän/huskvinnor, knektar, öde, fattig eller utfattig. För övrigt är uppgifter i
längderna ytterst sparsamma. Det innebär att varje förändring i mantalet måste tolkas. För detta
behövs tolkningsregler. En ökning av antalet gårdar kan bero på nybyggen, hemmansklyvningar
eller återupptagande av ödehemman. En minskning beror på ödeläggelse, kameralt (skattebefriat)
eller demografiskt öde (övergivet). Följande regler gäller vid tillskott på bynivå:


det är ett nybygge om inte en hemmansklyvning kan visas genom namnlikhet (bröder,
far-son) eller på annat sätt (halvering av ett hemmans storlek).

Vid bortfall:


det är ett kameralt ödehemman (ett skattebefriat hemman) om gården framöver betalar
tionde eller förmögenhetsskatt.

Vidare:


husmän och huskvinnor som kommer till synes i skattematerialet antas ha egna gårdar.

Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra, när ett nytt mantal registreras i en by, om det är ett nybygge
eller ett återupptagande av ett ödehemman. I allmänhet är det dock, genom ett närmare studium av
de nominativa längderna på bynivå, möjligt att bestämma detta, men inte alltid.
Sammanfattningsvis kan sägas att källornas kvalitet och innehåll möjliggör en undersökning i två
led. I förekommande fall kan jordskattemantalet rekonstrueras och med detta mantal som grund
kan bruksgårdelängder skapas. Knappheten på vissa fakta i materialet nödvändiggör dock
tolkningar. Oaktat detta kan nog hävdas att de redovisade siffrorna inte bara speglar
bebyggelseutvecklingen i undersökningsområdet utan även återger det faktiska antalet gårdar under
perioden. Detta gäller då i första hand naturligtvis framförallt Luleå och Kalix socknar. Innan
redovisningen och analysen av bebyggelseutvecklingen sker ska bland annat material- och
metodfrågor rörande den andra delen av undersökningen behandlas, nämligen befolkningen och
dess utveckling. Här berörs även i viss mån materialfrågor rörande jordbrukets utveckling och den
sociala utvecklingen.
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MATERIAL OCH METOD: BEFOLKNING, SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH
JORDBRUK
E G Huss tillvägagångssätt vid sin undersökning av folkmängden i Västerbotten under åren 1540
till 1571 följer i stort det traditionella men med vissa modifieringar [Se s 32 och 33]. Han kan visa
att siffrorna för Luleå socken från den unika prästräntelängden från år 1559 ligger mycket nära den
totala folkmängden.124 Detta år i Luleå socken går det på varje jordskattemantal 7,49 personer och
på varje bågamantal 5,21 personer. För övriga år används dessa medeltal för att beräkna
folkmängden i undersökningsområdet och Huss lägger befolkningssiffrorna mellan resultaten från
jordskatte- och bågamantalsberäkningarna. Om denna metod även skulle användas för socknarna
under senare delen av 1500-talet skulle siffrorna se ut som följer:
TABELL 13: FOLKMÄNGDEN I VÄSTERBOTTEN, DE FYRA NORDLIGASTE SOCKNARNA, ÅR
1540 – 1600125
Socknar
År 1540 År 1546 År 1553 År 1559 År 1571 År 1580 År 1590 År 1600
Torneå
1 895
1 876
1 926
2 161
1 674
1 605
1 691
1 738
Kalix
2 656
2 786
2 800
3 213
2 690
2 642
2 819
2 773
Luleå
1 261
1 327
1 423
1 633
1 468
1 447
1 572
1 624
Piteå
1 828
1 989
1 984
2 258
2 189
1 945
2 143
2 797
Norra fögderiet
7 640
7 978
8 133
9 265
8 021
7 639
8 225
8 932
Källor: Västerbotten 1539:1, KA; Västerbotten 1546:5, KA; Västerbotten 1553:2, KA ; Västerbotten 1559:11, KA ;
Västerbotten 1571:6, KA; Västerbotten 1580:5, KA; Västerbotten 1590:2, KA; Västerbotten 1600:3, KA.

Svagheten i Huss metod ligger i valet av konstanter, det vill säga antagandet att under hela perioden
är den genomsnittliga hushållsstorleken 7,49 personer och antalet personer per bågamantal lika med
5,21. Visserligen är förmodligen siffrorna riktiga när det gäller Luleå socken år 1559 och att de
antagligen inte heller skiljer sig alltför mycket från de korrekta siffrorna några år före och efter detta
år. Men att använda dessa konstanter även för resten av 1500-talet och början av 1600-talet är
mycket tveksamt. Mycket tyder på att förhållandena är mycket annorlunda vid dessa senare
tidpunkter. Exempel från Luleå socken kan belysa detta. Nedan visas antalet gårdar och hjonelag,
änklingar och änkor, söner, drängar, döttrar och pigor126 per gård år 1559 och år 1611 i några byar i
socknen.

Erik Gunnar Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571, sid. 50. (Upsala
1902). Huss tillerkänner denna längd speciell trovärdighet och menar att den är synnerligen noggrann.
125 Huss metod här har används för hela undersökningsområdet, det vill säga inklusive det nuvarande finska delen av Torneå socken.
126 År 1559 ingår ej döttrar i siffrorna. Hjonelag = gifta par
124
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TABELL 14: ANTALET VUXNA I HUSHÅLLEN ÅR 1559 OCH ÅR 1611 I NÅGRA BYAR I
LULEÅ SOCKEN
Antal Antal
Antal Antal Antal Antal Antal
Antal Antal Antal
gårdar hjone- änklingar söner, vuxna/ Gårdar hjone- änklingar söner, vuxna/
1559 lag och änkor drängar gård 1611 lag och änkor drängar gård
1611 och pigor 1611
1611
1559 och pigor 1559
1559
1611
1559
Antnäs
10
11
2
19
4,3
11
9
2
11
3,1
Bälinge
3
4
1
7
5,3
3
2
1
0
1,6
Bensbyn
10
12
2
11
3,7
8
4
4
5
2,1
Sundom
7
10
1
4
3,5
8
5
3
4
2,1
Heden
13
16
4
8
3,4
8
1
7
2
1,4
Summa
43
51
10
49
3,7
38
21
17
22
2,1

By

Källor: Västerbotten 1559:10, KA ; Västerbotten 1611:12, KA

Sifforna visar på en kraftig minskning av antalet vuxna i skatteböndernas hushåll under en
femtioårsperiod. Skillnaden i verkligheten är än större eftersom de hemmavarande döttrarna inte är
medräknade år 1559 och att ett ganska stort antal skattefria husmans- och knekthemman finns år
1611. Dessa hushåll har säkerligen färre vuxna medlemmar. Ytterligare belägg för denna förändring
kommer till synes i längden över den så kallade enöreshjälpen från år 1606. Förutom
månadspenningen skall detta år ett öre utbetalas av hustru och bonde samt var hjon de har i gården.
Endast trettiotre hushåll, mindre än 10 %, betalar mer än två öre, det vill säga mer än för bonden
och hans hustru. Det är uppenbart att storleken på skatteböndernas hushåll är betydligt lägre i Luleå
socken i början av 1600-talet jämfört med slutet av 1550-talet.
För att kunna beräkna folkmängden vid olika tillfällen måste hänsyn tas till detta förhållande och
att utgå från ett fast antal personer per hushåll och ett fast antal personer per bågamantal under hela
perioden leder säkerligen fel. Däremot är det naturligtvis möjligt att använda denna metod under
förhållande då både båga- och jordskattemantalen är representativa. Så är fallet fram till början av
1560-talet, före sjuårskriget 1563 – 1570. Från början av 1560-talet påverkas bågamantalets storlek i
stor utsträckning av knektutskrivningar och jordskattemantalet av skattebefrielser och är därefter
inte användbara för befolkningsberäkningar som bygger på ett fast antal personer per mantal.

Folkmängden: beräkningsgrund fram till början av 1560-talet
I denna undersökning har bågamantalet fått utgöra grunden för folkmängdsberäkningar fram till
början av 1560-talet. Bågamantalet redovisas årligen i fogderäkenskaperna, med ett fåtal undantag,
under hela denna period. Beräkningarna måste dock utgå från ett par antaganden. För det första att
uppgiften om antalet ”huvuden” i påskamålslängden från Luleå socken år 1559 är lika med samtliga
barn, vuxna och gamla i socknen, det vill säga folkmängden detta år (3 126 personer). E G Huss
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har i par skrifter övertygande visat att så förmodligen är fallet.127 I ett bidrag till Älvdal i norr :

människor och resurser i Luledalen 1300-1800 gör dock Sune Åkerman en nytolkning av längden.128 Han
menar att Huss missuppfattat ett par av koderna (påskamålspenningen redovisas i längden med
hjälp av ett av ett kodsystem) och att endast en del av befolkningen är upptagna i längden [Se
BILAGA 4 : BEFOLKNING

OCH PÅSKAMÅLSLÄNGD

för en diskussion kring längden]. Det finns

argument för denna tolkning men i denna undersökning har Huss uppfattning fått företräde, det vill
säga att påskamålslängdens uppgifter om antalet ”huvuden” är lika med den totala folkmängden i
Luleå socken år 1559. Detta år är därmed antalet personer per bågamantal lika med 5,21
(folkmängden/bågamantalet = 3126/603). Genom att multiplicera bågamantalet från övriga år med
5,21 fås folkmängden i Luleå socken för perioden. Det andra antagandet gäller att också för övriga
socknar är antalet personer per bågamantal detsamma som i Luleå, det vill säga 5,21.

Folkmängden: beräkningsgrund från början av 1560-talet och framåt
För tiden efter 1560-talet har en annan beräkningsgrund används. Utgångspunkten har här varit
proportionalitet, det vill säga att i ett samhälle utgör en kategori (till exempel en ålderskategori eller
en könskategori) en fast andel av befolkningen över tiden. En kategori som kan användas i denna
undersökning är män mellan 16 och 60 år. Siffror från befolkningsstatistik under 1700-, 1800- och
1900-talet visar att denna kategori utgör cirka 25,5 % av totalbefolkningen. Källmaterialet tillåter ett
par gånger en relativt säker uppskattning av storleken på antalet män mellan 16 och 60 år och vid
dessa tillfällen, 1577/79 och 1606/10, kan folkmängden beräknas. För Luleå och Kalix socknar har
även en annan proportion används för beräkna folkmängden år 1610. Enligt denna proportion ska
antalet gifta män och änklingar utgöra 18,47 % av hela befolkningen. Även bågamantalslängderna
från början av 1600-talet, som nu åter är nominativa, kan användas som underlag för en diskussion
kring folkmängdsförändringar.
En kontroll av proportionaliteterna kan göras med hjälp av den ovan refererade påskamålslängden.
Längden är nominativ och redovisar uppbörden av prästtionde och prästräntorna i Luleå socken.
Bland prästräntorna ingår påskamålspenningarna som varje hushåll skulle betala till sockenprästen.
Av undervisningen framgår att påskamålspenningen bland annat skulle utgå med 1 öre för vart
hjonelag och 1 penning för vart huvud som bonden har i sin gård. Huss menar att längden har en
hög kvalitet och att man här har uppgifter om den totala folkmängden i Luleå socken år 1559.129

E. G. Huss, Några i statistiskt hänseende intressanta urkunder från midten av 1500-t. i Statsvetenskaplig Tidskrift 1899 och
Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571, sid. 50. (Upsala 1902).
128 Sune Åkerman , Ett ekosystem och dess förvandling i Älvdal i norr : människor och resurser i Luledalen 1300 – 1800, red. Sune
Åkerman och Kjell Lundholm, sid. 11-66, (Luleå, 1990).
129 E G Huss, Några i statistiskt hänseende intressanta urkunder från midten av 1500-talet i Statsvetenskaplig Tidskrift, 1899, sid. 99-109.
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Med hjälp av ett par proportioner ska undersökas rimligheten i detta påstående. Enligt vanliga
proportioner ska antalet män mellan 16 och 60 år utgöra 25,5 % och antalet gifta män och
änklingar utgöra 18,47 % av hela befolkningen.130 I Luleå socken år 1559 skulle detta innebära
följande antal för de två olika kategorierna:
TABELL 15: FOLKMÄNGD, ANTAL MÄN 16 – 60 ÅR OCH ANTAL GIFTA MÄN OCH
ÄNKLINGAR I LULEÅ SOCKEN 1559
Luleå socken

Folkmängden 1559 Antal män Antal gifta män och
16 – 60 år änklingar

Enligt proportionalitet
Enligt beräkningar

3126

797
781

577
556

Källa: Västerbotten 1559:10, KA.

Uppgifterna för beräkningen är hämtade från bågamantalslängden från 1559 och påskamålslängden.
Bågamantalet (antal män i åldersgruppen 16 – 60 år som ingår i mantalet) + antalet drängar +
husmän och övriga (= 10 % av åldersgruppen) ger följande: 603 + 102 + 76 = 781. Gifta män +
änklingar + 10 % av änklingarna utanför mantalet ger 510 + 51 + 5 = 556. Beräkningarna ger något
lägre siffror men står ändå så pass nära siffrorna från proportionaliteten att man på goda grunder
kan utgå från att uppgiften i påskamålslängden för Luleå socken år 1559, 3126 personer, omfattar
hela befolkningen. Denna närhet (mellan beräkningar och proportionalitet) bekräftar också i viss
mån pålitligheten i den använda metoden för att beräkna folkmängden från 1570-talet och framåt.
Den använda metoden har naturligtvis både brister och svagheter och bygger dessutom på
osäkra antaganden men den torde bättre spegla verkligheten än en metod som utgår från att den
genomsnittliga hushållsstorleken är densamma under lång tid (drygt 65 år) och under skiftande
förhållanden (freds- och krigstider).
När det gäller övriga undersökningar kan nämnas att hushållens storlek, för de tillfällen
folkmängdssiffror föreligger, kan beräknas genom att dela dessa tal med antalet gårdar. Hushållens
ålderssammansättning finns det inga direkta uppgifter om men en diskussion kan föras utifrån
påskamåls- och andra längder.
Den sociala utvecklingen kan följas med hjälp av en mängd uppgifter av olika karaktär. Här kan
nämnas jordinnehav, tionde och förmögenhet som i många fall finns att tillgå på individnivå.
Genom att jämföra spridningen av tillgångar hos bondebefolkningen vid olika tidpunkter kan
avgöras om förmögenhetsskillnaderna har ökat eller minskat över tid.

130

Svensk befolkningsstatistik från 1751 och framåt visar på dessa proportioner för män i åldersgruppen 15 till 59 år.
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Årliga räntan, skattläggningar och jordbruket
Jordbrukets utveckling kan följas med hjälp av uppgifter från de frekventa skattläggningar och
skattejusteringar som görs i undersökningsområdet. Även om växlingar i beräkningsgrunden för
jordskatten

förekommer

finns

dock

en

kontinuitet

i

de

ytligt

sett

olikartade

beskattningsmetoderna.131 Relationen mellan jordbrukets två huvudgrenar, åkerbruket och
boskapsskötseln, diskuteras utifrån framförallt tiondeuppgifter för socknarna.
Årliga räntan beskriver antalet skattebönder, jordetalet [värderade eller uppmätta tillgångar inom
jordbruket och andra näringar uttryckt i en enhet, till exempel i spannland eller i markland] och
jordskatten i mark, ören och penningar. Redovisningen av jordetal och jordskatt sker före
skattläggningen år 1541 på sockennivå och sedan i allmänhet på bynivå. Jordskattens förändring
kan följas genom de skattläggningar som sker i området under 1500-talet. Som framgår av
sammanställningen

nedan

2:

[FIGUR

SAMMANSTÄLLNING

SKATTLÄGGNINGAR/SKATTEJUSTERINGAR I UNDERSÖKNINGSOMRÅDET UNDER
BÖRJAN AV

ÖVER

1500-TALET

OCH

1600-TALET] sker skattläggningar/skattejusteringar i socknarna vid ett flertal tillfällen.

De sker på olika nivåer, på riks-, landskaps- och sockennivå. Det är både fråga om jordrevningar,
det vill säga en reell mätning av åker och äng och om skattningar där jordägarna själva lämnar
uppgifter om åkerns areal och ängens avkastning.
Som exempel uttrycks jordetalet för år 1539 i spannland och det är åkerarealen som är uppmätt
och ligger till grund för jordskatten. Men, som anvisningen berättar, dock att skatten görs icke lika efter

vart spannland utan som jorden finns korngill till och desslikes som de har andra tillfällen att bärga sig med skog,
fiskevatten ängar och annat som den ena bonden har bättre tillfälle till bärgning än de andra.132 Det är alltså
åkern som beskattas men storleken på skatten beror på jordens kvalitet och andra tillgångar som
bonden har. I Piteå socken betalar bonden 8 penningar per spannland åker, i Luleå och Kalix
socknar 12 respektive 10 penningar och Torneå så mycket som 24 penningar per spannland. Det
innebär att andra förmåner än åkern värderades mycket högre i Torneå än i de andra socknarna.
Här är det kanske främst tillgången på ängsmark i Torneå som leder till den högre värderingen.133
Vid skattläggningen år 1541 tas inte någon hänsyn till jordens kvalitet utan skatten utgår med ett
enhetligt belopp för varje spannland åker.134 I 1543 års jordebok framgår att en värdering skett av
fiskevatten, kvarnar etc. i spannland medan åkern och ängen har blivit mätt och allt beskattas med
ett enhetligt belopp för hela landskapet. Skattebeloppet är 16 penningar per spannland eller fyra lass
hö.

Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 242. (Umeå 1971).
Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 244. (Umeå 1971).
133 Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 245. (Umeå 1971).
134 Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 247-48. (Umeå 1971).
131
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FIGUR 2: SAMMANSTÄLLNING ÖVER SKATTLÄGGNINGAR/SKATTEJUSTERINGAR I
UNDERSÖKNINGSOMRÅDET UNDER 1500-TALET OCH BÖRJAN AV 1600-TALET
Skattläggning/
Skattejustering
Före år 1527
Troligen år 1537
År 1541
År 1543
År 1547
År 1557
År 1560
År 1561
År 1562
År 1563
År 1566
År 1572
År 1579
År 1581
År 1589
År 1599
År 1604
År 1605

Uppgifter från

Uppgifter om

Mål och mått

Uppgifter på

Rikets ränta135
Summariet136
Summariet137
Jordeb. 1543138
Jordeb. 1547140
Jordeb. 1557141
Jordeb. 1560142
Jordeb. 1561143
Jordeb. 1562144
Jordeb. 1563145
Jordeb. 1566146
Jordeb. 1572147
Jordeb. 1579148
Jordeb. 1581149
Jordeb. 1589150
Hjälpsk. 1599151
Jordeb. 1604152
Jordeb. 1607153

Åker
Åker
Åker
Åker, äng övr.139
Åker, äng o övr.
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Åker
Åker, äng o övr.
Åker

Spannland
Spannland
Markland; öresland
Spannl., skell., lass
Markland; öresland
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Tunnland
Markland;öresland
Tunnland

Sockennivå
Sockennivå
Sockennivå
Individnivå
Bynivå
Som ovan
Som ovan
Individnivå
Som ovan
Bynivå
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Individnivå
Bynivå
Individnivå

År 1547 genomfördes en ny skattläggning i Västerbotten. Ett nytt skattemått införs som blir
gällande fram till skattläggningen år 1605, nämligen marklandet. Skälet torde ha varit att skapa en
enhet för åker med motsvarande äng, det vill säga 1 spannland åker och fyra lass hö.154 Som framgår
av 1549 års jordebok, där det sägs att ett markland är så stort att man sår därpå 2 spann korn eller får därpå

8 lass hö, så blir effekten att 2 spannland åker eller 8 lass hö bildar 1 markland.155 Det nya
skattemåttet bygger på penningprincipen, med 8 öre på marken, och i konsekvens med detta går det
8 öresland på marklandet. Skattesatsen blir 32 penningar på varje markland jord och 4 penningar på
vart öresland och innebär ingen förändring i förhållande till 1543 års jordskatt där skattsatsen är 16
Undervisning om rikets ränta 1530/33 (Hist. handl. Del. 11:1, 1879)
Summariet för Uppsala stift 1539 (Strödda räkenskaper och handl. före 1630, KA).
137 Summariet för Uppsala stift 1541 (Strödda räkenskaper och handl. före 1630, KA).
138 Västerbotten 1543: 2, KA
139 I Jordeboken 1543 redovisas åkern, ängen och övrigt (fiske, skog) var för sig, i Jordeboken 1547 redovisas dessa sammantaget i
markland och öresland
140 Västerbotten 1547: 1, KA
141 Västerbotten 1557: 2, KA
142 Västerbotten 1560: 13, KA (endast Kalix socken)
143 Västerbotten 1561:5, KA (Luleå och Piteå socknar); Västerbotten 1561: 4, KA (Torneå och Kalix socknar)
144 Västerbotten 1562: 7, KA
145 Västerbotten 1563: 7, KA
146 Västerbotten 1566: 8, KA (endast Kalix och Torneå socknar)
147 Västerbotten 1572: 7, KA (endast Torneå socken)
148 Västerbotten 1579: 2, KA (endast Luleå socken)
149 Västerbotten 1581: 2, KA (endast Piteå socken)
150 Västerbotten 1589: 2, KA (endast Torneå socken)
151 Norrland 1600: 2B, KA. Hjälpskatten anges i tunnor skörd. Egentligen är det dock åkerarealen som utgör grund då man utgått
från en korntal på två för att beräkna skörden.
152 Västerbotten 1604: 2, KA (endast Torneå socken)
153 Västerbotten 1607: 3, KA
154 Gabriel Thulin, Mantalet, sid. 92 f. (Stockholm 1890).
155 Gabriel Thulin, Mantalet, sid. 93. (Stockholm 1890).
135
136
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penningar på varje spannland eller 4 penningar för ett lass hö. Efter 1547 särskiljs inte åker, äng och
övrigt utan de sammanlagda tillgångarna uttrycks markland och öresland. Det innebär att det inte
går att följa utvecklingen separat av åkern och ängen i den utgående skatten i fortsättningen utan
endast utvecklingen av jordbruket och fisket i sin helhet.
Vid 1605 års jordrevning mäts endast åkern, förutom i Torneå socken där även ängen beskattas,
och uttrycks i utsäde, i tunnor och skäl. Arealmässigt är det således tunnland och skälsland som är
måtten vid denna skattläggning. Vid 1541 års skattläggning var spannlandet och skälslandet
måttenheten och från 1547 till 1606 värderades tillgångarna i markland och öresland. För att kunna
följa jordbrukets utveckling över tid måste dessa olika skattemått vara kommensurabla. Att så är
fallet framgår av ett par uppgifter från fogderäkenskaperna. Det är uppgifter dels från det ovan
nämnda 1549 års jordebok [Se s 66] där marklandet jämställs med 2 spannalnd eller 8 lass hö, dels
från en undervisning i 1602 års jordebok i vilken det står att 8 skälsland räknas för 1 markland eller

tunnland.156 De mål och mått som är i bruk under undersökningsperioden och deras relation är
således:
1 TUNNLAND = 1 MARKLAND = 2 SPANNLAND
1 TUNNLAND = 8 LASS HÖ = 8 SKÄLSLAND = 8 ÖRESLAND
I undervisningen i jordeboken från år 1602 framgår också storleken på skälslandet för där uppges
att jordesnöret håller 20 famnar i längden och 5 famnar i bredden (famnen 3½ aln) och det räknas för ett skälsland.
Med ledning av detta kan skälslandet beräknas till 1 225 A² och tunnlandet till 9 800 A². Jonsson
har i sin undersökning av arealmåtten i Västerbotten kommit fram till att marklandet eller
tunnlandet varit av storleksordningen 2 950 – 3 290 m².157 Storleken på skälslandet eller öreslandet
är därför mellan 368,75 och 411,25 m². På denna yta sår man ett skäl (cirka 12 l utsäde158) eller från
denna areal erhåller man ett lass hö. Nedan framgår åkerarealen i skälsland enligt jordeboken från
1543, genomsnittlig skörd i skäl 1540 – 1548 enligt Huss och korntalet för de olika socknarna.159

Gabriel Thulin, Mantalet, sid. 93 not a. (Stockholm 1890).
Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 277. (Umeå 1971). Jonsson finner dock att
förhållandena är annorlunda i Torneå socken.
158 Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 285. (Umeå 1971).
159 Erik Gunnar Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571, sid. 82. (Upsala
1902). Korntalet är ett äldre mått för skördeavkastning. Skörden av spannmål mättes i förhållandet till utsädet. Om man skördade
fem tunnor spannmål för varje tunna utsäde hade man fått ”femte kornet”, korntalet var 5.
156
157
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TABELL 16: ÅKERAREALEN 1543, GENOMSNITTLIG SKÖRD 1540 – 1548 I SKÄL SAMT
KORNTALET
Socknar

Åkerareal 1543 Genomsnittlig
Korntal
i öresland
skörd 1540 – 1548 i skäl
Torneå
2586
1600
?
Kalix
3616,5
18272
5
Luleå
15634
57824
3,7
Piteå
7230
26880
3,7
Norra fögderiet
29066,5
104576
3,6
Källor: Åkerarealen 1543 från Västerbotten 1543:2 KA ; Genomsnittlig skörd från E G Huss, Undersökning öfver
folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, Tabell V, sid. 83. (Upsala 1902)

För Torneå socken är korntalet negativt vilket är osannolikt. Här är nog beräkningen av skörden för
låg. För övriga socknar håller sig korntalet nära de ramar, mellan 4 till 5, som anses vanliga under
1500-talet.160
I den fortsatta framställningen kommer jordbrukets utveckling att uttryckas i öresland.
Skattläggningarna och ett par förmögenhetsskatter gör det möjligt att beräkna åkerarealens storlek
vid följande tillfällen, år 1527, 1537, 1541, 1543, 1546, 1599, 1601 och 1607. På motsvarande sätt
kan utvecklingen av jordbruket i sin helhet, det vill säga åker, äng och övrigt, följas för perioden
1543 till 1606.
Före redovisningen och analysen ska de fyra socknarna i undersökningsområdet presenteras
och några aspekter på regionens utveckling under 1300- och 1400-talet diskuteras.

UNDERSÖKNINGSOMRÅDET
Att undersöka Finlands – eller Sveriges – äldre bebyggelsehistoria är liksom en flygresa vid molnigt väder. När
molntäcket något lättar, kan man se en skymt av landskapet, men bilden saknar skärpa och det är svårt att orientera
sig. När flygplanet sedan kort före landningen kommer nedanför molntäcket, öppnar sig landskapet på en sekund för de
resandes blickar. Medeltiden kan likställas med flygning ovanför molnen och den första jordeboken med det ögonblick då
planet når molntäckets nedre rand.161

Plötsligt öppnar sig det Västerbottniska landskapet i början av 1540-talet. Då kommer byarnas
placering i rummet fram; antalet gårdar i byarna kan räknas; varje bondes ägor, åker- och ängsmark,
framträder; varje bondes hemmavarande söner, bröder och mågar visar sig; varje skattebondes
namn kommer till synes, liksom byarnas namn. Det som öppnar landskapet är bevarade
fogderäkenskaper från denna tid, förda av fogden Mikael Ålenning.

160
161

Rainer Fagerlund, Finlands historia 2, sid. 48. (Ekenäs 1996).
Jutikkala, Eino, Norra och mellersta Finlands äldre bebyggelsehistoria. I: Nord-Skandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning. Red. av
Evert Baudou och Karl-Hampus Dahlstedt , sid. 81 (Umeå 1980.)
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I augusti år 1536 erhåller han fogdebrev på ”Nörrebotn” och förblir i ämbetet till år 1543 då han
för sista gången inlevererar räntan från Västerbotten till den kungliga räntekammaren. De äldsta för
Västerbotten bevarade fogderäkenskaper från år 1539 är således förda av honom. Likaså gäller det
den första bevarade jordeboken från år 1543.
Undersökningsområdet betecknas i studien i allmänhet som norra fögderiet, någon gång som
norra prosteriet. Landskapet Västerbotten, d v s västra sidan av Bottenviken, med två fögderier och
två prosterier, norra och södra, är numera ett rent historiskt administrativt begrepp.162 I
landskapshandlingarna för Västerbotten, som är denna undersöknings primära källa, benämns
landskapet Westrabotnen. Landskapets norra del med dess fyra socknar, från norr, Torneå, Kalix,
Luleå och Piteå, är denna studies undersökningsområde.
Tidigare var namnet på det vidsträckta området runt Bottenviken, dess västra och östra sida,
Norrbotten eller Norra Botten. Området delades senare i Östernorrbotten och Västernorrbotten
vilket med tiden blev Öster- respektive Västerbotten.163
Som framgår av kartan där undersökningsområdets ungefärliga geografiska utsträckning är
markerat [KARTA 1. UNDERSÖKNINGSOMRÅDET. Se s 70] är det till omfånget en liten del av
Nordkalotten men icke förty ett stort geografiskt område.
Mellan den sydligaste byn Jävre i Piteå till den nordligaste byn Pello i Torneå är avståndet
(räknat vattenvägen) cirka 330 kilometer och mellan områdets västligaste by Manjärf (Piteå socken)
och östligaste, Kaakama i Torneå, är avståndet vattenvägen cirka 280 kilometer. På kartan [KARTA
2. UNDERSÖKNINGSOMRÅDET OCH DESS BEBYGGELSE

ÅR

1600. Se s 72] kommer bebyggelsen till

synes.
År 1543 (vilket skiljer sig mycket lite gentemot år 1600 när det gäller antalet bebyggelseenheter
(byar)) finns i området 106 byar.164 Där bor enligt Huss 7 623 invånare. Det är således i stort ett
mycket glest bebott område som ska studeras. Nu kan sägas att hela Sverige var mycket glesbefolkat
på

1500-talet

och

att

relativt

sätt

finns

även

i

dessa

nordliga

trakter

vissa

befolkningskoncentrationer. Nedre delarna av Piteå, Luleå, Råneå och Kalix älvdalar och övre och
nedre delarna av Torneå älvdal kan betraktas som relativt tätbefolkade. Området är i mitten av
1500-talet en etablerad och välutvecklad jordbruksbygd.

E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, sid. 1. (Upsala
1902).
163 Thomas Wallerström, Norrbotten, Sverige och medeltiden : Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi, sid.13.
(Stockholm 1995).
164 Här må anmärkas att med byar avses kamerala enheter vilka inte alltid överensstämmer med verklighetens byar. I vissa fall
sammanförs flera byar till en kameral bebyggelseenhet. Siffran 106 kan därför sägas utgöra det minsta antalet bebyggelseenheter i
området år 1543.
162
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Kartan [ KARTA 3. OMRÅDE IANSPRÅKTAGET FÖR ODLING INOM UO I MITTEN AV 1500-TALET. Se
s 73] visar odlingsområdets utbredning inom Norrbotten vid mitten av 1500-talet. Bygden är
konsoliderad och ur alla synpunkter en administrativ enhet. Däri inbegrips inte bara kyrklig, judiciell
och kommunal förvaltning utan även statens lokala förvaltning, till exempelvis i fråga om
skatteuppbörd och utskrivning. Kolonisationstiden är över och de nya byar som tillkommer når
aldrig den storlek som de äldre byarna har. Tillväxten av hushåll och befolkning sker alltså
framförallt inom de gamla byarnas hank och stör.
När det gäller byarnas utseende och struktur finns, enligt Egerbladh, inget generellt mönster.165
Vanligen förekommer olika blandformer men som ett
karaktäristiskt drag inom åtskilliga enheter kan framhållas att gårdarna bildade grupper av bebyggelse belägna på
varierande avstånd från varandra. Bebyggelsegrupper har uppkommit genom att gårdar anlagts på ömse sidor om älvar
och andra vattendrag. Inom andra namnenheter var dylika grupper åtskilda av skogspartier mellan inägoområden,
ibland på mycket stora avstånd från varandra. Enstaka hemman/nybyggen kunde ligga på upp till en halv mils
avstånd från den övriga bebyggelsen i namnenheten. Även där inägomarken bildade en relativt sammanhängande yta,
hade bebyggelse upptagits på olika platser.166

KARTA 1: UNDERSÖKNINGSOMRÅDET

Naturgeografiska karaktäristika är de djupgående
fjärdar som sträcker sig in i landet i NV-SO
riktning. Några större är Svensbyfjärden i Piteå
socken, Ersnäs- och Persöfjärden i Luleå socken,
Siknäsfjärden i Kalix socken och Seskaröfjärden

TORNEÅ SOCKEN
KALIX SOCKEN
LULEÅ SOCKEN
PITEÅ SOCKEN

i Torneå socken. En omfattande och på 1500talet än större skärgård är också något som
utmärker området. Förutom de fyra stora
fjällälvarna, från söder Piteå, Luleå, Kalix och
Torneå älv, vilka nominerat socknarna, finns
några skogsälvar. I Piteå socken, Lillpiteälven
och Alterälven, i Luleå socken Råneälven, I
Kalix socken Töreälven och Sangisälven. Åar är
också vanligt förekommande, flest i söder och
avtagande mot norr.

Inez Egerbladh, Agrara bebyggelseprocesser : utvecklingen i Norrbottens kustland fram till 1900-talet : [the development in coastal northern Sweden
until 1900], sid. 83. (Umeå 1987). Egerbladhs undersökningsområde är Piteå, Luleå och Kalix socknar. Byarnas struktur i
Tornedalen är enhetligare. Karaktäristiskt för detta område är strandbyarna.
166 Inez Egerbladh, Agrara bebyggelseprocesser : utvecklingen i Norrbottens kustland fram till 1900-talet : [the development in coastal northern Sweden
until 1900], sid. 83. (Umeå 1987).
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Således finns i Piteå socken Jävreån, Rokån och Rosån, I Luleå socken Aleån och Vitån, Korpikåån
och Keräsjoki i Kalix respektive Torneå socknar. Dessutom finns i området en mängd stora och
små insjöar, i denna landsända i allmänhet benämnda träsk, någon gång sel och i Torneå socken
benämnda järvi.
De främsta faktorer som bestämmer lokaliseringen av bebyggelse är jordarter, klimat och
topografi. Större delen av undersökningsområdet ligger under högsta kustlinjen (HK). Där är de
mest lämpade jordarterna mo, mjäla och lera medan ovanför HK är den blockfattiga moränen mest
gynnsam för odling. Vegetationsperioden är kort och begränsar därmed antalet odlingsbara
sädesslag.167 Slående är att varje by i 1500-talets Norrbotten har nära kontakt med vatten, genom
havet, älven, ån eller insjön. Närheten till vatten eller vattendrag är centralt för inbyggarna i området
av framförallt tre skäl. I motsats till de mycket usla landsvägarna är havet, sjöarna och vattendragen
utmärkta kommunikationsleder både sommar- och vintertid. Där finns även gott om fisk, både för
den egna försörjningen och för export söderut. I en bygd med omfattande boskapsskötsel, hela
området har gott om kreatur, är de naturliga slåtterängarna längs vattendrag och vid sjöar av stor
betydelse för fodertillgången.
Jordbruket eller snarare jordägandet är basen i 1500-talssamhället. Gerd Enequist har beräknat
produktionens värde i pengar år 1559 för nedre Luleå älvdal. Smör, ost och ull stod för cirka 46 %
av den beskattade avkastningen. Spannmålet kom upp i 34 %, lax- och träskfisken bidrog med 14%
och pälsverket med cirka 6 % av skattevärdet.168 Ser man till värdet av exporten från området blir
situationen en annan. Årsmedeltal 1555/59 för värdet av utförseln till Stockholm från Luleå socken
ligger på 7 600 mark. Av detta utgör värdet av fisk (saltad och torkad) hela 5 610 mark eller 74 %
medan värdet av produkter från boskapsskötseln (smör, hudar och skinn) endast uppgår till 1 285
mark eller 17 % av det totala värdet.169

Inez Egerbladh, Agrara bebyggelseprocesser : utvecklingen i Norrbottens kustland fram till 1900-talet : [the development in coastal northern Sweden
until 1900], sid. 48-52. (Umeå 1987).
168 Lennart Lundmark, Hushållning inom snäva ramar : Lokal försörjning och centrala ingrepp i nedre Luleå älvdal 1550 – 1750 i
Älvdal i norr : människor och resurser i Luledalen 1300-1800, (red Sune Åkerman och Kjell Lundholm), sid. 150 – 51. (Luleå 1990).
169 Maurits Nyström, Lulehandelns handel före stadsgrundandet i Norrbotten 1982-83: Kustland, sid. 67. [Luleå 1983]
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KARTA 2: UNDERSÖKNINGSOMRÅDET OCH DESS BEBYGGELSE ÅR 1600.

Källa: Gunnar Hoppe, Vägarna inom Norrbottens län : Studier över den trafikgeografiska utvecklingen från 1500-talet
till våra dagar, Pl. III. (Uppsala 1945).

Det innebär att jordbruket, åkerbruket och boskapsskötseln, i första hand tjänar den lokala
självförsörjningen medan binäringarna tjänar exporten. Men som Maurits Nyström påpekar får man

definitivt inte betrakta utförseln av fisk och jordbruksprodukter som en utförsel av överskottsprodukter, utan snarare
som ett nödtvunget sparande från redan knappa tillgångar. Detta sparande möjliggör inköp av
nödvändighetsvaror som spannmål, salt och kläde.170 Samtidigt är det dock handeln med pälsverk,
skinn och fisk som skapar de förmögenheter som birkarlar och landsköpmän innehar.

170

Maurits Nyström, Lulehandelns handel före stadsgrundandet i Norrbotten 1982-83: Kustland, sid. 73. [Luleå 1983]
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Vad ser då en besökare på 1500-talet vid en resa

KARTA 3: OMRÅDE IANSPRÅKTAGET
FÖR ODLING INOM UO I MITTEN AV
1500-TALET [DE LJUSA OMRÅDENA].

till Norrbotten? Han eller hon kommer säkert
sjövägen,

en

resa

på

kustlandsvägen

till

Norrbotten är inte att rekommendera med tanke
på vägens usla standard vid denna tid. Vid
inträdet i

Luleå socken söderifrån finns

möjligheten att se en första gård efter kusten i
Kallax

by

cirka
171

sockengränsen.

20

kilometer

från

Här bor Morthen Skinnare,

byns enda inbyggare. Fortsätter färden sedan
runt den stora Sandön kan resenären på vänster
hand se Hertsö bys fyra gårdar och på höger sida
Sandöns tre fastigheter. Cirka 10 kilometer
norrut längs kusten ligger Bensbyn vid inloppet
till den gamla seglingsleden till sockenkyrkan i
nuvarande Gammelstad.. Om den gamla leden
Källa: Karta från Folk och resurser i nord : föredrag fra följs kan ett par byar på vägen till kyrkan
Symposium om midt- och nordsskaninavusk kultur ved beskådas, Björsbyn och Rutvik. Fortsätter resan
Universitetet i Trondheim, Norges lærerhφgskole 21-23
juni 1982, (red. Av Jφrnes, Arnfinn Kjelland og Ivar
φsterlie), modifierad, se sid. 126. (Trondheim 1983).

förbi kyrkan (landvägen) kan snart en av
socknens största byar ses, Sunderbyn.

Även om resenären här kring sockenkyrkan kan finna en viss bebyggelsekoncentration måste ändå
det allmänna intrycket vara att området är mycket glest befolkat. Som tidigare nämnts beräknar
Huss att det år 1543 bor 7 623 invånare i Norrbotten. År 1996 lever i de kommuner som ingår i
undersökningsområdet 191 184 personer.
Förutom frånvaron av folk och gårdar är det antagligen den förkrossande omfattningen av
skogsmarken som är slående för en besökare. Vid en resa längs kusten och besök i fjärdarna är det
skog och åter skog som syns vid horisonten. Byarna, trots deras relativa storlek, måste ses som små
öar i ett hav av skog. Däremot, för en besökare på 1500-talet jämfört med en påhälsning idag, ligger

171

Ett alternativ är att före Kallax svänga in i den djupa Ersnäsfjärden vars inre del innehåller fyra relativt stora byar, Ersnäs,
Måttsund; Antnäs och Alvik.
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byar och bebyggelse vid kusten närmare havet och vattnet. Landhöjningen har medfört att byarna
förflyttats inåt land eller havet avlägsnat sig från land.

DE FYRA SOCKNARNA I MITTEN AV 1500-TALET
Torneå socken består av 30 byar och 287 gårdar år 1543.172 Det är i snitt nära 10 gårdar per by vilket
indikerar en omfattande förekomst av storbyar. Som storby räknas byar med 10 gårdar eller fler. I
den övre delen av socknen, den norra, finns 16 byar, där Helsingebyn och Kuivakangas med
vardera 20 gårdar är de två största byarna. Den nedre delen har 14 byar och Vojakkala med sina 28
gårdar och Raumo med 27 är här de största byarna.173
I socknen finns en kraftig koncentrationa av bebyggelse på en cirka 30 kilometer lång sträcka
efter älven, mellan Vitsaniemi och Kainuunkylä (Helsingbyn) i söder och Kuivakangas i norr. Här
finns 40 % av hela älvdalens fasta bebyggelse. Det finns även en viss bebyggelsekoncentration vid
älvmynningen och längs kusten på finska sidan. Enligt E G Huss har Torneå socken år 1540 en
befolkning på 1 828 personer.174
Torneå socken skiljer sig från från de övriga Norrbottenssocknarna i vissa avseenden.
Tyngdpunkten i bebyggelsen ligger i Torneå i älvens övre lopp. I såväl Nordösterbottens som
Västerbottens dalgångar var befolkningstätheten störst vid älvmynningarna.175 Jouko Vahtola
skriver:
Helt klart verkar det att de utmärkta förutsätttningarna som naturen erbjöd, d v s ängs- och åkermark, älv- och
sjöfiskemöjligheter, lockade folk att bosätta sig i slättlandet mellan Kainuunkylä och Kuivakangas. Utan tvivel
förutsätter också bebyggelsens relativt stora omfattning i Övertorneåområdet tämligen hög ålder för den. Vidare kan man
tänka sig att de människor, som valde bostadsort efter boendemiljö satte större värde på förhållandet i inlandet än i
kustlandet. Jordaboken från 1543 ger en bild av stabil bebyggelse i övre socknen. Där uppfördes inte längre några
nybyggen. Däremot var nybebyggelsen på frammarsch i älvens nedre lopp och vid kusten. 176

Även

vad
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byorganisation

och

byformer

skiljer

sig

Tornedalen

från

övriga

Norrbottenssocknar. I Piteå, Luleå och Kalix älvdalar låg gårdarna ofta spridda utan iakttagbara
regelbundenheter men givetvis med en placering som bestämdes av terrängformen.177 Husen låg i
allmänhet även en bit från älvstranden och åkerägorna var spridda utan ordning.178

Till Torneå socken räknas vid denna tid både den nuvarande svenska och finska sidan av Torneå älv.
Den övre delen av den gamla socknen bildar så småningom Övertorneå socken och den nedre delen, Nedertorneå socken.
174 E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, Tab. III, sid.. 57. (Upsala
1902)
175 Tornedalens historia I : Från istid till 1600-talet, sid 178. (Utg. av Tornedalskommunernas historiebokskommitté), (Haparanda 1991).
176 Tornedalens historia I : Från istid till 1600-talet, sid 178. (Utg. av Tornedalskommunernas historiebokskommitté), (Haparanda 1991).
177 Åke Hermansson, Kalix. Del 2 : Socknen och kommunen, sid 25. (Uppsala 1968).
178 Tornedalens historia I : Från istid till 1600-talet, sid 180. (Utg. av Tornedalskommunernas historiebokskommitté), (Haparanda 1991).
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I Tornedalen däremot var bebyggelsen och verksamheten närmare knuten till älven. Husen var
placerade nära älven och en bit av älvstranden kom på så sätt att höra till varje gårds ägor.179
Åkrarna låg i regel på skogssidan om gården och en gärdesgård omgav inägojorden med åker och
äng, helt skilt från grannarnas.180 ”Gårdarna med sina tomter bildade liksom ett pärlband som följde älvens

sträckning.181
I ytterligare ett väsentligt avseende avviker Tornedalen gentemot övriga Norrbottenssocknar
och det gäller näringarna. Boskapsskötseln och fisket är visserligen viktiga näringar inom hela
området med det verkar som om dess betydelse för Tornedalen är relativt sett större än för övriga
älvdalar.
Vahtola skriver avslutningsvis angående jordaboken från år 1543 att den ”visar att det fanns en
livskraftig bondebebyggelse i Tornedalen och en levande, väl differentierad och rik bondekultur”.182

Kalix socken är den yngsta och minsta, både till ytan och folkmängden, av de fyra
norrbottenssocknarna. Kalix saknar lappmark, områden ovanför lappmarksgränsen, vilket de tre
andra socknarna har. Folkmängden är år 1540 beräknad, av E G Huss, till 1 251 personer.183 Första
gången som Kalix omtalas som självständig socken är år 1482. Det behöver dock inte innebära att

inte socknen kan vara mycket äldre. Jonsson menar att Kalix i början av 1400-talet nått samma
relativa utveckling som de andra socknarna.184
I Kalix socken finns 29 byar år 1543 med 186 gårdar. Antalet byar är nästa lika många som i
Torneå men i Kalix är antalet gårdar/by åtskilligt färre, endast 6,4 jämfört med närmare tio i
Torneå. Bebyggelsen är mycket tydligt koncentrerad till Kalixälvens nedre lopp med byar som ett
band på båda älvsidorna. En ytterst koncentrerad bygd finns vid sammanflödet av Kalixälven och
Ängesån. För övrigt finns några kustbyar och ett antal byar längs Töreälven och i Morjärvsområdet.

Luleå socken har den ojämförligt största befolkningen och den mest omfattande bebyggelsen av
socknarna i undersökningsområdet. Folkmängden uppgår år 1540 till 2 646 personer, allt enligt E G
Huss.185 Enligt 1543 års jordebok omfattar Luleå socken vid en tiden områden som senare kom att
benämnas Edefors, Nederluleå, Råneå och Överluleå socknar. I detta Luleå storsocken ingår även

Tornedalens historia I : Från istid till 1600-talet, sid 180. (Utg. av Tornedalskommunernas historiebokskommitté), (Haparanda 1991).
Åhe Hermansson, Kalix. Del 2 : Socknen och kommunen, sid 26. (Uppsala 1968).
181 Tornedalens historia I : Från istid till 1600-talet, sid 180. (Utg. Av Tornedalskommunernas historiebokskommitté). (Haparanda 1991).
182 Tornedalens historia I : Från istid till 1600-talet, sid 180. (Utg. Av Tornedalskommunernas historiebokskommitté). (Haparanda 1991).
183 E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, Tab. III, sid.. 57. (Upsala
1902)
184 Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 297. (Umeå 1971).
185 E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, Tab. III, sid.. 57. (Upsala
1902).
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det till ytan enorma, men i befolkningshänseende knappa, Lule lappmark.186 I mitten av 1500-talet
framträder Luleå socken som en välutvecklad bygd om 47 byar, varav åtskilliga kan räknas som
storbyar. Sammanlagt finns 18 storbyar och antalet skattehemman är år 1543 i socknen 408.
I socknen finns flera områden med bebyggelsekoncentrationer. Räknat söderifrån är
Ersnäsfjärden med fyra relativt stora byar ett första sådant område. Det finns även koncentration
runt sockenkyrkan med både större och mindre byar. Längs älven ovanför kyrkan sträcker sig byar
upp till 80 kilometer från kusten. Det är i allmänhet relativt stora byar med längre avstånd mellan
byarna ju längre norrut man kommer. Kring Buddby- och Svartbyträsken (cirka 40 kilometer från
kusten och nära älven) ligger fyra medelstora byar nära varandra. Nästa stora fjärd med många byar
ligger nordöst om älven, den stora Persöfjärden. Sedan kommer Råneälven, en skogsälv, med
bebyggelse ganska långt upp efter älven. Till sist Vitåfjärden, strax före Kalix socken, med några
ganska stora byar, bland andra Vitån och Jämtön.
Slutligen, områdets sydligaste socken, Piteå. I befolkningshänseende nästan exakt samma storlek
som Torneå socken, 1 885 respektive 1 828 personer.187 Det finns 274 hemman fördelade på 32
byar, ett genomsnitt på 8,56 hemman/by vilket är lägre än Torneå. I Piteå finns en mycket tydlig
och omfattande bebyggelsekoncentration som är belägen runt Svensbyfjärden och dess mynning.
Omkring 55 % av hela socknens jordbruksmark finns i detta begränsade område. Den näst största
koncentrationen av bebyggelse finns kring fjärdarna i norra delen av socknen, med byar som
Porsnäs och Rosvik. Efter älven finns även i Piteå en viss bebyggelse, dock inte i samma
omfattning som Luleå och Torneå älvdalar. Bebyggelsen sträcker sig upp till nuvarande Älvsbyn
cirka 70 kilometer från kusten. Det finns en viss kustbebyggelse och några inlandsbyar företrädesvis
i södra delen av socknen.

NORRBOTTNISKT 1300-TAL
Förekomsten av skriftligt källor (och även andra källor) rörande Norrbotten före 1540-talet är
mycket magert. Forskningens uppfattning av bebyggelseutvecklingen fram till mitten av 1500-talet
grundas på en analys av några få bevarade diplom, ett par kyrkliga uppbördslängder, textställen i
Hälsingelagen samt inte minst röktalsuppgifterna i Erik av Pommerns så kallade skattebok. Hans
Sundströms sammanfattar den tidigare forskningen på följande sätt:
Med undantag av en nomadisernade fångstbefolkning var Övre Norrland i det närmaste obebyggt fram till 1300-talets
början. Speciellt gäller detta den norra delen av området, dvs nuvarande Norrbotten. Endast områdets allra sydligaste
del, Umeå och Bygdeå, kunde vid denna tid sägas utgöra organiserad bygd. I och med ingången av 1300-talet börjar
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187

Gunnar Pellijeff, Ortnamnen i Norrbottens län. Del 9: Luleå kommun, A : Bebyggelsenamn, sid 17. (Umeå 1990).
E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, Tab. III, sid.. 57. (Upsala
1902).
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området koloniseras i sin helhet. Denna kolonisation intensifieras fr.o.m. 1320-talet och tiden för Nöteborgsfredens
tillkomst. Understödd av staten sker den under ledning av dåvarande ärkebiskopen och andra stormän. Det tycks
härvid som om kolonisationsföretaget har utgått från Hälsingland och/eller Mälardalen. De i detta inblandade
stormännen erhåller donationer i några av älvdalarna för att de ombesörjer landets uppodlande och bebyggande. Så
småningom tar staten över ansvaret för kolonisatioen och befrämjar detta genom att utfärda skattelättnader för
nybyggarna. Om kolonisations framväxt under 1300-talet vittnar tillkomsten av kapell och kyrkor i de olika
älvdalarna. Trots detta är dock bebyggelsens storlek blygsam vid ingången av 1400-talet (1413). Först under det
kommande århundradet sker den verkliga bebyggelse- och befolkningsexpansionen som i avtagande takt fortsätter in på
1500-talet. 188

Efter en genomgång av de olika källorna riktar Sundström kritik av de traditionella tolkningarna.
Han menar att det inte är de enda alternativen, dock utan att han för den skull anger någon egen
uttalad uppfattning om 1300-talets utveckling. Han skriver endast att det vid ingången av 1300-talet
“mycket väl kan ha funnits fast bosättning och bygd i området norr om Bygdeå och upp till och med Tornedalen.” 189
Thomas Wallerström tar bland annat upp den fasta bosättningens ursprung och ålder i de
norrbottniska älvdalarna i sin avhandling Norrbotten, Sverige och medeltiden : Problem kring makt och

bosättning i en europeisk periferi.190 Hans huvudfråga är hur Norrbotten blev en del av Sverige.
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kolonisationsförloppet, det vill säga landnamen. Han finner att de skriftliga källorna om
kolonisationen av Luleå och Piteå älvdalar också uttrycker ett reellt skeende.191 Det är just de i
nämnda källorna förekommande områden som företer de tydligaste tecknen på en kristen
befolknings kolonisation. Luleå och Piteå älvdalar uppvisar en bebyggelsestruktur där tyngdpukten i
i 1500-talsbebyggelsen består av storbyar som grupperats på så sätt att kyrkan ligger centralt. Denna
kolonisation har en sydlig orientering men det finns även tecken på att en fast bosättning funnits
med en östlig orientering.192 Wallerström slår fast att den svenska bosättningens etablering i
Hans Sundström, Bönder bryter bygd, sid. 35-36. (Lund 1984).
Hans Sundström, Bönder bryter bygd, sid. 47. (Lund 1984).
190 Thomas Wallerström, Norrbotten, Sverige och medeltiden : Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi, sid.39ff. (Stockholm
1995).
191 De skriftliga källor som åsyftas är två brev. Ett brev från år 1327 i vilket ärkebiskop Olof Björnssons, Hälsingefogden Johan
Ingemarssons, hälsingestormannen Nils Farthiegnssons och Peter Unges intressen i Lule älvdal regleras. Ett avsnitt ur brevet lyder:
188
189

…då området och floderna mellan Skeldepth (=Skellefte) och Ulu (=Ule) med kunglig myndighet förlänades att bebyggas och uppodlas, erhöllo vi
förenämnde hela den flod, som kallas Lulu (=Lule) med hela omnejden, kallad tillidum (=till- lider) och även dess bifloder, kallad twerraum
(=tväråar), genom konungens förutnämnda förläning och hava så delat detta sinsemellan …
I ett andra brev några år senare vilket är en kunglig stadsfästelse gällande ett område i Piteåtrakten som tidigare tilldelats Nils
Ambjörnsson och här bekräftas, står följande:

... för kolonisation tilldelat vår älsklige och trogne man Nils Ambjörnsson en älv vid namn Pitu, beläget i samma nordliga landsända, ... och
samme herr Nils sedemera genom bostäders uppbyggande, familjer ditförande och genom allehanda däremot svarande åtgärder inom det honom
tilldelade ovannämnda område nedlagt mäkta stora omkostnader, ...
192

Thomas Wallerström, Norrbotten, Sverige och medeltiden : Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi, sid.67. (Stockholm 1995).
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Norrbotten har en bakgrund i en allmän europeisk expansion såväl inom som utom Europa. Det är
ett uttryck för en för tiden normal stats- och stormannapolitik, ett för i ett europeiskt sammanhang
normalt feodalt handlingsmönster. Tanken att etableringen syftar till att vara en grund för framtida
anspråk på svensk suveränitet inom området (i kamp med Novgorod) måste, enligt Wallerström,
läggas åt sidan.193

NORRBOTTNISKT 1400-TAL
Om bristen på källor för kunskap om ett norrbottniskt 1300-tal är påtaglig är situationen för 1400talet vidkommande än prekärare. Här finns endast en källa som berör befolknings- och
bebyggelsesituationen vilken har bildat underlag både för uppfattningar om bebyggelseutvecklingen
under 1300-talet såväl som utvecklingen under 1400-talet fram till mitten av 1500-talet. Det är Erik
av Pommerns så kallade skattebok från år 1413. Den innehåller uppgifter om antalet kamerala
enheter i området. Med hjälp av den information som den förmedlar har en bild av befolkningens
numerär och bebyggelsens storlek vid 1400-talets början skapats. Utifrån dessa uppgifter har sedan
utvecklingen från början av 1300-talet (då enligt den tidigare forskningen Norrbotten var jungfrulig
och obebyggd mark och fast jordbruksbebyggelse saknas) till år 1543 (när säkra uppgifter om
bebyggelsens storlek och lokalisering finns) beräknats. Ytterligare en källa som används för detta
ändamål är Olaigärderna från 1500-talets början. Den innehåller uppgifter om den skatt som utgick
från de olika socknarna i området.
Skatteboken 1413 är sedan länge försvunnen och sammaledes gäller den kopia från vilken det
bevarade materialet är en 1600-talsexcerpt. I excerpterna finns uppgifter om antalet skatteenheter i
olika delar av Sverige. Olika skatteenheter används och för Norrbottens del är enheten rök. Antalet
rökar i de olika socknarna är i Torneå 30, I Luleå-Kalix 120 och i Piteå 30 rökar. Här har man
tidigare likställt röken med hushåll vilket resulterar i slutsatsen att befolkningen och bebyggelsen
Norrbotten vid början av 1400-talet är ganska ringa. Antalet hushåll år 1540 är i Torneå 267, i
Luleå-Kalix 586 och i Piteå 269 hushåll. Denna tolkning av skatteenheten rök, att det motsvarar ett
skattehushåll, innebär en mycket kraftig bebyggelseutveckling, särskilt under 1400-talet. För Torneå
och Piteå socknar betyder det nära en tiodubbling mellan 1413 och 1540.
Både Ingvar Jonsson och Hans Sundström har ifrågasatt detta synsätt på begreppet rök, dock
utifrån olika utgångspunkter.194 Sundström hänvisar till ett av de finska länen, Satakunda, där
bråkdelar av rök förtecknas (837 ½ rök). Vidare att i vissa finska län förekommer skatteenheten rök
tillsammans med enheten krok och det visar vid en jämförelse att skatten från en rök är 25 % högre
än skatten från en krok.
193

Thomas Wallerström, Norrbotten, Sverige och medeltiden : Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi, sid.172. (Stockholm 1995).
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Detta förhållande samt förekomsten av bråkdelar av rök tyder, enligt Sundström, på att rök i
skatteboken 1413 varit en kameral enhet som bestått av flera skattdragare och därmed rimligen av
flera hemmanshushåll. Jonsson menar att röktalet i skatteboken 1413 grundat sig på en
jordbeskattning. Han skriver: ”Det förefaller emellertid uppenbart att rökbeskattningen i huvudsak
grundade sig på åkerjorden, om än efter lokalt och temorärt växlande normer” och skriver vidare:
”Med tanke på rökbeskattningens innebörd i Finland förefaller det sannolikt att även röktalen för
de västerbottniska socknarna i 1413 års skattebok grundat sig på en liknande skattevärdering av den
odlade jorden.”

195

Röken är alltså en jordskatteenhet, ett mått på åkerjord, värderad efter storlek

och kvalité. Med utgångspunkt däri och genom att granska kopplingen mellan skattetalen år 152736 och år 1539 och ställa dessa i relation till skatten 1413 kan Jonsson i diagramform visa en
tänkbar skatteutveckling för Västerbotten under medeltidens senare del. Här sker en svag
utveckling av spannlandstalet under 1400-talet och mycket stark utveckling under 1500-talet. Detta
bör spegla växlingar i odlingens omfattning och därmed även bebyggelseutvecklingen. De skilda
tolkningarna av rökbegreppet leder till helt skilda utvecklingsförlopp vad avser befolkning,
bebyggelse och odling i samma område, Norrbotten, under samma tid, 1400-talet och får därav
som en konsekvens även betydelse för synen på utvecklingen under 1300-talet. Uppfattningarna
om så olikartade förlopp under två sekel baseras alltså på olika tolkningar av ett enda skriftligt
dokument, ett utdrag från en försvunnen kopia av ett försvunnet original, Erik av Pommerns
skattebok från 1413. Jonsson framför flera argument för sin uppfattning om den svaga eller
obefintliga tillväxten av befolkning och bebyggelse i Norrbotten under 1400-talet och att
bebyggelsen relativt tidigt nått en betydande utbredning. Det är dels den tidiga dateringen av de s k
marknamnen, dels den tidiga sockenbildningen som tyder på att den verkliga expansionen bör ligga
före 1400-talet.
Den aktuella forskningens ståndpunkt vad gäller utvecklingen under 1300- och 1400-talet
ansluter sig i stort till Jonssons uppfattning. Inez Egerbladh sammanfattar med följande ord:
I odlingshänseende var utvecklingen under 1400-talet i UO [Norrbottens kustland, min anm.] likartad med i hela
Övre Norrland. Den ringa tillväxten i kombination med omfattningen av den odlade arealen år 1413 kan antyda en
kraftig tillväxt under 1300-talet, en måttligare tillväxt under en längre tid tillbaka eller en kombination därav. Som
jämförelse kan nämnas att odlingstillväxten i de till UO angränsande sydligare socknarna var betydeligt större under
1300-talet än under 1400-talet och att de arkeologiska och paleoekologiska undersökningarna visar en
odlingsexpansion redan från vikingatiden i mellersta Norrland, Västerbotten och i viss mån Tornedalen. Mot

Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 298ff. (Umeå 1971) och Hans Sundström, Bönder bryter
bygd, sid. 50-53. (Lund 1984).
195 Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 300-301. (Umeå 1971).
194
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undersökningsområdet skulle därmed en expansion kan ha riktats först huvudsakligen norr- och eventuellt österifrån och
därefter söderifrån, vilket senare kan ha förstärkts ytterligare genom det s k kolonisationsprojektet vid sekelskiftet
1300. Dessa tendenser antyddes av kulturkontakterna som i fynden omvittnade och kan även sättas i samband med
förändringar i handeln.196

SAMMANFATTNING
I detta långa förarbete har både material- och metodfrågor ägnats mycket utrymme. Källorna till
studien är både omfattande och variationsrika. Här finns jordeböcker och mantalsregister, tionde-,
hjälpskatte- och speciallängder. Det gemensamma för alla registren är dess höga kvalitet. Längderna
omfattar i stort alla de som enligt anvisningarna skall finnas med och de årliga registren uppdateras
regelbundet.
Mantalet är under hela perioden personligt, det vill säga att det inte är någon kameral enhet.
Jordskattemantalet, till exempel står för antalet skattebönder, bågamantalet för antalet personer som
betalar bågaskatt. Detta förhållande underlättar studien av både bebyggelsen och befolkningen.
Årliga räntan eller jordskatten förändras inte när det gäller skattesatsen. Den utgör 16 penningar
för varje spannland åker och 16 penningar för fyra lass äng under hela undersökningsperioden fram
till 1606. Växlingar i storleken på jordskatten speglar således förändringar inom jordbruket.
Eftersom skattläggningar och justeringar sker vid ett ansenligt antal tillfällen fås en god bild av
jordbruket och dess utveckling i området.
Källorna gör det också möjligt att vid några tillfällen även nå de gårdar och personer som står
utanför mantalet. Gårdar kan av olika skäl vara skattebefriade och därför inte ingå i
jordskattemantalet och vissa kategorier av befolkningen ska inte betala bågaskatt och följaktligen
inte tillhöra bågamantalet. Möjligheten att även kunna inräkna även dessa skattebefriade kategorier
gör att det går att komma nära verkligheten, framförallt när det gäller storleken på bebyggelsen och
dess utveckling, i något mindre utsträckning när det gäller befolkningens storlek och utveckling.
Vidare har den aktuella forskningen om 1300- och 1400-talet i undersökningsområdet och dess
syn på utvecklingen redovisats. Här ska nu 1500-talet beskrivas och analyseras.

196

Inez Egerbladh, Agrara bebyggelseprocesser : utvecklingen i Norrbottens kustland fram till 1900-talet : [the development in coastal northern Sweden
until 1900], sid. 76. (Umeå 1987).

80

HUVUDARBETE

INLEDNING

I

denna del beskrivs och analyseras bebyggelsens, befolkningens och jordbrukets utveckling på

olika nivåer i undersökningsområdet. Det görs även i vissa avseenden jämförelser med andra regioner
i Sverige.

Beskrivningen är kvantitativ och behandlar endast storleksförändringar, det vill säga redovisar
endast förändringar i antalet gårdar, i befolkningens storlek etc. Analysen lägger en kvalitativ aspekt
på utvecklingen. Den ser till innehållet i de förändringar som sker i regionen. Frågor som
aktualiseras är, när det gäller bebyggelsen, förekomsten av nybyggen, hemmansklyvningar och
skattebefriade hemman etc., och rörande befolkningen till exempel hushållens storlek och
sammansättning. En speciell del av analysen består i en undersökning av bondesamhällets sociala
utveckling. Frågan som ställs är om det under perioden sker en ekonomisk utjämning eller en ökad
differentiering bland bönderna. Jämförelsen med andra delar av Sverige gäller endast
bebyggelseutvecklingen då särskilda befolkningsstudier för denna period inte är vanliga. Emellertid
antas i allmänhet att det finns ett nära samband mellan bebyggelse och befolkning.
Den kvalitativa studien kräver undersökningar på gårds- och individnivå, vilket är mycket
tidskrävande. Därför har det endast varit möjligt att undersöka två av de fyra socknarna, Luleå och
Kalix, på denna djupare nivå.
Sammanställningen av skattemantalet 1540 – 1607 [DIAGRAM 2] visar på utvecklingen av antalet
skattebönder i undersökningsområdet. Uppgifterna är hämtade från fogderäkenskaperna och
redovisar i huvudsak jordskattemantalet (det antal personer som betalar jordskatt). För de år
jordskattemantalet inte anges i räkenskaperna, under perioden slutet av 1540-talet och hela 1550talet, redovisas i stället bågaskattemantalet. Detta mantal står nära jordskattemantalet [Se s 35 ovan].
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Källor: Uppgifter i tabeller och diagram i den följande framställningen är nästan uteslutande tagna från fogderäkenskaper för Västerbotten (landskapshandlingar). Källor anges endast i de
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DIAGRAM 2: SKATTEMANTALET I NORRA FÖGDERIET OCH DESS SOCKNAR 1540 - 1607

1606

Sammanställningen säger ingenting direkt om bebyggelse- eller befolkningsutvecklingen, som ju är
det primära syftet med denna studie, men den är dock av intresse och värd att kommenteras något.
Under perioden finns skeden av tillväxt, tillbakagång och återhämtning i skattemantalet. Bilden
är relativt entydig fram till mitten av 1590-talet men därefter är utvecklingen mer svårtolkad. Av
intresse är att den vågrörelse som kännetecknar utvecklingen i hela fögderiet också omfattar de
enskilda socknarna. Det innebär att det är gemensamma faktorer som styr den allmänna
utvecklingen av tillväxt och tillbakagång i skattemantalet, faktorer som ligger utanför de enskilda
socknarna. Det som skiljer socknarna är storleken på vågrörelserna, det vill säga skillnaden mellan
vågkammar och dalar. För Kalix och Piteå socknar är vågrörelserna svagare medan de för Torneå
och Luleå är starkare. Här torde faktorer av mer lokal karaktär ha betydelse för de enskilda
socknarnas utveckling.
Som synes i BILAGA 6 : I – VI BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER FÖR NÅGRA
DELAR AV

SVERIGE

UNDER

1500-TALET

FRAM TILL BÖRJAN AV

1600-TALET finns ett par

gemensamma utvecklingsdrag i nära samtliga undersökta områden. Det är dels den kraftiga
tillväxten från 1580-talet till 1600/1610-talen och dels den relativt svaga utvecklingen under
1560/70-talen. 1540/50-talen, däremot, är mer splittrade men mest förekommande är en svag
tillväxt men det förekommer även stagnation eller svag tillbakagång inom ett par områden. Det
finns alltså paralleller med utvecklingen i undersökningsområdet [ DIAGRAM 2 ] och dessa exempel
visar på likartade utvecklingslinjer i många områden av Sverige.
Sammanställningen av skattemantalets utveckling i undersökningsområdet möjliggör en
indelning i mer hanterbara perioder som i den fortsatta framställningen kommer att användas i
beskrivningen och analysen. Det första korta tillväxtskedet mellan 1540 och 1543 får tillsammans
med åren före 1540 utgöra en första period. Mellan 1543 och 1546 minskar skattemantalet för att
därefter långsamt stiga och ligger omkring 1550 på samma nivå som 1543. Sedan växer
skattemantalet under en femtonårsperiod och når en topp i mitten av 1560-talet. Detta skede,
mellan 1543 och 1564/65 får utgöra den andra perioden. Från 1565 och femton år framåt sjunker
skattemantalet följt av en återhämtning. Det dröjer dock ytterligare femton år innan skattemantalet
åter når 1565 års storlek. Åren mellan 1565 och 1595 får bilda den tredje perioden. Tiden efter 1595
är, som tidigare nämnts, svårtolkad och får bilda den fjärde perioden.
Vid redovisningen av undersökningsresultatet används således följande periodindelning:


Period I : 1500 – 1543



Period II : 1543 – 1564



Period III : 1564 – 1595



Period IV : 1595 – 1607
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Redovisningen av den första perioden, 1500 – 1543, är kortfattad då källmaterialet är mycket
begränsat. För övriga perioder beskrivs först bebyggelseutvecklingen i undersökningsområdet enligt
jordeböckerna, det vill säga ökningen eller minskningen av antalet skattebönder. Därefter följer
jämförelsen med andra delar av Sverige. Här måste dock redan nu påpekas att den komparativa
delen av undersökningen inte i alla avseenden är möjlig att utföra på ett korrekt sätt. Skälet är att
källmaterialet ser något olika ut i olika undersökningsområden och redovisningen därför kan
omfatta något skilda kategorier.
Efter jämförelsen beskrivs och analyseras den faktiska bebyggelseutvecklingen i två av
undersökningsområdets socknar, Luleå och Kalix. Sedan behandlas jordbrukets utveckling. Till sist
undersöks befolkningsutvecklingen och varje period avslutas med en analys av den sociala
utvecklingen.

PERIOD I: 1500 - 1543
BEBYGGELSE, BEFOLKNING OCH JORDBRUK
De fåtaliga källorna som finns att tillgå för tiden före 1530 och frågor kring deras användbarhet gör
det mycket svårt att bedöma bebyggelse- och befolkningsutvecklingen under 1500-talets första
årtionden. En källa som har använts är den s.k. Olovsgärden (votum Olai), en skatt som betalas av de
västerbottniska socknarna och som det finns uppgifter om under några år i början av 1500-talet. År
1509 utgjordes 5 mark för Torneå samt 17 mark för Kalix, Luleå och Piteå tillsammans. Uppgiften
om storleken på det belopp (fyra penningar) som varje hushåll skulle betala finns i ett brev till bland
andra innevånarna i norra Sverige från Gustav Vasa den 10 juni 1548. Genom att dividera den
totala skatten i penningar med fyra erhålls antalet hushåll i regionen år 1509.197 I 1540 års jordebok
uppges antalet skattebönder i de olika socknarna och bebyggelseutvecklingen från 1509 och fram
till 1540 skulle kunna se ut som följer:

197

Se t ex Albert Nordberg, En gammal Norrbottensbygd: Anteckningar till Luleå sockens historia I, sid. 57. (Luleå 1965), Gunnar Westin
(red), Övre Norrlands historia, Vol. 1, sid. 240 (Umeå 1962-1974 - 4 vol.), Hans Sundström, Bönder bryter bygd: Studier i Övre Norrlands
äldre bebyggelsehistoria sid. 53. (Luleå 1984) och Kjell Lundholm & Maurits Nyström, Luleå kommuns historia I : Från istid till 1750, sid.
128. (Luleå 1992).

84

TABELL 17: ANTALET HUSHÅLL (SKATTEBÖNDER) ÅR 1509 OCH 1540 I NORRA
FÖGDERIET
Socknar

År 1509

År 1540 Förändring 1509 – 1540
i%

Kalix, Luleå och Piteå

816

855

5

Torneå

240

267

11

Norra fögderiet

1056

1122

6

Källa: För år 1509 se Hans Sundström, Bönder bryter bygd: Studier i Övre Norrlands äldre bebyggelsehistoria, sid. 53.

Siffrorna visar på en långsam bebyggelsetillväxt, totalt 6 % för norra fögderiet, under en
trettioårsperiod.
Invändningar har dock rests mot de slutsatser som har dragits utifrån uppgifter från gärderna i
början av 1500-talet. Hans Sundström finner tre svaga punkter.198 För det första, om beräkningar
genomförs på samma sätt för södra fögderiets fyra socknar, skulle ökningen i antalet hushåll bli
orimligt hög. I Skellefteå socken skulle ha skett en fördubbling och i Lövånger socken en
femdubbling av antalet hushåll. För det andra varierar skattebeloppet kraftigt från år till år utan
någon rimlig förklaring om variation i hushållens antal. För det tredje kan det inte tas för givet att
skattens storlek per hushåll (fyra penningar i brevet 1548) också gällde i början på 1500-talet.
Osäkerheten i materialet från Olovsgärderna innebär att det inte går att bedöma bebyggelse- och
befolkningssituationen i området i början av 1500-talet och därmed inte heller uttala sig om
utvecklingen under 1500-talets första årtionden.
Under 1530-talet finns däremot en hel del uppgifter som torde kunna ge en god bild av
utvecklingen under detta årtionde. Dels kan åkerarealens utveckling följas från slutet av 1520- talet
fram till 1543. Dels finns uppgifter om storleken på bågamantalet år 1530 och 1533. Ytterligare
information om 1530-talet kan erhållas utifrån förekomsten av registrerade nybyggen under 1540talet. Dessa nybyggen anläggs under 1530-talet.
Åkerns utveckling kan från slutet av 1520-talet till mitten av 1540-talet följas relativt detaljerat på
sockennivå. Någon gång före 1527 sker en skattläggning som redovisas i Undervisning om rikets
ränta 1530/33.199 Troligen år 1537 inträffar en ny skattläggning och dessa siffror finns i Summariet
för Uppsala stift 1539.200 I september 1540 skriver Gustav Vasa till allmogen i Västerbotten om
behovet av ny, bättre och rättvisare beskattning och anger även tillvägagångssättet för
skattläggningen. År 1541 sker jordrevningen och resultatet redovisas i Summariet för Uppsala stift

Hans Sundström, Bönder bryter bygd: Studier i Övre Norrlands äldre bebyggelsehistoria, sid.. 53-54. (Luleå 1984).
Undervisning om rikets ränta 1530/33 (Historiska handl. Del. 11: 1 1879).
200 Summariet för Uppsala stift 1539 (Strödda räkenskaper och handl. före 1630, KA).
198
199
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från samma år.201 År 1543 och 1546 äger uppdateringar av jordskatten rum och uppgifter om
enskilda jordägares skatt och ägor, fördelat på åker, äng och övrigt, finns i jordeböckerna från dessa
år.202
Nedan har socknarnas åkerareal i öresland 1527 och 1543 sammanställts:
TABELL 18: ÅKERAREALEN I UNDERSÖKNINGSOMRÅDETS FYRA SOCKNAR 1527 OCH
1543 I ÖRESLAND
Socknar
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

År 1527
Öresland

År 1543
Öresland

Förändring
1527/1543 i %

2 083
2 586
3 079
3 617
13 365 15 634203
6 892
7 230
25 419
29 067

+ 24
+ 17
+ 17
+ 5
+ 14

Källa: För år 1527, Undervisning om rikets ränta 1530/33 (Historiska handl. Del. 11: 1 1879).

Åkerarealen växer relativt kraftigt från slutet av 1520-talet till början av 1540-talet med större
tillväxt från söder mot norr. Tillväxten i åkerarealen tyder på bebyggelseexpansion under 1530talet.
Det finns även ytterligare uppgifter som styrker att skedet är expansivt. Det gäller uppgifter om
bågamantalet och dess storlek vid ett par tillfällen under 1530-talet. Bågamantalets utveckling under
fredstid är, då inga knektutskrivningar sker, en utmärkt mätare av befolkningsförändringar. Nedan
har bågamantalet sammanställts för åren 1530, 1533 och 1543.204
TABELL 19: BÅGAMANTALET 1530, 1533

OCH 1543

Socknar

År 1543 Förändring
1530/1543 i %

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

År 1530

254
144
382
248
1028

År 1533

1060

340
238
480
331
1389

+ 34
+ 65
+ 26
+ 33
+ 35

Källa: För år 1530 och 1533, E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet
Västerbotten åren 1540-1571, Bil.III, Tabell III sid. 21.

Befolkningstillväxten är påtagligt kraftig i samtliga socknar under 1540-talet, särskilt i Kalix socken.
Det finns bara en längd under hela undersökningsperioden som särskilt anger de nybyggen som
registrerats under ett år. Det är 1546 års längd över förökade och avfallna.205

Summariet för Uppsala stift 1541 (Strödda räkenskaper och handl. före 1630, KA).
Västerbotten 1543: 2, KA och Västerbotten 1546: 5, KA
203 År 1543 sker troligen en kameral överföring av bebyggelseenheter från Kalix till Luleå socken. Enheterna är Vitå, Högsön, Jämtön
samt Jämtöavan. Dessa byars jordetal har även tillförts Luleå socken åren 1527, 1539 och 1541. Se Ingvar Jonsson, Jordskatt och
kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 250. (Umeå 1971).
204 Siffrorna från Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, Bil.III, Tabell III
sid. 21. (Upsala 1902).
205 Västerbotten 1546:5
201
202
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Längden registrerar de förändringar som skett i förhållande till föregående års (1545 års)
bågaskattelängd. Där framgår att under 1546 har tolv nybyggen (i längden kallade nybönder)
registrerats i norra fögderiet varav fyra i Torneå, ett i Kalix, fem i Luleå och två i Piteå. Med nio
frihetsår (det antal år som en ny gård är skattebefriad) etableras dessa nybyggen år 1537.
TABELL 20: NYBÖNDER I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR ÅREN 1544 - 1552
Socken/År 1544/45 1546 1547 1548 1549 1551/52 1544/1552
Luleå
Kalix
Summa

6
7
13

5
1
6

1
2
3

3
2
5

2
4
6

7
4
11

24
20
44

Ovan har sammanställts [TABELL 20] registrerade nybönder i Luleå och Kalix socknar utifrån de
regler som tidigare har presenterats, det vill säga att vid ett tillskott av gårdar i en by betraktas det
som ett nybygge om inte en hemmansklyvning kan visas genom namnlikhet (bröder, far-son) eller
på annat sätt (halvering av ett hemmans storlek).
Totalt har 44 nybyggen tillkommit i de båda socknarna mellan 1544 och 1552. Dessa har
etablerats mellan 1535 och 1543. Utan att känna till omfattningen av en eventuell ödeläggelse av
gårdar kan konstateras en etablering av ett relativt stort antal nya bruk under 1530-talet som
tillsammans med en utvidgning av åkerarealen indikerar bebyggelsetillväxt.
Här ska ytterligare ett material användas som kan styrka bebyggelsetillväxten. Det gäller de ovan
nämnda bågamantalsuppgifter från ett par tillfällen under 1530-talet. Med hjälp av relationen mellan
bågaskattemantalet (antalet manliga skattebönder) och bågamantalet (bågaskattemantalet och deras
hemmavarande söner, bröder från 16 år och mågar) under 1540-talet och 1550-talet har antalet
manliga skattebönder år 1530 och 1533 beräknats. Genom att använda samma procentuella andel
kvinnliga skattebönder i de olika socknarna år 1543 för åren 1530 och 1533 och lägga dessa till
antalet manliga skattebönder fås det totala antalet gårdar dessa år. Utvecklingen 1530 till 1543
framgår av tabellen nedan.206
TABELL 21: ANTALET GÅRDAR 1530, 1533
Socknar
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

206

År 1530

200
115
314
187
816

År 1533

840

OCH 1543

År 1543 Förändring
1530/1543 i %

286
184
408
274
1152

+ 43
+ 60
+ 30
+ 46
+ 41

Relationen mellan bågamantalet och bågaskattemantalet i undersökningsområdet under 1540- och 1550-talet ligger stabilt på cirka
1,3. På tio skattebönder finns alltså i genomsnitt tre hemmavarande söner, bröder eller mågar under dessa två årtionden. Andelen
kvinnliga skattebönder varierar mellan socknarna år 1543, mellan 2,6% (Torneå) och 5,4% (Kalix).
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Alla fakta visar åt samma håll, en tillväxt i bebyggelse och befolkning från slutet av 1520-talet till
början av 1540-talet. När det gäller utvecklingen mellan 1540 och 1543 finns de två första
jordeböckerna för undersökningsområdet att tillgå som källor. Under denna korta period ökar
jordskattemantalet med 31, knappt 3 %. Bågamantalet stiger under samma period från 995 till 1079,
en ökning med ca 8 %. En kolonisation och befolkningsökning sker alltså under 1530-talet fram till
år 1543. Även om det saknas källor från 1520-talet gör ändå utvecklingen på 1530-talet, det vill säga
att åkerarealen växer och bågamantalet stiger, det troligt att det sker en tillväxt av gårdar och en
ökning av befolkningen även under 1520-talet. Åkerns tillväxt under 1530-talet tyder på
jordeboksförd kolonisation under detta decennium vilket betyder att gårdarna är anlagda på 1520talet. Även den kraftiga ökningen av bågamantalet under denna tid torde vara en följd av höga
födelsetal under 1520-talet. Några utlåtanden om utvecklingen under 1500-talets två första
årtionden låter sig dock inte göras.
Kartan [KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR JÄMFÖRELSE. Se s 90] visar de områden som är
undersökta med avseende på bebyggelseutvecklingen och aktuella för jämförelse. Som framgår av
kartan är det framförallt områden i Mellansverige och södra Sverige som undersökts.
Många av de studier som behandlar 1500-talets bebyggelseutveckling härrör från det nordiska
ödegårdsprojektet. Huvudsyftet med detta projekt var att ge en så komplett bild som möjligt av den
senmedeltida bebyggelseutvecklingen i Norden men flera av undersökningarna har även berört
1500-talet. I denna undersökning är det framförallt de regionala svenska studierna som jämförelsen
kommer att omfatta. Även projektet Det medeltida Sverige berör utvecklingen på 1500-talet, dock i
allmänhet endast från ca 1540 fram till mitten av 1560-talet. Andra som studerat dessa frågor är
Lars-Olof Larsson, Eva Österberg och Josef Westin [Se fotnot 208 - 222]. Janken Myrdal har också
i en forskningsöversikt behandlat 1500-talets bebyggelseexpansion.207
IIIA SMÅLAND (LARSSON 1972)]
I Småland visar sammanställningen över gårdetalets (skattlagda enheters) ökning i de tre undersökta
häraderna i Småland under slutet av 1530-talet och början av 1540-talet en kraftig tillväxt,
framförallt i Konga och Södra Möre härader. I Konga tillkommer mellan 1536 och 1541 inte
mindre än 75 enheter och i Södra Möre mellan 1535 och 1539 så många som 111 gårdar. Konga
har år 1538 totalt 662 gårdar och i Södra Möre år 1539 finns 877 gårdar.

207

Janken Myrdal, 1500-talets bebyggelseexpansion : en forskningsöversikt i Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och
bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar, sid 113-132. Red. av Anders Perlinge. (Stockholm 1996).
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Larsson menar att den kraftiga ökningen måste ses mot bakgrund av kronans aktiva åtgärder inom
skattläggningen under dessa år. Troligen speglar detta en ackumulerad kolonisation, en kolonisation
som startade så tidigt som i slutet av 1400-talet men blivit skattlagda först i slutet av 1530-talet. Det
tredje undersökta häradet i Småland, Uppvidinge, visar också på en tillväxt i gårdetal men inte lika
kraftigt som i de två övriga häraderna.
IIIB-C VÄSTERGÖTLAND/VÄRMLAND/ÖSTERGÖTLAND (LARSSON 1972)
För övriga härader i Larssons undersökning sker en inte obetydlig kolonisation i alla härader utom i
Göstringe där den är försumbar.
IV VÄRMLAND (ÖSTERBERG 1977)
En sammanlagd bebyggelsekontraktion på sannolikt 38 till 50 enheter kan konstateras i
undersökningsområdet någon gång fram till och med 1540. Elva av dessa ödebelägg finns i 1540 års
handlingar. Det totala antalet ödegårdar utgör mellan 16 och 21 % av samtliga belagda gårdar fram
till och med 1540 års jordebok. Siffrorna uttrycker en regress, som visserligen är mindre än i vissa
områden i norra Småland, men större än i Närke och Skåne. Att ange exakta tidpunkter för
ödeläggelsen är inte möjlig men antagligen sker det framförallt under 1400-talet.
Någon nyodling kan inte påvisas för större delen av 1400-talet. I slutet av århundradet finns
dock indikationer som kan tolkas som kolonisation. Under alla omständigheter är det emellertid
färre enheter än de som kunnat konstaterats vara ödelagda eller försvunna. Österberg
sammanfattar: ”Materialet tyder följaktligen på en ofta ganska långvarig, om också inte katastrofalt stor

bebyggelsekontraktion i de undersökta socknarna.”
VI VÄSTERGÖTLAND (SKARIN 1979)
Skarin anger minimi- respektive maximital för antalet ödelagda gårdar mellan år 1300 och 1540.
Anledningen är att det i flera fall finns uppgifter som inte kan tolkas entydigt. Av samtliga belagda
gårdar fram till 1540 utgör de ödelagda mellan 3,4 och 6,1 %, det vill säga en åtskilligt mindre andel
än i Värmland, där procenttalen var 16 respektive 21 (ÖSTERBERG 1977).
En kolonisation som sker parallellt med ödeläggelser kan också påvisas, dock ligger
tyngdpunkterna på olika tidsperioder. Ödeläggelsen är koncentrerad till decennierna efter 1450
medan kolonisationens tonvikt ligger från 1500 och årtiondena därefter.
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KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR
JÄMFÖRELSE

NORRBOTTEN
I VÄSTERBOTTEN

II ÅNGERMANLAND

XI GÄSTRIKLAND

IV VÄRMLAND
VIII NÄRKE

IX UPPLAND
XII SÖDERMANLAND

IIIB VÄSTERGÖTLAND/VÄRMLAND
VII NORRA SMÅLAND
VI VÄSTERGÖTLAND
IIIA SÖDRA SMÅLAND

IIIC ÖSTERGÖTLAND

I VÄSTERBOTTEN (HUSS 1902) 208
Undersökningsområde: Landskapet
II ÅNGERMANLAND (WESTIN 1944) 209
Undersökningsområde: Landskapet
IIIA SÖDRA SMÅLAND (LARSSON 1972) 210
Undersökningsområde: Konga, Uppvidinge och Södra
Möre härader
IIIB VÄSTERGÖTLAND/VÄRMLAND
(LARSSON 1972) 211
Undersökningsområde: Vadsbo och Visnum härader
IIIC ÖSTERGÖTLAND (LARSSON 1972) 212
Undersökningsområde: Lysinge, Göstring och Kinda
härader
IV VÄRMLAND (ÖSTERBERG 1977) 213
Undersökningsområde: Kils, Grums, Gillbergs och
Jösse härader
V VÄSTERGÖTLAND/SMÅLAND
(ÖSTERBERG 1971) 214
Undersökningsområde: Mark, Kind, Västbo och
Sunnerbo härader
VI VÄSTERGÖTLAND (SKARIN 1979) 215
Undersökningsområde: Askim, Sävedal, Vättle, Ale,
Flundre, Bollebygd och Mark härader
VII NORRA SMÅLAND (BÅÅTH 1983) 216
Undersökningsområde: Norra Vedbo härad
VIII NÄRKE (BRUNIUS 1980) 217
Undersökningsområde: Hardemo, Kräcklinge,
Hackvad, Kumla, Edsberg, Knista, Kvistbro, Hidinge,
Tångeråsa, Viby och Hallsberg socknar. Sundbo,
Sköllersta, Askers och Örebro härader.
IX UPPLAND218
Undersökningsområde: Norra Roden och Frösåkers
härad, Ulleråker, Vaksala, Bälinge, Norunda, Rasbo, Tierp,
Våla, Vendel, Oland, Näringshundra, Lyhundra,
Sjuhundra, Hagunda, Bro, Sollentuna, Simtuna, Torstuna
härader och Färingö tingslag.
X SMÅLAND OCH ÖLAND219
XI GÄSTRIKLAND220
XII SÖDERMANLAND221
EGENTLIGA FINLAND (ORRMAN 1986) 222
Undersökningsområde: Pargas, S:t Mårtens och Vemo
socknar

V VÄSTERGÖTLAND/SMÅLAND
X SMÅLAND OCH ÖLAND

E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, s. V. (Upsala 1902).
Josef Westin, Ångermanlands historia under Gustav Vasas och hans söners tid.(Härnösand 1944).
210 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640. (Lund 1972).
211 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640. (Lund 1972).
212 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640. (Lund 1972).
213 Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600. (Lund 1977).
214 Eva Österberg, Gränsbygd under krig : ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska
sjuårskriget . (Lund 1971).
215 Ole Skarin, Gränsgårdar i centrum 1 : Studier i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600. (Göteborg 1979).
216 Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal. (Lund 1983).
208
209
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VII NORRA SMÅLAND (BÅÅTH 1983)
Tre perioder av ödeläggelse kan fastställas i Norra Vedbo i norra Småland, 1300-talets senare del,
1420-talets början och 1450-1460-talet. En snabb återhämtning har skett av den senaste
regressionen medan de två första perioderna av ödeläggelse har blivit permanenta. Sammantaget
visar undersökningen att en mycket kraftig regression i området under medeltiden.
En viss kolonisation sker före 1540. Några nybyggen är registrerade i början på 1540-talet och
det kan visas att dessa är anlagda mellan 1534 och 1540. Det är alltså inte här fråga om någon
ackumulerad kolonisation som registreras först vid skattläggningar i slutet/början av 1530-/1540talet, det vill säga av det slaget Larsson har funnit i flera undersökta områden (LARSSON 1972).
VIII NÄRKE (BRUNIUS 1980)
Utvecklingen i det medeltida Västernärke kännetecknas av en begränsad ödeläggelse. Den uppgår
till mellan 5 % och 11 % av bebyggelsen omkring 1550. Regressionen är åtskilligt mindre än i norra
Småland (BÅÅTH 1983) och Värmland (ÖSTERBERG 1977) men större än i Västergötland (SKARIN
1979). Det går inte att påvisa någon bebyggelseexpansion i området före mitten av 1500-talet.
EGENTLIGA FINLAND (ORRMAN 1986)
En viss ödeläggelse kan påvisas i Pargas och Vemo socknar under senmedeltiden. I Pargas
motsvarar det 3 % av skattehemmanen 1540 och i Vemo knappa 2 %. Dessa procenttal måste
betraktas som absoluta minimital. Det har inte varit möjligt att klarlägga bebyggelseutvecklingen
under medeltidens slutskede. Orrman gör dock bedömningen att S:t Mårtens socken varit i ett
skede av tillväxt. För Pargas och Vemo socknars vidkommande kan inget med visshet sägas om
den senmedeltida utvecklingen.
Nedan presenteras i kartform utvecklingen i olika delar av Sverige [KARTA 5 : KOLONISATION
CIRKA 1500 – 1530 OCH CIRKA 1530 – 1540].

Jan Brunius, Bondebygd i förändring : Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600. (Lund 1980).
Det medeltida Sverige, Band 1 Uppland, 1 – 8 (Stockholm 1972 – 1994).
219 Det medeltida Sverige, Band 4 Småland, 1 – 4 (Stockholm 1987 – 1999).
220 Det medeltida Sverige, Band 11 Gästrikland, (Stockholm 1998).
221 Det medeltida Sverige, Band 2 Södermanland, (Stockholm 2002).
222 Eljas Orrman, Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i egentliga Finland under senmedeltiden och på 1500-talet. (Helsingfors 1986).
217
218
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KARTA 5: KOLONISATION CIRKA 1500 – 1530 OCH CIRKA 1530 – 1540

KOLONISATION 1500 – 1530

KOLONISATION 1530 - 1540

NORRBOTTEN

IIIB-C VÄSTERGÖTLAND/ÖSTERGÖTLAND

VI VÄSTERGÖTLAND

VI VÄSTERGÖTLAND
IIIA SÖDRA SMÅLAND

VII NORRA SMÅLAND

IIIA SÖDRA SMÅLAND

Här måste påpekas att frånvaron av en markering för vissa områden endast beror på att i de olika
undersökningarna antingen inget omtalas eller att det inte varit möjligt att uttala sig om
utvecklingen under denna tid för dessa områden.
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SAMMANFATTNING
I det stora hela kan konstateras att en kolonisation och bebyggelsetillväxt sker i de flesta delar av
Sverige under första halvan av 1500-talet, visserligen vid något olika tidpunkter och i olika
omfattning, men med en positiv utveckling liksom i övriga Europa.
I undersökningsområdet tyder allt på att bebyggelsen växer kraftig under 1530-talet. Ett stort
antal nya gårdar anläggs i Luleå och Kalix socknar. Åkerarealen växer även den kraftigt och
bågamantalet, det vill säga befolkningen, visar på en stark tillväxt under detta årtionde. Den
konstaterade kolonisationen och befolkningsutvecklingen under 1530-talet pekar även mot en
positiv utveckling under 1520-talet men här är osäkerheten stor. Att uttala sig om utvecklingen
under 1500-talets två första årtionden låter sig inte göras.

PERIOD II : 1543 – 1564
INLEDNING
Möjligheterna att följa bebyggelsens och befolkningens utveckling under denna period, och de
kommande, är helt annorlunda än för tiden före. Från och med ca 1540, och det gäller större delen
av både Sverige och Finland, börjar sviterna av fogderäkenskaper finnas tillgängliga. I förhållande
till dagens tillgång till information om bebyggelse och befolkning är den naturligtvis begränsad, men
skillnaden mellan före och efter ca 1540 är mycket stor. Plötsligt träder ett landskap fram där den
enskilda gården och den enskilde individen kommer till synes. Det här underlättar givetvis studier
av framförallt bebyggelsens storlek och utveckling och ger förhållandevis säkra uppgifter om de
skattebetalande gårdarnas (jordeboksgårdarna) och skatteböndernas (jordskattemantalet) antal. För
Norrbottens vidkommande saknas i allmänhet uppgifter om jordskattemantalet men de finns för
undersökningsområdet i början och slutet av perioden [se BILAGA 1: SAMMANSTÄLLNING
LÄNGDER FRÅN RÄKENSKAPER I

LULEÅ

SOCKEN].

ÖVER

Dessa uppgifter tillsammans med ett par

hjälpskatter kan ge storleken på bebyggelsen vid några tillfällen mellan 1543 och 1564 i regionen [se
TABELL 22].
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Även om uppgifter om jordskattemantalet saknas i räkenskaperna för denna tid finns i allmänhet
längder över bågaskattemantalet. Relationen mellan jordskatte- och bågaskattemantalet visar på
stabila

värden

[Se

BILAGA

2:

RELATIONEN

MELLAN

JORDSKATTEMANTALET

BÅGASKATTEMANTALET I NORRA FÖGDERIET 1543 – 1564]. Längder

OCH

över bågaskattemantalet finns

för i stort sett hela perioden och för att se förändringar under perioden har detta mantal används
[Se DIAGRAM 3-4]. För ändamålet att enbart berätta om bebyggelseförändringar, och inte om
antalet gårdar, fungerar detta mantal väl.

BEBYGGELSEN 1543 – 1564
Antalet gårdar vid några tillfällen framgår av tabellen nedan.
TABELL 22: JORDSKATTEMANTALET 1540, 1543 OCH 1564 SAMT
HJÄLPSKATTEMANTALET 1553 OCH 1557
Socken

År
År
År
1540 1543 1553

Torneå
267 286
Kalix
186 184
Luleå
400 408
Piteå
269 274
Norra fögderiet 1122 1152

År
1557

285
196
409
260
1150

År
1564

290
201
407
262
1160

1540/
1540/
1540/
1540/
1543 i % 1553 i % 1557 i % 1564 i %

334
224
448
284
1290

+7
- 1
+2
+2
+3

+7
+5
+2
-3
+3

DIAGRAM 3: BÅGASKATTEMANTALET I NORRA FÖGDERIET 1543 - 1564
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DIAGRAM 4: BÅGASKATTEMANTALET I NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR 1543 - 1564
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Sett över perioden 1540 – 1564 [TABELL 22] är utvecklingen likartad i undersökningsområdets fyra
socknar; antalet skattebönder växer. Ökningen av antalet gårdar är kraftigare ju längre norrut man
kommer. I de två nordligaste socknarna, Kalix och Torneå, är tillväxten mellan 20 och 25 % medan
den i söder, i Piteå och Luleå socken, är mellan 5 och 10 %. Det sker en begränsad ökning av
antalet gårdar mellan 1540 och 1543. Därefter, fram till år 1557, om hjälpskattemantalet får stå för
antalet gårdar, sker en relativt omfattande tillväxt i Kalix, en svag tillväxt i Torneå, i Luleå stagnerar
utvecklingen och i Piteå sker en tillbakagång. Efter 1557 är ökningen kraftig och till sin omfattning
ganska lika i alla socknar.
Bågaskattemantalets utveckling [DIAGRAM 3-4] bekräftar det ovan konstaterade. Tillväxten är
starkast i norr och tillväxten skjuter fart under de sista tio åren av perioden, mellan 1554 och 1564.
Jordeböckerna redovisar i princip de enheter som skulle betala den årliga räntan. I Mellansverige
och Sydsverige är den vanliga beteckningen för dessa enheter ”jordeboksgård”, i Egentliga Finland
”rök” och åtminstone i övre delen av Norrland är den vanliga termen ”mantal”.223 Dessa enheter är
i stort jämförbara. Skillnaden ligger i att för jordeboksgårdarna antecknas inte hemmansklyvningar,
den är så kallad ”dold”, medan dessa kommer till synes i det västerbottniska jordskattemantalet. För
att se utvecklingstendenser torde inte detta utgöra något problem, men när det gäller att jämföra
storleken på förändringarna måste en viss försiktighet iakttas. För att kunna göra en korrekt
jämförelse mellan undersökningsområdet och andra delar av Sverige, visas för Luleå och Kalix

223

Andra synonyma beteckningar i det kamerala materialet är skattebonde och bonde.
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socknar även siffror där hemmansklyvningarna frånräknats. Det ska också tilläggas att Orrman i sin
undersökning av några socknar i Egentliga Finland redovisar ”bebodda gårdar”.224
Den procentuella förändringen under period II redovisas i tabellform i BILAGA 7:
BEBYGGELSEFÖRÄNDRINGAR
TALET TILL

ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV

SVERIGE

FRÅN

1540-

1560-TALET. Som synes i tabellen varierar tidsperioderna för de undersökta områden

vilket gör jämförelsen osäkrare. För att eliminera denna felkälla har den årliga genomsnittliga
utvecklingen

av

antalet

gårdar

BEBYGGELSEUTVECKLINGEN
TALET

TILL

1560-TALET,

BEBYGGELSEUTVECKLINGEN,

räknats

fram.

Resultatet

redovisas

ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV
GENOMSNITTLIG

ÅRLIG

FÖRÄNDRING

i

SVERIGE
och

GENOMSNITTLIG ÅRLIGA FÖRÄNDRING FRÅN

på

23:

TABELL
FRÅN

1540-

KARTA 6:

1540-TALET

TILL

1560-TALET.
Lars-Olof Larsson skriver att det knappast kan ifrågasättas att en ökning av gårdetalet
(jordeboksgårdar) verkligen ger uttryck för kolonisation.225 Som framgår av TABELL 23 och KARTA
6 ökar antalet gårdar i de flesta undersökta områden. Det är således en period av kolonisation i
många delar av Sverige. Det är för få i de undersökta områdena i Egentliga Finland för att man ska
kunna uttala sig om utvecklingen där. Skillnaden i tillväxten för olika områden är dock påtaglig. Det
framgår att Värmland och Ångermanland är de landskap där expansionen är särskilt stark.
Av samtliga undersökta områden har ¾ en positiv utveckling, det vill säga en
bebyggelseexpansion under perioden. I den återstående fjärdedelen sker en tillbakagång eller en
stagnation i bebyggelsen. I några områden är tillbakagången relativt kraftig, mest tydlig i några
härader på Öland. I områden med tillväxt är den i allmänhet ganska svag. Så är tillväxten under eller
lika med 0,25 % per år i hälften av de undersökta områdena. Det innebär att det tar 400 år eller mer
för att en fördubbling av bebyggelsen ska ske i dessa områden. Endast åtta områden har en
ökningstakt som leder till en fördubbling av bebyggelsen på 100 år eller kortare tid.
Värmland och Ångermanland framträder som de landskap där tillväxten är kraftigast. Ett par
socknar i Norrbotten och Gästrikland visar på en relativt stark tillväxt, liksom ett par härader i
Närke, norra Småland och Västergötland. I Uppland, Södermanland, Östergötland, östra Småland
och Öland är tillväxten svag och i vissa områden sker en tillbakagång. Norrlandkusten och
Västsverige har den starkaste expansionen medan Östsveriges bebyggelsetillväxt är mycket svag.

Eljas Orrman, Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i egentliga Finland under senmedeltiden och på 1500-talet, sid. 92.
(Helsingfors 1986).
225 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 73. (Lund 1972).
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TABELL 23: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV
SVERIGE FRÅN 1540-TALET TILL 1560-TALET, GENOMSNITTLIG ÅRLIG FÖRÄNDRING
Landskap

Tidsperiod

Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Ångermanland
Gästrikland
Gästrikland
Gästrikland
Gästrikland
Gästrikland
Gästrikland
Gästrikland
Gästrikland
Gästrikland

1543 - 1564
1540 - 1565
1540 - 1565
1540 - 1565
1540 - 1565
1540 - 1565
1540 - 1565
1543 - 1564
1540 - 1560
1541/42 – 1567/69
1541/42 – 1567/69
1541/42 – 1567/69
1541/42 – 1567/69
1541/42 – 1567/69
1541/42 – 1567/69
1541/42 – 1567/69
1541/42 – 1567/69
1541/42 – 1567/69

Uppland

ca 1540 - 1570

Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Södermanland
Södermanland
Närke
Närke
Närke
Närke

1540 - 1568
1540 - 1568
1540 - 1568
1541 - 1567/68
1540 - 1568
1541 - 1567
1541 - 1569
1541 - 1569
1541 - 1577/78
1540 - 1573
1544 - 1573
1540 - 1568
1540 - 1572
1538/40-1568/70/72
1538/40 - 1569
1540 - 1569
1538 - 1569
1538 - 1569
1545 - 1564
1542 - 1568
1542 - 1564
1545 - 1564
1542 - 1564
1538/39-1572/73
1547/54-1573
1555 - 1565

226
227

1555 - 1565
1555 - 1569
1555 - 1565

Undersökningsområde
Norra fögderiet
Piteå socken
Luleå socken
Kalix socken
Torneå socken
Luleå socken226
Kalix socken227
Södra fögderiet
Landskapet
Hamrånge socken
Hedesunda socken
Hille socken
Ockelbo socken
Ovansjö socken
Torsåker socken
Valbo socken
Årsunda socken
Österfärnebo socken

Norra Roden, Frösåkers härad
och Edebo
Ulleråkers härad
Vaksala härad
Bälinge härad
Norunda härad
Rasbo härad
Tierps härad
Våla härad
Vendels härad
Olands härad
Näringshundra härad
Lyhundra härad
Sjuhundra härad
Hagunda härad
Sollentuna härad
Bro härad
Färingö tingslag
Simtuna härad
Torstuna härad
Visnums härad
Kils härad
Grums härad
Gillbergs härad
Jösse härad
Svartlösa härad
Sotholms härad
Hardemo härad
Grimstens härad
Edsbergs härad
Kumla härad

i dessa siffror ingår ej hemmansklyvningar.
i dessa siffror ingår ej hemmansklyvningar.
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Antal Antal Årlig förändring
gårdar gårdar i %
1152
1290
+ 0,57
269
282
+ 0,19
400
448
+ 0,48
186
226
+ 0,86
267
336
+ 1,03
400
410
+ 0,12
186
206
+ 0,44
1181
1276
+ 0,38
2100
2850
+ 1,79
48
62
+ 1,12
88
93
+ 0,21
50
54
+ 0,30
63
82
+ 1,16
89
101
+ 0,52
79
84
+ 0,24
73
78
+ 0,26
32
33
+ 0,12
80
93
+ 0,63
691
724
+ 0,16
226
273
297
413
277
265
218
227
393
232
280
182
309
238
159
239
316
244
109
109
100
170
146
324
430
122
162
223
175

236
279
295
412
258
270
223
226
397
248
287
186
330
235
159
218
327
266
137
142
117
227
203
310
440
126
161
229
181

+ 0,16
+ 0,08
– 0,02
±
0
– 0,25
+ 0,07
+ 0,08
±
0
+ 0,03
+ 0,21
+ 0,10
+ 0,08
+ 0,21
– 0,04
±
0
– 0,30
+ 0,12
+ 0,29
+ 1,35
+ 1,16
+ 0,77
+ 1,76
+ 1,77
– 0,12
+ 0,10
+ 0,33
± 0
+ 0,19
+ 0,34

TABELL 23 (FORTS.): BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA
DELAR AV SVERIGE FRÅN 1540-TALET TILL 1560-TALET, GENOMSNITTLIG ÅRLIG
FÖRÄNDRING
Landskap

Tidsperiod

Undersökningsområde

Antal
gårdar

Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Öland
Öland
Öland
Öland
Öland
Öland
Öland
Öland
Egentliga Finland
Egentliga Finland
Egentliga Finland

1545 - 1566
1545 - 1565
1545 - 1565
1545 - 1565
1547 - 1565
1547 - 1565
1546 - 1566
1546 - 1565
1543 - 1567
1543 - 1571
1562 - 1571
1541 - 1563
1540 - 1563
1539 - 1563
1539 - 1564
1539 - 1560
1539 - 1560
1538/40 - 1560
1538/40 - 1560
1540/45 - 1560
1540/45 - 1560
1543 - 1560
1541/42 – 1560
1541/42 – 1560
1541/42 – 1560
1541/42 – 1560
1541/42 – 1560
1541/42 – 1560
1541/42 – 1560
1541/42 – 1560
1540 - 1571
1540 - 1571
1540 - 1571

Vadsbo härad
Askims härad
Sävedals härad
Vättle härad
Ale härad
Flundre härad
Bollebygds härad
Marks härad
Lysings härad
Göstrings härad
Kinda härad
Konga härad
Uppvidinge härad
Södra Möre härad228
Norra Vedbo härad229
Norra Möre härad
Södra Möre härad230
Handbörds härad
Stranda härad
Aspelands härad
Sevede härad
Tuna län
Åkerbo härad
Förbo härad
Slättbo härad
Runstens härad
Algutsrums härad
Möckleby härad
Hulterstads härad
Gräsgårds härad
S:t Mårtens socken
Pargas socken
Vemo socken

927
197
182
219
275
95
132
912
347
448
436
722
675
877
321
442
884
374
394
358
338
140
295
125
199
226
187
153
223
166
206
368
401

Antal Årlig
gårdar förändring
i%
1 054 + 0,65
202
+ 0,13
187
+ 0,14
245
+ 0,59
307
+ 0,65
104
+ 0,53
154
+ 0,83
971
+ 0,34
402
+ 0,67
455
+ 0,05
446
+ 0,25
751
+ 0,18
709
+ 0,22
912
+ 0,17
402
+ 1,00
436
– 0,06
917
+ 0,18
376
+ 0,02
362
– 0,39
365
+ 0,11
353
+ 0,25
153
+ 0,55
280
– 0,26
123
– 0,08
182
– 0,45
209
– 0,40
185
– 0,06
153
± 0,00
223
± 0,00
148
– 0,57
232
+ 0,40
306
– 0,88
391
– 0,03

Källor: Se KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR JÄMFÖRELSE, sid. 90

De

justerade

siffrorna

(hemmansklyvningarna

frånräknade)

för

två

av

socknarna

i

undersökningsområdet visar en måttlig tillväxt i Kalix socken och en svag tillväxt i Luleå socken.
Sammantaget karaktäriseras perioden av en bebyggelseexpansion men den är i allmänhet ganska
svag med några undantag.

Enligt Larsson är det svårt att korrekt rekonstruera gårdetalet för denna period i Södra Möre. Siffrorna i tabellen bygger på den
ökning av nybyggen som Larsson anger. Se Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 15001640, sid 89-90. (Lund 1972).
229 Med hänsyn taget till nybyggenas frihetsår
230 Från Det medeltida Sverige
228
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KARTA 6: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN, GENOMSNITTLIG ÅRLIGA FÖRÄNDRING FRÅN
1540-TALET TILL 1560-TALET

KALIX SOCKEN (EXKLUSIVE HEMMANSKLYVNINGAR)

TILLBAKAGÅNG

LULEÅ SOCKEN (EXKLUSIVE HEMMANSKLYVNINGAR)

ÅRLIG TILLVÄXT ≤ 0,25

NORRA FÖGDERIET

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,25 - ≤ 0,5

TORNEÅ SOCKEN

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,5 - ≤ 0,75

KALIX SOCKEN
LULEÅ SOCKEN

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,75 - ≤ 1,0

PITEÅ SOCKEN

ÅRLIG TILLVÄXT > 1,0 - ≤ 1,5

SÖDRA FÖGDERET

ÅRLIG TILLVÄXT > 1,5

ÅNGERMANLAND

PARGAS

SOCKEN

(EGENTLIGA

FINLAND)
S:T MÅRTENS SOCKEN (EGENTLIGA
FINLAND)
VEMO
FINLAND)
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SOCKEN

(EGENTLIGA

VÄSTERGÖTLAND (SKARIN 1979)
Skarin (Undersökningsområde: Askim, Sävedal, Vättle, Ale, Flundre, Bollebygd och Mark härader i
Västergötland) konstaterar en bebyggelseexpansion i undersökningsområdet ca 1500 – 1560 och ser
den som i första hand ett uttryck för en växande befolkning. Såväl resultat från tidigare forskning
som ökningen av antalet gårdsbruk i undersökningsområdet ger anledning till denna slutsats.
Faktorer som under senmedeltiden motverkat en bebyggelseökning lyser under 1500-talet med sin
frånvaro. Första halvan av 1500-talet förskonas i stor utsträckning från pestepidemier och krig.
Klimatet förbättras också i början av seklet. Detta sammantaget leder till befolkningstillväxt och
produktionsökning i området.231
NORRA SMÅLAND (BÅÅTH 1983)
Bååth (Undersökningsområde: Norra Vedbo härad i Norra Småland) finner en kraftig
bebyggelseökning omkring 1560. Mellan 1556 och 1560 tillkommer 84 nybyggen medan
femårsperioden före endast leder till 6 nya gårdar och perioden efter till endast 3 nya gårdar. Den
kraftiga ökningen av bebyggelseenheter är faktisk och inte uttryck för en ackumulerad tidigare
kolonisation som skattläggs först under senare delen av 1500-talet. Förklaringar kan vara en tidigare
ökad nativitet i området, minskad mortalitet och utflyttning till nya enheter men hon finner att
anledningen till den mycket påtagliga bebyggelseökningen i slutet av 1550-talet är gåtfull.232
SMÅLAND/VÄSTERGÖTLAND/VÄRMLAND/ÖSTERGÖTLAND (LARSSON 1972)
Larsson (Undersökningsområde: Konga, Uppvidinge och Södra Möre härader i Småland, Vadsbo
härad i Västergötland, Visnum härad i Värmland och Lysinge, Göstring och Kinda härader i
Östergötland), bygger sin undersökning fram till 1571 på jordeböcker. Den ökning av gårdetalet
som kan konstateras är i de flesta fall otvivelaktigt uttryck för nybyggen. Etableringarna sker nästan
uteslutande utanför de gamla jordbruksbygderna, i randområden. Man måste också räkna med en
omfattande kolonisation som inte kommer till synes i jordeboksmaterialet. Den omfattar i
huvudsak hemmansklyvningar inom de gamla jordbruksbygderna. Larsson tar också upp
nybyggenas frihetsterminer och kan konstatera att dessa varierar i längd. Därför kan inte några
slutsatser om kolonisations intensitet dras utifrån den tidsmässiga fördelningen av nybyggena.233
NÄRKE (BRUNIUS 1980)
Brunius (Undersökningsområde: Hardemo, Kräcklinge, Hackvad, Kumla, Edsberg, Knista,
Kvistbro, Hidinge, Tångeråsa, Viby och Hallsberg socknar. Sundbo, Sköllersta, Askers och Örebro

Ole Skarin, Gränsgårdar i centrum 1 : Studier i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600, sid. 173-74. (Göteborg 1979).
Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal, s 178-79. (Lund 1983).
233 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, s 133-35. (Lund 1972).
231
232
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härader i Närke) kan följa utvecklingen i området i jordeböcker från 1555 och framåt. Starkast är
tillväxten efter 1570 och ökningen före är svag.234
VÄRMLAND (ÖSTERBERG 1977)
I de av Österberg (Undersökningsområde: Kils, Grums, Gillbergs och Jösse härader) undersökta
härader i Värmland sker den största ökningen av bebyggelse i en av dessa, Kils härad, från 1570 och
framåt. För övriga tre sker den kraftigaste tillväxten före 1570.235
Ovan har redovisats den jordeboksförda bebyggelsen i olika delar av Sverige. För att komma
närmare den faktiska bebyggelsen måste bland annat hänsyn tas till den frihetstermin som
nybyggena har, det vill säga den tid som förflyter mellan ett bruks anläggningsår och det år
registreringen sker i jordeboken. En av undersökningarna (SKARIN 1979) redovisar både antalet
jordebokenheter och korrigerade jordebokstal med hänsyn till frihetsåren. Dessa siffror ger den
kronologiskt korrekta bebyggelseutvecklingen. Den korrekta utvecklingen för de av Skarin
undersökta områdena i Västergötland och för Luleå och Kalix socknar, jämfört med utvecklingen
enligt jordeböckerna, presenteras nedan i TABELL 24.
TABELL 24: BEBYGGELSEFÖRÄNDRINGAR ENLIGT JORDEBÖCKER OCH KORRIGERADE
TAL DÄR HÄNSYN TAGITS TILL NYBYGGENAS FRIHETSÅR I VÄSTERBOTTEN OCH
VÄSTERGÖTLAND FRÅN 1540-TALET TILL 1560-TALET
Landskap
Västerbotten
Västerbotten
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland

Förändring
Tidsperiod Undersöknings- Förändring
i % från jordeböcker i %, korrigerade tal
område
1543 - 1564 Luleå socken
+ 10
+ 6
1543 - 1564 Kalix socken
+ 22
+ 9
1545 - 1565 Askims härad
+ 3
+ 2
1545 - 1565 Sävedals härad
+ 3
+ 9
1545 - 1565 Vättle härad
+ 12
+ 8
1547 - 1565 Ale härad
+ 12
+ 7
1547 - 1565 Flundre härad
+ 9
+ 26
1546 - 1566 Bollebygds härad
+ 17
+ 18
1546 - 1566 Marks härad
+ 6
+ 3

Källor: För häraderna i Västergötland, Ole Skarin, Gränsgårdar i centrum 1: Studier i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 13001600, Tabell 11, sid. 132

För områden där förändringen för de korrigerade talen är lägre, det vill säga att den faktiska
tillväxten är lägre än den jordeboksförda, i exempelvis Luleå och Kalix socknar och i Vättle och
Ale härader, betyder det att en avsevärd del av bebyggelsetillväxten ligger före början av 1540talet. I Kalix socken anläggs i verkligheten mer än hälften av de jordeboksförda gårdarna, som
registreras mellan 1540 och mitten av 1560-talet, före 1540. Det omvända, där förändringen för

234
235

Jan Brunius, Bondebygd i förändring : Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600, sid. 115. (Lund 1980).
Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600,
sid. 178. (Lund 1977).
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de korrigerade är högre, som Flundre och Sävedals härader är ett uttryck för, innebär en hög
jordeboksförd tillväxt efter mitten av 1560-talet för dessa härader.

Det faktiska antalet gårdsbruk 1540 – 1565 i Luleå och Kalix socknar
Jordeböckerna ger som sagt inte några direkta uppgifter om det verkliga antalet gårdar eller bruk vid
en viss tidpunkt. Förutom att ta hänsyn till nybyggenas frihetsår (skattefria år) måste även ett par
andra företeelser i allmänhet beaktas. Hänsyn måste tas, dels till den eventuella förekomsten av
hemmansklyvningar, dels till förekomsten av gårdar som är skattebefriade av andra anledningar än
att vara nybyggen, till exempel av ekonomiska skäl.
Vid sidan om den ständigt jordskattebefriade gården, prästgården, förekommer mycket få av
ekonomiska skäl skattebefriade hemman i undersökningsområdet under denna period.236
Anledningen kan förmodas vara de goda tiderna och att extraskatterna är förhållandevis få under
denna tid och inte alltför betungande. Under denna period behöver således endast fästas avseende
vid nybyggenas skattebefrielse när det gäller bebyggelseutvecklingen.
Jordeböckerna i Syd- och Mellansverige registrerar inte hemmansklyvningarna. Skälet torde vara,
enligt Skarin, att det är jorden och inte hushållet som beskattas. En ökning av antalet gårdar som är
ett resultat av en delning av hemman är kameralt ointressant om det sammanlagda jordinnehavet är
oförändrat.237 I det västerbottniska skattematerialet används begreppet mantal (antal män) och
beskattningen riktar sig i större utsträckning mot det enskilda hushållet. De nya hushåll som bildas
som ett resultat av hemmansklyvningarna registreras därför i de västerbottniska jordeböckerna och
andra skattelängder.
I några av ödegårdsprojektets undersökningar har försök gjorts att utifrån ett par
extraskattelängder beräkna hemmansklyvningens storlek. I allmänhet anses taxeringslängderna till
Älvborgs lösen (ÄL 1571) och hjälpskattelängden HL 1599/1600, där boskapen taxeras, visa det
verkliga antalet gårdar. Genom att jämföra dessa längder med jordeboksmaterialet (antal
jordeboksgårdar) kan omfattningen av gårdsdelningarna beräknas. Det finns all anledning att senare
återkomma till denna problematik.
Det har tidigare konstateras [Se s 47] att det kamerala material som bildar underlag till studien är
av hög kvalité och nära speglar den faktiska situationen i landskapet vad avser mantal i betydelsen
antalet skattebetalare. Vidare kan noteras att materialet visar gårdsdelningar (hemmansklyvningar),
att nybyggenas anläggningsår kan beräknas liksom att både den kamerala och demografiska
ödeläggelsen kan utläsas. Sammantaget innebär detta att det är möjligt att skapa en mycket god bild

236
237

Det förekommer endast ett konstaterat kameralt ödehemman under perioden.
Ole Skarin, Gränsgårdar i centrum 1 : Studier i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600, sid. 123. (Göteborg 1979).
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av bebyggelsen och dess utveckling i undersökningsområdet. I DIAGRAM 5 nedan syns den faktiska
utvecklingen av antalet gårdsbruk i de två specialstuderade socknarna, Luleå och Kalix.
Utvecklingen visar på en stabil och långsam tillväxt av antalet gårdsbruk över tiden.
Tyngdpunkten för tillväxten ligger från slutet av 1540-talet till mitten av 1550-talet. I förhållande till
tillväxten enligt jordeböckerna är den faktiska tillväxten mycket svagare, omkring hälften, för Luleå
socken ca 7 % och för Kalix ca 11 %. Den främsta anledningen till detta förhållande är att det
relativt stora antalet nybyggen som registreras i jordeböckerna under 1540-talet är anlagda under
1530-talet. Tillsammans med att mycket få nya bruk etableras under första halvan av 1560-talet blir
den faktiska tillväxten under perioden 1540 – 1565 ganska ringa.

DIAGRAM 5: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN (GÅRDSBRUK) I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR
1540 – 1565
500
450

400
350

300
250

200
150
100

50
0
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565

Kalix socken

Luleå socken

Nybyggen, ödegårdar och kluvna hemman
En ökning av antalet gårdar sker genom nybyggen och gårdsdelningar (hemmansklyvningar) och en
minskning genom demografisk ödeläggelse (gårdar överges). Att två av dessa processer
(nybyggnation och ödeläggelse) kan ske parallellt framgår av 1546 års längd över förökade och
avfallna.238 I denna antecknas bland annat de nybyggen som registrerats och de gårdar som
övergivits under föregående år. Just detta år har tolv nybyggen (i längden kallade nybönder)
tillkommit och 24 gårdar ödelagts i norra fögderiet. Det finns dock inget samband mellan
ödeläggelse och nybyggnation då dessa händelser visserligen sker samtidigt, men i olika byar i
socknarna.

238

Västerbotten 1546:5
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DIAGRAM 6: NYBYGGEN (ANLÄGGNINGSÅR), HEMMANSKLYVNINGAR OCH ÖDELAGDA
GÅRDAR I LULEÅ SOCKEN 1540 – 1565
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

1540 1544/5 1547

1549

1553

Ödegårdar

1555

1557

Nybyggen

1559

1561

1563

1565

Hemmansklyvningar

DIAGRAM 7: NYBYGGEN (ANLÄGGNINGSÅR), HEMMANSKLYVNINGAR OCH ÖDELAGDA
GÅRDAR I KALIX SOCKEN 1540 – 1565
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8
6
4
2
0
-2
-4
1540

1544/5

1547

1549

Ödegårdar

1553

1555

Nybyggen

104

1557

1559

1561

Hemmansklyvningar

1563

1565

Ovan framgår förekomsten av nybyggen, hemmansklyvningar och ödelagda gårdar i Luleå och
Kalix socknar för undersökningsperioden 1540 – 1565. [DIAGRAM 6 – 7: NYBYGGEN
(ANLÄGGNINGSÅR),
SOCKNAR

HEMMANSKLYVNINGAR OCH ÖDELAGDA GÅRDAR I

LULEÅ

OCH

KALIX

1540 – 1565]. Det visar sig att nybyggena nästan uteslutande anläggs på 1540-talet och

början av 1550-talet. Under senare delen av perioden anläggs endast ett fåtal nya gårdar.
Ödeläggelser förekommer i Luleå socken under samma tid som nybyggena anläggs medan de för
Kalix socken förekommer under hela perioden. Hemmansklyvningar äger rum under hela
undersökningsperioden. Sammanlagt anläggs i Luleå socken 59 nya gårdar, 60 gårdar ödeläggs och
30 gårdar delas. I Kalix är motsvarande siffror 27, 26 och 20.
Den genomsnittliga storleken, uttryckt i öresland, för ett bruk enligt 1543 års jordebok är för
Torneå socken 17,1; för Kalix 27,8; för Luleå 46,5 och för Piteå 33,9 öresland. Enligt 1561 års
jordebok är siffrorna följande: Torneå socken 22,4; Kalix socken 33,4; Luleå socken 52,7 och i Piteå
socken är den genomsnittliga gårdsstorleken 40,2 öresland. De enskilda bruken har avsevärt ökat
sina tillgångar under perioden i samtliga socknar.
TABELL 25: DE ENSKILDA JORDBRUKENS GENOMSNITTLIGA STORLEK, UTTRYCKT I
ÖRESLAND, ÅR 1543 OCH 1561
Socken

År 1543

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

17,1
27,8
46,5
33,9

År 1561 1543/1561 i %

22,4
33,4
52,7
40,2

+ 31
+ 20
+ 13
+ 19

Nio ödegårdar i Kalix socken, vars storlek kan beläggas i 1543 års jordebok, har i medeltal 25,5
öresland jord och andra tillgångar. Ödegårdarna är i storlek endast något mindre än övriga bruk.
Det verkar alltså som om det inte är svag bärkraft som är det huvudsakliga skälet till ödeläggelsen.
Ekonomiska faktorer har säkert betydelse i några fall men även andra omständigheter har tydligen
påverkat övergivandet av gårdarna. Fem ödegårdar som överges mellan 1562 och 1565 och
återfinns i 1561 års jordebok är emellertid mycket mindre än genomsnittet av samtliga bruk, knappt
hälften i storlek. Här kan nog i de flesta fall antas ekonomiska förhållanden vara en bidragande
orsak till ödeläggelsen.
Luleå socken visar en annorlunda bild när det gäller förhållande mellan gårdsstorlek och
ödeläggelse enligt 1543 års jordebok. De 34 ödegårdar som det finns uppgifter om i 1543 års
jordebok är åtskilligt mindre i storlek, cirka 35 %, än genomsnittsgården. Vidare ödeläggs under
1540-talet sju av de 21 minsta gårdarna i socknen. I Luleå socken finns alltså ett samband mellan
gårdsstorlek och ödeläggelse medan Kalix socken inte uppvisar något liknande förhållande. Det
som kan sägas i denna fråga är att en gårds bärkraft, det vill säga dess storlek, har betydelse för dess
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överlevnad men är inte en avgörande faktor. Det är alltså andra omständigheter som är
utslagsgivande om en gård överges. Det kan kanske också uttryckas på så sätt att en större gård är
mindre sårbar för händelser som för en mindre gård kan leda till ödeläggelse, exempelvis
sjukdomar, olyckshändelser eller brand. Det kan naturligtvis finnas andra skäl än ekonomiska
problem som orsakar en ödeläggelse. I några fall är det säkert fråga om en försäljning av gården och
en frivillig flyttning till en annan ort.
Vad som kan konstateras är att det i allmänhet är mindre gårdar som ödeläggs och att ingen av
ödegårdarna tillhör de större bruken. Vidare kan nog på goda grunder antas att jorden inte läggs
öde vid övergivandet av gårdarna utan köps och/eller brukas av övriga jordägare i byn.
Som framgår av tabellen nedan är nybyggena mindre i storlek och har färre nötkreatur. Det är
föga överraskande då dessa är relativt nyetablerade.
TABELL 26: NYBYGGENAS STORLEK I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR
Socken Nybyggen 1543 Gårdar 1543 Nybyggen Gårdar 1553 Nybyggen Gårdar 1561
Medeltal i
öresland

Luleå
Kalix239

Medeltal i
öresland

19,6

1544-53 Medeltal i
Medeltal i antal kor
antal kor

46,5

4,3
4,4

6,7
6,5

1554-61 Medeltal i
Medeltal i öresland
öresland

35,8
22

52,7
33,4

Att de är stadda i utveckling visar följande; för ett fyrtiotal nybyggen i Luleå har antalet kor mellan
1553 och 1559 ökat från 157 till 165; för ett tjugotal nybyggen som finns med i de båda
jordeböckerna 1543 och 1561 har de sammanlagda tillgångarna i öresland stigit från 448 till 666, en
mycket påtaglig ökning.
De gårdar som klyvs, stamhemmanen, är väsentligt större än genomsnittsgården. I Kalix socken
är medeltalet för gårdarna före delningen 42,5 öresland och i Luleå socken 75,7 öresland. Detta att
jämföra med storleken på den genomsnittliga gården som i Kalix är 27,8 öresland och i Luleå 46,5
öresland. Det är mycket tydligt att gårdarna bör ha en viss storlek för att kunna klyvas. En gräns
verkar gå vid drygt 40 öresland (Kalix socken) eller knappt 80 öresland (Luleå socken) vilket efter
klyvningen resulterar i en gårdsstorlek på omkring 20 öresland respektive cirka 35 öresland. Dessa
storlekar är också en vanlig storlek på nybyggena när dessa registreras i jordeboken, [se TABELL 26 :
NYBYGGENAS

STORLEK I

LULEÅ

OCH

KALIX

SOCKNAR].

Här kan kanske anas en allmänt

accepterad norm för storleken på ett fullsuttet hemman, det vill säga den gårdsstorlek som krävs för
att försörja en familj.240

239
240

Endast ett nybygge registreras i Kalix socken år 1543
Det är dock uppenbart att normen för fullsuttenhet skiljer sig markant mellan socknarna.
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Det förekommer att gårdar delas mellan svärfäder och mågar och mellan fäder och söner men det
allra vanligaste är att vid ett arvskifte, direkt eller strax efter skiftet, att gården delas mellan två
bröder, någon gång även mellan tre bröder.
Som framgår av kartan över Luleå socken [BILAGA 8 : NYBYGGEN OCH ÖDEGÅRDAR I LULEÅ
SOCKEN

1540 – 1565] är förekomsten av både nybyggen och ödegårdar geografiskt ganska jämt

fördelade i rummet. Det finns alltså inte någon koncentration av vare sig nybyggen eller ödegårdar
till kust-, älvdals- eller inlandsbyar. Det är en period som karaktäriseras av förändringar i de flesta
byarna med både nyupptagna bruk och övergivna gårdar. Förhållandet är detsamma i Kalix socken.
Att en del av nybyggena egentligen är förvärvade ödegårdar är väl sannolikt, kanske med några års
skattefrihet, men det går inte att avgöra utifrån källorna.
I TABELL 27 har den faktiska bebyggelseutvecklingen i de enskilda byarna i Luleå socken
sammanställts. Tillväxten i socknen som helhet är under perioden 1540 – 1565 ganska svag, endast
drygt 7 %. Det är i de små och medelstora byarna som tillväxten är starkast. Byar med mellan en
och fyra gårdar växer i genomsnitt med nära 14 % och byar med mellan fem och nio gårdar växer
med nära 20 %. För byar med fler än nio gårdar är tillväxten så ringa som drygt 3 %.
TABELL 27: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN EFTER BYSTORLEK MELLAN 1540 OCH 1565 I
LULEÅ SOCKEN
Bystorlek

Antal gårdar 1540

1 - 4 gårdar
5 - 9 gårdar
10 - gårdar
Samtliga gårdar

Antal gårdar 1565

44
76
304
424

Förändring 1540/1565 i %

50
91
312
453

13,6
19,7
2,6
6,8

SAMMANFATTNING
I de två socknar där den faktiska bebyggelseutvecklingen har undersökts, i Luleå och Kalix
socknar, har tillväxten varit måttlig, ca 7 % för Luleå och 11 % för Kalix. Under åren 1540 till
1565 anläggs genom nybyggen eller hemmansklyvningar i Luleå socken 89 gårdar. Under samma
tid ödeläggs 60 gårdar vilket ger ett nettotillskott på 29 gårdar i socknen. I Kalix socken är
nettotillskottet 21 gårdar. Här anläggs 47 nya gårdar och 26 ödeläggs.
De nya gårdarna är jämnt spridda i rummet i båda socknarna. I Luleå socken sker tillväxten i
huvudsak i de mindre och medelstora byarna (byar med färre än 10 gårdar). Det visar sig att
nybyggena nästan uteslutande anläggs på 1540-talet och början av 1550-talet. Under senare delen av
perioden anläggs endast ett fåtal nya gårdar. Tidigare har visats på indikatorer som tyder på en
omfattande tillväxt under 1530-talet. Då anläggs många nybyggen, det sker en befolkningstillväxt
och

jordbruket

utvecklas.

Ett

troligt

scenario
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är

att

den

kraftigaste

tillväxten

i

undersökningsområdet fram till mitten av 1560-talet sker före 1540 för att därefter plana ut och
avstanna under senare delen av 1550-talet.
Ödegårdarna är mindre än genomsnittsgårdarna i området, åtminstone i Luleå socken. Storleken
kan dock inte vara anledningen till att gårdar överges då det finns ett stort antal små gårdar som
existerar under lång tid. Istället är det nog så att de mindre gårdarna är mer utsatta och sårbara vid
kriser. Nybyggena är mindre i storlek och har färre nötkreatur än genomsnittsgården. De växer
snabbt under perioden. Ett tjugotal nybyggen i Luleå socken ökar sin storlek från 1543 fram till
1561 med 50 %. De gårdar som delas är väsentligt större än genomsnittsgården. Det är ovanligt att
gårdar under 40 öresland klyvs. Andelen gårdar som delas utgör strax under 10 % av det totala
antalet under perioden 1540 – 1565.
Den jordeboksförda bebyggelseutvecklingen (exklusive hemmansklyvningar) i Luleå och Kalix
socknar visar sig vara svag eller måttlig. Det finns inget som talar emot att utvecklingen är likartad i
övriga socknar i landskapet. Det innebär att i Västerbotten växer bebyggelsen under perioden ca
1540 till ca 1565 ganska svagt liksom i Uppland, Närke, Östergötland och södra Småland. Starkare
är tillväxten i sydvästra Sverige och Värmland.

JORDBRUKET 1543 – 1561
Tidigare har redovisats åkerarealens tillväxt i norra fögderiets socknar mellan 1527 och 1543.
Genom skattläggningar 1547, 1557 och 1561 kan den fortsatta utvecklingen inom jordbruket följas.
Vid dessa tillfällen skattläggs det sammanlagda värdet av tillgångar som det enskilda bruket eller byn
har, bestående av åker, äng och övrigt (framförallt fisket). I tabellen nedan har utvecklingen av
åkern 1527 – 1543 och utvecklingen av åker, äng och övrigt 1543 – 1561 sammanställts.
TABELL 28: ÅKER 1527 – 1543 OCH ÅKER, ÄNG OCH ÖVRIGT 1543 - 1561 I ÖRESLAND.
NORRA FÖGDERIET MED DESS FYRA SOCKNAR
Socknar

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

År 1527 År 1543 1527/
Åker
Åker
1543
Öresland Öresland i %

2 083
2 586
3 079
3 617
13 365 15 634241
6 892
7 230
25 419 29 067

+ 24
+ 17
+ 17
+ 5
+ 14

År 1543
Åker, äng
och övrigt
Öresland

4 895
5 122
18 983
9 252
38 252

År 1561
Åker, äng
och övrigt
Öresland

7 278
7 176
22 875
11 009
48 338

1543/
1561
i%

+ 49
+ 40
+ 21
+ 19
+ 26

Källa: För år 1527, Undervisning om rikets ränta 1530/33 (Historiska handl. Del. 11: 1 1879).
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År 1543 sker troligen en kameral överföring av bebyggelseenheter från Kalix till Luleå socken. Enheterna är Vitå, Högsön, Jämtön
samt Jämtöavan. Dessa byars jordetal har även tillförts Luleå socken åren 1527, 1539 och 1541. Se Ingvar Jonsson, Jordskatt och
kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 250. (Umeå 1971).
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Jordbrukets tillväxt fortsätter under perioden 1543 – 1561, åtskilligt starkare jämfört med perioden
före. För den senare perioden finns även uppgifter om antalet skattebönder, det vill säga
bebyggelsens utveckling. Bebyggelsens, jordbrukets och genomsnittsgårdens tillväxt redovisas i
tabellen nedan.
TABELL 29: BEBYGGELSENS, JORDBRUKETS OCH GENOMSNITTSGÅRDENS UTVECKLING
1543 - 1561
Socknar

Bebyggelsen Jordbruket Genomsnittsgården
1543/1561, 1543/1561, 1543/1561, tillväxt i %
tillväxt i % tillväxt i %

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

+ 14
+ 17
+ 6
± 0
+ 8

+ 49
+ 40
+ 21
+ 19
+ 26

+ 31
+ 20
+ 13
+ 19
+ 17

I alla socknar, utom i Piteå socken där endast jordbruket expanderar, tillväxer både bebyggelsen och
jordbruket. Jordbruket expanderar också kraftigast i de socknar där bebyggelsetillväxten är starkast.
De nya gårdarna och de redan etablerade brukens starka tillväxt bidrar till jordbrukets expansion.
Det finns alltså plats och utrymme både för att nya gårdar kan anläggas och gamla bruk kan
expandera samtidigt.
Utvecklingen för olika kategorier av gårdar (nybyggen, kluvna hemman etc.) i Luleå socken visas
i TABELL 30 nedan. Nära hälften av gårdarna får en ny ägare under perioden 1543 till 1561.
Omsättningstiden är alltså omkring 20 år vid denna tid i Luleå socken. Det innebär att
genomsnittsbonden ansvarar för en gårds skatter och pålagor under en tjugoårsperiod. Gården
övergår därefter i någon annans ägo.
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TABELL 30: UTVECKLINGEN FÖR OLIKA KATEGORIER AV GÅRDAR I LULEÅ SOCKEN
1543 - 1561
Antal Genomsn.- Antal Genomsn.- Genomsn.- Jordbrukets Andel av
Kategori
gårdar gårdens
gårdar
gårdens gården
tillväxten
tillväxt i
storlek
storlek
1543/1561, öresland
i%
1543

Gårdar 1543 med
samma ägare 1561242
Gårdar 1543 som
bytt ägare 1544 1561243
Gårdar 1543 som
ödelagts 1544 - 1561

1543
i öresland

1561

1561
tillväxt i % 1543 - 1561
i öresland

194

46

194

56

+ 23

2032

45

180

49

195244

49

± 0

835

19

34

32

Nybyggen 1544 - 1561
408

46

Kluvna gårdar
1544 - 1561

22

78

Nybyggen 1540 – 1543

16

24

- 1088
43

37

1594

36

432

51

3373

100

16

101245

+ 29

37

+ 54

496,5

De gårdar som har samma ägare under perioden är något mindre i storlek än de som byter ägare.
Skälen är förmodligen att det ingår fler nybyggen (som är små, åtminstone till att börja med) i
gruppen med samma ägare och att de gårdar som byter ägare är äldre och har haft längre tid på sig
att växa. Gårdar med samma ägare växer dock snabbare som kan bero på nybyggena (som är små
men med hög tillväxt) och att bland gårdarna som byter ägare finns en del hemmansklyvningar som
reducerar den genomsnittliga tillväxten. Gårdar med samma ägare under perioden, knappt hälften
av samtliga gårdar, bidrar med nära hälften av jordbrukets tillväxt. Gårdar som bytt ägare bidrar
med måttliga 19 % medan nybyggenas andel är hela 36 %. Det visar sig alltså att ett relativt litet
tillskott av nybyggen (43 eller drygt 10 % av det totala antalet gårdarna) har stor betydelse för
storleken på jordbrukets expansion.
En undersökning av utvecklingen i Kalix socken visar på följande siffror för olika kategorier av
gårdar [TABELL 31]. Den både skiljer sig från och liknar utvecklingen i Luleå socken.

Inklusive 1543 års nybyggen
Inklusive hemmansklyvningar
244 Inklusive kluvna hemman
245 Räknat på ursprungsgården
242
243
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TABELL 31: UTVECKLINGEN FÖR OLIKA KATEGORIER AV GÅRDAR I KALIX SOCKEN
1543 - 1561
Antal Genomsn.- Antal Genomsn.- Genomsn.- Jordbrukets Andel av
Kategori
gårdar gårdens
gårdar
gårdens gården
tillväxten
tillväxt i
storlek
storlek
1543/1561, öresland
i%
1543

Gårdar 1543 med
samma ägare 1561246
Gårdar 1543 som
bytt ägare 1544 1561247
Gårdar 1543 som
ödelagts 1544 - 1561

1543
i öresland

1561

1561
tillväxt i % 1543 - 1561
i öresland

82

27

82

37

+ 37

820

35

93

29

108248

34

± 17

856

39

10

27

Nybyggen 1544 - 1561
185

28

- 268
25

24

600

26

215

33

2054

100

Nybyggenas tillskott till jordbrukets utveckling är betydande i båda socknarna. Ett mindre antal
nybyggen, drygt 10 % i socknarna, bidrar med mellan 25 och 35 % till jordbrukets tillväxt. Gårdar
med samma ägare 1543 och 1561 medverkar betydligt till utvecklingen av jordbruket i båda
socknarna. I Kalix socken växer även de gårdar som byter ägare betydligt. I Kalix socken ödeläggs
också betydligt färre gårdar jämfört med Luleå.
Som tidigare visats är jordbrukets tillväxt mycket starkare i Kalix [se TABELL 29]. De främsta
orsakerna är att i Kalix utvecklas redan etablerad bruk väsentligt mer än i Luleå och att relativt få
gårdar ödeläggs.
I nedanstående TABELL 32 framgår även när den tidsmässiga tyngdpunkten i jordbrukets
utveckling enligt jordeböckerna infaller. Liksom för bebyggelsen är den jordeboksförda
jordbruksexpansionen inte alltid detsamma som den faktiska. Nybyggenas nyodlingar är
skattebefriad och kommer till synes först när registrering i jordeboken sker. Då flera nybyggen är
kända från 1540-talet, innebär detta att en del av detta decenniums jordbruksexpansion i realiteten
infaller under 1530-talet.

246
247

Inklusive 1543 års nybyggen
Inklusive hemmansklyvningar
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TABELL 32: ÅKER, ÄNG OCH ÖVRIGT 1543, 1547, 1557 OCH 1561 I ÖRESLAND. NORRA
FÖGDERIET MED DESS FYRA SOCKNAR
Socknar

År 1543
Åker, äng
och övrigt
Öresland

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

År 1547 1543/
Åker, äng 1547
och övrigt i %
Öresland

4 895
5 122
18 983
9 252
38 252

6 027
5 595
19 429
10 008
41 059

År 1557
1547/
Åker, äng 1557
och övrigt i %
Öresland

+ 23
+ 9
+ 2
+ 8
+ 7

7 198
6 919
20 950
10 584
45 651

År 1561
Åker, äng
och övrigt
Öresland

+ 19
+ 24
+ 8
+ 6
+ 11

7 278
7 176
22 875
11 009
48 338

1557/
1561
i%

+
+
+
+
+

1
4
9
4
6

För två av socknarna, Torneå och Kalix, ligger jordbruksexpansionens tyngdpunkt på den tidigare
delen av perioden 1543 – 1561. För Luleå och Piteå är expansionen jämnare fördelad under hela
perioden, liksom för fögderiet i sin helhet.
I norra fögderiet växer bebyggelsen och jordbruket expanderar under denna period från 1543 till
1564/65. Nya bruk anläggs, gårdar överges, några gårdar klyvs, många går i arv. Det gemensamma
är att de enskilda gårdarna växer, i större eller mindre omfattning.

BEFOLKNINGEN 1543 – 1563
Det är framförallt uppgifter från längder för ”Älvsborgs lösen” från år 1571 som är grunden för de
nationella beräkningarna av folkmängden i hela Sverige under 1500-talet. För lokala och regionala
undersökningar av befolkningen och dess storlek har i större utsträckning det övriga kamerala
materialet utnyttjats, t ex jordeböcker, tiondelängder och andra gärdelängder förutom ”Älvsborgs
lösen”. Genom att dessa längder finns bevarade i stor omfattning och många gånger även i långa
serier är materialet mycket lämpat för att studera befolkningsförändringar eller förändringar inom
delar av befolkningen. Det torde också innebära att beräkningar av befolkningsstorlekar i regioner
och mindre områden blir något säkrare än för är nationen i sin helhet, även om det hela tiden också
inom mindre områden innebär skattningar.
I FÖRARBETET har källmaterialet för befolkningsstudien berörts och metodfrågor diskuterats [Se
s 37-38 och s 62-64]. Det är bågamantalet som ligger till grund för befolkningsberäkningarna under
denna period. I Luleå socken år 1559 går det 5,21 personer per bågamantal och det har antagits att
relationen

även

gäller

för

övriga

socknar

och

under

hela

undersökningsperioden.

Befolkningsutvecklingen i undersökningsområdet mellan 1543 och 1563 ser då ut som följer:

248

Inklusive kluvna hemman
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DIAGRAM 8: BÅGAMANTALET (BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN) I NORRA FÖGDERIET
1543 – 1563
700
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0

Diagrammet visar att folkmängden växer i samtliga socknar. I TABELL 33 redovisas folkmängden
vid tre olika tillfällen, år 1543, 1553 och 1563. Där framgår att tillväxten framförallt sker från mitten
av 1550-talet och framåt och att folkmängden växer mycket kraftigt i alla socknar, mellan 29 och 47
%. Här är det dock inte den kraftigaste tillväxten i de nordligaste socknarna utan i mellansocknarna,
Kalix och Luleå. I Torneå, den nordligaste socknen, och Piteå, den sydligaste, är tillväxten svagare.
TABELL 33: FOLKMÄNGDEN 1543, 1553 OCH 1563
Socknar
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

Folkmängden Folkmängden Förändring
Folkmängden Förändring
1543
1553
1543 – 1553 i % 1563
1553 – 1563 i %

1 771
1 240
2 500
1 724
7 235

1 792
1 312
2 506
1 839
7 449

+1
+6
±0
+7
+3

2 318
1 844
3 527
2 250
9 939

+ 29
+ 41
+ 41
+ 22
+ 33

I TABELL 34 nedan har sammanställts tillväxtssiffror för bebyggelsen, jordbruket och befolkningen i
undersökningsområdet vilket ger intressanta resultat. Befolkningstillväxten är alltså kraftig i samtliga
socknar men effekten och resultatet på bebyggelsens och jordbrukets utveckling skiljer sig avsevärt.
Piteå och Torneå har lika stor befolkningsökning under perioden. I Torneå blir resultatet ökad
bebyggelse och stark tillväxt inom jordbruket, för Piteås vidkommande ingen bebyggelsetillväxt och
en mycket svagare utveckling av jordbruket.
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TABELL 34: BEBYGGELSENS, JORDBRUKETS OCH BEFOLKNINGENS UTVECKLING 1543 –
1561/63
Socknar

Bebyggelsen Jordbruket Folkmängden
1543/1561, 1543/1561, 1543/1563,
tillväxt i % tillväxt i % tillväxt i %

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

+ 14
+ 17
+ 6
± 0
+ 8

+ 49
+ 40
+ 21
+ 19
+ 26

+ 30
+ 47
+ 41
+ 29
+ 37

Följden av befolkningstillväxten blir i samtliga socknar, trots kraftig bebyggelsetillväxt i ett par av
dessa, att antalet medlemmar i hushållen ökar kraftigt. TABELL 35 visar den genomsnittliga
hushållsstorleken 1543, 1553 OCH 1563 i socknarna.
TABELL 35: HUSHÅLLSSTORLEKAR 1543, 1553 OCH 1563
Socknar
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

1543

6,19
6,73
6,13
6,46

1553

6,29
6,69
6,13
7,07

1563

7,00
8,30
7,87
7,89

Som visats tidigare för Luleå socken, [TABELL 27, Se

S

107], att när det gäller den faktiska

bebyggelseutvecklingen, är det i de små och medelstora byarna som tillväxten är starkast. I
BILAGA 9 har sammanställts den jordeboksförda utvecklingen av bågaskattemantalet
(bebyggelseutvecklingen), bågamantalet (befolkningsutvecklingen) och jordetalet (jordbrukets
utveckling) för olika storleksklasser av byar i samtliga socknar. Följande indelning av byarna har
används (1543 års jordebok):
STORLEKSKLASS I : byar med < 5 gårdar; STORLEKSKLASS II : byar med 5 – 9 gårdar;
STORLEKSKLASS III : byar med 10 – 14 gårdar; STORLEKSKLASS IV : byar med ≥ 15 gårdar
Som synes i bilagan är sambandet mellan bystorlek och tillväxt ganska svagt. De mindre och
medelstora byarna har i allmänhet en starkare bebyggelsetillväxt och jordbruket utvecklas också
starkare i dessa. Befolkningstillväxten är däremot relativt jämt fördelat på samtliga bystorlekar.
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Befolkningsutvecklingen i Luleå och Kalix socknar
Som framgår av TABELL 33 FOLKMÄNGDEN 1543, 1553

OCH

1563 och DIAGRAM 9.

FOLKMÄNGDEN I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR 1543 - 1563 växer befolkningen i de båda socknarna
mycket kraftigt under de sista tio åren, mellan 1553 och 1563, med omkring 40 %.

DIAGRAM 9: FOLKMÄNGDEN I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR 1543 – 1563
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Frågan är om denna siffra är realistisk. För att utreda detta ska bågamantalets utveckling, som
folkmängdsberäkningen baseras på, analyseras närmare. Nedan [DIAGRAM 10 och 11 : TILLSKOTT
OCH BORTFALL AV OLIKA KATEGORIER I BÅGAMANTALET

1544 – 1563 …] framgår det årliga

tillskottet och bortfallet av olika kategorier i bågamantalet. Fram till mitten av 1550-talet sker ingen
eller en svag utveckling av bågamantalet, det vill säga tillskottet och bortfallet är i det närmaste lika
stort. Tillväxten i bågamantalet efter 1555 beror framförallt på att tillskottet av kategorin söner ökar
mycket kraftigt.

115

DIAGRAM 10: TILLSKOTT OCH BORTFALL AV OLIKA KATEGORIER I BÅGAMANTALET
1544 – 1563 I LULEÅ SOCKEN
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DIAGRAM 11: TILLSKOTT OCH BORTFALL AV OLIKA KATEGORIER I BÅGAMANTALET
1544 – 1563 I KALIX SOCKEN
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1563

Ökningen kan vara så stor som ett trettiotal för vissa år i Luleå socken. Med en befolkning på drygt
3000 invånare kan det ses som en mycket stor årlig tillväxt för dessa år. Ett skäl till denna kraftiga
tillväxt under en sådan relativt kort period kan vara återvändande knektar som hemförlovas åren
efter 1556 (utskrivna cirka år 1554) och att tillväxten därför bör tidigareläggas några år och därmed
bli svagare och jämnare. Även om befolkningstillväxten inte är så kraftig under 1550-talet och
början av 1560-talet som bågamantalets utveckling tyder på, måste ändock konstateras en kraftig
ökning av folkmängden i undersökningsområdet. Bågamantalet växer mycket kraftigt i socknarna
och befolkningen ökar mycket påtagligt i två av socknarna, Luleå och Kalix.
Det kraftiga tillskottet av unga människor under dessa år torde innebära att i socknarna är
befolkningen mycket ung i slutet av 1550-talet. År 1559 i Luleå socken, med hjälp av
påskamålslängden och samma års bågamantalslängd, kan förhållandet mellan antalet barn och
vuxna värderas. Socknen har detta år 3126 invånare. Av dessa är 1020 gifta personer, 102 änkor och
änklingar, 303 drängar och pigor och uppskattningsvis 300 hemmavarande ogifta söner, bröder,
döttrar och systrar, tillsammans 1725 vuxna. I tabellen nedan framgår andelen unga för år 1559 i
Luleå socken och vid några tillfällen senare andelen unga (0-15 år) i Sverige.
TABELL 36: ANDELEN UNGA (0 – 15 ÅR) I LULEÅ SOCKEN 1559 OCH ANDELEN UNGA (0
– 14 ÅR) I SVERIGE 1750, 1800, 1850 OCH 1900 I % AV TOTALBEFOLKNINGEN.
Andelen unga Andelen unga Andelen unga Andelen unga Andelen unga
Område
1559 i %

Luleå socken
Sverige

1750 i %

45

1800 i %

33

1850 i %

32

1900 i %

33

32

Källa: För år 1750 - 1900, B. R. Mitchell, International historical statistics: Europe, 1750-1988, Table A2, Sweden, sid. 37

Siffrorna visar på en anmärkningsvärd stabilitet när det gäller andelen unga (0 – 14 år) i Sverige
under en lång period. Även om siffrorna för Luleå socken år 1559 är en beräkning och kanske
något för höga (andelen unga), tyder allt på en ung befolkning i Luleå i slutet av 1550-talet.

Befolkningsutvecklingens konsekvenser
En faktor som verkar vara oberoende av om man befinner sig i norr eller söder, i en liten eller
stor by, är befolkningsutvecklingen. Den är kraftig och likartad var än man befinner sig. Kanske
kan man dra den slutsatsen att denna faktor inte kan kontrolleras av vare sig den enskilde
individen eller samhället. Det är en faktor som är oberoende och inte kan inte styras. En
intressant fråga är varför följderna av en likartad folkmängdsförändring blir så olika i socknarna. I
Torneå och Kalix socknar får befolkningstillväxten till resultat en kraftig utveckling av jordbruket.
I Luleå och Piteå blir tillväxten mycket svagare. Förklaringen kan ligga i skillnader i gårdsstorlek
mellan socknarna. Den genomsnittliga gårdens storlek [se TABELL 25] är åtskilligt mindre i norr, i
Torneå och Kalix socknar. För att klara försörjningen av en växande befolkning krävs en stark
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ökning av storleken på gårdarna i dessa socknar. Gårdarna i söder klarar genom sin storlek att
försörja en snabbt växande befolkning, resurserna finns redan där. Det sker således en
anpassning till en folkmängdsökning genom att nya gårdar tillkommer och de gamla gårdarna
växer.

RIKA OCH FATTIGA BÖNDER
Redan i 1543 års jordebok finns avsevärda ekonomiska skillnader mellan olika bönder. Tillgångarna
som där värderas i spannland och i lass hö och kan omräknas till öresland visar på en stor
spännvidd. Några av jordägarna har tillgångar i form av åker, äng och fiske på över 30 öresland och
andra bara på ett par. Tiden efter skattläggning år 1543 fram till början av 1560-talet präglas av
befolknings- och bebyggelseökning samt ett expanderande jordbruk. Här ska undersökas om det
sker en ekonomisk differentiering eller utjämning mellan olika bondegrupper under denna period. I
tabellerna nedan redovisas stora och mindre jordägares andelar av de totala jordtillgångarna i Luleå
och Kalix socknar.
TABELL 37: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA JORDÄGARNAS ANDEL OCH DE 10 OCH
25 % AV DE MINSTA JORDÄGARNAS ANDEL AV JORDBRUKETS TILLGÅNGAR ÅR 1543 OCH
1561 I LULEÅ SOCKEN
10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
År

rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

År 1543
År 1561

20,4
20,2

42,6
41,4

69,7
68,2

3,2
3,9

10,9
12,6

TABELL 38: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA JORDÄGARNAS ANDEL OCH DE 10 OCH
25 % AV DE MINSTA JORDÄGARNAS ANDEL AV JORDBRUKETS TILLGÅNGAR ÅR 1543 OCH
1561 I KALIX SOCKEN
10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
År

rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

År 1543
År 1561

21,2
19,5

41,8
39,3

67,8
65,4

3,4
4,9

12,6
14,8

Av de två undersökta socknarna är Luleå den klart rikaste. Genomsnittsgården är år 1543 ungefär
47 öresland i storlek medan den endast är cirka 28 öresland i Kalix, det vill säga nära 60 % större i
Luleå socken. När det gäller jordens fördelning på olika kategorier av bönder är dock likheten
mycket stor. I båda socknarna innehar tio procent av de största jordägarna drygt 20 % av det totala
jordtillgångarna medan 10 procent av de minsta jordägarna endast äger drygt 3 % av jorden.
Ojämnlikheten mellan olika bondegrupper är dock något större i Luleå.
I Luleå socken är förändringen mellan 1543 och 1561 så ringa att inga egentliga slutsatser kan
dras. I Kalix socken är förändringen också liten men ändock kan nog sägas att det sker en
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utjämning mellan de olika kategorierna av jordägare. De minsta jordägarna ökar sin andel av den
beskattade jorden med mellan 1,5 och 2,5 % under en knapp 20-årsperiod, mellan 1543 och 1561.
När det gäller boskapsinnehav (kor) kan utvecklingen för de två ovanstående socknarna följas
mellan 1553 och 1571 och för Luleå socken finns även uppgifter för år 1559. Andelen boskap för
olika kategorier av boskapsägare redovisas i tabellerna nedan.
TABELL 39: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA BOSKAPSÄGARNAS ANDEL OCH DE 10
OCH 25 % AV DE MINSTA BOSKAPSÄGARNAS ANDEL AV DET TOTALA ANTALET BOSKAP
ÅR 1553, 1559 OCH 1571 I LULEÅ SOCKEN
År

10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

År 1553
År 1559
År 1571

24,3
23,8
22,8

46,1
46,9
45,6

72,7
73,7
72,4

2,8
2,6
2,6

9,9
9,7
9,5

TABELL 40: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA BOSKAPSÄGARNAS ANDEL OCH DE 10
OCH 25 % AV DE MINSTA BOSKAPSÄGARNAS ANDEL AV DET TOTALA ANTALET BOSKAP
ÅR 1553 OCH 1571 I KALIX SOCKEN
År

10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

År 1553
År 1571

20,1
21,3

41,7
44,1

68,7
71,3

3,6
3,0

11,4
10,2

Den genomsnittliga gården i Luleå socken var knappt 60 % större än i Kalix socken vad gäller
jordinnehav. När det gäller boskapsinnehav är skillnaden avsevärt mindre, endast drygt 11 %. År
1553 är skillnaden i boskapsinnehav mellan olika kategorier i Luleå något större än i Kalix. År 1571
är skillnaden mycket mindre och det har i Kalix skett en ökad differentiering mellan olika
bondekategorier. Förändringarna är dock små och rent allmänt kan relationen mellan olika
bondegrupper i det norrbottniska samhället karaktäriseras som stabil, både vad gäller jord- och
boskapsinnehav.
Slutligen ska ett par av kategoriernas andel av tiondet undersökas för några år.
TABELL 41: DE 10 % AV DE STÖRSTA TIONDEGIVARNAS ANDEL OCH DE 10 % AV DE
MINSTA TIONDEGIVARNAS ANDEL AV DET TOTALA TIONDET ÅR 1557, 1562, 1568 OCH
1571 I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR
År
År 1557
År 1562
År 1568
År 1572

Luleå socken
Luleå socken
Kalix socken
Kalix socken
10 % av de
10 % av de
10 % av de
10 % av de
största tiondegivarna minsta tiondegivarna största tiondegivarna minsta tiondegivarna

30,1
25,6
27,7
25,0

2,1
2,2
2,0
2,1
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26,2
23,2
24,9
21,2

3,4
3,2
2,4
4,4

Ett par saker är värt att nämnas. Storböndernas andel av tiondet är större än deras andel av jorden, i
allmänhet kring 5 % men även upp till 10 % större. [Se TABELL 37, 38 och 41]. Skälet torde vara att
de större bönderna brukar (arrenderar?) och levererar tionde för delar av de mindre böndernas
mark. Om minskningen under denna femtonårsperiod av storböndernas andel av tiondet beror på
att de övriga bönderna i större utsträckning börjar bruka sin egen jord eller om det sker en reell
utjämning mellan olika bondekategorier kan inte utläsas.
Ytterligare en sak är förändringen av relationen mellan socknarna när det gäller tiondet (framgår
inte av tabellen). År 1557 är Kalix sockens hela tionde ungefär en tredjedel av Luleå sockens medan
den är så hög som hälften år 1572. Den förändringen innebär att antingen minskar åkerarealen i
Luleå socken eller också ökar den i Kalix socken eller så sker en kombination av dessa möjligheter.

SAMMANFATTNING
Undersökningen av olika skattelängder i undersökningsområdet visar på en positiv utveckling i alla
avseenden, av bebyggelsen, av befolkningen och av jordbruket. Allt tyder på en likartad utveckling
även under ett par årtiondena före 1540. Om detta framåtskridande har något samband med
Gustav Vasas öppna brev från den 4 mars 1535, där det förkunnades att vilken fattig man som lust och

villia haffuer at uptaga bruka ok byggia anten på gambla Cronones ödestompter eller ok på Cronones ok Konungens
allmenningar, vet vi inte.249 Däremot, i ett senare brev från år 1555, påminner han sina undersåtar om
hur väl kolonisationen i Norrbotten utfallit: Gud har så välsignat landsändarna Hälsingland, Medelpad,

Ångermanland och Norrbotten, att det folk sig där nedsatte och ännu besitte ha ock bekommit nödtorftig föda,
näring och bärgning, så att de väl behjälpa kunne.250
Nu är det inte bara de norra delarna av landet som utvecklas under dessa år utan hela riket har
en tillväxt av större eller mindre omfattning. När det gäller den jordeboksförda
bebyggelseutvecklingen i olika delar av Sverige, som kan följas och jämföras, tyder allt på att
utvecklingen i Västsverige och Norrland är åtskilligt starkare än i Östsverige. Som framgår av
KARTA

6 [Se s 99] är Ångermanland och Värmland de landskap som utvecklas starkast. Vid en

närmare granskning av siffrorna för Ångermanland visar det sig dock att hela tillväxten på 36 %
sker under fyra år, mellan 1555 och 1559, vilket synes orealistiskt.251 Bååth visar dock att under en
femårsperiod tillkommer 84 nybyggen i Norra Vedbo. Ökningen av bebyggelseenheter är faktisk
och inte uttryck för en ackumulerad tidigare kolonisation som skattläggs först under senare delen av
1500-talet. Bååth finner utvecklingen gåtfull och kanske bör också den kraftiga ökningen i
Ångermanland uttryckas på det sättet.252
Citerat i Nils G. Ringstrand, Norrbottens kolonisering i Norrbotten 1, sid. 58. (Göteborg 1921).
Citerat i Gunnar Westin (red), Övre Norrlands historia, vol. 1, sid. 384 (Umeå 1962-1974 - 4 vol.).
251 Josef Westin, Ångermanlands historia under Gustav Vasas och hans söners tid, sid 135.(Härnösand 1944).
252 Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal, s 178-79. (Lund 1983).
249
250
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Bebyggelsetillväxten i undersökningsområdets socknar visar på en splittrad bild. Torneå och Kalix,
de två nordligaste socknarna visar en stark tillväxt, Luleå och Piteå socknar i söder, visar en
betydligt svagare utveckling. En större tillväxt sker då för både jordbruket och befolkningen.
Genom nyodling växer jordbruket mycket kraftigt. Det verkar dock som om utvecklingen sker i
byarna genom att nya gårdar anläggs och genom att de redan etablerade gårdarna utvidgas och inte
genom att ta i anspråk, som Gustav Vasa menade, kronans allmänningar. Nyodlingen resulterar
naturligtvis i höjda jordskatter och därigenom ändå i en ökning av kronans inkomster från
fögderiet, som ju är syftet med Gustav Vasas politik. År 1543 betalar de fyra socknarna i jordskatt
798 mark, 3 öre och 16 penningar och 1557 i skatt 956 mark och 2 öre. Trots den kraftiga
höjningen kan inte skatten sägas vara speciellt betungande för jordägarna i Norrbotten vid denna
tid. Även 1557 är jordskatten under 1 mark per gård i genomsnitt. Vid denna tid, mitten av 1550talet, kostar till exempel en tunna korn 2 mark och 2 öre, ett par stövlar 1 mark, en ko 19 mark.
Nyodlingen innebär att nya gårdar anläggs och de redan etablerade gårdarna växer i storlek. Allt
tyder på att det är befolkningsökningen som driver på nyodlingen. En tillväxt i befolkningen leder
till att en viss nybyggnation sker men framförallt får det till följd att det enskilda hushållen blir
större (fler medlemmar) som för sin försörjning kräver större gårdar. Befolkningstillväxten är
kraftig och likartad i hela undersökningsområdet och ses här som exogen faktor.
Folkmängdsökningen resulterar i en stark utveckling av jordbruket i Torneå och Kalix, i Luleå och
Piteå blir tillväxten mycket svagare. Den huvudsakliga förklaringen antas ligga i socknarnas olika
förutsättningar för att klara en kraftig befolkningsökning. De små gårdarna i norr måste växa
kraftigt för att klara försörjningen av en snabbt växande befolkning. Gårdarna i söder har genom
sin storlek resurser att i större utsträckning försörja en större befolkning.
Den faktiska bebyggelseutvecklingen har undersökts för Luleå och Kalix socknar. Utvecklingen
i båda socknarna visar på en stabil och långsam tillväxt fram till mitten av 1550-talet. Många av de
nybyggen som registreras under 1540-talet anläggs i praktiken på 1530-talet. Den faktiska
befolkningstillväxten måste också justeras tidsmässigt. Den kraftiga ökningen av bågamantalet
under senare delen av 1550-talet uttrycker egentligen höga födelsetal på 1540-talet. Sönerna
registreras ju vid 16-årsåldern i bågamantalslängderna.
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Ett scenario för utvecklingen i undersökningsområdet fram till början av 1560-talet kan se ut som
följer: Tillväxten startar senast under 1520-talet i regionen. Den kulminerar under 1530-talet, planar
ut under 1540-talet för att stagnera under 1550-talet. Den kraftiga tillväxten under 1530-talet
resulterar i höga födelsetal på 1540-talet vilket leder till en kraftig befolkningstillväxt. Det i sin tur
får till följd att hushållen blir större och gårdarna utvidgas genom nyodling under 1540- och 1550talen. Efter mitten av 1550-talet stagnerar utvecklingen, få nya gårdar anläggs, befolkningen slutar
växa och jordbrukets expansion avtar. I

AVSLUTNINGEN

ska en möjlig utveckling för hela

undersökningsperioden skissas och sambandet mellan befolkning, bebyggelse och jordbruk utredas
närmare.
En tillväxt av gårdar sker genom nybyggen och hemmansklyvningar (gårdsdelningar). I Luleå
socken anläggs 59 nya gårdar och 30 gårdar klyvs, i Kalix socken är motsvarande siffror 27 och 20.
Nybyggena bidrar väsentligt till jordbrukets expansion under perioden men även de etablerade
brukens tillväxt är viktigt för jordbrukets utveckling.
I Luleå socken ödeläggs 60 gårdar och i Kalix socken 26. Ödegårdarna är mindre i storlek,
mycket tydligt i Luleå och även i Kalix under periodens senare del. Litenheten är dock inte skälet till
ödeläggelse utan bör ses som att det gör dem mer sårbara för yttre eller inre händelser. Det kan
naturligtvis även förekomma ödeläggelser av icke tvingande karaktär, där försäljning och frivillig
flyttning är för handen. Ingen större gård har kunna konstateras ha blivit ödelagd under perioden.
De tre processer som påverkar bebyggelseutvecklingen; nybyggnation, hemmansklyvningar och
ödeläggelser sker parallellt under hela perioden i båda socknarna.
I en undersökning av utvecklingen 1543 till 1561 visar det sig att ungefär hälften av gårdarna har
samma ägare vid båda tidpunkterna. Dessa gårdar är mindre i storlek än genomsnittsgården år 1543
men större år 1561. Gårdar med samma ägare växer alltså snabbare. Skälen till detta förhållande kan
vara; i kategorien finns många nybyggen som är små vid registreringstillfället men växer snabbt i
storlek och att kategorien utgörs av unga familjer som under detta skede med höga nativitet
(alternativt låg mortalitet) ”måste” växa kraftigt för att kunna försörja en ny generation.
De gårdar som klyvs är väsentligt större än genomsnittsgården. I Kalix socken är medeltalet för
gårdarna före delningen 42,5 öresland och i Luleå socken 75,7 öresland, mer än 60 % större än
genomsnittsgården. Det är tydligt att gårdarna bör ha en viss storlek för att kunna klyvas. En gräns
verkar gå vid drygt 40 öresland i Kalix socken och nära 80 öresland i Luleå, vilket efter klyvningen
resulterar i en gårdsstorlek på omkring 20 respektive 40 öresland. Dessa gårdsstorlekar är också
vanliga för nybyggen när dessa registreras i jordeboken. Här kan kanske anas en allmänt accepterad
norm för storleken på ett fullsuttet hemman, det vill säga den gårdsstorlek som krävs för att
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försörja en familj. Anledningen till skillnaden i kravet på fullsuttenhet och skillnaden i storlek på
nybyggen vid registreringen i jordeböckerna mellan socknarna är dock svår att finna.
Befolkningsutvecklingen har antagits vara relaterad till bågamantalets (män mellan 16 och 60 år)
förändringar. Mantalet ökar med drygt 40 % under de sista tio åren av perioden. Den kraftiga
tillväxten beror framförallt på stora årliga tillskott av söner till hushållen under denna period. Det
finns ingen anledning att betvivla riktigheten i detta förhållande och under förutsättningen att
motsvarande antal döttrar finns i hushållen måste den mycket kraftiga befolkningsökningen godtas
som varande reell.
Det stora tillskottet av ungdomar till gårdarna under dessa år innebär en kraftig föryngring av
befolkningen. En beräkning av andelen barn (0 - 15 år) visar på att de utgör hela 45 % i Luleå
socken år 1559.
I 1543 års jordebok redovisas för första gången den enskilde bondens innehav av åker och äng.
Där framgår att de ekonomiska skillnaderna är betydande mellan bönderna. Tio % av de rikaste
bönderna i Luleå och Kalix socknar äger drygt 20 % av jorden och nötboskapen. Förändringen
under denna period fram till år 1561 är mycket liten. En marginell utjämning mellan bönderna kan
beläggas i Kalix socken men de stora ekonomiska skillnaderna består alltså i stort under denna
period med ett expansivt jordbruk.
Hela regionen karakteriseras inom de områden som undersökts, bebyggelsen, jordbruket och
befolkningen, av tillväxt. Starkast är tillväxten inom jordbruk och befolkning. Det leder till
nybyggnation, till att antalet medlemmar i hushållen ökar och att gårdarna blir större. I exempelvis
Luleå socken ökar den genomsnittliga hushållsstorleken från 6,13 till 7,87 och genomsnittsgården
växer från 46,5 till 52,7 öresland mellan 1543 och 1561. Om relationen mellan åker och äng/övrigt
är detsamma vid det senare tillfället som det var år 1543 skulle den genomsnittliga gårdens åkerareal
vara 43 öresland eller nära två hektar år 1561.
Den stagnation som kan beläggas i undersökningsområdet efter mitten av 1550-talet söker en
förklaring. Mycket tyder på att befolkningsökningen, påvisad från slutet av 1520-talet, är den faktor
som stimulerar och främjar jordbrukets expansion och bebyggelsetillväxten fram till andra halvan
av 1550-talet. Analogt kan orsaken till att jordbruket stagnerar och att få nya gårdar anläggs efter
mitten på 1550-talet vara att folkmängden minskar eller stagnerar. För att kunna visa på en sådan
förändring måste fakta från nästa undersökningsperiod, 1564 – 1594, användas. I DIAGRAM 20 och
DIAGRAM

21 [Se s 149-150] framgår att tillskottet av söner i bågamantalet är omfattande fram till,

för Luleå socken till år 1563 och för Kalix socken till 1564. Dessa registreras i 16-årsåldern och är
därför födda före år 1550. Från mitten av 1560-talet minskar tillskottet av söner betydligt vilket
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tyder på minskad nativitet under första halvan av 1550-talet. Häri ligger troligen förklaringen till ett
stagnerande jordbruk och en begränsad bebyggelsetillväxt i slutet av 1550-talet.
Den positiva utvecklingen av jordbruket och bebyggelsen som kunnat konstateras från slutet av
1520-talet fortsätter fram till andra halvan av 1550-talet. En kraftig befolkningsökning har antagits
ligga till grund för denna tillväxt av nya gårdar och expansion inom jordbruket. Ett stagnerande
jordbruk och en minskande bebyggelsetillväxt kan fastställas från slutet av 1550-talet. Låga
födelsetal på 1550-talet och därmed en stagnerande/minskad befolkning förmodas ligga bakom
denna negativa utveckling.

PERIOD III: 1564 – 1595

BEBYGGELSEN 1564 - 1595
För denna period redovisas jordskattemantalet i skattelängderna, det vill säga antalet skattebönder
eller antalet gårdar som betalar jordskatt. Nedan framgår antalet skattebönder vid några tillfällen
under perioden. Den börjar med en minskning av jordskattemantalet som fortgår under drygt en
femtonårsperiod fram till början och mitten av 1580-talet. Analysen av Luleå och Kalix socknar
kommer att utvisa om denna minskning är ett resultat av demografisk ödeläggelse (att gårdar
överges) eller av att gårdar skattebefrias (kamerala ödegårdar). Nedgången bryts under 1580-talet
och följs av en uppgång. Analysen kommer också att syfta till att undersöka innehållet i denna
tillväxt av gårdar som fortgår fram till 1595.
TABELL 42: JORDSKATTEMANTALET 1564, 1571, 1581, 1591 OCH 1595
Socken
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

År
1564

År
År
År
1571 1581 1591

334 304 265
224 203 200
448 402 395
284 252 243
1290 1161 1103

År
1595

311
227
437
265
1240
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335
234
458
271
1298

1564/
1564/
1564/
1564/
1571 i % 1581 i % 1591 i % 1595 i %

-9
-9
-10
-11
-10

-21
-11
-12
-14
-14

-7
+1
-2
-7
-4

±0
+5
+2
-5
+1

Antalet gårdar är nästa exakt detsamma i början och slutet av perioden (knappt 1300 gårdar).
Däremellan inträffar dock stora förändringar. Antalet skattebönder minskar med mellan 11 och
21 % under den första dryga femtonårsperioden från 1564 till 1581. Därefter sker en fullständig
återhämtning, utom för Piteå socken, under den andra knappa femtonårsperioden. Under det
förra expansiva skedet mellan 1540 och 1564 var det de två nordliga socknarna, Torneå och
Kalix, som växte kraftigast. Under detta skede med mycket svag tillväxt är det mellansocknarna
som står för den, Kalix och Luleå. I Torneå är antalet skattebönder i det närmast exakt lika
många 1564 och 1595. I Piteå minskar skattemantalet med 5 %.
Jordskattemantalets utveckling mer i detalj i undersökningsområdet framgår för perioden 1564
till 1595 av diagrammet nedan [DIAGRAM 12 : SKATTEMANTAL
SOCKNAR

I NORRA FÖGDERIET OCH DESS

1564 - 1595]. För norra fögderiet i sin helhet sker en begränsad minskning av

skattemantalet mellan 1564 och 1569, sedan ett dramatiskt fall mellan 1569 och 1570 med nära
hundra mantal. Som synes är minskningen kraftig i samtliga socknar. Fogderäkenskaperna börjar
detta år med förminskningen anno 70. Där framgår att mantalet i Torneå minskat med 28, i Kalix med
19, i Luleå med 31 och i Piteå med 20, det vill säga med 98 mantal, drygt 8 %.
Fram till 1578 är därefter mantalet relativt stabilt. År 1579 sjunker mantalet ganska rejält men i
detta fall står endast Torneå socken för hela minskningen. Övriga socknar har ett mantal som står
mycket nära 1578 års och i dessa fall startar en tillväxt i början av 1580-talet. År 1585 sker en kraftig
stegring av mantalet och här är det igen Torneå socken som denna gång står för hela ökningen.
Mellan 1585 och 1590 ligger mantalet på en stabil nivå för att sedan växa under första halvan av
1590-talet. År 1595 ligger mantalet alltså mycket nära siffrorna från början av 1560-talet för samtliga
socknar. Här ska än en gång anmärkas att dessa siffror inte nödvändigtvis är detsamma som det
totala antalet gårdar utan anger endast de hemman som betalar jordskatt. Detta är naturligtvis
ändock

inte

ointressanta

uppgifter

och

utifrån

jordskattemantalets

förändring

i

undersökningsområdet kan siffrorna tolkas som en 15-årig nedgång följt av en lika lång
återhämtning
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DIAGRAM 12: SKATTEMANTALET I NORRA FÖGDERIET OCH DESS SOCKNAR 1564 - 1595
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Bebyggelseutvecklingen för hela undersökningsperioden för delar av Sverige redovisas i BILAGA 6:
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER FÖR NÅGRA DELAR AV SVERIGE UNDER 1500TALET FRAM TILL BÖRJAN AV

1600-TALET. Den procentuella förändringen under period III

redovisas i tabellform i BILAGA 10: BEBYGGELSEFÖRÄNDRINGAR ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA
DELAR AV SVERIGE FRÅN MITTEN AV 1560-TALET TILL MITTEN AV 1590-TALET.

Resultatet redovisas här i TABELL 43: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN
OLIKA DELAR AV
GENOMSNITTLIG

SVERIGE
ÅRLIG

FRÅN MITTEN AV

FÖRÄNDRING

1560-TALET

ENLIGT JORDEBÖCKER I

TILL MITTEN AV

1590-TALET,

och på KARTA 9: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN,

GENOMSNITTLIG ÅRLIGA FÖRÄNDRING FRÅN MITTEN AV

1560-TALET

TILL

MITTEN AV

1590-

TALET.

Som synes i BILAGA 6 är utvecklingen svag i några delar av Sverige under 1570-talet. För att
även fånga den förändringen redovisas i TABELL 43 antalet gårdar vid ett tillfälle under denna tid.
Där bekräftas den svaga tillväxten under andra halvan av 1560-talet och början av 1570-talet med
ett par undantag. Det finns också ett tiotal härader/socknar som uppvisar minskning av antalet
gårdar.
Som framgår av jämförelsen mellan de två perioderna (KARTA 7 och 8) har utvecklingstakten
minskat i de flesta häraderna och socknarna men det är fortfarande tillväxt överlag. I Värmland
fortsätter bebyggelsen att växa kraftigt men även där är utvecklingen något svagare än under
föregående period. I Västergötland och Närke är tillväxten generellt svagare under den senare
perioden. Småland och Östergötland uppvisar inga större skillnader mellan perioderna, tillväxten är
svag under båda.
Siffrorna för Ångermanland visar på en underlig utveckling. Under perioden 1540 till början av
1560-talet sker en mycket kraftig tillväxt, från början av 1560-talet till mitten av 1590-talet en
mycket kraftig tillbakagång. Men liksom uppgången sker under en mycket kort tid, cirka fyra år,
sker också tillbakagången mycket snabbt, huvuddelen under en femårsperiod. I de två finska
socknarna, Vemo och S.t Mårtens, har bebyggelsen kraftigt gått tillbaka.
VÄSTERGÖTLAND (SKARIN 1979)
Skarin (Undersökningsområde: Askim, Sävedal, Vättle, Ale, Flundre, Bollebygd och Mark härader i
Västergötland) konstaterar ödeläggelse under 1560-talet och en svag bebyggelseökning efter 1570.
Ödeläggelsen är demografisk och orsakas av kriget och krigshandlingar (Nordiska sjuårskriget 1563
– 1570). Sannolikt har det antal människor som dog direkt i striderna tillsammans med dem som
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föll offer för pesten 1565 – 1566 lett till en befolkningsminskning som försvagat
bebyggelsetillväxten efter cirka 1570.253
TABELL 43: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV
SVERIGE FRÅN 1560-TALET TILL 1590-TALET, GENOMSNITTLIG ÅRLIG FÖRÄNDRING
Landskap

Tidsperiod

Undersökningsområde

Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Ångermanland
Småland
Småland
Småland

1564 - 1595
1564 - 1595
1564 - 1595
1564 - 1595
1564 - 1595
1560 - 1595
1563 - 1596
1563 - 1596
1563 - 1600

Norra fögderiet
Piteå socken
Luleå socken
Kalix socken
Torneå socken
Landskapet
Konga härad
Uppvidinge härad
Södra Möre
härad254
Norra Vedbo härad
Kind härad
Västbo härad
Sunnerbo härad
Visnums härad
Kils härad
Grums härad
Gillbergs härad
Jösse härad
Hardemo härad
Grimstens härad
Edsbergs härad
Kumla härad
Vadsbo härad
Askims härad
Sävedals härad
Vättle härad
Ale härad
Flundre härad
Bollebygds härad
Marks härad
Marks härad
Lysings härad
Göstrings härad
Kinda härad
S:t Mårtens socken
Vemo socken

Småland
Småland
Småland
Småland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Närke256
Närke
Närke
Närke
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland

1565 - 1590
1565 - 1584
1561 - 1584
1561 - 1584
1564 - 1594
1568 - 1590
1564 - 1590
1564 - 1589
1564 - 1589
1565 - 1595
1565 - 1595
1569 - 1595
1565 - 1595
1566 - 1590
1565 - 1590
1565 - 1590
1565 - 1590
1565 - 1590
1565 - 1590
1566 - 1590
1565 - 1590
1566 - 1584
1567 - 1595
1571 - 1596
1571 - 1596
Egentliga Finland 1571 - 1589
Egentliga Finland 1571 - 1589

Antal
Antal
gårdar
gårdar
1564-71 1570/71/
72/73

Förändring
1564/71 –
1570/71/72/
73 i %

1290
284
448
224
334
2850
751
709
874

1103
265
395
200
243

- 14,5
- 6,7
- 11,9
- 10,8
- 27,3

757
713
885

0,8
0,6
1,3

403
1112
975
1101
137
142
117
227
203
126
161
229
181
1054
202
187
245
307
104
154
971
963
402
455
446
232
391

396255
1148
1023
1106
140
157
137
231
203
123257
164
242258
182
1073
200
190
237
313
108
148
980
970
412
480
446259

- 1,7
3,2
4,9
±0
2,1
10,5
17,1
1,8
± 0
- 2,4
1,8
5,6
0,6
1,8
- 1,0
1,6
- 3,3
1,9
3,8
- 3,9
0,9
0,7
2,5
5,5
±0

Antal
gårdar
15891600

Förändring
1564/71 –
1589/1600
i%

Årlig
förändring
1564/71 –
1589/1600
i%

1298
271
458
234
335
2160
798
727
911

0,62
- 4,48
2,23
3,53
0,29
- 24,22
6,25
2,53
4,23

0,02
-0,14
0,07
0,18
0,01
- 0,69
0,19
0,08
0,11

416
1165
1055
1129
161
212
143
263
225
138
182
258
194
1123
205
209
249
317
125
164
983
979
423
497
452
207
323

3,22
4,76
8,20
2,54
17,51
49,29
22,22
15,85
10,83
9,52
13,04
12,66
7,18
6,54
1,48
11,76
1,63
3,25
20,19
6,49
1,23
1,66
5,22
9,23
1,34
-10,78
-17,40

0,13
0,25
0,36
0,11
0,58
2,32
0,85
0,63
0,43
0,32
0,43
0,49
0,24
0,27
0,06
0,47
0,07
0,13
0,81
0,26
0,05
0,09
0,19
0,38
0,05
-0,59
-0,96

Källor: Se KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR JÄMFÖRELSE, sid. 90

Ole Skarin, Gränsgårdar i centrum 1 : Studier i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600, sid. 181. (Göteborg 1979).
Enligt Larsson är det svårt att korrekt rekonstruera gårdetalet för denna period i Södra Möre. Siffrorna i tabellen bygger på den
ökning av nybyggen som Larsson anger. Se Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 15001640, sid. 89-90. (Lund 1972).
255 År 1575
256 Korrigerade tal för samtliga härader i Närke
257 År 1575
258 År 1575
259 År 1575
253
254
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KARTA 7:
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN,

KARTA 8:
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN,

GENOMSNITTLIG ÅRLIGA
FÖRÄNDRING FRÅN 1540-TALET TILL
1560-TALET

GENOMSNITTLIG ÅRLIGA
FÖRÄNDRING FRÅN 1560-TALET TILL
1590-TALET

NORRA FÖGDERIET

NORRA FÖGDERIET

KALIX SOCKEN
LULEÅ SOCKEN

KALIX SOCKEN

LULEÅ SOCKEN

SÖDRA FÖGDERIET
ÅNGERMANLAND

ÅNGERMANLAND

PARGAS SOCKEN (EGENTLIGA FINLAND)

PARGAS SOCKEN (EGENTLIGA FINLAND)

S:T MÅRTENS SOCKEN (EGENTLIGA

S:T

FINLAND)

FINLAND)
VEMO SOCKEN (EGENTLIGA FINLAND)
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MÅRTENS

SOCKEN

(EGENTLIGA

TILLBAKAGÅNG

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,75 - ≤ 1,0

ÅRLIG TILLVÄXT ≤ 0,25

ÅRLIG TILLVÄXT > 1,0 - ≤ 1,5

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,25 - ≤ 0,5

ÅRLIG TILLVÄXT > 1,5

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,5 - ≤ 0,75

NORRA SMÅLAND (BÅÅTH 1983)
Bååth (Undersökningsområde: Norra Vedbo härad i Norra Småland) betonar den mycket kraftiga
bebyggelseökningen under 1550-talet. Det sker en minskning av bebyggelsen under 1560-talet. Den
största regressen sker mellan 1561 och 1567, faktiskt innan kriget (Nordiska sjuårskriget) drabbade
området. Skälet till regressionen är knektutskrivningarna och förekomsten av borgläger i området.
De få exempel på nyodling mellan 1575 – 1595 i häradet finner Bååth i viss mån anmärkningsvärt
då det i många delar av Sverige under denna tid sker en betydande kolonisation.260
SMÅLAND/VÄSTERGÖTLAND/VÄRMLAND/ÖSTERGÖTLAND (LARSSON 1972)
Larsson (Undersökningsområde: Konga, Uppvidinge och Södra Möre härader i Småland, Vadsbo
härad i Västergötland, Visnum härad i Värmland och Lysinge, Göstring och Kinda härader i
Östergötland) slår fast att kolonisationsverksamheten varit mycket påtaglig under 1500-talets sex
första decennier. Senare delen av 1560-talet innebär ett brott i utvecklingen. Mellan 1565 och 1569
förekommer ytterst få nybyggen och 1571 finns demografiska ödegårdar i samtliga härader. I sin
undersökning för tiden efter 1570 använder Larsson andra källor än jordebokmaterialet. Tillväxten
1571 till 1599 i de tre undersökningsområdena ligger på 23, 24 respektive 17 %.261
NÄRKE (BRUNIUS 1980)
Brunius (Undersökningsområde: Hardemo, Kräcklinge, Hackvad, Kumla, Edsberg, Knista,
Kvistbro, Hidinge, Tångeråsa, Viby och Hallsberg socknar) kan i dessa socknar följa utvecklingen
från mitten av 1550-talet och framåt. Tillväxt sker i samtliga socknar fram till 1600. De viktigaste
nyodlingsperioderna var 1580- och 1590-talen. Nyodlingen före och efter var uppenbarligen mer
begränsad.262

Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal, sid. 177, 191-92. (Lund
1983).
261 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 142, 148. (Lund 1972).
262 Jan Brunius, Bondebygd i förändring : Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600, sid. 100, 118. (Lund 1980).
260
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VÄRMLAND (ÖSTERBERG 1977)
Österberg (Undersökningsområde: Kils, Grums, Gillbergs och Jösse härader) visar på en mycket
stark tillväxt i de undersökta häraderna. Kronologin skiljer sig dock mellan häraderna. I Grums,
Gillbergs och Jösse härader ligger tyngdpunkten på ökningen under perioden 1540 till 1570 medan
Kils härads expansiva skede infaller under perioden1570 - 1600.263

Det faktiska antalet gårdsbruk 1565 – 1595
För att erhålla en korrekt bild av bebyggelseutvecklingen under den förra perioden, cirka 1540 till
1565, är det till nybyggenas frihetstermin som hänsyn måste tas. Nybyggenas tillkomst måste
tidigareläggas ungefär åtta år för att en riktig tidsmässig teckning av utvecklingen ska kunna ritas.
Däremot förekom mycket få skattebefriade hemman under den perioden. Under åren 1565 till 1595
är situationen den omvända. Nybyggen anläggs i liten utsträckning under denna trettioårsperiod
medan antalet skattebefriade hemman periodvis förekommer i stort antal. Här är det då framförallt
inte fråga om någon ökning av de ständigt skattebefriade gårdarna, även om länsmän och vissa
högre krigsbefäl under denna period kommer att tillhöra denna kategori. Det är istället fråga om så
kallade kamerala ödehemman, hemman som av ekonomiska skäl befrias från skatt, som ökar
kraftigt. Bakgrunden är säkert komplex men här torde krigen, extraskatterna och svaga skördar vara
de huvudsakliga faktorerna bakom denna utveckling.
Utvecklingen av det faktiska antalet gårdar för Luleå och Kalix socknar jämfört med de
jordeboksförda redovisas i de två följande diagrammen, DIAGRAM 13 och 14. Det visar sig att på ett
par punkter skiljer sig den faktiska utvecklingen väsentligt från den som baseras på antalet
skattebönder. Om nybyggena och deras frihetsår betydde att utvecklingen under den förra perioden
(1543 – 1564) fick ett annat utseende, framförallt genom att tillväxten fick tidigareläggas, så innebär
det stora antalet skattefria hemman att bilden av utvecklingen blir mycket annorlunda även under
denna senare period (1565 – 1595). Nedan framgår den faktiska bebyggelseutvecklingen (gårdetalet)
jämfört med jordeböckernas.
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Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, sid 178. (Lund 1977).
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DIAGRAM 13: JORDSKATTEMANTAL OCH GÅRDETAL I LULEÅ SOCKEN 1564 - 1595
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DIAGRAM 14: JORDSKATTEMANTAL OCH GÅRDETAL I KALIX SOCKEN 1564 - 1595
300
250
200
150
100
50
0

År
1564

År
1567

År
1570

År
1573

År
1576

År
1579

Jordskattemantal

År
1582

År
1585

År
1588

År
1591

År
1594

Gårdetal

Det visar sig, för det första, att tillbakagången under 1570-talet inte alls är så kraftig som
jordeböckerna visar [se s 128]. Jordskattemantalet minskar med kring 10 % medan den verkliga
minskningen av antalet gårdar ligger på cirka 4 %. För det andra att återhämtningen, där antalet
gårdar är på samma nivå som i mitten av 1560-talet, redan är avslutad i början av 1580-talet och inte
i mitten av 1590-talet som jordeböckerna visar. För det tredje att det sker en relativt kraftig tillväxt
under de sista tio åren, 1585 – 1595, som inte alls speglas i jordeböckerna. För Luleå sockens
vidkommande ökar antalet gårdar med drygt 11 %, för Kalix socken med drygt 16 %.
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Som framgår av diagrammen är relationen mellan jordskattemantalet och gårdetalet från 1570 och
framåt, framförallt i Luleå socken, relativt stabilt. Det innebär att antalet skattebefriade hemman,
skillnaden mellan jordskattemantal och gårdetal, är ungefär lika många under hela denna period.
Om de skattebefriade gårdarna också är desamma under perioden får analysen utvisa.
Innan analysen ska, med hjälp av ytterligare material, även göras en bedömning av den faktiska
bebyggelseutvecklingen i hela undersökningsområdet. Det material som avses är längden över
Älvsborgs lösen år 1571, brudskatteregistret från år 1579, penninghjälpen 1596 och tiondelängderna
från området för den aktuella tiden. En sammanställning över gårdetalen, hjälpskatte- och
tiondemantalen för vissa år i Luleå och Kalix socknar kan också bidra till en riktigare uppskattning
av den faktiska bebyggelseutvecklingen i hela området. Älvsborgs lösen, förmögenhetsskatten från
år 1571, anses ha speciella kvaliteter. Silverskatten, som den också kallas, är enligt både Hans
Forssell och E G Huss både tillförlitlig och fullständig. 264
Det har visats att skillnaden mellan hjälpskattemantalet från Älvsborgs lösen år 1571 och
mantalslängden från samma år i Luleå socken är relativt stor [Se s 45]. Detsamma gäller för övriga
socknar, men liksom för Luleå socken, är jordskattemantalet ett par år tidigare, år 1569, i det
närmaste detsamma som gärdemantalet år 1571. Räkenskaperna för ”Älvsborgs lösen” eller
”Sölfskatteregistret” som de också benämns, upptar alla boskapsägande hushåll i riket och antas ge
korrekta uppgifter om antalet gårdar i riket. Det totala antalet gårdar i undersökningsområdet år
1571 är de som registreras i längden över ”Älvsborgs lösen” och de färre antalet gårdar som upptas
i jordeboken för samma år beror på att en del hemman är skattebefriade och inte ingår i
jordskattemantalet. Det riktiga antalet gårdar i norra fögderiet torde därför år 1571 vara 1267.
Brudskatteregistret år 1579 är nästa hjälpskattelängd som kan vara användbar för att bedöma
bebyggelsens storlek något senare. Skatten skulle erläggas av samtliga ofrälse samhällsklasser efter
förmåga och i Västerbotten får de två kategorierna bönder och husmän sina egna längder. Slutligen
längden över 1596 års penninghjälp, i slutet av perioden, som stadgar följande:

-

Hvar birkekarl eller landsköpman i Norrland skulle erlägga minst tio daler eller mera efter förmögenheten

-

Helbesitten bonde skulle utgöra seks mark.

-

Där som tvänne, trenne eller fler bodde på ett hemman, vare sig bondens måg eller slägt, skulle icke fler än
en räknas för bonde och utgöra hjälpen efter ordningen, nämligen seks mark av hvart helbesittet
skattehemman … och de utgöra för (såsom) inhysesmän två mark hvar.265

Hans Forssell Sverige 1571: försök till en administrativ-statistisk beskrifning öfver det egentliga Sverige, utan Finland och Estland, sid. 8 ff.
(Stockholm 1872-1883) och E G Huss Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571,
sid. 44 f, 85, Bilaga sid. 46-53. (Upsala 1902).
265 P E Bergfalk, Om utomordentliga penninghjälper till kronan under sextonde århundardet och början av det sjuttonde, sid. 96. (Upsala 1893).
264
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Tyvärr är längden skadad så storleken på de enskilda bidragen är inte möjligt att utläsa. Däremot är
det möjligt att räkna antalet bidragsgivare. Antalet torde stå nära bågamantalet då i detta ingår
skattebonden och hans hemmahörande söner, bröder och mågar. Penningskatten år 1596 omfattar
473 namngivna personer i Luleå socken. Av dessa betecknas 12 som husmän, fattiga eller utfattiga.
Om dessa frånräknas är mantalet för penningskatten och bågaskatten i det närmaste lika, 461
respektive 463.
Förutom mantalet från dessa tre hjälpskatter har i BILAGA 11 sammanställts tionde- och
jordskattemantalet för åren 1559/61 – 1579

OCH

1594 - 1597 för de enskilda socknarna och

fögderiet i sin helhet.
Gemensamt för samtliga socknar är den likartade utvecklingen av jordskatte- och
tiondemantalen från början av 1560-talet till början av 1570-talet, under en tioårsperiod. Mantalen
ligger mycket nära varandra med en svag nedgång från ca 1565 fram till 1569 då den tidigare
nämnda kraftiga minskningen av jordskattemantalet sker. Här följer tionde- och jordskattemantalen
varandra mycket nära och de är för alla socknar år 1571 åtskilligt lägre än hjälpskattemantalet för
samma år, Älvsborgs lösen. Då mantalet från Älvsborgs lösen är detsamma som det faktiska antalet
gårdar innebär det att ett ansenligt antal gårdar är befriade från både jordskatten och sädestiondet
detta år.
Under resten av 1570-talet skiljer sig utvecklingen i socknarna något. I Torneå och Kalix
socknar följs jordskatte- och tiondemantalet åt och ligger år 1579 en bit under hjälpskattemantalet
från samma år, brudskatten. I Luleå och Piteå socknar växer tiondemantalet och står nära
hjälpskattemantalet i slutet av årtiondet. Det innebär, om vi antar att hjälpskattemantalet 1579
omfattar samtliga gårdar i socknarna, att ett antal gårdar i Torneå och Kalix även fortsättningsvis är
befriade från tiondet medan i Luleå och Piteå nära samtliga gårdar betalar tionde. Det sker alltså en
återhämtning inom åkerbruket i de två sydliga socknarna under 1570-talet. Totalt minskar dock
antalet gårdar, och det gäller samtliga socknar, under 1570-talet och når sin lägsta nivå 1579/80.
Vid mitten av 1590-talet är situationen annorlunda. Om antalet tiondegivare får vara ett uttryck
för antalet gårdar i undersökningsområdet har det för samtliga socknar skett en återhämtning och
för alla utom Piteå även en tillväxt. Jordskattemantalet, det vill säga antalet skattebönder vid mitten
av 1590-talet, sammanfaller mycket nära med siffrorna under 1560-talet. En viktig skillnad är dock
att under den senare perioden finns en stor mängd skattebefriade hemman.
I TABELL 44 och TABELL 45 redovisas gårdetalet, och hjälpskatte- och tiondemantalet för Luleå
och Kalix socknar för några år under den aktuella perioden 1579 – 1596.
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TABELL 44: GÅRDETALET, HJÄLPSKATTEMANTALET OCH TIONDEMANTALET I LULEÅ
SOCKEN 1579, 1585 OCH 1596
Mantal

År
År
År
1579 1585 1596

Gårdetal
440 465 493
Hjälpskattemantal 424
473
Tiondemantal
427 457 484
TABELL 45: GÅRDETALET, HJÄLPSKATTEMANTALET OCH TIONDEMANTALET I KALIX
SOCKEN 1579, 1585 OCH 1596
Mantal

År
År
År
1579 1585 1596

Gårdetal
219 229
Hjälpskattemantal 208
Tiondemantal
222 227

261
248
254

Tabellerna visar att tiondemantalet står relativt nära gårdetalet vid dessa tre tillfällen. Genom att
använda hjälpskattemantalet från Älvsborgs lösen och tiondemantalen för Torneå och Piteå
socknar från 1579, 1585 och 1596 kan även för dessa socknar ges en någorlunda korrekt bild av
bebyggelsens storlek och utveckling under period III.
TABELL 46: BERÄKNAT GÅRDETAL
1579, 1586 OCH 1596
Socken År

År
År
År
1564 1571 1579 1585

Piteå
284 268 258
Torneå 334 335 326

265
357

FÖR PITEÅ OCH TORNEÅ SOCKNAR, ÅR 1564, 1571,

År
1596

276266
396

Förändring Förändring Förändring Förändring
1564 – 71 1564 – 79 1564 – 85 1564 – 96
i%
i%
i%
i%

- 5,6
0,3

- 9,2
- 2,4

- 6,7
6,8

- 2,9
18,5

Källa: För år 1571 Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland, Västerbotten, Finland, KA

Här bör inte så stor vikt läggas vid det enskilda procenttalet utan vid tendenserna som tabellen
visar. I båda socknarna är antalet gårdar lägre år 1579 än år 1564. Det innebär en faktisk ödeläggelse
av gårdar under denna femtonårsperiod, kraftig i Piteå socken och svagare i Torneå. I Piteå är
storleken på tillbakagången drygt 9 % medan den i Torneå endast är drygt 2 %. I Luleå och Kalix
socknar ligger tillbakagången på ungefär 4 %. Den femtonårsperiod som följer efter 1579 innebär
en återhämtning i de två socknarna och för Torneå även en påtaglig tillväxt. Tendensen från period
II håller i sig, det vill säga att tillväxten i fögderiet är starkare i dess norra del.
Analysen är för denna period är indelad i två delar, en del där nedgången i jordskattemantalet
och av antalet gårdar under slutet av 1560-talet och 1570-talet behandlas, en del där uppgången från

266

År 1597
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början av 1580-talet undersöks. Frågor kring vilken typ av gårdar som ödeläggs, skattebefrias eller
anläggs under perioden ska försöka besvaras.
Källmaterialet ändrar karaktär så till vida att jordskattemantalet (skattebönderna) hädanefter
endast redovisas på bynivå och inte längre nomineras. Med hjälp av tionde- och hjälpskattelängder
(vilka är namngivande) kan dock ett namnregister även skapas över de skattebetalande gårdarna.
Inte heller finns det något i källorna som tydligt anger orsakerna till en nedgång eller uppgång i
antalet gårdar. Det närmaste man kommer i det avseendet är en längd från 1570 där
förminskningen i mantalet från föregående år redovisas för varje socken i landskapet; dock utan
kommentarer.
Utgångspunkten för rekonstruktionen av gårdetalet (det vill säga det verkliga antalet gårdar) är
hjälpskattelängderna och tiondelängderna. Som visats tidigare är dessa längder en bättre spegel av
verkligheten än jordskattemantalet under denna period.

UTVECKLINGEN 1565 - 1580
Nedan redovisas i

DIAGRAM

15 och 16 innehållet i bebyggelseutvecklingen för Luleå och Kalix

socknar under åren 1565 till 1580. Med kamerala ödehemman menas skattebefriade gårdar medan
demografiska ödehemman är gårdar som övergivits.
Utvecklingen under denna period jämfört med den föregående, för åren 1540 – 1565 visar på
avsevärda skillnader men även på likheter. Hemman fortsätter att överges i ungefär lika stor
utsträckning som tidigare. Det tillkommer nya hemman och gårdar delas men dessa är mycket färre
under denna period. Det innebär en faktisk tillbakagång i antalet gårdar då antalet nybyggen och
hemmansklyvningar, det vill säga det som innebär tillväxt, är färre än antalet demografiska
ödehemman, hemman som överges. Minskningen är dock relativt begränsad, cirka 4 %, under 15årsperioden 1565 – 1580. Tyngdpunkten i ödeläggelsen ligger tidsmässigt under slutet av 1560-talet
och början av 1570-talet.
Det som framförallt skiljer mellan perioderna är det stora antalet kamerala ödehemman, det vill
säga skattebefriade gårdar, under den senare perioden. Der sker en mycket kraftig ökning av dessa
hemman under början av 1570-talet för att resten av årtiondet ligga på ungefär samma höga nivå.
Denna typ av ödehemman förekom knappt under den tidigare perioden.
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DIAGRAM 15: NYA HEMMAN, HEMMANSKLYVNINGAR, KAMERALA OCH DEMOGRAFISKA
ÖDEHEMMAN I LULEÅ SOCKEN 1565 – 1580
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DIAGRAM 16: NYA HEMMAN, HEMMANSKLYVNINGAR, KAMERALA OCH DEMOGRAFISKA
ÖDEHEMMAN I KALIX SOCKEN 1565 – 1580
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Ödegårdar, nya hemman och hemmansklyvningar
Det visade sig också att storleken på de demografiska ödehemman som förekom under den tidigare
perioden 1543 - 1564 i liten utsträckning i Kalix och i viss utsträckning i Luleå skilde sig i storlek
från de hemman som inte ödelades. Härnäst ska samma slag av undersökning göras för både de
kamerala och demografiska ödehemmanena under perioden 1565 – 1580.
För en sådan undersökning kan med fördel användas 1561 års jordebok som är namngivande.
Även förmögenhetsskatten från år 1571 kan vara användbar. Enligt 1561 års jordebok är den
genomsnittliga gårdsstorleken i Kalix socken 33,4 öresland och i Luleå socken 52,7 öresland.
Det genomsnittliga antalet kor per hushåll, enligt 1571 års förmögenhetsskatt, är i Kalix socken
5,82 och i Luleå 6,48. I sammanställningen nedan görs ingen skillnad på demografiska och kamerala
ödehemman.
TABELL 47: ÖDEHEMMANENS
Socken Gårdar
1561
Medeltal
i
öresland
Luleå
Kalix

STORLEK ETC. I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR

Ödehemman
1565 – 1580
Medeltal i
öresland

Gårdar
1571
Medeltal
i
antal
kor

Ödehemman
1565 – 1580
Medeltal i
antal kor

Gårdar
1571
Andelen
kvinnliga
föreståndare

35
26,6

6,7
6,5

3,1
3,5

8,2 %
3,1 %

52,7
33,4

Ödehemman
1565 – 1580
Andelen
kvinnliga
föreståndare

Gårdar
1579
Andelen
husmän och
huskvinnor
som
föreståndare
28,7 %
7%
27,1 %
9,9 %

Ödehemman
1565 – 1580
Andelen
husmän och
huskvinnor
som
föreståndare
40,4 %
11,9 %

Källa: För år 1571 Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland, Västerbotten, Finland, KA

Det visar sig att ödehemmanen (de demografiska och kamerala) på många sätt skiljer sig från de
jordskattebetalande gårdarna. För det första är de betydligt mindre i storlek, räknat i öresland
mellan 20 och 30 % mindre, räknat i antalet kor ungefär 50 % mindre. För det andra är andelen
kvinnor (hustrur och änkor) och husmän/huskvinnor som föreståndare bland ödehemmanen
mycket större.
Här framgår det mycket tydligt att det framförallt är gårdarnas svaga bärkraft som leder till
ödeläggelse. Den direkta orsaken till både de demografiska och kamerala ödeläggelserna torde vara
några år med dåliga skördar. Som framgår av BILAGA 12 : KYRKOTIONDE I LULEÅ
SOCKNAR

267

1557 – 1608 är skörden åren 1567, 1568 och 1570 svag.

OCH

KALIX

Viktigare på längre sikt torde

vara statens avsevärt ökade resursuttag från bondesamhället med början i mitten av 1560-talet i
samband med sjuårskriget och senare under ryska kriget. Under åren 1563 – 73 hemsöker krig och
missväxt hela riket.268

267
268

Bedömning av skördarna bygger på tiondet i socknarna för dessa år.
Hans Forssell, Anteckningar om Sveriges jordbruksnäring i sextonde seklet, Kongl. Vitterhets historie och antiqvitets akademiens
handlingar, 29, sid. 5. (Stockholm 1884).
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I Luleå socken tillkommer under perioden 28 nya gårdar, 11 nya hemman och 17
hemmansklyvningar. För Kalix socken är siffrorna 9 nya gårdar, ett nytt hemman och 8
hemmansklyvningar.

Nedan

har

[TABELL 48] nybyggenas

storlek

i

förhållande

till

genomsnittsgården uträknats där så varit möjligt. Det kan här röra sig om genomsnittsgårdens
storlek i öresland, i antalet kor eller andel av tiondet. På motsvarande sätt presenteras i TABELL 49
de kluvna gårdarnas storlek i förhållande till genomsnittsgården. Som framgår av tabellerna nedan
är nybyggena mindre i storlek, liksom under föregående undersökningsperiod, och skälet är dess
relativa nyetablering. Bland dessa elva nya hemman i Luleå socken företräds tre stycken av husmän.
Av dessa tre är ett skattebefriat och alla är klart mindre än övriga nybyggen, ungefär hälften så stora.
Denna nya företeelse kommer att diskutera lite senare.
Stamhemmanet till de kluvna gårdarna är, liksom under period II, åtskilligt större än
genomsnittsgården, nära dubbelt så stor i Luleå socken.
TABELL 48: NYBYGGENA STORLEK I FÖRHÅLLANDE TILL GENOMSNITTSGÅRDENS I
LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR 1565 - 1580
Socken Nybyggenas Nybyggenas storlek i
antal

Luleå
Kalix

förhållande till
genomsnittsgården

11
1

0,79
Ingen uppgift

TABELL 49: KLUVNA GÅRDARS STORLEK I FÖRHÅLLANDE TILL GENOMSNITTSGÅRDENS I
LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR 1565 - 1580
Socken Stamhemmanens Stamhemmanens storlek
antal

Luleå
Kalix

i förhållande till genomsnittsgården

15
8

1,83
1,56

UTVECKLINGEN 1580 - 1595
Som framgår av DIAGRAM 17

OCH

18 nedan sker under det här skedet en ökning av både

skattebönder och gårdar. Gårdetalet i Luleå socken stiger mellan år 1580 till år 1595 från 440 till
493 eller i % med 12. För Kalix socken är siffrorna 217 och 259, en ökning med 19 %. Detta
innebär att det sker en åtskilligt kraftigare tillväxt under denna period jämfört med den positiva
utvecklingen under 1540- och 1550-talet. Tillväxten under den tidigare perioden var 7 % för Luleå
socken och 11 % för Kalix socken. En jämförbar tillväxtperiod i storlek med 1580- och 1590-talet
är förmodligen 1530- och 1540-talet.
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Ödegårdar, demografiska och kamerala
De demografiska ödegårdarna är mycket få under denna period. Det verkar som antalet övergivna
gårdar minskar över tiden. Det var under 1540-talet som det verkligt stora antalet gårdar övergavs
och dessa är också färre under det svåra 1570-talet. De kamerala ödehemmanen minskar kraftigt i antal
vid mitten av 1580-talet. De stiger visserligen sedan mot slutet av 1580-talet och början av 1590talet men når inte alls samma nivå som under 1570-talet och början av 1580-talet.
DIAGRAM 17: NYA HEMMAN, HEMMANSKLYVNINGAR, KAMERALA OCH DEMOGRAFISKA
ÖDEHEMMAN I LULEÅ SOCKEN 1580 – 1595
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DIAGRAM 18: NYA HEMMAN, HEMMANSKLYVNINGAR, KAMERALA OCH DEMOGRAFISKA
ÖDEHEMMAN I KALIX SOCKEN 1580 – 1595
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Bättre tider, det vill säga, större skördar och införande av det halva mantalet torde vara orsakerna
till minskningen av skattebefriade hemman vid mitten av 1580-talet.
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Från och med 1582 medgavs nedsättningar av mantalet, till att börja med till halva bönder, det vill
säga till halva mantal, senare även ner till ¼ mantal.269 Utvecklingen av antalet hela och halva
bönder för de båda socknarna framgår av tabellen nedan. Andelen halva mantal ökar mycket
kraftigt under en tioårsperiod mellan 1585 och 1595, från en femtedel till nära hälften av samtliga
mantal. Orsakerna är säkert flera till denna utveckling, bland annat ekonomiskt kärvare tider och
ökat skattetryck.
TABELL 50: HELA OCH HALVA BÖNDER I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR
Socken/År 1585

Luleå
Kalix
Andel halva
bönder i %

1585

1590

1590

1595

1595

Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Hela bönder halva bönder hela bönder halva bönder hela bönder halva bönder
348
73
294
132
248
212

163

60

133

20,6

90

124

34,2

110
46,3

I sin studie över förhållandena i sydvästra Sverige under det nordiska sjuårskriget (1563 – 1570)
behandlar Eva Österberg utförligt avkortningar (skattebefrielser) och ödehemman.270 Den
tidsmässiga ramen är omkring 1560 – 1580 och undersökningsområdet är fyra gränshärader till det
då danska Halland. Området var under åren 1563 – 1570 utsatt för direkta krigshandlingar.
Källmaterialet är förutom jordeböcker, tiondelängder och längder över extraskatter, även separata
avkortningslängder. Avkortningslängder av det slaget förekommer i de västerbottniska
landskapshandlingarna först mot slutet av 1580-talet.
Antalet avkortningar i relation till det totala antalet hemman under några år redovisas nedan i
TABELL 51. För Österbergs fyra härader Mark, Kind, Västbo och Sunnerbo utgörs avkortningarna
av öde, bränt och rövat. För de två Norrbottenssocknarna avser avkortningarna de gårdar som ej
ingår i jordskattemantalet, det vill säga kamerala ödehemman.
TABELL 51: AV AVKORTNING BERÖRDA HEMMAN I % AV

TOTALA ANTALET HEMMAN

Socken/Härad

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Mark härad
Kind härad
Västbo härad
Sunnerbo härad
Luleå socken
Kalix socken

30 45 47 44 – 66
5 – 41 51 – –
49 61 55 58 49 –
38 37 43 46 48 50

269
270

0
0

1
0

1
0

2
1

3
1

8
5

– 28 26 21 –
– – 29 26 –
– 36 33 31 26
– 45 29 26 15
8
5

7
4

7
4

6
3

7
7

– 12 11
28 22 22
20 12 10
11 – 4
7
7

8
6

8
6

– 9 –
– 10 10
8 – 4
4 – –

9
9
2
2

7
8
3
3

7
4
1
1

8
8

9
9

8
9

7
6

9
6

9
9

Gabriel Thulin, Mantalet, sid. 94 (Stockholm 1890).
Eva Österberg, Gränsbygd under krig : ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska
sjuårskriget . (Lund 1971).

141

I de två Norrbottenssocknarna pågår inga krigshandlingar under sjuårskriget vilket avspeglas i de
fåtal avkortningar som förekommer under detta skede (1563 – 1570). Överhuvud stannar det
procentuella antalet avkortningar i förhållande till samtliga gårdar vid ensiffriga tal i de båda
norrländska socknarna. I de fyra häraderna i sydvästra Sverige är under kriget vid ett eller flera
tillfällen hälften eller mer av gårdarna skattebefriade. Återhämtningen sker dock snabbt under 1570talet och vid mitten av 1580-talet ligger siffrorna för dessa härader under siffrorna för de båda
socknarna i Norrbotten.

Nya hemman och hemmansklyvningar
Hemmansklyvningarna fortsätter även under denna period i ungefär samma takt som under de
tidigare skedena. Nya gårdar tillkommer i ganska stor utsträckning - det är ett expansivt skede. Jag
har valt att kalla dessa nya bruk för nya hemman istället för nybyggen som var beteckningen under de
tidigare perioderna. Med ett nybygge menas uppodling av ny mark, registrering och skattebefrielse
under några år och slutligen skattläggning och inskrivning i jordeboken. De nya gårdar som
tillkommer, speciellt i slutet av perioden, har inte den karaktären. Det framkommer att både
husmän och knektar förestår många av de nya gårdarna och många av hemmanen är också mycket
små. Enligt 1599 års hjälpskatt har 13 gårdar företrädda av knektar/husmän en skörd på i medeltal
2,6 tunnor korn medan övriga 474 gårdar skördar 5,4 tunnor i medeltal.271
Det är nog här snarare fråga om att dessa gårdar tillkommer på ett nytt sätt; genom
avstyckningar från redan etablerade anläggningar eller genom köp/förvärv/arrendering av mark
kan nya bruksenheter bildas. Ett stagnerande jordbruk [se TABELL 53, s 145] är ytterligare ett tecken
på att de nya hemmanen inte är ett uttryck för kolonisation och nyodling. Om det stora antalet nya
gårdar varit traditionella nybyggen skulle det ha kommit till synes i jordeböckerna genom en
betydande ökning av byarnas skatt och markinnehav.
Utvecklingen är något annorlunda i Torneå socken. Det sker en viss tillväxt inom jordbruket
och Vahtola kan visa på inflyttning av savolaxare till Torneå från 1580-talet och framåt.272 I denna
socken bör de nya gårdarna i större utsträckning ha varit traditionella nybyggen.
Den generella bakgrunden till utvecklingen av nya gårdar genom avstyckningar/jordköp etc.
torde vara de svåra tider som drabbar området från mitten av 1560-talet. Omfattande
soldatutskrivningar leder till arbetskraftsbrist vilket möjliggör för husmän, drängar och andra
svagare grupper i samhället att etablera sig som gårdsföreståndare.

271
272

Norrland 1600:2 B, KA
Tornedalens historia I : Från istid till 1600-talet, sid. 226ff. (Utg. Av Tornedalskommunernas historiebokskommitté).
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Under 1570-talet ödeläggs gårdar vilket resulterar i att jord görs tillgängligt på en kommersiell
marknad.273 Genom köp av mark kan nya gårdar skapas. De hemman som förstås av
knektar/knektänkor torde inte heller vara nybyggen utan ett resultat av att avdankade knektar
erbjuds små gårdar för sitt uppehälle.
Det visar sig att i ett samhälle under press, med missväxt och klimatförsämring, med
utskrivningar och ökat skatteuttag, med ett stagnerande jordbruk och minskad befolkning, kan
bebyggelsen ändå växa. De nya gårdarna är i allmänhet dock mycket små och en del är redan från
starten skattebefriade.
I

TABELL

52 har uppgifter om nybyggen och nya hemman sammanställts. Kriterier för nya

hemman är att de förestås av husmän/huskvinnor, knektar/knektänkor och/eller att de är mycket
små och/eller är skattebefriade från starten eller är skattebefriade periodvis. Det visar sig att två
tredjedelar av de nya gårdarna är nya hemman.
TABELL 52: NYBYGGEN OCH AVSTYCKNINGAR I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR 1580 –
1595
Socken Nybyggen Nya hemman Antal

nya gårdar

Luleå
Kalix
Totalt

11
7
18

15
23
38

26
30
56

SAMMANFATTNING
Följer man jordeböckerna under perioden 1564 till 1595 ges följande bild av utvecklingen i
undersökningsområdet:

9 En kraftig minskning av antalet gårdar sker i början av 1570-talet i samtliga socknar.
9 I Torneå socken reduceras antalet gårdar starkt även i slutet av 1570-talet.
9 I mitten av 1580-talet startar en återhämtning och år 1595 är antalet skattehemman lika
stort som vid periodens början, det vill säga vid mitten av 1560-talet.
Jämförelsen med andra delar av Sverige visar, utifrån jordeböcker, att tillväxten i landet är relativt
svag. Det finns undantag men utvecklingen är på många håll mycket begränsad. Här kan antas att
den långa krigsperiod som börjar med det nordiska sjuårskriget i början av 1560-talet lägger en
hämsko på bebyggelseutvecklingen i landet. På många håll är också utvecklingen under 1570-talet
mycket begränsad och det finns inslag av tillbakagång i några områden, mycket tydligt i
undersökningsområdet.
273

John P. Maarbjerg, The peasent, his land and money : Land transactions in late sixteenth-century East Botnia in Scandinavian Journal
of History, 2001 (26), sid. 59. Maarbjerg kan visa på en omfattande handel med jord i Österbotten från 1570-talet och framåt. Livliga
transaktioner med jord är något som även utmärker Norrland under äldre tid. Se Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i
Norrland under äldre tid, sid. 257. (Umeå 1971).
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Analysen av utvecklingen i Luleå och Kalix socknar visar att verkligheten ser annorlunda ut än vad
som framkommer utifrån jordeböcker; det sker visserligen en nedgång i antalet gårdar i början av
1570-talet men minskningen är relativt liten. Redan i början av 1580-talet är återhämtningen klar
och socknarna börjar växa. Allt tyder på att utvecklingen även är densamma i
undersökningsområdets övriga socknar, i Torneå och Piteå. En beräkning av gårdetalet för dessa
socknar utifrån tiondemantalet visar en kraftig tillväxt i Torneå och en mycket svag tillbakagång i
Piteå. Det äger rum en förhållandevis kraftig ökning av antalet gårdar i tre av socknarna, med
ungefär 15 %. I Piteå kan utvecklingen närmast betraktas som stagnerande.
Innehållet i tillväxten är i viss utsträckning annorlunda än vid tidigare tillfällen. Många av de nya
gårdar som tillkommer från mitten av 1580-talet och framåt är små och företrädda av husmän och
knektar. Två tredjedelar av de nya gårdarna skapas genom avstyckningar/jordköp från etablerade
gårdar och kan inte betraktas som traditionella nybyggen.
Skälet till att bebyggelsetillväxten inte avspeglas i jordeböckerna under denna period är de
många skattebefriade gårdarna, så kallade kamerala ödehemman, som inte registreras i jordeböckerna.

Demografiska ödehemman förekommer under hela undersökningsperioden men minskar påtagligt
under dess senare del. Antalet kamerala ödehemman minskar betydligt från början av 1580-talet.
Här torde några års goda skördar ha betydelse men kanske framförallt införandet av halva hemman
från 1582. Dessa hemman eller bönder betalar hälften av helbondens extraskatter och andra gärder.
Sammantaget präglas alltså perioden, efter en begränsad tillbakagång under 1570-talet, av
bebyggelsetillväxt. Tillväxten har dock en annan karaktär än den som sker under 1530- och 1540talet och början av 1550-talet.

JORDBRUKET 1561 – 1594
Källorna när det gäller jordbrukets utveckling under denna period är något motsägelsefulla. Det
sker ingen skattläggning under dessa år, endast skattejusteringar.274 Justeringarna redovisas i
jordeboken utan några närmare kommentarer av fogden. Här måste också tilläggas att de
skattebefriade hemmanen inte på minsta vis påverkar jordskatten och dess storlek. Det är byn som
kollektiv som ansvarar för jordskatten och alla jordägare bidrar med sin del. Skattebefrielsen gäller
de olika gärderna som flitigt förekommer under perioden, till exempel kostgärder till krigsmakten.
Utöver jordeböckerna är det två skrivelser som kan sägas beröra dessa frågor om förändringar
inom jordbruket. Det är dels en klagoskrift från allmogen i Västerbotten år 1582, dels en notering

till minnes år 1589.

274

Det är först år 1604 som en fullmakt utfärdas för jordrevning i Västerbotten. I 1607 års jordebok redovisas för första gången den
nya skattläggningen.
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Nedan har sammanställts den utveckling som sker inom jordbruket utifrån jordböckerna.
TABELL 53: TILLVÄXT AV ÅKER 1527 – 1543 OCH ÅKER, ÄNG OCH ÖVRIGT 1543 – 1561
OCH 1561 – 1589.
Socknar 1527/1543 1543/1561 1561/1589 Skattejusteringar
i%

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

i%

+ 24
+ 17
+ 17
+ 5

i%

+ 49
+ 40
+ 21
+ 19

År275

+ 1,5
+ 0,2
+ 0,0
+ 1,3

1562, 1563,1566,1572,1589
1562, 1563,1566
1562, 1563,1579
1562, 1563,1581

Tillväxten enligt uppdateringarna i jordeböckerna är som synes marginell för perioden 1561 till
1589. Det sker ytterligare en justering i Torneå socken år 1604. Utifrån de siffrorna blir tillväxten i
Torneå socken 4 % för åren 1561 – 1604. De två skrivelserna som nämnts ovan ger en något annan
bild av utvecklingen, åtminstone den ena. Den första gäller klagomålet från den västerbottniska
allmogen från år 1582.276 Där skriver bönderna att ingen jordskattning eller jordsnörning skett i

långan tid och att de som har haft tillfälle har uppbrukat och utvidgat sina hemman medan andra
hemman har blivit gamla och utbrukade. Uppenbarligen har ny jord lagts under plogen men bruk
har även lagts öde. En sådan utveckling är förenlig med en svag tillväxt inom jordbruket. En rimlig
tolkning är att allmogen inte eftersträvar någon högre skatt utan besvären gäller de orättvisor som
uppstått under årens lopp där vissa har utvidgat utan att betala skatt för detta och andra betalar
skatt för jord som är ödelagd. Man önskar helt enkelt en rättvis skatt och för detta behövs en
jordrevning, det vill säga en ny skattläggning.
Den andra skrivelsen är tydligare, en notis till minnes från 1589.277 Ett K. M:s. brev ställs till
underlagsmannen och fogden att hålla jordrevning i Västerbotten eftersom mycken jord har
uppbrukats i vildmarken sen den senaste revningen under Kung Gustafs tid och att det kunde ränta
över hundra dalers värde om samma jord skattlades. Värdet av nyodlingen i skattepengar, över 100
daler som nämns i brevet, det vill säga över 400 mark, verkar orealistisk. Hela tillväxten i
jordbruket, enligt jordeböckerna, från skattläggningen 1543 till 1589 resulterar i en skattehöjning

Som synes sker inga justeringar i jordskatten i Kalix socken efter 1566
Hos Gabriel Thulin, Mantalet. (Stockholm 1890), sid 95 lyder klagomålsskrivelsen sålunda: ”Item att effther ther i landett i långa
tidh ingen jordskattningh eller jordsnörningh waridtt haff:r, ochthe som någor gode tillfelle hafftt haffue, the haffua myckitt
opbruchat och vttrömdtt theras hemaner, och månge så snartt aff sine grannars äger som aff sine egne, och wellie i szå måtte
tillegne sigh huadh the intage kunne, och skatte theraff inthet, så ähre ther och månge hemaner som gamble och vttbruchade ähre,
och bliff:e för then skull öde, att the altt för högtt skatte moste. Therföre begiära the förmedlan och föröchninghpå the som
vtrömdtt, opbruchatt ähr, dogh så att ingen måtte aff nybruchningh mz skatten tillegen sigh annars bördh eller rätt, vthan att the
som mychitt bruchat haff:a och icke ega ther effther i by, motte för theres bruchninghbekomma skeligen lön och then som mere
eger finge lösze eller laguinna en annors arbethe och komma således medh skatten till jänchningh, thertill the begära vttsochnes
och insochnes förståndige och edsuorne men, som landzens lägenhet wetta ( Västerbotten 1582:4)
277 Hos Gabriel Thulin, Mantalet. (Stockholm 1890), sid 95 lyder skrivelsen sålunda: ”Till minnes: 3:o. Måtte ställes K. M:s breff till
vnderlagsmannen och fogden att the hålla jordreffning i Westerbotnen effther ther är mykin iordh bruklig som vptagit är aff
willmarken allt sedan jordreffningen skedde i kong Gustafz tidh, och kundhe renthe öff:r hundrede dalers werde olm samma jordh
bleffue skattlagt. (Västerbotten 1589:6)
275
276
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från cirka 800 till cirka 1000 mark för de fyra socknarna, totalt 200 mark. Det innebär att det skulle
finnas uppodlad och obeskattad jord för det dubbla värdet av den nyodling som skett under en
mycket lång tid.
Man måste fråga sig varför inte dessa nyodlingar finns med i de skattejusteringar och
uppdateringar som faktiskt skett under perioden. Förutom denna skrivelse om nyodling kan även
antalet nybyggen under perioden tala för en tillväxt inom jordbruket. Här ska ett annat material
också tas med för en bedömning av utvecklingen inom jordbruket. Det är dels ett par
hjälpskattelängder som upptar antalet kor på gårdarna, dels en hjälpskattelängd som anger
åkerarealen. I tabellen nedan framgår antalet kor enligt hjälpskattelängderna från 1571 och 1599 i
Luleå och Kalix socknar.
TABELL 54: ANTAL KOR I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR ÅR 1571 OCH 1599
Socken 1571 1599 Förändring
i%

Luleå
Kalix

2772 3006
1293 1871

+ 8
+45

Källa: För år 1571 Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland, Västerbotten, Finland, KA

Utvecklingen är tydlig, antalet kor har ökat, mycket kraftigt i Kalix socken. En sådan kraftig ökning
av antalet kor torde inte vara möjligt utan en tillväxt av ängsmarken.
Uppgifter om åkerarealen finns för följande år; 1527, 1543 och 1599. Mellan 1543 och 1599
finns endast siffror om åker, äng och övrigt tillsammans. Om relationen mellan åker och äng/övrigt
är detsamma år 1561 som det var år 1543 kan åkerarealen även beräknas för detta år. Åkerarealen
vid några tillfällen skulle då se ut som följer:
TABELL 55: ÅKERAREALEN 1527,1543, 1561 OCH 1599 I ÖRESLAND LULEÅ OCH KALIX
SOCKNAR
Socknar År 1527 År 1543

År 1561 År 1599 Förändring i %
Åker
Åker
Åker
Åker
1561 - 1599
Öresland Öresland Öresland Öresland

Kalix
Luleå

3 079
3 617
13 365 15 634278

5066
18826

4408
10448

- 13
- 45

Källa: För år 1527, Undervisning om rikets ränta 1530/33 (Historiska handl. Del. 11: 1 1879).

Den mycket kraftiga minskningen av åkerarealen i Luleå socken ter sig osannolik. Närapå en
halvering av åkerarealen är inte realistiskt. Däremot kan naturligtvis en viss reducering av åkern ske
på ängsmarkens bekostnad. En tyngdpunktsförskjutning från sädesodling mot boskapsskötsel är ett
fenomen under denna tid.279
År 1543 sker troligen en kameral överföring av bebyggelseenheter från Kalix till Luleå socken. Enheterna är Vitå, Högsön, Jämtön
samt Jämtöavan. Dessa byars jordetal har även tillförts Luleå socken åren 1527, 1539 och 1541. Se Ingvar Jonsson, Jordskatt och
kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 250. (Umeå 1971).
279 Gerd Enequist, Nedre Luledalens byar, sid. 102. (Upsala 1937).
278
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Det innebär att förskjutningar kan ske inom jordbrukets ram utan att det sker någon tillväxt. Men,
det är bara att konstatera, jordbrukets utveckling är svårbedömd. Under alla omständigheter kan
slås fast att någon stark utveckling av jordbruket som skedde under den förra perioden inte sker
under denna period.

BEFOLKNINGEN 1563 – 1595
Under den förra perioden kunde bågamantalet (antalet män mellan 16 och 60 år som är relaterade
till jordinnehav) användas för att få en uppfattning om både befolkningens storlek och utveckling
över tid. Den perioden är fredlig och där speglar förändringar i bågamantalet mycket väl
befolkningsförändringar. Så är inte fallet under åren 1563 till 1595. Här är det i stället krigen och
dess följder som påverkar bågamantalet och reflekterar under denna period varken folkmängden
eller befolkningsutvecklingen. Bågamantalet påverkas framförallt på två sätt under detta skede av
krig och krigshandlingar. Dels, och det är den största påverkan, sker knektutskrivningar från
bågamantalet under nästan hela perioden, dels skattebefrias delar av bågamantalet under denna
svåra period. De knektar som så småningom återvänder till sina hemtrakter tillhör inte heller längre
bågamantalet. Även om bågamantalet inte längre speglar befolkningens storlek kan det vara av
intresse av andra skäl att redovisa dess förändringar. I
FÖGDERIET

DIAGRAM

19 BÅGAMANTALET

I

NORRA

1564 – 1595 syns effekterna på bågamantalet i de fyra socknarna av utskrivningar och

skattebefrielse.
DIAGRAM 19: BÅGAMANTALET I NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR 1563 – 1595
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Alla socknarna påverkas kraftigt, dock inte lika starkt. Minskningen i bågamantalet är speciellt
omfattande i Luleå och Piteå socknar, Kalix och Torneå klarar sig lindrigare undan.
För Luleås och Piteås vidkommande rör det sig om en minskning med nära 40% av
bågamantalet under en 20-årsperiod, mellan 1563 och 1583. För Torneå och Kalix socknar socken
handlar det om en reduktion med drygt 20% under samma tid. En återhämtning i bågamantalet
sker vid mitten av 1580-talet men når aldrig i närheten av de höga siffrorna i början av 1560-talet,
det vill säga strax före sjuårskrigets utbrott. Under första halvan av 1590-talet sjunker åter
bågamantalet i de tre sydliga socknarna medan en viss ökning sker i Torneå socken.
Den kraftigare minskningen av bågamantalet i Luleå och Piteå socknar fram till början av 1580talet torde bero på att antalet knektar som skrivs ut i dessa socknar är större än i Torneå och Kalix.
Ökningen av bågamantalet i Torneå socken under början av 1590-talet har säkert som bakgrund
den nybyggnation som kunnat konstateras i socknen under denna tid [Se s 142].

Knektutskrivningar
Med utgångspunkt i sjuårskriget med start år 1563 startar en lång krigsperiod som på många sätt
påverkar det svenska samhället. Västerbotten är inte direkt influerat av krigshandlingar men
påverkas indirekt på ett mycket påtagligt vis genom utskrivningar av soldater. Nedan framgår ett
urval av det stora antalet knektar som skrivs ut under dessa år. Här må betänkas att bågamantalet,
vilket är det mantal som utskrivningar framförallt sker ifrån, i norra fögderiet år 1561 uppgår till
1796 personer. En utveckling som denna får naturligtvis följder för samhället.
TABELL 56: KNEKTUTSKRIVNINGAR I VÄSTERBOTTEN 1562 – 1591 (ETT URVAL).280
År

1562
1563
1564
1565
1566
1567

Antal Kommentar

År

280 Flest från de
1571
norra socknarna 1572
112 Under Jören Berg 1575
Var 9:nde man
42
Var 20:nde man
Var 10:nde man

1577
1578
1583

Antal Kommentar

År

Antal Kommentar

En fenika
1584 150
Utskrivningar
Utskrivningar 1590
Utskrivningar 1591 22
En fenika
483
Fenika i
Narva

Ogifta
knektar
Två
fenikor
Befäl
Gemena

Liksom för perioden 1543 – 1563 [Se s 116] ska för åren 1563 – 1571 bågamantalets utveckling
analyseras närmare.281

Uppgifterna hämtade från Övre Norrlands historia. (Umeå 1962-1974 - 4 vol.). Vol. 1, sid. 361 ff. I Militieräkenskaperna finns för
åren 1552 – 1619 närmare åttio nedslag som rör knektar från Norrland och/eller Västerbotten enligt Militären upptäcker
Norrbotten – eller Norrbottens historia under de senaste 400 åren speglad i Krigsarkivets samlingar av Lars Ericson, Björn Gäfvert
och Ann Hörsell i Norrbotten 1996, sid. 148-161.
281 En analys för åren efter 1571 är inte möjlig då bågamantalet endast anges på bynivå utan någon indelning i olika kategorier fram till
ca 1600.
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Nedan [DIAGRAM 20
BÅGAMANTALET]

OCH

21: TILLSKOTT

OCH BORTFALL AV OLIKA KATEGORIER I

framgår det årliga tillskottet och bortfallet av skattebönder, bröder och mågar

samt söner i Luleå och Kalix socknar.
Åren 1558/60 till 1563 redovisas för att visa den dramatiska förändringen som sker i mitten av
1560-talet. Bortfallet av söner i bågamantalet är omfattande mellan åren 1564 och 1569, särskilt
kraftigt mellan 1564 och 1566. Skälet är utskrivningen av knektar i samband med sjuårskriget 1563
– 1570. Märkligt är det lilla tillskottet av söner, speciellt i Luleå socken. Tillskottet av söner minskar
även i Kalix, men inte anmärkningsvärt mycket.
Det är ju inte troligt att det lilla tillskottet av söner i Luleå (unga män i 16-årsåldern) beror på att
dessa skrivs ut till knektar direkt utan att registreras i längderna. Knektutskrivningen drabbar nog
framförallt något äldre ungdomar. Här måste finnas andra anledningar till detta förhållande, kanske
det speglar en nedgång av födelsetalen i början av 1550-talet, eller att dessa ungdomar inte
registreras så tidigt i bågamantalet under krigsförhållanden.
Tillväxten av bågamantalet i början av 1580-talet kan nog förklaras av ökningen av
jordskattemantalet. Då införs halva mantal vilket resulterar i att fler tidigare skattebefriade gårdar
återinförs till jordskattemantalet. Detta får även effekt på bågamantalet som ökar.
DIAGRAM 20: TILLSKOTT OCH BORTFALL AV OLIKA KATEGORIER I BÅGAMANTALET I
LULEÅ SOCKEN 1560/61 – 1571
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DIAGRAM 21: TILLSKOTT OCH BORTFALL AV OLIKA KATEGORIER I BÅGAMANTALET I
KALIX SOCKEN 1558/61 - 1571

60
40
20
0
-20
-40
-60
1558-61

1562

1563

1564

1565-66

1567

1568

1569

1570

1571

Skattebönder [Tillskott]

Mågar och bröder [Tillskott]

Söner [Tillskott]

Skattebönder [Bortfall]

Mågar och bröder [Bortfall]

Söner [Bortfall]

Befolkningens storlek 1559 och 1577/79
Även om bågamantalets storlek under denna period inte är någon bra mätare av folkmängden så
är det ovedersägligen så att dess utveckling ändock berättar om en minskad befolkningsstorlek.
Med hjälp av bågamantalslängden från 1559 och påskamålslängden från samma år i Luleå
socken kunde antalet män i ålderskategorin 16 – 60 år beräknas för detta år. På samma sätt ska ett
par längder från slutet av 1570-talet, förutom bågamantalslängderna, användas för att beräkna
folkmängden. Längderna som avses är Brudskatteregistret från år 1579 och Drängaregistret från
1577. Antalet män åldersgruppen 16 – 60 år räknas ut på följande sätt: bågamantalet (antal män i
åldersgruppen 16 – 60 år som ingår i mantalet) + antalet drängar + husmän + övriga (= 5 % av
åldersgruppen). I tabellen nedan redovisas bågamantalet (19,2 % av folkmängden) och
folkmängden 1559 och antal män mellan 16 och 60 år och folkmängden (25,2 % av den manliga
ålderskategorien 16 till 60 år) 1577/79 för de fyra socknarna.
TABELL 57: BÅGAMANTALET 1559, ANTAL MÄN 16 – 60 ÅR 1577/79 OCH
FOLKMÄNGDEN FÖR ÅREN 1559 OCH 1577/1579
Socken Bågamantalet Folkmängden Antal män 16 – 60 år Folkmängden Förändring i %
1559

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

1559

408
314
603
442

1577/79

1577/79

2115
1627
3126
2291

523
330
577
392
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2075
1309
2289
1555

1559 – 1577/79

- 2
-19
-27
-32

En viss försiktighet när det gäller de exakta befolkningssiffrorna måste naturligtvis iakttas. Ett par
slutsatser kan ändå dras; det sker en befolkningsminskning i fögderiet och skillnaden i nedgången
mellan de olika socknarna är avsevärd. Det är framförallt de två sydliga socknarna som drabbas
mycket hårt. Bågamantalets ökning under 1580-talet [Se DIAGRAM 19 s 147] kan nog tyda på en viss
återhämtning av folkmängden men den når aldrig upp till nivåerna i början av 1560-talet. I fögderiet
i sin helhet växer bågamantalet från 1577 till 1586 från 1366 till 1470 mantal (knappt 8 %) för att
sedan åter sjunka och är år 1595 nere vid 1401 mantal.
Andersson Palm har sammanställt uppgifter om genomsnittliga hushållsstorlekar under bland
annat 1500- och 1600-talen.282 Det visar sig att skillnaden kan vara stor i rummet, således är till
exempel den genomsnittliga hushållsstorleken i Mark härad i Västergötland 5,26 år 1540 och år
1559 i Västerbotten 6,35 och i Luleå socken samma år 7,5. I socknar i Kinds härad i Västergötland
är under 1570-talet hushållsstorleken mindre än 4,7 i genomsnitt.
Det visar sig också att hushållsstorleken kan variera avsevärt vid olika tidpunkter i samma
område. I Bygdeå socken i Västerbotten är den 7,8 år 1621 för att sedan sjunka fram till år 1639 till
6,5. Sammanställningen nedan för de fyra undersökta socknarna visar att siffrorna håller sig inom
ramen för de variationer i hushållsstorlek som andra undersökningar visar kan förekomma under
1500- och 1600-talet.
TABELL 58: GENOMSNITTLIG HUSHÅLLSSTORLEK ÅR 1559 OCH ÅR 1577 I NORRA
FÖGDERIETS SOCKNAR
Socken Genomsnittlig hushållsstorlek Genomsnittlig hushållsstorlek Förändring i %
1559

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

1577

1559 - 1577

6,63
7,56
7,30
8,58

5,70
5,81
5,37
5,86

-14
-23
-26
-32

Effekten av befolkningsminskningen på hushållens storlek i de olika socknarna är påtaglig.
Hushållen minskar i storlek med mellan 14 och 32 %.
Utvecklingen i byar med olika storlek under den förra perioden, 1543 – 1563, kan sammanfattas
sålunda; de mindre och medelstora byarna hade i allmänhet en starkare bebyggelsetillväxt och
jordbruket utvecklas också starkare i dessa. Befolkningstillväxten var däremot relativt jämt fördelat
på samtliga bystorlekar.

282

Lennart Andersson Palm, Människor och skördar : studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540- 1770, Appendix B. Sid. 288.
(Göteborg 1993).
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I BILAGA 13:

JORDSKATTEMANTALETS

STORLEKSKLASSER AV BYAR

1563 – 1583

OCH

BÅGAMANTALETS

UTVECKLING

I NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR

I

OLIKA

har utvecklingen av

jordskattemantalet (antalet skattebönder), bågamantalet (speglar grovt befolkningsutvecklingen) för
olika storleksklasser av byar i samtliga socknar sammanställts. Undersökningen gäller från år 1563
till 1583, det vill säga den period som präglas av stark tillbakagång. Följande indelning av byarna har
används (1543 års jordebok):
STORLEKSKLASS I : byar med < 5 gårdar; STORLEKSKLASS II : byar med 5 – 9 gårdar;
STORLEKSKLASS III : byar med 10 – 14 gårdar; STORLEKSKLASS IV : byar med ≥ 15 gårdar
Om man under den tidigare expansiva perioden mellan 1543 och 1563 kunde visa en något starkare
ökning av skattebönder och bågamantal i de små byarna är det mycket tydligt att under
nedgångsperioden 1563 till 1583 är det de stora byarna som drabbas hårdast. Detta gäller tydligt i de
tre nordligaste socknarna. Ett undantag utgör Piteå där alla bystorlekar i lika stor utsträckning
påverkas.

Skatteböndernas antal minskar med cirka 10 % i Piteå, Luleå och Kalix socknar. I Torneå är
minskningen nära 25 %. Denna minskning i jordskattemantalet uttrycker i stort endast ökningen av
antalet skattebefriade hemman, det vill säga en minskad bärkraft hos många gårdar.

Bågamantalet, enkelt uttryckt antalet män mellan 16 och 60 år, minskar kraftigt i alla socknarna,
särskilt starkt i Luleå och Piteå socknar. Denna minskning är ett mått på de mycket omfattande
utskrivningarna av knektar i regionen. I Piteå och Luleå socknar reduceras denna åldersgrupp män
med nära 40 % under en 20-årsperiod.
Gårdetalets utveckling i byar med olika storlek för hela perioden 1565 – 1595 för Luleå och
Kalix socknar redovisas nedan.
TABELL 59: GÅRDETALETS UTVECKLING I OLIKA STORLEKSKLASSER AV BYAR 1563 –
1595. KALIX SOCKEN
Storleksklass
I (< 5 gårdar) N=14
II (5 – 9 gårdar) N=13
III (10 – 14 gårdar) N=5
IV (≥ 15 gårdar) N=0
Hela socknen

Gårdetalet
1563-1595,
förändring i %

+33
+13
+11
+16
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TABELL 60: GÅRDETALETS UTVECKLING I OLIKA STORLEKSKLASSER AV BYAR 1563 –
1595. LULEÅ SOCKEN
Storleksklass
I (< 5 gårdar) N=14
II (5 – 9 gårdar) N=12
III (10 – 14 gårdar) N=13
IV (≥ 15 gårdar) N=8
Hela socknen

Gårdetalet
1563-1595,
förändring i %

+12
+18
+10
+ 7
+ 9

Antalet gårdar ökar under perioden 1563 till 1595. De byar som växer kraftigast i Kalix har färre än
5 gårdar och i Luleå färre än 10 gårdar. Sammanfattningsvis är det alltså de mindre byarna som
växer kraftigast vid uppgång och klarar sig lindrigare undan vid nedgångar av olika slag.

Befolkningsutvecklingens konsekvenser
Folkmängden i undersökningsområdet stagnerar i slutet av 1550-talet och minskar betydligt sedan
under 1560- och 1570-talet. Minskad nativitet och utskrivningar av unga män leder till en åldrande
befolkning. Följden av en befolkningsminskning blir också mindre hushållsstorlekar. Under 1580talet sker en återhämtning men folkmängden når inte upp till storleken i början av 1560-talet.
Denna utveckling gäller Piteå, Luleå och Kalix socknar medan förändringen i Torneå socken är mer
begränsad.
Bebyggelseutvecklingen följer i stort samma mönster, en tillbakagång under 1570-talet och
sedan en återhämtning och uppgång. Om det finns en samband mellan befolkningsminskningen
och tillbakagången i bebyggelsen under 1570-talet är tveksamt. Ödeläggelsen antas i stället bero på
missväxt och dåliga skördar vid denna tid och inte på en minskad folkmängd. Ett indirekt samband
mellan befolkningssituationen och bebyggelseutvecklingen under resten av undersökningsperioden
kan finnas. Den bebyggelsetillväxt som sker i området under från 1585 till 1595, undantaget
Torneå, består av små gårdar som har etablerats inom ramen för ett stationärt jordbruk. Det finns
vid denna tid en omfattande marknad för köp och försäljning av jord. En generell effekt av
befolkningsminskningen torde bli arbetskraftbrist inom jordbruket. Bristen på arbetskraft och
möjligheter till köp av jord bör leda till att husmän, drängar och andra svagare grupper i samhället
kan etablera sig som gårdsföreståndare. Dessa små gårdar byggs upp genom avstyckningar från
större gårdar och/eller genom köp av jord på marknaden.
Befolkningsminskningen torde vara den främsta orsaken till att jordbruket stagnerar och i stort
är stillastående under resten av perioden. Ett jordbruk för självförsörjning, och inte för avsalu,
behöver inte utvecklas vid en befolkningsminskning i och med att försörjningsbehovet minskar.
Dessutom kan det vara svårt för en åldrad befolkning att utveckla och expandera jordbruket.
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Däremot kan givetvis befolkningens ålders- och könssammansättning (ett kvinnoöverskott vid
denna tid) innebära förändringar i relationen mellan jordbrukets huvudgrenar, åkerbruket och
boskapsskötseln. Här kan en förklaring vara till boskapsskötselns, som är ett kvinnligt
ansvarsområde, ökade betydelse vid denna tid.
Bilden av en befolkningsökning som under 1540-talet och 1550-talet leder till nybyggnation och
ett expanderande jordbruk var entydig. Befolkningsminskningen under 1560-talet och 1570-talet
med dess konsekvenser för bebyggelsen och jordbruket är mer sammansatt och komplicerad. Ovan
har skissats på några möjliga följder av denna utveckling.

RIKA OCH FATTIGA
Skillnaden mellan stor- och småbönder var redan stor i början av 1540-talet och förändringen var
marginell fram till 1560-talet och början av 1570-talet. Kan någon tendens anas är det en utjämning.
Tiden efter skattläggning år 1543 fram till början av 1560-talet präglades av befolknings- och
bebyggelseökning samt ett expanderande jordbruk. Föreliggande period karaktäriseras av
befolkningsminskning, bebyggelseökning och ett stagnerande jordbruk. Här ska undersökas om det
sker en ekonomisk differentiering eller utjämning mellan olika bondegrupper under denna period. I
tabellerna nedan redovisas stora och mindre jordägares andelar av åkermarken i Luleå och Kalix
socknar.
TABELL 61: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA JORDÄGARNAS ANDEL OCH DE 10 OCH
25 % AV DE MINSTA JORDÄGARNAS ANDEL AV ÅKERN ÅR 1543, 1561 OCH 1599 I LULEÅ
SOCKEN

År
År 1543
År 1561
År 1599

10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

20,6
20,2
22,6

44,6
41,4
48,5

71,5
68,2
74,3

3,3
3,9
2,7

10,6
12,6
8,8

TABELL 62: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA JORDÄGARNAS ANDEL OCH DE 10 OCH
25 % AV DE MINSTA JORDÄGARNAS ANDEL AV ÅKERN ÅR 1543, 1561 OCH 1599 I KALIX
SOCKEN

År
År 1543
År 1561
År 1599

10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

21,2
19,5
21,0

41,8
39,3
45,3

67,8
65,4
73,6
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3,4
4,9
2,4

12,6
14,8
9,2

TABELL 63: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA BOSKAPSÄGARNAS ANDEL OCH DE 10
OCH 25 % AV DE MINSTA BOSKAPSÄGARNAS ANDEL AV DET TOTALA ANTALET BOSKAP
ÅR 1553, 1571 OCH 1599 I LULEÅ SOCKEN
År
År 1553
År 1571
År 1599

10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

24,3
22,8
23,2

46,1
45,6
44,0

72,7
72,4
73,2

2,8
2,6
2,8

9,9
9,5
9,5

TABELL 64: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA BOSKAPSÄGARNAS ANDEL OCH DE 10
OCH 25 % AV DE MINSTA BOSKAPSÄGARNAS ANDEL AV DET TOTALA ANTALET BOSKAP
ÅR 1553, 1571 OCH 1599 I KALIX SOCKEN
År
År 1553
År 1571
År 1599

10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

20,1
21,3
22,7

41,7
44,1
45,0

68,7
71,3
72,4

3,6
3,0
2,7

11,4
10,2
9,7

Siffrorna ovan kan kort sammanfattas på följande sätt: fram till början av 1560-talet, med
befolkningsökning och ett expanderande jordbruk, sker en utjämning mellan stora och små bönder
när det gäller jordbruket och vad gäller boskapsinnehavet är relationen stabil. Under perioden cirka
1560 till cirka 1600, med befolkningsminskning och ett stagnerande jordbruk, ökar skillnaden
mellan stora och små bönder, mycket tydligt i båda socknarna inom jordbruket och tydligt i Kalix
socken även när det gäller boskapsinnehav.
Vad tiondelängderna kan bekräfta är att småböndernas andel av åkern minskar i och med att
deras andel av tiondeleveranserna minskar över tid [TABELL 65 nedan]. Detta är också något som
styrker iakttagelsen tidigare att många av de nya gårdarna som tillkommer efter 1580 är små.
TABELL 65: DE 10 % AV DE STÖRSTA TIONDEGIVARNAS ANDEL OCH DE 10 % AV DE
MINSTA TIONDEGIVARNAS ANDEL AV DET TOTALA TIONDET ÅR 1557 OCH 1561 I LULEÅ
OCH KALIX SOCKNAR
År
År 1557
År 1572
År 1582
År 1592
År 1601

Luleå socken
Luleå socken
Kalix socken
Kalix socken
10 % av de
10 % av de
10 % av de
10 % av de
största tiondegivarna minsta tiondegivarna största tiondegivarna minsta tiondegivarna

30,1
25,0
30,3
26,4
27,6

2,1
2,1
1,1
2,6
0,6
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26,2
21,2
23,8
22,4
25,5

3,4
4,4
2,5
1,7
1,9

SAMMANFATTNING
Jordeböckernas uppgifter om antalet gårdar speglade relativt väl bebyggelsen och dess utveckling
fram till början av 1560-talet. Under den tiden var det endast nybyggena och dess
skattefrihetsterminer som måste beaktas för att erhålla en tidsmässigt korrekt bild av
bebyggelseförändringarna. Från och med 1560-talet träder samhället in i ett annat skede. Om tiden
före förskonat riket från krig, svåra och långvariga missväxter och pestepidemier, drabbas landet
hårt av dessa företeelser under resten av århundradet. Från en tid med tillväxt inom jordbruket och
ökning av befolkningen och antalet gårdar, präglas perioden efter av stagnation och tillbakagång
inom undersökningsområdet. Jordeböckerna reflekterar inte längre bebyggelseförändringar.
En effekt av de svåra tiderna blir en kraftig ökning av antalet skattebefriade gårdar. Antalet
gårdar som befrias från skatt varierar från år till år men är konstant högt från början av 1570-talet
och framåt. Det nordiska sjuårskriget mellan 1563 och 1570 innebär utskrivningar av knektar inom
undersökningsområdet men drabbar inte omedelbart samhällsutvecklingen. Den direkta orsaken till
att så många gårdar plötsligt skattebefrias är ett par svaga skördeår, 1568 och 1570.
Knektutskrivningar, högt skattetryck och missväxt fortsätter att hålla antalet skattebefriade gårdar
på en hög nivå.
Det visar sig att de gårdar som skattebefrias, så kallade kamerala ödehemman, är små i förhållande
till medelgården i regionen. De har därigenom en svag ekonomi och är naturligtvis mycket sårbara
vid kriser av olika slag. En annan aspekt är att vid denna tid finns endast hela hemman, hela mantal,
där en tung skattebörda läggs på en fullsutten gård. I början av 1580-talet införs också halva mantal,
eller som det uttrycks i källorna, halva bönder vilket direkt resulterar i en minskning av
skattebefriade gårdar. En hel del av de skattebefriade hemmanen kan därigenom återinföras i
jordskattemantalet. Antalet kamerala ödegårdar ökar sedan igen i början av 1590-talet och så
småningom införs både en tredjedels och en fjärdedels hemman.
Det stora antalet skattebefriade gårdar innebär att jordeböckernas registrerade skattegårdar inte
berättar något om bebyggelseutvecklingen. Enligt dessa minskar antalet gårdar till att börja med för
att i slutet av perioden, i början av 1590-talet, vara tillbaka på samma nivå som i början av 1560talet. I praktiken sker en tillväxt av gårdar i undersökningsområdet. En reell minskning av gårdar
sker visserligen under det svaga 1570-talet men sedan växer bebyggelsen under 1580-talet och
under första halvan av 1590-talet. Många av de nya gårdarna är små och är förmodligen inte ett
uttryck för nyodling utan beror på jordköp och/eller avstyckningar från större hemman. Det sker
dock även viss nybyggnation av traditionellt slag med nyodling, skattebefrielse och
jordeboksregistrering.
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Ökningen av bebyggelsen är större i Luleå och Kalix socknar under denna period jämfört med den
tidigare mellan 1540 och fram till mitten av 1560-talet; detta trots den positiva utvecklingen av
jordbruket och den kraftiga befolkningstillväxten under det tidigare skedet. Som framgått har dock
tillväxten olika karaktär under de två perioderna. Under den första står nybyggena för en stor del av
tillväxten, medan under det senare skedet nya hemman inom ett stillastående jordbruk bidrar med
huvuddelen av ökningen.
En begränsad bebyggelsetillväxt präglar hela undersökningsområdet med undantag för Piteå
socken där utvecklingen står stilla. Liksom under de tidigare perioderna är det i de nordligaste
socknarna, Kalix och Torneå, som tillväxten är kraftigast.
Utifrån jordeböckernas uppgifter om jordskattens utveckling visar jordbruket i området på en
mycket begränsad tillväxt. Ett par skrivelser kan tyda på en annan, positivare utveckling.
Bedömningen görs dock, med tanke på den noggrannhet jordeböckerna förs med, att endast en
svag utveckling sker inom jordbruket. Ett fenomen som inte syns i skatteutvecklingen är
förändringar inom jordbrukets ram. En ökning av boskapen och en minskning av åkerarealen visar
på förskjutning från sädesodling till boskapsskötsel, en utveckling som kan ske utan någon tillväxt
inom jordbrukssektorn.
Det sker en avsevärd befolkningsminskning under perioden, några mer exakta siffror är inte
möjligt att ange. Den är dock mycket begränsad i Torneå socken. Den socknen har tidigare visat sig
ha den starkaste tillväxten inom bebyggelse och jordbruk vid uppgångar och vid nedgångar av olika
slag är minskningen mindre i Torneå. Torneå socken verkar delvis har tagit en egen utvecklingsväg.
I och med att folkmängden minskar och antalet gårdar ökar sjunker den genomsnittliga
hushållsstorleken i området mycket kraftigt. Dräneringen av unga män, genom utskrivningar, leder
också till en relativ ökning av antalet äldre i samhället. I allmänhet drabbas under denna period av
stagnation/tillbakagång de stora byarna hårdast. En viss ökad differentiering mellan rika och fattiga
inom allmogen kan också påvisas under denna period.
Initialt orsakas stagnationen/tillbakagången av en befolkningsminskning. Sedan torde den långa
krigsperiod som startar i början av 1560-talet vara en faktor som försvårar en återhämtning och en
fortsatt utveckling av samhället. Landskapet Västerbotten är inte någon krigsskådeplats men
påverkas ändå mycket kraftigt genom ett ökat statligt resursuttag, ett uttag både i form av
människor (knektar) och andra resurser (till exempel kostgärder och andra skatter). En annan faktor
som påverkar utvecklingen negativt är många år med dåliga skördar. Dessa förekommer under
slutet av 1560-talet, vid mitten av 1570-talet, i början av 1580-talet och början och mitten av 1590talet. Dessa missväxter bidrar säkert på ett negativt till den svaga utvecklingen under perioden.
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Även de pestepidemier som rasar 1565-66, 1572, 1576 och 1580 har säkert destruktiva effekter på
samhället.
Den positiva utvecklingen inom jordbruk och bebyggelse under perioden 1543 till början av
1560-talet

drevs

av

en

kraftig

befolkningsökning

inom

undersökningsområdet.

Befolkningsminskningen från slutet av 1550-talet, som är betydlig, leder dock inte till det omvända,
en bebyggelseregression, utan på sikt växer antalet gårdar. Dessa har dock en annan karaktär än de
nybyggen som etablerades under den tidigare perioden med befolkningstillväxt. Till jordbrukets
stagnation är säkert befolkningsminskningen den viktigaste förklaringen

PERIOD IV: 1595 – 1607
Antalet namngivande längder var sparsamt förekommande under den förra perioden. De
utgjordes av tiondelängder och ett fåtal gärdeslängder. Förhållandena ändras radikalt under denna
period. Från slutet av 1590-talet fram till periodens slut finns en rad nya register av nominativ
karaktär. Här kan nämnas längder över kvartalspenningen och avkortningar. Nominativa mantalsoch bågaskattelängder är också tillbaka.
I det avseendet är situationen likartad den under 1540-, 1550- och speciellt 1560-talet med
många register. I ett annat avseende är dock situationen annorlunda. Under denna sista
undersökningsperiod finns i registren kategorier som saknades tidigare och som även sparsamt
förekom i verkligheten. Det är husmän och huskvinnor, det är fattiga och utfattiga, det är knektar
och husarma. Det kan inte vara alltför djärvt att påstå att samhället har förändrats mycket under en
femtioårsperiod. Förhållandena under början av 1600-talet skiljer sig avsevärt från mitten av 1500talet.
Jordeböckerna redovisar mantalet på bynivå som tidigare. Någon uppdatering av jordeböckerna
sker inte mellan 1595 och 1597 och därefter förekommer flitigt sammanslagningar av delmantal till
hela mantal i redovisningen. Det innebär att jordeböckerna inte längre speglar antalet mantalssatta
bönder i regionen efter år 1595 och därför inte längre är relevanta för de frågor om utvecklingen av
den skattlagda bebyggelsen som ställs i denna studie. Istället får mantalslängder utgöra basen för
uppgifterna om antalet skattebönder från år 1600 och framåt. Uppgifterna om antalet skattebönder
i norra fögderiet och dess socknar [DIAGRAM 22] är därför för år 1595 hämtad från detta års
jordebok och för åren 1600 – 1606 från namngivande mantalslängder.
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BEBYGGELSEN 1595 - 1606
Jordskattemantalet i slutet av den förra perioden (1564 – 1595) var på samma nivå som det tidigaste
högsta antalet skattebönder (år 1565). Fram till år 1600 växer antalet skattebönder och når år 1601
det högsta antalet för hela undersökningsperioden (1540 – 1606) för fögderiet i sin helhet. Mantalet
sjunker sedan kraftigt fram till 1606.
Utvecklingen är dock inte enhetlig när det gäller det enskilda socknarna. Det visar sig att i Piteå
socken minskar faktiskt antalet skattebönder mellan år 1565 och 1601. Luleå socken har samma
antal de båda åren och i Kalix socken ökar mantalet svagt. Den riktigt starka utvecklingen sker i
Torneå socken där mantalet ökar med drygt 100 mellan åren 1565 och 1602.
DIAGRAM 22: SKATTEMANTALET I NORRA FÖGDERIET OCH DESS SOCKNAR 1595 OCH
1600 – 1606
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Efter 1602 minskar skattemantalet och sammantaget för perioden 1595 till 1606 är utvecklingen
negativ. Antalet skattebetalande jordägare är lägre år 1606 i förhållande till år 1595.
Antalet skattebönder i undersökningsområdet är alltså som flest i början av 1600-talet, något fler
än vid det förra topptillfället i mitten av 1560-talet. Situationen skiljer sig dock väsentligt i ett
avseende. Fram till början av 1580-talet förekommer endast hela mantal, därefter även halva mantal
och efter mitten av 1590-talet också en och två tredjedels- samt fjärdedelsmantal. Samtliga 448
skattebönder i Luleå socken år 1564 är till exempel hela mantal medan endast 183 av 462 bönder år
1601 utgörs av helmantal. Situationen i Luleå socken vid några tillfällen ser ut som följer:
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TABELL 66: MANTALET I LULEÅ SOCKEN
Mantal
Hela
Halva
Tre fjärdedels
Två tredjedels
En tredjedels
En fjärdedels

ÅR 1575, 1585, 1595 OCH 1605

År 1575 År 1585 År 1595 År 1605

404

348
73

248
212

26
91
3
45
95
128

De mindre mantalen ökar påtagligt som synes under perioden 1575 till 1605. Detta behöver dock
inte i sig betyda att gårdarna är mindre i storlek eller ekonomiskt svagare vid det senare tillfället. Det
kan lika väl vara så att det hårda skattetrycket i början av 1600-talet får till följd att nedsättningar i
mantalet är nödvändiga. Troligen är det dock en kombination av dessa faktorer som leder till denna
utveckling mot fler mindre mantal. Utvecklingen är densamma i övriga socknar i
undersökningsområdet och framgår av tabellerna nedan [TABELL 67 – 69].
TABELL 67: MANTALET I TORNEÅ
SOCKEN ÅR 1601 OCH 1606

TABELL 68: MANTALET I KALIX SOCKEN
ÅR 1600 OCH 1606

Mantal

Mantal

Hela
Halva
Tre fjärdedels
Två tredjedels
En tredjedels
En fjärdedels

År 1595 År 1601 År 1606

130
205

103
216
4
30
60
20

39
147
10
37
90
83

Hela
Halva
Tre fjärdedels
Två tredjedels
En tredjedels
En fjärdedels

TABELL 69: MANTALET I PITEÅ
SOCKEN ÅR 1600 OCH 1606
Mantal
Hela
Halva
Tre fjärdedels
Två tredjedels
En tredjedels
En fjärdedels

År 1595 År 1601 År 1606

154
117

138
121

27
47
6
22
51
68
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År 1595 År 1600 År 1606

124
110

109
108
0
6
6
1

8
36
1
21
43
47

Det sker alltså en kraftig utveckling mot mindre mantal i samtliga socknar. Här ska också redovisas
förhållandet mellan antalet skattebönder och antalet gårdar vid ett tillfälle med hjälp av
mantalslängden från 1606 och jordeboken från 1607. Jordeboken från år 1607, som grundar sig på
jordrevningen 1605, upptar alla jordägare i socknarna. I 1607 års jordebok används röken som
skatteenhet och Enequist visar otvivelaktigt att röken under 1600-talet och framåt har haft
betydelsen av bebodd brukningsenhet, jordbrukshushåll.283
Som framgår av tabellen nedan är skillnaden stor mellan antalet jordbrukshushåll (det vill säga
antalet gårdar) och mantalet (det vill säga antalet skattebönder) i samtliga socknar. Det är således ett
stort antal gårdar som står utanför mantalet i slutet av undersökningsperioden. I Kalix är det så
många som 95, eller 38 % av gårdarna som inte är mantalssatta. I Luleå och Piteå är det något färre,
140 respektive 81 färre mantal, eller 27 %. Torneå har det relativt sätt minsta antalet ickemantalsatta gårdarna, 73, eller 15 %.
TABELL 70: MANTALET OCH ANTALET GÅRDAR I NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR ÅR
1606/1607.
Socknen Mantalet Gårdar
1606

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

1607

406
156
385
225

479
251
525
306

Det stora antalet gårdar utanför skattemantalet tillsammans med utvecklingen mot fler små mantal
måste antas bero på ökade svårigheter av ekonomisk art för gårdarna. Speciellt verkar jordbruken i
Kalix socken drabbade.
Utvecklingen för några regioner i Sverige för hela undersökningsperioden redovisas i
diagramform i BILAGA 6: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER FÖR NÅGRA DELAR
AV

SVERIGE

UNDER

1500-TALET

FRAM TILL BÖRJAN AV

1600-TALET. Den procentuella

förändringen under period IV redovisas i tabellform i BILAGA 15: BEBYGGELSEFÖRÄNDRINGAR
ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV SVERIGE FRÅN MITTEN AV

1590-TALET TILL

CA

1610-

TALET .

Bebyggelseutvecklingen enligt jordeböcker i olika delar av Sverige från början/mitten av 1590talet till början av 1600/1610, genomsnittlig årlig förändring redovisas nedan i TABELL 71 och på
KARTA 9.

283

Gerd Enequist, Nedre Luledalens byar, sid. 298. (Upsala 1937).
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TABELL 71: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV
SVERIGE FRÅN BÖRJAN/MITTEN AV 1590-TALET TILL 1600/1610, GENOMSNITTLIG
ÅRLIG FÖRÄNDRING

Landskap

Tidsperiod

Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Ångermanland
Småland
Småland
Småland
Småland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Närke285
Närke
Närke
Närke
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Egentliga Finland
Egentliga Finland

1595 - 1606
1595 - 1606
1595 - 1606
1595 - 1606
1595 - 1606
1595 - 1602
1596 - 1605
1596 - 1605
1600 - 1605
1590 - 1600
1594 - 1605
1590 - 1600
1590 - 1600
1589 - 1600
1589 - 1600
1595 - 1600
1595 - 1600
1595 - 1600
1595 - 1600
1590 - 1605
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1595 - 1605
1596 - 1605
1596 - 1605
1589 - 1606
1589 - 1606

Undersökningsområde
Norra fögderiet
Piteå socken
Luleå socken
Kalix socken
Torneå socken
Landskapet
Konga härad
Uppvidinge härad
Södra Möre härad284
Norra Vedbo härad
Visnums härad
Kils härad
Grums härad
Gillbergs härad
Jösse härad
Hardemo härad
Grimstens härad
Edsbergs härad
Kumla härad
Vadsbo härad
Askims härad
Sävedals härad
Vättle härad
Ale härad
Flundre härad
Bollebygds härad
Marks härad
Lysings härad
Göstrings härad
Kinda härad
S:t Mårtens socken
Vemo socken

Antal
Antal
Årlig förändring
gårdar gårdar
i%
1298
1172
- 0,88
271
225
- 1,54
458
385
- 1,45
234
156
- 3,03
335
406
1,92
2160
2000
- 1,05
798
813
0,21
727
743
0,24
911
929
0,40
416
420
0,09
161
169
0,45
212
237
1,18
143
144
0,07
263
275
0,41
225
230
0,20
138
143
0,72
182
183
0,10
258
273
1,16
194
201
0,72
1123
1222
0,59
205
205
0,00
209
213
0,19
249
255
0,24
317
319
0,06
125
149
1,92
164
177
0,79
983
971
- 0,12
423
426
0,07
497
505
0,18
452
475
0,56
207
212
0,35
323
295
- 1,22

Källor: Se KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR JÄMFÖRELSE, sid. 90

Enligt Larsson är det svårt att korrekt rekonstruera gårdetalet för denna period i Södra Möre. Siffrorna i tabellen bygger på den
ökning av nybyggen som Larsson anger. Se Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 15001640, sid. 89-90. (Lund 1972).
285 Korrigerade tal för samtliga härader i Närke
284
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KARTA 9: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN, GENOMSNITTLIG ÅRLIGA FÖRÄNDRING FRÅN
BÖRJAN/MITTEN AV 1590-TALET TILL 1600/1610

TILLBAKAGÅNG
ÅRLIG TILLVÄXT ≤ 0,25
NORRA FÖGDERIET

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,25 - ≤ 0,5

TORNEÅ SOCKEN

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,5 - ≤ 0,75

KALIX SOCKEN
LULEÅ SOCKEN

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,75 - ≤ 1,0

PITEÅ SOCKEN

ÅRLIG TILLVÄXT > 1,0 - ≤ 1,5
ÅRLIG TILLVÄXT > 1,5

ÅNGERMANLAND

S:T MÅRTENS SOCKEN (EGENTLIGA
FINLAND)
VEMO
FINLAND)
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SOCKEN

(EGENTLIGA

Tillväxten fortsätter, i större eller mindre omfattning, i nästan samtliga undersökta härader och
socknar. Undantaget är ett fögderi, det norra fögderiet i Västerbotten, ett landskap, Ångermanland,
ett härad, Marks i Västergötland och en socken, Vemo socken i Egentliga Finland. När det gäller
Västerbottens norra fögderi kan nämnas att den kraftiga tillbakagången i skattemantalet sker efter år
1600. Tillbakagången gäller fögderiet som en enhet och i tre av socknarna. I Torneå socken är
ökningen av antalet skattebönder istället mycket kraftig.

Det faktiska antalet gårdsbruk 1595 – 1607
Tidigare har visats att jordskattemantalet fram till slutet av 1560-talet är detsamma som antalet
gårdar för att sedan, genom skattebefrielser av hemman, endast utgöra en del av det totala antalet
gårdar under slutet av perioden. Här ska vid tre tillfällen redovisas det beräknade antalet gårdar för
samtliga socknar. Uppgifterna baseras på antalet tiondegivare år 1596, hjälpskattemantalet från år
1599 och den ovan nämnda jordeboken från år 1607. Antalet tiondegivare år 1596 visade sig stå
nära det faktiska antalet gårdar i Luleå och Kalix socken detta år och det antogs att situationen var
sammalunda i Torneå och Piteå socknar [Se s 58]. Hjälpskattelängden från år 1599 upptar alla
hemman med åkermark och boskap och motsvarar det totala antalet gårdar detta år [Se s 45].
Jordeboken 1607 tar upp samtliga jordbrukshushåll [Se s 58].
TABELL 72: BERÄKNAT GÅRDETAL I NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR ÅR 1596, 1599 OCH
1607
Socken År

År
År
Förändring Förändring
1596286 1599 1607 1596 - 1599 1596 - 1607
i%
i%

Piteå
Luleå
Kalix
Torneå

276287
484
254
396

288
487
260
456

306
521
251
479

4,3
0,6
2,3
15,1

10,8
7,6
- 1,2
20,9

Utvecklingen under denna sista undersökta period både skiljer sig något och påminner om tidigare
perioder. Torneå fortsätter att utvecklas starkast bland socknarna. I Kalix socken minskar faktiskt
antalet gårdar från att under tidigare perioder utvecklats starkt. Den kraftiga minskningen av antalet
skattebönder under perioden i Kalix socken under början av 1600-talet har förmodligen ett
samband med tillbakagången av gårdar i socknen. Piteå socken har en ganska stark utveckling under
denna period från att tidigare ha utvecklats mycket svagt.

286

Tiondemantalet
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Utvecklingen av antalet gårdsbruk och jordskattemantalet i Luleå och Kalix socknar åren 1595 –
1607 framgår av diagrammen nedan. Där syns mantalets kraftiga nedgång i slutet av perioden.
Antalet mantalsatta gårdar minskar alltså över tiden, eller, uttryckt på ett annat sätt, ökar antalet
skattebefriade gårdar under andra halvan av 1600-talets första decennium. Skillnaden mellan det
totala antalet gårdar och antalet gårdar som betalar skatt ökar över tiden.
DIAGRAM 23: JORDSKATTEMANTAL OCH GÅRDETAL I LULEÅ SOCKEN 1595-1607
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DIAGRAM 24: JORDSKATTEMANTAL OCH GÅRDETAL I KALIX SOCKEN 1595-1607
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När det gäller utvecklingen av antalet gårdar skiljer det sig mellan socknarna. Gårdarnas antal ökar i
Luleå socken under perioden och når sitt högsta antal det sista året, år 1607. I Kalix socken når
antalet gårdar sitt maximum i början av 1600-talet för att därefter minska något.

287

År 1597
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Analysen är för denna period omfattar åren 1600 till 1607, år med ett gott källmaterial. Under
analysperioden växer antalet gårdar i Luleå medan antalet minskar något i Kalix. Antalet
skattebönder minskar betydligt i båda socknarna, det vill säga att antalet skattebefriade hemman
ökar. Frågor kring vilken typ av gårdar som skattebefrias, anläggs eller ödeläggs ska försöka
besvaras.
DIAGRAM 25: NYA HEMMAN, HEMMANSKLYVNINGAR, KAMERALA OCH DEMOGRAFISKA
ÖDEHEMMAN I LULEÅ SOCKEN 1600 – 1607
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Det mest anmärkningsvärda är det stora antalet skattebefriade hemman, så kallade kamerala
ödegårdar. Det uppgår till närmare 140 stycken år 1606, nära ¼ av samtliga gårdar. Det sker
förhållandevis få hemmansklyvningar och även relativt få hemman ödeläggs. Nitton nya gårdar
tillkommer och av dessa företräds tolv av knektar och fyra av husmän. De nya gårdarna är inte
traditionella nybyggen utan utgörs troligen i huvudsak av hemman etablerade genom jordköp
och/eller avstyckningar.
Det stora antalet kamerala ödehemman vittnar naturligtvis om ekonomiska problem på många
gårdar. Andra exempel kan tas från kvartalspenningen från år 1602. I den längden registreras en
utfattig, en utarm, tre husarma och sju personer som förmå intet. I 1605 års mantalslängd finns 24
husarma och en tiggare. I de tidigare namngivande längderna, som förekom fram till 1571, finns
inte några av dessa kategorier nämnda. Uppenbart har stora förändringar skett i samhället på några
väsentliga punkter.
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DIAGRAM 26: NYA HEMMAN, HEMMANSKLYVNINGAR, KAMERALA OCH DEMOGRAFISKA
ÖDEHEMMAN I KALIX SOCKEN 1600 – 1607
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Liksom i Luleå socken ökar antalet skattebefriade hemman starkt efter 1604 även i Kalix socken..
Närmare 40 % av gårdarna år 1606 befriade från skatt, en mycket hög siffra. Antalet nya hemman
och hemmansklyvningar är mycket få under denna period. De demografiska ödegårdarna är fler än
nytillskottet av gårdar vilket leder till en minskning av antalet gårdar i Kalix socken. I de övriga
socknarna i området ökade antalet gårdar under 1600-talet. Minskningen av antalet gårdar
tillsammans med den stora andelen skattebefriade hemman i Kalix tyder på speciella ekonomiska
svårigheter i den socknen. I exempelvis 1605 års mantalslängd förekommer 15 knekthemman och
39 husmanshemman, samtliga skattebefriade.
Jordeböckerna i Sverige och ett par socknar i Egentliga Finland för perioden 1595 till cirka 1610
ger i allmänhet en bild av starkare eller svagare utveckling. Undantaget är undersökningsområdet,
landskapet Ångermanland, Marks härad och Vemo socken i Egentliga Finland som visar en
tillbakagång i jordskattemantalet. I undersökningsområdet är dock tillbakagången i antalet gårdar
skenbar och beror på att antalet skattebefriade hemman ökar kraftigt under 1600-talet första år. I
verkligheten ökar antalet gårdar i området i likhet med de flesta härader och socknar i Sverige. Det
sker alltså en positiv bebyggelseutveckling inom norra fögderiet.
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JORDBRUKET 1595 – 1607
År 1605 sker en ny skattläggning för hela fögderiet. För övrigt justeras endast skatten vid ett tillfälle
i fögderiet, i Torneå socken år 1604, där skatten höjs med ca 2 %. Utvecklingen ligger i linje med
det som framkommer i jordeböckerna där två nya bebyggelseenheter registreras i Torneå socken i
början av 1600-talet, Lappträsk och Pajala.288
Jordbrukets utveckling, det vill säga åkerbruket och boskapsskötseln, kommer för hela
undersökningsperioden att behandlas utförligare i avslutningen. För denna period, 1595 till 1607,
ska endast ett par uppgifter redovisas. Först åkerarealens utveckling där ett par källor kan användas.
Skattläggningen 1605 (redovisas i jordeboken från år 1607 289) innebär en jordrevning, det vill säga
en mätning av åkerarealen, och uppgifterna är därför mycket tillförlitliga.290 I 1599 års
hjälpskattelängd redovisas också åkerarealen men här är det endast fråga om en uppskattning.291 För
Luleå och Kalix socknar har åkerarealen, i tunnor utsäde, sammanställts för år 1599 och 1607 i
tabellen nedan.
TABELL 73: ÅKERAREALEN I KALIX OCH LULEÅ SOCKNAR ÅR 1599 OCH 1607 I TUNNOR
UTSÄDE.
Socknen Åkerarealen Åkerarealen
År 1599

Kalix
Luleå

551
1 311

År 1607 292

438
1 348

För Luleå socken ligger siffrorna så nära varandra att det inte går att uttala sig om någon förändring
i åkerarealens storlek mellan de två tillfällena. Det kan mycket väl vara så att förändringen är
marginell och att uppskattningen år 1599 av åkerarealen ligger mycket nära verkligheten. För Kalix
sockens vidkommande måste nog ändå den stora differensen tyda på en nedgång i åkerarealen även
om den sannolikt inte är i den storleksordning som siffrorna antyder. Det framgick ju också tidigare
att antalet gårdar i Kalix socken faktiskt minskade i början av 1600-talet. En undersökning av
utvecklingen i Torneå och Piteå socknar och en analys på individ- och bynivå skulle nog kunna
klarlägga eventuella förändringar i åkerarealens storlek mellan de två tidpunkterna. Det finns dock
inte möjlighet att i föreliggande studie utföra en sådan undersökning.
För jordbrukets andra viktiga halva, boskapsskötselns, finns uppgifter dels i 1599 års
hjälpskattelängd och dels i längden över Älvsborgs lösen från 1571.293

Västerbotten 1601: 4A, KA och 1602 : 7, KA
Västerbotten 1607 : 3, KA
290 Enligt Jonsson finns inga jordrevningsprotokoll bevarade och det är därför tveksamt om egentliga jordmätningar har ägt rum. Se
Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 99. (Umeå 1971).
291 Västerbotten 1600 : 2B, KA
292 Uppgifterna för 1607 från Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, tabell 30 sid. 261. (Umeå 1971).
293 Västerbottens 1600 : 2B, KA och Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland, Västerbotten, Finland, KA
288
289
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Utvecklingen mellan dessa år kan undersökas med avseende på antalet kor i hushåll och socknar.
TABELL 74: ANTALET KOR OCH UNGNÖT I NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR ÅR 1571 OCH
1599
Socknen Kor + ungnöt Kor + ungnöt Förändring i %
År 1571

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

År 1599

2075
2095
3999
2612

2921
2344
3249
2632

+ 41
+ 12
- 19
+ 1

Källa: För år 1571, Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland, Västerbotten, Finland, KA

Förändringen under dessa knappa 30 år är avsevärd. De två nordliga socknarna fortsätter att
utvecklas starkt, speciellt Torneå socken, medan de sydliga socknarna antingen stagnerar eller går
tillbaka.
I sin undersökning av bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i Egentliga Finland
berör Eljas Orrman även boskapsskötselns utveckling i området.294 Han ställer frågan om
uppgifterna om husdjursbeståndet 1571 är jämförbara med uppgifterna från hjälpskatterna från
sekelskiftet sextonhundra.295 Närmast är det då frågan om gruppen kor omfattar samma
åldersgrupper 1571 och 1599 och om ungboskapen 1571 har sin motsvarighet i summan av stutar
och kvigor 1599. Det kan konstateras att antalet ungnöt är mycket större 1571 jämfört med 1599,
både i de av Orrman undersökta socknarna och i föreliggande undersökningsområde. Orrman
finner det därför troligt att man fört treåriga hondjur till gruppen kor vid det senare
taxeringstillfället. Om vi antar att så är fallet även i undersökningsområdet blir utvecklingen något
annorlunda i socknarna. Det innebär fortfarande en tillväxt av kor i Torneå, Kalix och Piteå
socknar om än något svagare. För Luleå socknar betyder det en svag tillbakagång mellan åren 1571
och 1599.
Hjälpskatten 1601 redovisar antalet hästar och ston samt vuxna nötkreatur (kor och oxar) i
socknarna. Antalet kor i samtliga socknar är väsentligt lägre detta år jämfört med 1599. I Torneå
och Piteå är minskningen drygt en tredjedel (39 respektive 35 %), i Luleå sker en halvering (48 %)
och i Kalix socken är minskningen nära två tredjedelar (63%). Det framkommer inte något i
handlingarna som kan förklara denna drastiska minskning av antalet registrerade kor. En studie på
lägre nivåer (by- och individnivå) visar på en överraskande överensstämmelse med siffrorna på
sockennivå. Så varierar minskningen i Luleå sockens byar mellan 43 och 54 %. För många på

Eljas Orrman Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i Egentliga Finland under senmedeltiden och 1500-talet, sid. 140-3.
(Helsingfors 1986).
295 Hjälpskatterna i Orrmans område motsvaras i denna undersökning av hjälpskatten från år 1599.
294
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individnivå gäller också en halvering av antalet registrerade kor 1601 i förhållande till 1571 års
siffror.
Från Finland finns uppgifter om en kraftig reducering av djurbesättningarna under åren 1601
och 1602. Storleken på minskningen varierade mellan 20 och 50 %. Bakgrunden är missväxt och
boskapspest.296 Detta kan också vara en förklaring till utvecklingen i undersökningsområdet.
Tiondeuppgifter från Kalix och Luleå socknar tyder på mycket svaga skördar åren 1601 och 1602
[Se BILAGA 13: KYRKOTIONDE I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR 1557 – 1608].

BEFOLKNINGEN 1595 – 1610
Bågamantalet under åren 1563 till 1595 speglade inte folkmängdens storlek. Detsamma gäller för
åren 1595-1606. Knektar fortsätter att skrivas ut från bågamantalet och många män i åldersgruppen
16-60 år står utanför bågamantalet. Det kan ändå vara av intresse av att redovisa bågamantalets
förändring under perioden [Se DIAGRAM 27].
Ett par saker är värt att notera. Dels att Torneå sockens bågamantal överstiger Luleå sockens
med början från tidigt 1600-tal. Dels att bågamantalet i alla socknar, förutom i Torneå, är mycket
lågt det sista året som bågaskatten finns kvar, år 1606. Det sammanfaller allmänt med mycket låga
skatte- och gärdemantal vid mitten av 1600-talets första decennium. Allt tyder på att 1600-talet
första år är dramatiska med avseende på utvecklingen av olika mantal.
DIAGRAM 27: BÅGAMANTALET I NORRA FÖGDERIET
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Rainer Fagerlund, Finlands historia 2, sid. 48. (Ekenäs 1996).

170

Luleå

1605

1603

1601

1599

1597

1595

1200
1000
800
600
400
200
0

Norra fögderiet

Bågamantalslängderna är åter nominativa för några år i början av 1600-talet, år 1602 och 1604 till
1606. Förhållandet mellan bågaskattemantalet (manliga skattebönder) och bågamantalet
(bågaskattemantalet plus hemmavarande söner, bröder och mågar) för åren 1561 till 1571 och åren i
början av 1600-talet i Luleå och Kalix socknar redovisas nedan i DIAGRAM 28 OCH 29.

DIAGRAM 28: MANLIGA SKATTEBÖNDER OCH DERAS HEMMAVARANDE SÖNER, BRÖDER
OCH MÅGAR 1561 - 1606. LULEÅ SOCKEN
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DIAGRAM 29: MANLIGA SKATTEBÖNDER OCH DERAS HEMMAVARANDE SÖNER, BRÖDER
OCH MÅGAR 1561 - 1606. KALIX SOCKEN
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Antalet hemmavarande söner, bröder och mågar ligger år 1602 på ungefär samma nivå som i
början av 1570-talet för att sedan minska efter år 1603. Siffrorna från 1602 uttrycker den
återhämtning och stabilisering av befolkningen som skett efter den kraftiga tillbakagången under
1570-talet och början av 1580-talet. Minskningen i bågamantalet efter 1603 torde ha som orsaker
en fortsatt utskrivning av knektar, ett ökat antal skattebefriade hemman och en
befolkningsminskning. Bågamantalet speglar som sagt inte folkmängdens storlek under denna
period utan här måste annat material bearbetas för att för att erhålla en riktigare bild av
befolkningens storlek i slutet av perioden.

Befolkningens storlek 1577/79 och 1610
Under den förra undersökningsperioden kunde vid ett tillfälle, i slutet av 1570-talet, antalet män i
ålderskategorin 16 – 60 år beräknas. Det har visats sig att den kategorin utgör cirka 25,2 % av
totalbefolkningen under 1800-talet och senare och att det kan antas att denna relation även är riktig
under 1500- och 1600-talen. Det är möjligt att med hjälp av 1606 års bågamantalslängd och 1610
års hjonelagslängd komma nära antalet män i åldersspannet 16 – 60 år och därmed även kunna
beräkna folkmängden i slutet av 1600-talets första årtionde.297 Antal män mellan 16 och 60 år och
folkmängden i Kalix och Luleå socknar cirka år 1610 redovisas i TABELL 75 nedan.
TABELL 75: ANTAL MÄN 16 – 60 ÅR OCH FOLKMÄNGDEN CIRKA 1610 I LULEÅ OCH
KALIX SOCKNAR
Socken Antal män Folkmängden
16 – 60 år 1606/1610
1606/1610

Kalix
Luleå

262
526

1039
2087

Det är också möjligt att beräkna antalet gifta män och änklingar år 1610/1611 för samtliga socknar,
liksom det var möjligt år 1559 för Luleå socken. Enligt vanliga proportioner, och som användes för
att beräkna folkmängden år 1559, ska antalet gifta män och änklingar utgöra 18,47 % av hela
befolkningen. Antalet gifta män + antalet änklingar inom jordskattemantalet + antagandet att 10 %
av dessa kategorier finns utanför mantalet ger, enligt proportionerna ovan, folkmängden år
1610/1611.298 I tabellerna nedan redovisas beräkningar för år 1610/1611 och uppgifter om
folkmängden från slutet av 1570-talet.

Bågamantalet år 1606, se Västerbotten 1606: 3, KA. Bågamantalslängden har kompletterats från mantalslängder för de som ej ingår
i bågamantalet, det vill säga husmän, knektar m fl. kategorier. Antalet söner och drängar i hushållen, se Västerbotten 1610 : 16, KA
298 Antalet hjonelag och änklingar, se Västerbotten 1610 : 16, KA och 1611 : 12, KA.
297
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TABELL 76: ANTAL GIFTA MÄN OCH ÄNKLINGAR I NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR
1610/1611 OCH FOLKMÄNGDEN 1577/79 OCH 1610/1611
Socken Folkmängd Antal gifta män Folkmängd Förändring i %
1577/79

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

och änklingar
1610/11

2075
1309
2289
1555

402
194
376
245

1610/11

1577/79 –1610/11

2176
1050
2035
1326

+ 4,9
- 19,8
- 9,0
- 14,7

I förhållande till slutet av 1570-talet är alltså folkmängden mindre cirka 1610. Här utgör Torneå
socken ett undantag med en viss ökning av befolkningen. Torneå skiljer sig på flera sätt från de
övriga socknarna, både vad som avser bebyggelseutvecklingen och jordbrukets tillväxt.
Utvecklingen är dock uppenbart inte linjär. Allt tyder på en klar återhämtning under 1580- och
1590-talet efter den kraftiga nedgången under 1570-talet. Bågamantalets storlek i början av 1600talet pekar mot att befolkningens storlek i början av 1600-talet kan vara på samma nivå som under
andra halvan av 1560-talet. Den sista kraftiga befolkningsminskningen sker alltså vid mitten av
1600-talets första decennium. Denna utveckling gäller åtminstone de tre sydligaste socknarna,
Kalix, Luleå och Piteå.
Vahtola har uppskattat folkmängden i Torneå socken år 1543 till mellan 1700 – 2300.299 I denna
undersökning beräknas befolkningen till knappt 1800 personer samma år. Folkmängden i samma
socken har uppskattats av några forskare omkring år 1600 till mellan 1900 och 2500 invånare.300
Beräkningen i denna studie ligger på knappt 2200 personer år 1600.

Befolkningsutvecklingens konsekvenser
Nedgången i folkmängden under 1570-talet följdes av en positiv utveckling från mitten på 1580talet och fortsätter även under en del av denna fjärde period (1595 – 1607), fram till 1603.
Folkmängden når inte upp till 1560-talets nivåer och något befolkningstryck mot en vidare
utveckling av jordbruket existerar därför inte. Återhämtningen leder inte heller till någon starkare
tillväxt av nybyggen. Hushållsstorleken ökar men når inte den heller upp till nivåerna i början av
1560-talet. Inget krav ställs därför heller på någon tillväxt av de existerande gårdarna.
Återhämtningen torde även leda till en föryngring av befolkningen.

299
300

Tornedalens historia I : Från istid till 1600-talet, s 247. (Utg. Av Tornedalskommunernas historiebokskommitté).
Tornedalens historia II : Från 1600-talet till 1809, s 46. (Utg. Av Tornedalskommunernas historiebokskommitté).
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Från omkring 1604 och fram till undersökningens slut, år 1610, verkar det ske en kraftig
befolkningsminskning. Få unga människor finns på gårdarna vid denna tid, särskilt tydligt syns det i
Luleå sockens siffror.301

RIKA OCH FATTIGA
Denna sista undersökningsperiod är kort men ändå ska en analys av utvecklingen inom
bondekollektivet göras. Små och stora bönders andelar av åkerarealen kan studeras för år 1599, år
1601 och 1607. Tiondelängder finns att tillgå för åren 1603 till 1607. Liksom i 1599 års
hjälpskattelängd redovisas boskapsbeståndet i 1601 års längd. Vid det senare tillfället har dock
antalet djur minskat mycket kraftigt. Perioder med missväxt och boskapspest reducerade ofta
djurbesättningarna kraftigt men källorna berättar inte om det är skälet till minskningen i
undersökningsområdet vid detta tillfälle. Intressant kan vara att se om nedgången är likartad för
olika bondegrupper. Undersökningen gäller Luleå och Kalix socknar.
TABELL 77: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA JORDÄGARNAS ANDEL OCH DE 10 OCH
25 % AV DE MINSTA JORDÄGARNAS ANDEL AV ÅKERN ÅR 1599, 1601 OCH 1607 I LULEÅ
SOCKEN

År
År 1599
År 1601
År 1607

10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

22,6
24,9
22,9

48,5
47,2
44,6

74,3
72,8
71,2

2,7
2,9
3,1

8,8
11,1
10,3

TABELL 78: DE 10, 25 OCH 50 % AV DE STÖRSTA JORDÄGARNAS ANDEL OCH DE 10 OCH
25 % AV DE MINSTA JORDÄGARNAS ANDEL AV ÅKERN ÅR 1599, 1601 OCH 1607 I KALIX
SOCKEN

År
År 1599
År 1601
År 1607

10 % av de
25 % av de
50 % av de
10 % av de
25 % av de
rikaste bönderna rikaste bönderna rikaste bönderna fattigaste bönderna fattigaste bönderna

21,0
24,7
21,7

45,3
46,4
44,5

73,6
70,2
71,7

2,4
3,9
3,2

9,2
9,9
10,0

Det har skett vissa mindre förändringar under denna korta tid mellan 1599 och 1607 när det gäller
olika bondegruppers andelar av åkern. Den fattigaste halvan av bönderna har stärkt sin ställning
något. Detta har skett på mellanböndernas bekostnad.
När det gäller boskapsbeståndet och tiondeleveranserna ska endast 10 % av de rikaste och
fattigaste böndernas andelar undersökas. En kraftig reduktion av boskapsbeståndet sker mellan

301

Så är antalet söner och drängar enligt hjonelagslängderna år 1610 och 1611 i Luleå socken endast 47 respektive 53. Se Västerbotten
1610 : 16, KA och 1611 : 12, KA
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1599 och 1601. I Kalix socken minskar antalet kor från 1871 år 1599 till 692 år 1601, med nära 2/3
och i Luleå socken med nära hälften, från 3006 till 1565.302
TABELL 79: 10 % AV DE STÖRSTA BOSKAPSÄGARNAS ANDEL OCH 10 % AV DE MINSTA
BOSKAPSÄGARNAS ANDEL AV DET TOTALA ANTALET BOSKAP ÅR 1599 OCH 1601 I LULEÅ
OCH KALIX SOCKNAR
År
År 1599
År 1601

Luleå socken
Luleå socken
Kalix socken
Kalix socken
10 % av de
10 % av de
10 % av de
10 % av de
största boskapsägarna minsta boskapsägarna största boskapsägarna minsta boskapsägarna

23,2
22,6

2,8
2,7

22,7
20,3

2,7
2,7

Den starka minskningen av antalet kor, oavsett dess orsak, har inte inneburit någon väsentlig
förändring i relationen mellan stora och små boskapsägare.
TABELL 80: 10 % AV DE STÖRSTA TIONDEGIVARNAS ANDEL OCH 10 % AV DE MINSTA
TIONDEGIVARNAS ANDEL AV DET TOTALA TIONDET ÅR 1557 OCH 1561 I LULEÅ OCH
KALIX SOCKNAR
År
År 1601
År 1603
År 1604
År 1605
År 1606
År 1607

Luleå socken
Luleå socken
Kalix socken
Kalix socken
10 % av de
10 % av de
10 % av de
10 % av de
största tiondegivarna minsta tiondegivarna största tiondegivarna minsta tiondegivarna

25,9
36,5
33,4
29,7
29,7
30,4

1,9303
2,0304
1,2306
1,3308
1,5310
1,2312

25,5
35,2
32,1
27,7
31,6
28,6

1,9
2,6305
1,6307
1,5309
2,1311
1,8313

Norrland 1600: 2B, KA och Västerbotten 1601: 4B, KA
Detta år ger 35 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna.
304 Detta år ger 140 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna.
305 Detta år ger 44 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna.
306 Detta år ger 19 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna.
307 Detta år ger 22 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna.
308 Detta år ger endast 6 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde.
309 Detta år ger 19 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna.
310 Detta år ger 48 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna.
311 Detta år ger 13 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna.
312 Detta år ger 32 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna.
313 Detta år ger 10 bönder i tiondelängden inget tionde. Dessa finns inte med i sammanställningen utan de 10 % av de fattigaste
bönderna som levererat något tionde. Det ger naturligtvis ett för högt värde till den fattigaste delen av bönderna
302
303
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Som synes är variationen stor när det gäller de 10 procenten som ger mest i tionde, mellan 25 och
35 % av det totala tiondet. Däremot finns ingen tendens mot att andelen ökar eller minskar över
tiden. Som synes är variationen stor också när det gäller antalet bönder som inte ger något tionde
alls. På grund av detta säger inte siffrorna så mycket om de fattigare böndernas andel av tiondet.

SAMMANFATTNING
Utvecklingen från mitten av 1590-talet fram till sekelskiftet i mångt och mycket en fortsättning på
den föregående perioden som slutade år 1595. Gårdarna och skattemantalet växer, antalet
skattebefriade hemman minskar. I början av1600-talet sker en dramatisk nedgång i mantalet, det vill
säga antalet skattebönder minskar och de små mantalen, 1/4 och 1/3, ökar starkt på bekostnad av de
hela och halva mantalen. Nedgången i mantalet beror på att de skattebefriade hemmanens antal åter
stiger kraftigt. Resultatet blir att antalet totalt mantalsatta gårdar minskar och att bland dessa gårdar
ökar de små mantalen. I Kalix socken, till exempel, är endast åtta gårdar satta till ett helt mantal av
totalt 156 år 1606. Orsaken till denna utveckling kan inte vara annat än stora ekonomiska
svårigheter i socknarna under 1600-talet första år. Trots dessa problem av ekonomisk art fortsätter
antalet gårdar att stiga i tre av socknarna; i Kalix sker dock en viss tillbakagång.
Bebyggelseutvecklingen är densamma i de flesta områden i Sverige: en tillväxt och i Värmland och
Närke är utvecklingen påtagligt stark.
De nya gårdarna i undersökningsområdet är inte traditionella nybyggen utan utgörs fortsatt i
huvudsak av hemman som byggts upp genom jordköp eller genom avstyckningar från större
gårdar. Med ett nybygge menas uppodling av ny mark, registrering och skattebefrielse under några
år och slutligen skattläggning och inskrivning i jordeboken. De nya gårdar som tillkommer är i
allmänhet inte av det slaget. Det visar sig att både husmän och knektar förestår många av de nya
gårdarna och en stor andel av dem är också mycket små.
Jordbrukets utveckling, åkerbruket och boskapsskötseln, är fortsatt svårbedömd. Det verkar
som åkerbruket står stilla medan en utveckling sker inom boskapsskötseln. Befolkningens storlek
har uppskattats omkring år 1610/1611. Detta år är den lägre än vid förra skattningen år 1577/79
(förutom i Torneå socken); en återhämtning i befolkningen verkar ske under 1580- och 1590-talet
för att sedan från omkring 1604 åter minska kraftigt för att nå sin lägsta nivå under hela
undersökningsperioden år 1610. Bågamantalslängderna innehåller mycket få hemmavarande söner
under de sist åren 1605 – 1607 vilket tyder på att få unga människor finns på gårdarna. I slutet av
perioden är alltså folkmängden som minst och gårdarna som flest. Följden blir naturligt mindre
hushållsstorlekar. Den genomsnittliga hushållsstorleken i Luleå socken omkring 1610 kan vara så
liten som 4,3 jämfört med situationen år 1559 då siffran var 7,5 personer/hushåll.
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AVSLUTNING
INLEDNING

S

om framgått av FÖRARBETET har mycket utrymme ägnats frågor kring källorna för studien.

Att källmaterialet utsätts för en närgången granskning är naturligt och självklart. En undersökning
av deras kvalitet är nödvändig för att kunna avgöra om det är möjligt att lämna en någorlunda
korrekt beskrivning av ett tillstånd eller en utveckling. Granskningen visade källmaterialets höga
kvalitet med avseende på fullständighet och aktualitet.
HUVUDARBETET var beskrivande och empiriskt, det vill säga det försökte inte i första hand

förklara och teoretisera utvecklingen, utan i stället bara redovisa den utifrån källmaterialet. Från och
till gjordes naturligtvis ändå försök att förklara och diskutera orsaker och sammanhang; dessutom
kommer i denna

AVSLUTNING

tid att läggas på en studie av eventuella samband mellan olika

företeelser; det vill säga hur är utvecklingen av bebyggelsen, befolkningen och jordbruket relaterade
till varandra?.
Tyngdpunkten har legat på att visa utvecklingen av bebyggelsen i undersökningsområdet. Skälen
till detta var framförallt två, dels var källmaterialet bäst ägnat en sådan inriktning, dels var flera
områden i Sverige undersökta med avseende på bebyggelseutvecklingen, vilket möjliggjorde
jämförelser.
Befolkningsutvecklingen och jordbrukets utveckling var två andra områden som undersöktes i
huvudarbetet. I denna avslutande del ska utvecklingen inom samtliga områden redovisas för hela
undersökningsperioden, det vill säga cirka 1530 till 1610, och jämförelser ska göras med andra
regioner när det gäller bebyggelseutvecklingen. Även synpunkter på utvecklingen som andra
undersökningar givit upphov till ska redovisas och diskuteras. Vidare ska redogöras för den sociala
utvecklingen samt diskutera andra likartade studier.
I

FÖRARBETET

redovisades en modell för utvecklingen under 1500-talet och det redogjordes

även för ett empiriskt material. Frågor som ska försöka besvaras är om modellen är tillämplig på
undersökningsområdet och om studien kan bekräfta andra undersökningars empiriska resultat.
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BEBYGGELSEN
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN I NÅGRA OMRÅDEN I SVERIGE FRÅN CIRKA MITTEN AV 1500TALET TILL CIRKA 1610.
Bebyggelseutvecklingen i undersökningsområdet och andra regioner i Sverige redovisas i TABELL
81 nedan. För undersökningsområdet presenteras antalet gårdsbruk, det vill säga samtliga gårdar
förutom de skattebefriade nybyggena. För Vemo och S:t Mårtens socknar uppges antalet bebodda
gårdar. För övriga delar redovisas antalet jordeboksgårdar, det vill säga egentligen kamerala enheter,
vilket innebär att jämförelsen mellan olika områden i vissa fall haltar. En viktig skillnad är att i
undersökningsområdets redovisning ingår hemmansklyvningar vilka i allmänhet inte redovisas för
övriga områden. Både denna undersökning och andra har visat att storleken på
hemmanklyvningarna kan vara betydande. Under perioden 1540 -1565 utgör hemmansklyvningarna
cirka 30 % i Luleå och i Kalix cirka 40 % av hela tillväxten av gårdar [Se s 122]. Myrdal har i sin
sammanfattande

artikel

om

1500-talets

bebyggelseexpansion

redovisat

den

dolda

314

År 1571

hemmansklyvningen 1571 och 1599-1601 i procent av gårdetalet för ett tjugotal härader.

är medianen mellan 14-18 % och 1599/1601 18 %. Genomsnittet med hänsyn till antalet bruk är år
1571 21 % och år 1599/1601 32 %. Siffrorna visar dels att hemmansklyvningen är omfattande och
dels att den ökar över tiden. Skillnaden mellan olika härader kan dock vara avsevärd.
Ett par av undersökningarna beräknar den faktiska ökningen av jordeboksgårdar med hänsyn till
nybyggenas frihetsår. Dessa förbehåll innebär att jämförelsen av bebyggelseutvecklingen mellan
olika områden inte kan göras på ett korrekt sätt. Tabellen nedan [TABELL 81:
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN
TILL

CA

1610,

GENOMSNITTLIG

BEBYGGELSEUTVECKLINGEN
FÖRÄNDRING]

ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV

FRÅN

CA

100-ÅRIG
1540

TILL

FÖRÄNDRING]
CA

1610,

SVERIGE

FRÅN CA

och

KARTA

GENOMSNITTLIG

1540
10:

100-ÅRIG

visar dock tydliga och riktiga tendenser när det gäller bebyggelseutvecklingen inom

olika regioner. I tabellen och kartan redovisas förändringarna i ett hundraårsperspektiv, det vill säga
tillväxt och tillbakagång i olika regioner beräknas i procent under hundra år. En siffra på 100 % för
en region innebär en fördubbling av bebyggelsen.
Även om en viss försiktighet måste iakttas vid jämförelser mellan olika härader och regioner kan
ändå, förutom tendenser i bebyggelseutvecklingen, även storleken på förändringarna kommenteras
på olika nivåer. Det visar sig att endast fyra enheter har en tillväxt som innebär en fördubbling av
314

Janken Myrdal, 1500-talets bebyggelseexpansion : en forskningsöversikt i Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och
bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar, sid. 119-120. Red. av Anders Perlinge. (Stockholm 1996).
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bebyggelsen under 100 år. Det gäller två härader i Värmland, Gillbergs och Kils, ett härad i
Västergötland, Flundre och en socken i Västerbotten, Torneå. Det visar sig också att den
sammanlagda tillväxten i de fem härader i Värmland som undersökts leder till en dryg fördubbling
av bebyggelsen på 100 år. Överhuvud avviker Värmland som landskap när det gäller
bebyggelsetillväxten i Sverige.
TABELL 81: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR FRÅN
CA 1540 TILL CA 1610, GENOMSNITTLIG 100-ÅRIG FÖRÄNDRING
Landskap

Tidsperiod

Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Småland
Småland
Småland
Småland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Närke
Närke
Närke
Närke
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Egentliga Finland
Egentliga Finland

1540 - 1607
1540 - 1607
1540 - 1607
1540 - 1607
1540 - 1607
1541 - 1610
1540 - 1610
1540 - 1610
1539 - 1600
1540 - 1610
1540 - 1600
1540 - 1600
1540 - 1600
1540 - 1600
1555 - 1600
1555 - 1600
1555 - 1600
1555 - 1600
1540 - 1610
1545 - 1600
1545 - 1600
1545 - 1600
1547 - 1600
1547 - 1600
1546 - 1600
1540 - 1600
1543 - 1611
1543 - 1611
1562 - 1611
1589 - 1606
1540 - 1606

Undersökningsområde
Norra fögderiet
Piteå socken
Luleå socken
Kalix socken
Torneå socken
Konga härad
Uppvidinge härad
Södra Möre härad315
Norra Vedbo härad
Visnums härad
Kils härad
Grums härad
Gillbergs härad
Jösse härad
Hardemo härad
Grimstens härad
Edsbergs härad
Kumla härad
Vadsbo härad
Askims härad
Sävedals härad
Vättle härad
Ale härad
Flundre härad
Bollebygds härad
Marks härad
Lysings härad
Göstrings härad
Kinda härad
S:t Mårtens socken
Vemo socken

Antal Antal
Förändring i %
gårdar gårdar under 100 år
1122
1557
57,8
267
306
21,8
400
525
46,6
186
251
52,1
269
479
116,5
722
829
21,5
675
749
14,6
877
945
11,1
327
425
49,1
106
176
94,3
114
237
179,8
98
144
78,2
171
275
101,3
146
230
95,9
122
143
38,3
162
183
28,8
223
273
49,8
175
201
33,0
926
1237
48,0
204
209
4,5
194
218
21,4
235
256
16,2
308
377
42,3
99
155
106,7
140
181
54,2
958
991
5,7
347
426
33,4
448
505
18,7
436
512
35,6
206
212
4,41
401
295
- 40,1

Källor: Se KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR JÄMFÖRELSE, sid. 90

Kartan på nästa sida visar utvecklingen i några större områden i Sverige.

315

Enligt Larsson är det svårt att korrekt rekonstruera gårdetalet för denna period i Södra Möre. Siffrorna i tabellen bygger på den
ökning av nybyggen som Larsson anger. Se Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 15001640, sid. 89-90. (Lund 1972).
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KARTA 10: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN FRÅN CA 1540 TILL CA 1610, GENOMSNITTLIG
100-ÅRIG FÖRÄNDRING

I 57,8 %

I VÄSTERBOTTEN Undersökningsområde: Norra
fögderiet
II SÖDRA SMÅLAND Undersökningsområde: Konga,
Uppvidinge och Södra Möre härader
III VÄRMLAND Undersökningsområde: Kils, Grums,
Gillbergs och Jösse härader
IV NÄRKE / VÄSTERGÖTLAND / VÄRMLAND
Undersökningsområde: Hardemo, Grimstens, Edsberg,
Kumla härader i Närke och Vadsbo härad i Västergötland
och Visnum härad i Värmland
V SYDVÄSTRA MELLERSTA VÄSTERGÖTLAND
Undersökningsområde: Askim, Sävedal, Vättle och Mark
härader
VI NORDVÄSTRA MELLERSTA
VÄSTERGÖTLAND Undersökningsområde:, Ale,
Flundre och Bollebygd härader
VII ÖSTERGÖTLAND / SMÅLAND
Undersökningsområde: Lysinge, Göstring och Kinda
härader i Östergötland och Norra Vedbo härad i norra
Småland

TILLVÄXT PÅ 100 ÅR ≤ 20 %
TILLVÄXT PÅ 100 ÅR > 20 - ≤ 50 %
TILLVÄXT PÅ 100 ÅR >50 - ≤ 100 %

III 112,5 %

TILLVÄXT PÅ 100 ÅR

IV 54,7 %
VI 57,3 %

VII 32,4 %

V 9,3 %
II 15,8 %
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> 100 %

Samtliga undersökta områden i Sverige uppvisar tillväxt under undersökningsperioden. Några har
dock svag tillväxt, till exempel Askims och Marks härad i Västergötland. Tillväxten ligger mellan 15
och 60 % för en klar majoritet av härader och socknar. Det kan förekomma stora skillnader mellan
närliggande områden. Så har Flundre härad i Västergötland en tillväxt på 106,7 % och Askims
härad, en bit söderut, endast en tillväxt på 4,5 %.
Tillväxten kan sägas vara svag, under 20 %, i södra Småland och mellersta Västergötlands
sydvästra del. Den är relativt stark, drygt 30 %, i delar av norra Småland och delar av Östergötland.
Den är stark i Närke och norra Västergötland med en tillväxt på drygt 50 % och mycket stark i
Värmland med en dryg fördubbling av antalet jordeboksgårdar. Tillväxten är också stark i norra
fögderiet i Västerbotten, men uppgifterna är inte helt jämförbara med de i södra och mellersta
Sverige på grund av att hemmansklyvningarna är inräknade i de förras siffror. Det gemensamma för
alla regioner i Sverige är bebyggelsetillväxten under 1500-talet.
Janken Myrdal skriver om bebyggelseutvecklingen i Sverige under 1500-talet:.
I bebyggelseutvecklingen kan man urskilja ett särskilt expansivt område i Värmland och norra Göta Älv-dalen,
med en ökning på omkring 75-100 %. Men den värmländska undersökningsregionen måste differentieras. Tydligen
har de västligaste delarna av landskapet haft en mindre expansion än de centrala. För övriga delar – södra och
västra dåvarande Sverige – är det svårare att identifiera några klara skillnader, ökningen har varit omkring 30 –
50 % i de flesta härader. Det centrala Närke och de undersökta delarna av Östergötland tillhör de minst expansiva
medan Visnum, Vadsbo och Edsbergs härader i utkanten av det värmländska expansionscentrumet tillhör
häraderna med den högsta ökningstakten.316

Det ovan visar på stora skillnader utvecklingen i olika regioner men också på stora differenser
mellan närliggande härader och socknar. Myrdal fördjupar sig inte i någon diskussion av skälen till
dessa förhållanden. Bååth konstaterar i sin undersökning av utvecklingen i Norra Vedbo, att
ökningen av jordeboksbebyggelsen varit kraftig där i förhållande till andra närliggande småländska
och östgötska områden. Hon noterar också den jämförelsevis svaga ökningen i Norra Vedbos
grannhärader Lysing och Göstring och anser det vara en möjlighet, att bebyggelseökningen i dessa
härader med stor andel byar i stället skett i form av hemmansklyvning.317
Eva Österberg noterar, och refererar till Larssons undersökning, att ytmässigt likvärdiga härader
uppvisar betydande olikheter både i den totala bebyggelsens omfattning och i ökningsprocenten för
perioden 1540 - 1600. I Visnum (ett härad i Värmland) har bebyggelsen en betydligt blygsammare

316
317

Janken Myrdal, 1500-talets bebyggelseexpansion : en forskningsöversikt i Landbon, ladan och lagen och hägnaderna, arbetstiden och
bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar, sid. 124. Red. av Anders Perlinge. (Stockholm 1996).
Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal, sid. 159-60. (Lund 1983).
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utbredning än i Lysing och Göstringe (två härader i Östergötland), men uppvisar den största
bebyggelseökningen. Hon menar att möjliga förklaringar är en starkare befolkningstillväxt i
Värmland; att hindren för tillväxt kan förekomma bara i vissa områden; att bebyggelsen kan ha
anpassats till andra strukturer än den demografiska.318
Brunius anför att resultaten antyder att bebyggelsetillväxten varit större i de mellansvenska
landskapen än i det dåvarande södra Sverige. I det område Brunius undersöker varierar
bebyggelseökningen avsevärt i olika delar. Han konstaterar också stora skillnader mellan skogsbygd
och slättbygd, där skogsbygderna utvecklas åtskilligt starkare och finner förklaringen i det faktum
att odlingsutrymmet varit mer begränsat i slättbygderna.319
Larsson finner också att nästan hela bebyggelsetillväxten skedde i vad som kan kallas
skogsbygd.320 Bååth, å andra sidan, påvisar något överraskande, att i hennes undersökningsområde
har slättbygden utvecklats starkast. Hon menar att en analys i termer av skogs- och slättbygd är ett
alltför trubbigt instrument321. Uppenbart krävs ytterligare undersökningar på mikronivå för att
förklara de, många gånger, stora regionala och lokala skillnaderna i bebyggelsetillväxten under 1500talet i Sverige.

FAKTORER SOM HAR PÅVERKAT BEBYGGELSEUTVECKLINGEN UNDER 1500-TALET
Skarin nämner tre huvudgrupper av faktorer som kan tänkas påverka bebyggelseutvecklingen. De
är:


Befolkningen, dess storlek och sammansättning. Till denna grupp förs också sjukdomars
betydelse för befolkningens storlek och dess sammansättning



Jorden. Tillgång på odlingsbar jord i förhållande till tillgänglig teknik. Härunder diskuteras
också naturgeografiska förutsättningar som topografi, jordartsförhållanden och klimat.
Dessa för den agrara verksamheten så fundamentala förutsättningar bestämmer också i
hög grad jordbrukets produktionsinriktning.



Politisk-ekonomiska förhållanden. Skattetryck och restriktioner av till exempel kolonisation
kan ha påverkat bebyggelsens struktur. Kommunikationer och närhet till större tätorter
har betydelse för möjligheten att avsätta olika produkter och sannolikt spelat en roll för
befolkningens

benägenhet

att

flytta.

krigshärjningarnas inverkan på bebyggelsen.

Hit

förs

också

omständigheter

som

322

Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, sid 146. (Lund
1977). Den undersökning Österberg refererar till är Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället
1500-1640. (Lund 1972).
319 Jan Brunius, Bondebygd i förändring: Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600, sid. 131. (Lund 1980).
320 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid. 168. (Lund 1972).
321 Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal, sid. 160. (Lund 1983).
322 Ole Skarin, Gränsgårdar i centrum 1: Studier i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600, sid. 38. (Göteborg 1979).
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I dessa grupper torde alla faktorer rymmas som påverkat bebyggelseutvecklingen. En kombination
av faktorer styr en viss utveckling med en större eller mindre tonvikt på en speciell faktor vid ett
visst skede.
Ovan har mer allmänt diskuterats olika faktorers betydelse för bebyggelseförändringar. I det
följande ska redovisas vad författarna till de olika undersökningarna anser vara de viktigaste
faktorerna som påverkat utvecklingen i deras undersökningsområden.
SÖDRA SMÅLAND (LARSSON 1972) 323 Undersökningsområde: Konga, Uppvidinge och Södra Möre härader
VÄSTERGÖTLAND/VÄRMLAND (LARSSON 1972)324 Undersökningsområde: Vadsbo och Visnum härader
ÖSTERGÖTLAND (LARSSON 1972)325 Undersökningsområde: Lysinge, Göstring och Kinda härader

Larsson slår fast ett axiomatiskt förhållande mellan bebyggelse och befolkning.326 Utifrån detta
förhållande skulle befolkningsutvecklingen i stora drag kunna sammanfattas på följande sätt:
Förra delen av 1500-talet präglas av en markerad folkökning, som pågår fram till 1560-talets senare hälft, då en
viss nedgång av folktalet uppenbarligen inträffat. Från 1570-talet till 1620-talets senare år följer åter en stark
befolkningsökning; efter 1599 är denna starkare accentuerad i U II (Vadsbo och Visnum härader, min
anmärkning) och U III (Lysing, Göstring och Kinda härader, min anmärkning) men mindre markerad i U I
(Konga, Uppvidinge och Södra Möre härader, min anmärkning).327

Några belägg för en sådan befolkningsutveckling finns dock inte i källmaterialet, men Larsson
menar att avsaknaden eller frånvaron av hungersnöd och mycket allvarliga farsoter under perioden
pekar på att en befolkningstillväxt ägt rum vilken är den viktigaste orsaken till den
bebyggelseexpansion som kan konstateras i undersökningsområdet.328

VÄRMLAND (ÖSTERBERG 1977) 329
Undersökningsområde: Kils, Grums, Gillbergs och Jösse härader.

Österberg menar att om tendensen i bebyggelseutvecklingen uppfattas som liktydig med tendensen
i befolkningsutvecklingen kommer diskussionen snarast att röra sig kring frågan om graden av
överensstämmelse.330 Relationen bebyggelse – befolkning är emellertid komplicerad. Den totala
befolkningen i ett område behöver inte ha ökat alls trots tillkomsten av ny bebyggelse. Den

Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640. (Lund 1972).
Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640. (Lund 1972).
325 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640. (Lund 1972).
326 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid. 149. (Lund 1972).
327 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid. 149. (Lund 1972).
328 Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid. 167. (Lund 1972).
329 Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, (Lund 1977).
330 Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, sid. 262. (Lund
1977).
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existerande befolkningen kan endast ha omfördelats. Faktorer som kan ha påverkat omfördelningen
är ökat skattetryck, försämrat klimat och/eller statlig bebyggelsepolitik.331
Österberg skriver vidare att det är angeläget att kombinera flera faktorer för att nå en förståelse
för böndernas situation och deras valmöjligheter i det samhällssystem som de levde i.332
Sammanfattningsvis kan sägas att en folkökning verkar vara den viktigaste faktorn i Värmland för
den bebyggelsetillväxt som skett där under 1500-talet. Kolonisationens kronologi tonar ner andra
diskuterade faktorer.333
VÄSTERGÖTLAND (SKARIN 1979) 334
Undersökningsområde: Askim, Sävedal, Vättle, Ale, Flundre, Bollebygd och Mark härader

Skarin förklarar utvecklingen i undersökningsområdet på följande sätt:
Trots att det inte är möjligt att direkt mäta befolkningsförändringar under 1500-talet så torde bebyggelseexpansionen
i uo ca 1500-1560 i första hand ge uttryck för en växande befolkning. Såväl tidigare forsknings resultat som
ökningen av antal gårdsbruk ger anledning till denna slutsats. Huvuddelen av hemmansklyvningen har troligtvis
förorsakats av en kombination av befolkningsökning, produktionsinriktning och statlig kolonisationspolitik. Man
kan dock också räkna med att arvskiften tagit detta bebyggelsemässiga uttryck. En rad faktorer som under
senmedeltiden motverkat en bebyggelseökning har från ca 1500 samverkat på ett för befolkningstillväxt och
produktion positivt sätt.335

NORRA SMÅLAND (BÅÅTH 1983) 336
Undersökningsområde: Norra Vedbo härad

Sammanfattningsvis, skriver Bååth, ter sig graden av samband mellan bebyggelse- och befolkningsutveckling

mera osäker utifrån dessa iakttagelser [utvecklingen i Norra Vedbo, min anm.] än vad som ansetts i tidigare
forskning. Det bör dock finnas ett visst samband av positiv art när det gäller de stora
utvecklingstendenserna.337
NÄRKE (BRUNIUS 1980) 338
Undersökningsområde: Hardemo, Kräcklinge, Hackvad, Kumla, Edsberg, Knista, Kvistbro, Hidinge,
Tångeråsa, Viby och Hallsberg socknar. Sundbo, Sköllersta, Askers och Örebro härader.

Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, sid. 263. (Lund
1977).
Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, sid. 268. (Lund
1977).
333 Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, sid. 269. (Lund
1977).
334 Ole Skarin, Gränsgårdar i centrum 1 : Studier i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600. (Göteborg 1979).
335 Ole Skarin, Gränsgårdar i centrum 1 : Studier i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600, sid. 173. (Göteborg 1979).
336 Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal. (Lund 1983).
337 Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal, sid. 197. (Lund 1983).
338 Jan Brunius, Bondebygd i förändring : Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600
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Brunius tecknar följande bild av utvecklingen;
Resultaten från västra Närke visar alltså på stora skillnader i bebyggelsetrend och möjligen också befolkningstrend
inom samma område. I ett lokalsamhälle, där de politiska och ekonomiska förändringarna som helhet troligen varit
små under perioden, har skeden av expansion avlöst varandra, liksom faser av stabilitet och rörlighet i
befolkningshänseende, men även varierat lokalt inom området. […]. De visar samtidigt att demografiska slutsatser
med en viss nyansering såväl i tid, socialt och rumsligt också kunnat uppnås t o m för en en period där det kamerala
källmaterialet är forskarens främsta utgångspunkt.339

EGENTLIGA FINLAND (ORRMAN 1986) 340
Undersökningsområde: Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar

Utvecklingen i de av Orrman undersökta finska socknarna avviker från den i svenska härader och
socknar. I S:t Mårtens är antalet gårdar år 1540 ungefär detsamma som år 1606 och i Pargas och
Vemo är gårdarna åtskilligt färre år 1606. I de två senare socknarna sker alltså en kraftig nedgång i
antalet gårdar över tiden där tyngdpunkten i nedgången ligger från 1570-talet och framåt. Om
orsakerna till denna utveckling skriver Orrman:
De klart framträdande regressfenomenen i bebyggelseutvecklingen och de stigande ödeavkortningarna under senare
hälften av 1570-talet framträder vid en tidpunkt, då det svenska riket legat i krig med Ryssland sedan ett halvt
decennium. […]. På den finska krigsskådeplatsen rådde krigstillstånd 1570-1573, 1577-1583, 1590-1593,
medan kriget nästan oavbrutet rasade i Baltikum. Finland var däremot under hela kriget uppmarschområde för de
svensk-finländska trupperna såväl till den finska fronten som till Baltikum. Trupper från Baltikum förlades i stor
utsträckning i vinterkvarter i Finland. Landet fungerade också som försörjningsbas för hären. […]. Kriget tog sin
tribut även i form av manskap till hären.341

Utvecklingen i undersökningsområdet sammanfattas av Orrman på följande sätt;
Föregående granskning har gett till resultat att såväl den demografiska som den ekonomiska ödeläggelsen i Finland
under de tre sista årtionden av 1500-talet var en följd av kriget 1570-1595 och dess krav på materiella och
mänskliga prestationer från Finland. Det var dock inte de höga skatterna som sådana utan krigets direkta
följdverkningar, borgläger, utskrivningar samt skjutsfärder och gästning, som var avgörande för utvecklingens
förlopp.342

Jan Brunius, Bondebygd i förändring : Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600, sid. 134. (Lund 1980).
Eljas Orrman, Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i egentliga Finland under senmedeltiden och på 1500-talet. (Helsingfors 1986).
341 Eljas Orrman, Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i egentliga Finland under senmedeltiden och på 1500-talet, sid. 190.
(Helsingfors 1986).
342 Eljas Orrman, Bebyggelsen i Pargas, S:t Mårtens och Vemo socknar i egentliga Finland under senmedeltiden och på 1500-talet, sid. 194.
(Helsingfors 1986).
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Det kan också nämnas att de svenska undersökningarna visar på effekterna av krig på
bebyggelseutvecklingen. Det nordiska sjuårskriget 1563 – 1570 leder till en tillfällig tillbakagång eller
stagnation av bebyggelsetillväxten. Påverkan är kortvarig och redan i mitten av 1570-talet tar
tillväxten fart igen.

SAMMANFATTNING
Den positiva bebyggelseutveckling som undersökningarna av svenska härader och socknar visar på,
förklaras i allmänhet med en befolkningstillväxt under perioden. Även andra omständigheter har
betydelse men den viktigaste faktorn är ett befolkningsöverskott, vars existens och behov leder till
nyodling

och

anläggande

av

nya

gårdar.

Källorna

ger

dock

inga

uppgifter

om

befolkningsutvecklingen och det är i huvudsak frånvaron av tydliga negativa faktorers (missväxt
och farsoter) påverkan på befolkningen som leder fram till en sådan tolkning.
Gemensamma drag som präglar bebyggelseutvecklingen i härader och socknar under 1500-talet i
nuvarande Sverige är dels en tillväxt i bebyggelsen i ett långsiktigare perspektiv, dels en likartad
utvecklingskurva. Perioden mellan cirka 1540 till cirka 1610 präglas av två tillväxtperioder och en
period av svag tillväxt, stagnation eller tillbakagång. Fram till mitten av 1560-talet växer
bebyggelsen, mellan cirka 1565 till 1575 sker en avmattning och från början av 1580-talet fram till
cirka 1610 sker en andra tillväxtperiod. Denna utveckling har kunnat beläggas i samtliga
undersökningsområden. Skillnaden mellan olika regioner består i tillväxtens intensitet.
Utvecklingen i tre undersökta socknar i Egentliga Finland skiljer sig från den svenska. I Pargas
och Vemo socknar har bebyggelsesituationen varit stabil till början av 1570-talet för att därefter
uppvisa en betydlig nedgång i gårdetalet. Under 1590-talet stabiliseras läget men 1600-talets första
år leder till en ny nedgång. Sammantaget minskar bebyggelsen mellan 1540 och början av 1600-talet
med 25 %. I S:t Mårtens socken nås bebyggelsemaximum först vid sekelskiftet följt av en nedgång
som innebär att bebyggelsen år 1606 ligger på samma nivå som år 1540.
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EN MÖJLIG JÄMFÖRELSE
Det har påpekats att jordeboksmaterialet, som är den vanligaste källan för bebyggelsestudier
under 1500-talet, inte alltid är jämförbart mellan olika områden. Det material som är ett resultat
av de landsomfattande skatteläggningsåtgärder som genomfördes under åren omkring 1540 anser
dock Larsson nära ha motsvarat den faktiska bebyggelsen.343 Ytterligare ett material som i stort är
homogent för hela riket är de nationella förmögenhetsskatterna, 1571 års så kallade silverskatt
eller Älvsborgs lösen och 1599/1600 års hjälpskatter. Dessa båda skatter anses på ett korrekt sätt
uppta samtliga boskapsägande gårdar i riket. Här är det alltså möjligt att jämföra olika delar av
Sverige med avseende på antalet gårdar i början av 1540-talet, i viss mån, och säkrare 1571 och
1599/1600, under drygt ett halvsekel. Tabellen [TABELL 82: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN I OLIKA
DELAR AV

SVERIGE

FRÅN

1540-TALET

TILL

1599,

GENOMSNITTLIG ÅRLIG FÖRÄNDRING]

och

kartorna nedan [KARTA 11 : BEBYGGELSEUTVECKLINGEN, GENOMSNITTLIG ÅRLIGA FÖRÄNDRING
FRÅN

1540-TALET

TILL

1599 och KARTA 12 : BEBYGGELSEUTVECKLINGEN,

ÅRLIGA FÖRÄNDRING FRÅN

1571

TILL

GENOMSNITTLIG

1599] redovisar utvecklingen av antalet gårdsbruk under

dessa år i några härader och socknar i Sverige.
Siffrorna redovisar de närmaste regionalt korrekta antalet gårdsbruk i några delar av Sverige som
kan erhållas utan fördjupade studier på lokal nivå. I förhållande till utvecklingen enligt jordeböcker
kan ett par saker kommenteras. Dels är tillväxten starkare, vilket är helt naturligt, i och med att även
hemmansklyvningarna ingår i siffrorna. Dels kvarstår skillnaden mellan Öst- och Västsverige,
tillväxten är starkare i väst, men differensen har tonats ned något. Tillväxten är också relativt jämt
fördelad på perioden före och efter 1571.
Tillväxten är i allmänhet mycket kraftig, i tre härader (två i Västergötland och ett i Värmland) är
ökningen mer än 200 % i ett hundraårsperspektiv. Det innebär att om det fanns 100 gårdar i början
av seklet i dessa områden skulle det finnas mer än 300 i slutet av seklet. I tolv härader eller socknar
sker en fördubbling av antalet gårdar under 100 år eller under ett sekel. Det är endast i ett område
som tillväxten kan kallas svag; Piteå socken i undersökningsområdet med en tillväxt på endast 0,12
% per år.
Ser man till landskapen är expansionen kraftigast i Västergötland, Värmland och Närke medan
Småland, Östergötland och Västerbotten har en något svagare utveckling. Skillnaden i tillväxt
mellan näraliggande socknar eller härader kan i vissa fall vara betydande.

343

Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, sid 36. (Lund 1972).
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TABELL 82: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN I OLIKA DELAR AV SVERIGE FRÅN 1540-TALET
TILL 1599, GENOMSNITTLIG ÅRLIG FÖRÄNDRING
Undersökningsområde

Landskap

Antal Antal
gårdar gårdar
under 1571
1540talet
Norra fögderiet
1122
1266
Piteå socken
269
268
Luleå socken
400
437
Kalix socken
186
226
Torneå socken
267
335
Konga härad
722
1059
Uppvidinge härad
675
804
Södra Möre härad
877
931
Norra Vedbo
327
381

Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Småland
Småland
Småland
Småland

Antal
gårdar
1599/
1600
1491
288
487
260
456
1340
998
1103
439

Förändring Förändring Förändring
i % 1571 – i antal
i % från
1540-talet 1599/1600 1571 –
1599/1600
till 1599/
1600

0,56
0,12
0,37
0,67
1,20
1,48
0,81
0,43
0,60

0,63
0,27
0,41
0,54
1,29
0,95
0,86
0,66
0,54

225
20
50
34
121
281
194
172
58

härad344
Kils härad
114
257
2,12
Grums härad
98
166
1,18
Gillbergs härad
171
341
1,69
Jösse härad
146
299
1,78
Visnums härad
106
141
190
1,34
49
926
1362
1679
1,38
0,83
317
Vadsbo härad
219
333
465
2,08
1,41
132
Vättle härad
275
357
551
1,93
1,94
194
Ale härad
95
143
199
2,10
1,65
66
Flundre härad
132
223
248
1,66
0,40
25
Bollebygds härad
106
162
1,03
Hardemo härad
122
187
1,04
Grimstens härad
163
316
1,84
Edsbergs härad
143
206
0,75
Kumla härad
347
459
503
0,80
0,34
44
Lysings härad
448
453
576
0,62
0,97
123
Göstrings härad
481
546
0,51
65
Kinda härad
Källor: Se KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR JÄMFÖRELSE, sid. 90, för Västerbotten år 1571 Älvsborgs lösen 21 1571,
Ångermanland, Västerbotten, Finland, KA

Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Närke
Närke
Närke
Närke
Östergötland
Östergötland
Östergötland

På kartorna på nästa sida har följande symboler används:
TILLBAKAGÅNG

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,75 - ≤ 1,0

ÅRLIG TILLVÄXT ≤ 0,25

ÅRLIG TILLVÄXT > 1,0 - ≤ 1,5

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,25 - ≤ 0,5

ÅRLIG TILLVÄXT > 1,5

ÅRLIG TILLVÄXT > 0,5 - ≤ 0,75

344

Med socknen Marbäck borträknad
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KARTA 11:
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN,

KARTA 12:
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN,

GENOMSNITTLIG ÅRLIGA FÖRÄNDRING
FRÅN 1540-TALET TILL 1599

GENOMSNITTLIG ÅRLIGA FÖRÄNDRING
FRÅN 1571 TILL 1599

NORRA FÖGDERIET

NORRA FÖGDERIET
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BEBYGGELSE, BEFOLKNING OCH JORDBRUK I NORRA FÖGDERIET OCH
DESS SOCKNAR CIRKA 1540 – 1610
I det följande redovisas utvecklingen för hela undersökningsperioden. När det gäller bebyggelsen,
alltså utvecklingen av antalet gårdar eller gårdsbruk, har följande källor används; jordeböckerna
från år 1540, 1543, 1561 och 1607, hjälpskattelängder från 1553, 1557, 1571, 1579 och 1599.
Befolkningens storlek baserar sig på beräkningar utifrån bågamantalslängder för åren 1540, 1552,
1563 och 1602, hjälpskattelängder från 1577 och 1579 samt hjonelagslängder från 1610 och 1611.
Jordbrukets utveckling har jordeböcker och hjälpskattelängder som underlag.

BEBYGGELSEN
DIAGRAM 30: GÅRDAR I NORRA FÖGDERIET OCH DESS SOCKNAR 1540 - 1607 visar en entydig bild
av utvecklingen, bebyggelsen i fögderiet växer fram till mitten av 1560-talet, sedan sker en
tillbakagång fram till slutet av 1570-talet, därefter en kraftig tillväxt fram till 1607. Tillväxten mellan
1540 och 1563/64/65 är 15 %. Nedgången fram till 1579 är 5 % och ökningen därefter fram till
1607 är 27 %. För hela perioden är tillväxten 31 %.
Situationen i de enskilda socknarna är inte olikt den i fögderiet som sin helhet. Mönstret är
detsamma medan styrkan i förändringarna skiljer sig. Mellan 1540 och mitten av 1560-talet är
tillväxten i Piteå socken svag (6%), måttlig i Luleå socken (12%) och starkare i Kalix (22%) och
Torneå socknar (26%). Minskningen av antalet gårdar mellan mitten av 1560-talet och fram till
1579 är liten i Kalix och Torneå socknar medan den är större i Piteå och Luleå. Perioden mellan
1579 och 1607 präglas åter av tillväxt, påtaglig i Luleå (23 %) och Torneå socknar (47%), svagare i
Piteå och Kalix.
Sammantaget är utvecklingen 1540 – 1607 positiv med en starkare tillväxt ju längre norrut man
kommer. Piteå växer med 14 %, Luleå med 30 %, Kalix med 35 % och Torneå med hela 79 %. I
början av perioden är Torneå och Piteå socknar nästan exakt lika stora medan antalet gårdar i
Torneå år 1607 nästan är i nivå med Luleå socken.
Mönstret i bebyggelseutvecklingen är i undersökningsområdet likartat det i många andra
undersökta områden i Sverige. Utvecklingen 1540 – 1610 har två tydliga expansionsperioder med
en svagare mellanliggande period som infaller under 1560- eller 1570-talet.
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DIAGRAM 30: GÅRDAR I NORRA FÖGDERIET OCH DESS SOCKNAR 1540- 1607
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Källa: För år 1571 Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland, Västerbotten, Finland, KA

Bebyggelsetillväxtens innehåll
Ovan visas bebyggelsens tillväxt och kronologi i norra fögderiet och dess socknar. I
undersökningen har även en fördjupad studie gjorts av bebyggelseutvecklingens innehåll i Luleå och
Kalix socken. I 1500-talets agrarsamhälle sker en ökning av antalet gårdar genom nybyggen och
hemmansklyvningar och en minskning genom demografisk ödeläggelse (gårdar överges). Dessa tre
processer sker kontinuerligt under hela undersökningsperioden men omfattningen varierar. I 1546
års längd över förökade och avfallna framgår till exempelvis att under år 1545 har tolv nybyggen (i
längden kallade nybönder) tillkommit och 24 gårdar ödelagts i norra fögderiet.345 Beskrivningen nedan
gäller bara Luleå och Kalix socknar men ingenting talar emot att utvecklingen skulle vara
annorlunda i Piteå och Torneå socknar.
Den helt dominerande perioden för registrerade nybyggen i jordeboken är under 1540- och 1550talet. Under resten av undersökningsperioden förekommer de endast sparsamt. Den tillväxt som i
bebyggelsen sker från 1580-talet och framåt består visserligen av nya gårdar men kan inte
karakteriseras som nybyggen. Dessa nya hemman bildas genom avskiljningar eller avstyckningar
från redan etablerade gårdar eller genom köp av jordlotter. Gårdarna är små och företräds i många

345

Västerbotten 1546:5
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fall av knektar och husmän. Nybyggen under 1540- och 1550-talet bidrog väsentligt till jordbrukets
expansion under den perioden, medan de nya gårdarna under århundrades senare del inte gör det.

Hemmansklyvningarna eller gårdsdelningarna förekommer också under hela perioden, även om de är
något färre under den andra halvan av undersökningsperioden. Ödegårdar förekommer under hela
perioden men är relativt fåtaliga från 1580-talet och framåt. Perioder med relativt omfattande
ödeläggelser är 1540-talet och 1570-talet. Kamerala ödegårdar, det vill säga skattebefriade hemman,
förekommer knappt före 1570-talet. Det är uppenbart att gårdarna under 1560-talet trots
utskrivningar och höjd skattetryck klarar påfrestningarna. Dåliga skördar (missväxt) under 1570talet leder dock till att många gårdar skattebefrias. Genom införandet av halva mantal sker en
återhämtning av jordskattemantalet under sista delen av 1500-talet men efter 1605 ökar åter antalet
skattebefriade gårdar kraftigt.

Gårdarnas storlek och bebyggelsens utveckling i rummet
De enskilda gårdarna växer i storlek mellan 1543 och 1561, med omkring 20 % sett över hela
fögderiet. I och med jordbrukets stagnation och ökningen av antalet gårdar mot slutet av
århundradet minskar successivt den genomsnittliga gårdsstorleken. Det gäller både om gårdarnas
samtliga delar är inräknade, det vill säga åkern, ängen och övrigt eller enbart åkern. För åkern ser
utvecklingen för den enskilda gården ut som följer i tabellen nedan.
TABELL 83: GÅRDARNAS GENOMSNITTLIGA ÅKERAREAL (INKLUSIVE LINDAN) 1543 OCH
1607 I ÖRESLAND
Socknar
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

År 1543 År 1607
Öresland Öresland
9,04
8,26
19,65
14,32
38,31
22,83
26,38
24,35

I Piteå och Torneå socknar är förändringen liten, de enskilda gårdarna har i genomsnitt ungefär lika
stor åkerareal år 1543 och 1607. I Kalix och Luleå socknar är utvecklingen mycket tydlig; en
minskad åkerareal på genomsnittsgården.
Allmänt kan också sägas att större gårdar varken skattebefrias eller överges. I genomsnitt är både
demografiska och kamerala ödehemman åtskilligt mindre i storlek och därigenom har de givetvis
svårare att klara påfrestningar av olika slag.
Kartan nedan [KARTA 13: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN I LULEÅ OCH KALIX SOCKNARS BYAR
1543 - 1607] visar utvecklingen av antalet gårdar mellan 1543 och 1607 i Luleå och Kalix. Tillväxten
av gårdar är jämt fördelade i rummet. Det går inte att upptäcka att någon eller några delar i
socknarna växer speciellt starkt. I Luleå socken kan nämnas en trakt med negativ utveckling,
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nämligen byarna kring nuvarande Boden, det vill säga Buddbyn, Svartbyn och Svartbjörsbyn. På
Sandön i Luleå skärgård sker en total tillbakagång; de tre hemmanen som fanns år 1543 är ödelagda
år 1607. För övrigt kan sägas att tillväxten av gårdar i rummet är jämt fördelad.

KARTA 13: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN I LULEÅ OCH KALIX SOCKNARS BYAR 1543 –
1607

ÖKNING AV ANTALET GÅRDAR

MINSKNING AV ANTALET GÅRDAR
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Som framgår av BILAGA 16 GÅRDETALETS UTVECKLING I OLIKA STORLEKSKLASSER AV BYAR 15431607 är det stor skillnad på tillväxten i olika storlekar på byarna. Den avsevärt starkare utvecklingen
sker i små och medelstora byar med färre gårdar än tio. Där är tillväxten cirka tre gånger så stark
som i storbyarna [Se s 288].

BEFOLKNINGEN
Befolkningens storlek har uppskattats vid följande tidpunkter; 1540, 1552, 1563, 1577/79, 1602 och
1610/1611. Med hjälp av förhållandet mellan bågamantalet och folkmängden år 1559 i Luleå
socken, då uppgifter finns om hela folkmängden, kan beräkningar göras vid några tidpunkter under
perioden. År 1559 utgör bågamantalet i Luleå 19,2 % av folkmängden. Utifrån antagandet att
bågamantalets proportion av befolkningen är densamma under hela perioden 1540 - 1563 och i
början av 1600-talet kan folkmängdssiffror beräknas för åren 1540, 1552, 1563 och 1602.
Med hjälp av ett par längder från slutet av 1570-talet kan folkmängden beräknas även för
1577/79. Längderna som avses är Brudskatteregistret från år 1579 och Drängaregistret från 1577.
Slutligen finns uppgifter om antalet gifta män och änklingar år 1610/1611 för samtliga socknar,
liksom det fanns år 1559 för Luleå socken. Om vi accepterar att antalet gifta män och änklingar
utgör 18,47 % av hela befolkningen kan folkmängden beräknas år 1610/1611.346

DIAGRAM 31: FOLKMÄNGDEN I NORRA FÖGDERIET OCH DESS SOCKNAR 1540-1610
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E G Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571, sid. 51. (Upsala 1902).
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Diagrammets spegling av folkmängd och befolkningsutveckling fram till mitten av 1560-talet är
korrekt. Därefter kan endast tendenser framhållas. Svårigheterna ligger i det faktum att från och till
befinner sig fler eller färre av människorna utanför mantalet. De personer som register och längder
tar upp har alltid någon anknytning till mantalet.
Av diagrammet framgår att en positiv befolkningsutveckling ägt rum under åren 1540 till 1563
där framförallt Kalix och Luleå socken visar på en kraftig tillväxt. Ökningen är i Kalix 63 %, i Luleå
52, i Torneå 39 och i Piteå 27 %. Nedgången därefter fram till slutet av 1570-talet är tydlig och
samstämmig mellan socknarna. Befolkningsminskningen är påtaglig i alla socknar utom i Torneå.
Utskrivningarna till det nordiska sjuårskriget och det ryska kriget leder ofrånkomligen till en viss
decimering av befolkningen. Den återhämtning eller som i Piteås fall, en stabilisering, som sker
fram till början av 1600-talet får också anses säkerställd även om den exakta tidpunkten för
vändningen inte kan fastslås. Det ryska kriget går in i ett lugnare skede och avslutas 1595, knektar
återvänder hem och bebyggelsen tar åter fart. För Torneås vidkommande sker en inflyttning från
1580-talet och framåt vilket avsevärt bidrar till den kraftiga befolkningstillväxten i den socknen.
Utvecklingen efter 1602 kan också anses vara belagd; det sker en befolkningsminskning men
förmodligen inte i den omfattning som diagrammet visar. I bågamantalslängderna minskar antalet
hemmanvarande söner kraftigt, det är svåra tider med bland annat missväxt. De stora skillnaderna
mellan socknarna i det här skedet kan nog förklaras med att antalet personer utanför mantalet
varierar.
I tre av socknarna, i Piteå, Luleå och Kalix socknar når folkmängden sin topp i början av 1560talet. För Torneå ligger toppunkten istället i slutet av 1590-talet. För de tre sydliga socknarna sker
en befolkningsminskning från 1560-talet samtidigt som det sker en tillväxt av gårdar från 1580-talet
och framåt. Det innebär att den genomsnittliga hushållsstorleken minskar kraftigt. Den kraftiga
minskningen av unga människor, framförallt genom utskrivningar, får också till följd en åldrande
befolkning i socknarna. Kring 1610 är den genomsnittliga gården ganska liten, antalet
hushållsmedlemmar är mellan 4 och 5 och många gårdar företräds av äldre.

RIKA OCH FATTIGA
I undersökningsområdet kunde konstateras avsevärda ekonomiska skillnader mellan olika bönder
redan år 1543. Eva Österbergs undersökning av förhållandet i Värmland bekräftar olikheterna och
hon skriver att man måste kraftigt understryka den brist på ekonomisk jämlikhet, som för uo:s räkning kan

fastställas vid 1500-talets slut.347 Även Börje Harnesk kan för Hälsinglands del under slutet av 1500347

Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, sid. 259. (Lund
1977).
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talet visa på stora skillnader i förmögenhet mellan bönderna. År 1599 ägde till exempel de tio
procenten rikaste bönderna något mer än dubbelt så mycket som de skulle ha gjort vid perfekt
jämlikhet.348 Situationen är liknande i undersökningsområdet. Nedan syns rika och fattiga bönders
andelar av åker år 1543 och 1607 i Luleå och Kalix socknar. Drygt 20 % av åkerarealen ägs av de tio
procenten största jordägarna. Deras andel av åkerarealen är också ungefär sex gånger större än de
tio procenten fattigaste böndernas andel.
TABELL 84: DE 10 % AV DE STÖRSTA JORDÄGARNAS ANDEL OCH DE 10 % AV DE MINSTA
JORDÄGARNAS ANDEL AV ÅKERAREALEN ÅR 1543 OCH 1607 I LULEÅ OCH KALIX
SOCKNAR
År

Luleå socken
Luleå socken
Kalix socken
Kalix socken
10 % av de
10 % av de
10 % av de
10 % av de
största jordägarna minsta jordägarna största jordägarna minsta jordägarna

År 1543
År 1607

20,6
22,9

3,3
3,1

21,2
21,7

3,4
3,2

I både Luleå och Kalix socknar finns också en liten, mycket förmögen grupp av bönder. I Luleå är
de i allmänhet birkarlar och landsköpmän. Av de tio största boskapsägarna i Luleå var fem birkarlar
år 1553. De tio rikaste bönderna ägde mellan 7 och 8 % av jorden (år 1543) och antalet kor (år
1553). I början av 1600-talet ligger andelen jord och nötkreatur för de tio rikaste på mellan 6,5 och
7 %, en viss nedgång av förmögenheten för denna lilla grupp.
I Kalix äger under 1540- och 1550-talet de tio rikaste bönderna cirka 12 % och i början av 1600talet cirka 9,5 % av åker och boskap. En påtaglig minskning sker alltså av de rikaste böndernas
andel av åkern och boskapen. Den stora skillnaden mellan socknarna kan kanske hänföras till
tillfälligheternas spel.
Denna påtagliga brist på jämlikhet mellan bönderna i 1500-talssamhället är säkert inte bara ett
fenomen i dessa landskap utan gäller nog hela landet. En fråga som ovanstående undersökningar
ställer, är om det skett några förändringar i fördelningen av förmögenheten mellan bönderna, det
vill säga om det skett en utjämning eller om skillnaderna har ökat under 1500-talets lopp. Här måste
dock påpekas att naturligt nog gäller dessa förändringar endast gruppen med någon form av
egendom, till exempel jord, boskap eller koppar och silver. Rent hypotetiskt kan ju en utjämning av
förmögenheten ske mellan bönderna genom att en stor del av småbönderna förlorar sin egendom,
det vill säga proletariseras. Det leder till större jämlikhet mellan bönderna men ökad ojämlikhet i
samhället.
På omvänt sätt kan skillnaderna i förmögenhet öka genom att tidigare egendomslösa grupper
blir småbönder. Det innebär att förmögenhetsspannet mellan olika bondegrupper ökar men också
348

Börje Harnesk, Rika och fattiga. Hälsingland på 1500-talet, Scandia 2000:2, sid. 196-97.
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att jämlikheten ökar i samhället i stort. Undersökningarna, och inte heller denna studie, behandlar
alltså inte förmögenhetsförändringar bland allmogen utan endast bland bönderna.
Myrdal och Söderberg finner i sin stora undersökning att inga systematiska förskjutningar kunde
iakttas, vare sig mot ökad eller minskad förmögenhetsspridning i södra och mellersta Sverige. I
Norrland avtar spridningen i koinnehav mellan bönderna över tiden och denna tendens gör sig i
huvudsak gällande mellan 1560 och 1600, medan de följande förändringarna fram till 1628 är
obetydliga.349 I de av Harnesk undersökta fem socknarna i Hälsingland har egendomsspridningen
minskat mellan 1571 och 1599. Det gäller samtliga socknar och oavsett befolkningsutvecklingen i
de enskilda socknarna.350 I de norrländska landskapen Hälsingland, Medelpad och Ångermanland
sker alltså en utjämning av förmögenheten mellan bönderna under 1500-talets andra hälft. I norra
Västerbotten, föreliggande undersökningsområde, är förändringarna mycket små under perioden
1543 till 1607. En mycket svag tendens mot en utjämning kan skönjas mellan 1543 och 1561 medan
en omvänd svag tendens sker mellan 1561 och 1607. Förändringarna är dock så små att
utvecklingen måste betraktas som stabil.
I

Sverige

sker

således

en

minskning

av

förmögenhetsskillnaderna

eller

så

är

förmögenhetsfördelningen densamma mellan bönderna under 1500-talet. Denna svenska
utveckling skiljer sig därmed från den generella trenden i Europa. I till exempel Tyskland och
Frankrike visar studier på växande klyftor under 1500-talet.351
Både Myrdal/Söderberg och Harnesk kan konstatera minskade klyftor i sina respektive
undersökningsområden i Norrland men finner olika orsaker till detta förhållande. De första menar
att ett malthusiansk befolkningstryck driver fram en ekonomisk utjämning mellan bönderna enligt
följande resonemang: en ekonomisk nivåförbättring leder till befolkningsökning där reproduktionen
är särskilt hög bland de förmögna bönderna som leder till omfattande hemmansklyvningar vilket
bidrar

till

en

utveckling

mot

jämlikhet

och

hindrar

utvecklingen

mot

ökade

352

förmögenhetsskillnader.

Harnesk är tveksam till Myrdals och Söderbergs användning av källorna och ifrågasätter att det
överhuvud förekommit något befolkningstryck och menar att deras försök till förklaring därför
faller.353 Istället är det skatteutvecklingen, enligt Harnesk, som är orsaken till utjämningen bland
bönderna. I Hälsingland kunde en stor gård utgöra flera mantal och dessa drabbas hårdare av alla

Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik : agrar ekonomi i 1500-talets Sverige, sid. 205-206. (Stockholm 1991).
Börje Harnesk, Rika och fattiga. Hälsingland på 1500-talet, Scandia 2000:2, sid. 202.
351 Börje Harnesk, Rika och fattiga. Hälsingland på 1500-talet, Scandia 2000:2, sid. 192-93.
352 Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik : agrar ekonomi i 1500-talets Sverige, sid. 217. (Stockholm 1991).
353 Börje Harnesk, Rika och fattiga. Hälsingland på 1500-talet, Scandia 2000:2, sid. 199-200.
349
350
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de extra skatter som baserades på mantalet. Den lavin av extraskatter av olika slag som Johan III släppte

loss försämrade gradvis deras ställning.354
Den ekonomiska relationen mellan rika och fattiga bönder i undersökningsområdet är nästan
densamma under hela perioden mellan 1543 till 1607, det vill säga under 65 år sker ingen
förändring. Samtidigt är samhället helt annorlunda i början av 1600-talet jämfört med mitten av
1500-talet.

Under

perioden

sker

både

befolkningsökning

och

befolkningsminskning,

bebyggelsetillväxt och tillbakagång i bebyggelsen, jordbruksexpansion och jordbruksstagnation. Det
verkar finnas mekanismer som oberoende av förändringar i dessa företeelser; bebyggelse,
befolkning och näringar, gör att det varken sker någon utjämning eller orsakar ökade skillnader i
förmögenheter mellan bönderna. En mekanism som kan antas främja en utjämning är
hemmansklyvningarna. Det har tidigare visats att de gårdar som klyvs i genomsnitt är relativt stora
och att det är sällsynt att små gårdar delas. Det torde leda till minskade skillnader. Den mekanism
som strävar mot ökade skillnader är att rikare, större gårdar, har lättare att växa då dessa har större
ekonomiska resurser. Detta torde i sin tur öka klyftorna. Sammantaget verkar det under 1500-talet i
undersökningsområdet finnas en balans mellan krafter som utjämnar och krafter som ökar
skillnaderna mellan bönderna.
Här nedan ska sökas bekräftelse på detta genom att undersöka de tio rikaste bönderna i Luleå
vid några tillfällen och se på deras utveckling över tid. De tillfällen som ska studeras är 1543, 1553,
1561 och 1571. Frågorna är hur många av de tio rikaste gårdarna från år 1543 som finns kvar år
1553 och vad som hänt med de som eventuellt försvunnit och, varifrån, om det tillkommit nya
gårdar, dessa kommer. Samma frågor om utvecklingen kan ställas mellan år 1553 och år 1561 och
mellan år 1561 och år 1571.
Uppgifterna i TABELL 85 på nästa sida, visserligen begränsade, bekräftar tesen. Vi vet sedan
tidigare att små gårdar sällan klyvs. Som tabellen visar är de vanligaste skälen till att en gård ramlar ur
listan hemmansklyvningar eller att en gård minskar i storlek. Gårdar som ärvs behåller i allmänhet
sin plats bland de tio största gårdarna. Gårdar som är nya på listan är redan stora gårdar som växer
kraftigt.

354

Börje Harnesk, Rika och fattiga. Hälsingland på 1500-talet, Scandia 2000:2, sid. 207.
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TABELL 85: DE TIO STÖRSTA GÅRDARNA I LULEÅ SOCKEN ÅR 1543, 1553, 1561 OCH 1571 OCH DERAS UTVECKLING

Det verkar som om två företeelser, dels hemmansklyvningarna, som nästan alltid bara berör stora
gårdar och som därför motverkar att skillnaderna ökar, dels de stora gårdarnas betydligt större
möjligheter att förvärva jord som bidrar till ökade klyftor, tar ut varandra. Ytterligare en aspekt,
skatterna och dess betydelse för utvecklingen, togs upp av Harnesk och berörde Hälsingland. Där
innebar ett ökat skattetryck och att stora gårdar kunde utgöra flera mantal, ett hinder för bildande
av stora egendomar. I Västerbotten utgjorde även stora gårdar endast ett mantal och här kunde
gårdarna växa utan att skatterna, de som baserade sig på mantalet, för den skull ökade. Här kan
sägas att skattesystemet istället stimulerade framväxten av stora gårdar.

JORDBRUKET
I undersökningsområdet sker två jordrevningar under perioden, vid 1543 och 1606 års
skattläggningar. Vid dessa tillfällen sker en verklig mätning av jorden, vid det första tillfället av åker
och äng och vid det andra tillfället endast av åkern. Före och mellan dessa tillfällen sker andra
skattläggningar på fögderi- eller sockennivå: rannsakningar, det vill säga uppskattningar av tillgångar
(åker, äng och fiske), beräkningar som bygger på böndernas egna uppgifter. Detsamma torde gälla
de uppgifter om spannmålsskörden som utgör underlag för 1599 års hjälpskatt. I FIGUR 2 [Se s 66]
har sammanställts samtliga skattläggningar som skett i fögderiet mellan 1527 och 1605. Där framgår
att efter 1543 fram till 1606 redovisas i jordeböckerna socknarnas totala tillgångar i form av åker,
äng och övrigt. Då åkern och ängen är de viktigaste tillgångarna torde jordeböckerna för denna
period på ett utmärkt sätt spegla jordbrukets utveckling.

Jordbrukets utveckling 1543 – 1606
Som framgår av tabellen nedan utvecklas jordbruket starkt fram till början av 1560-talet. Tillväxten
är starkare ju längre norrut man kommer. Jordbruket stagnerar därefter och de skattejusteringar
som sker därefter är marginella och innebär att jordbruket utvecklas mycket svagt under perioden
1561 till 1607.
TABELL 86: JORDBRUKETS UTVECKLING I UNDERSÖKNINGSOMRÅDETS FYRA SOCKNAR
FRÅN 1543 TILL 1606 I ENHETEN ÖRESLAND
Socknar

År 1543 År 1561
1543/
Åker, äng Åker, äng 1561
och övrigt och övrigt i %

År 1606
1543/
Åker, äng 1606
och övrigt i %

Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

4 895
5 122
18 983
9 252
38 251

7 567
7 189
22 880
11 157
48 793

7 278
7 176
22 875
11 009
48 338

+ 49
+ 40
+ 21
+ 19
+ 26
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+ 54
+ 40
+ 21
+ 21
+ 28

Åker och äng
Uppgifter om åkerarealen finns för åren 1527, 1539, 1541, 1543 och 1607. I tabellen nedan framgår
åkerarealen i norra fögderiet och dess socknar vid dessa tillfällen. Betraktas utvecklingen av åkern
för perioden 1527 – 1607, det vill säga under 80 år, kan konstateras en tillväxt i alla socknar utom i
Luleå där åkerarealen minskar påtagligt. Däremot visar utvecklingen 1541 – 1607 för samtliga
socknar en minskning av åkerarealen utom i Torneå där tillväxten är kraftig. En väsentlig tillväxt av
åkern äger rum i samtliga socknar mellan 1527 och 1541. Tillväxten är starkare i de två nordligaste
socknarna.
TABELL 87: ÅKERAREALEN I UNDERSÖKNINGSOMRÅDETS FYRA SOCKNAR VID NÅGRA
TILLFÄLLEN MELLAN 1527 OCH 1607 I ÖRESLAND
SOCKNAR
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

År 1527 År 1539 År 1541 År 1543 År 1607 1527/ 1541/
Öresland Öresland Öresland Öresland Öresland 1541 1607
i%
i%
2 083
2 645
2 592
2 586
3 957
+ 24 +53
3 079
3 751
3 695
3 617
3 595
+ 20 - 3
+ 16 - 23
13 365
14 697
15 522
15 634355 11 988
6 892
7 305
7 689
7 230
7 454
+ 12 - 3
25 419
28 398
29 498
29 067
26 994
+ 16 - 8

Källa: För år 1527, Undervisning om rikets ränta 1530/33 (Historiska handl. Del. 11: 1 1879).

Utvecklingen av åkerbruket är alltså mycket olika i socknarna; en kraftig tillväxt i Torneå, en
stagnation i Piteå och Kalix och en tillbakagång i Luleå socken. Denna relativa förändring torde
synas i tiondet, det vill säga i skörden. De olika socknarnas andel av tiondet, det vill säga socknarnas
andel av skörden, utgör en parameter som kan hjälpa till att belysa utvecklingen i området; det vill
säga den relativa förändring av åkerarealen som sker i de olika socknarna. Över tiden borde Torneå
sockens andel av tiondet ökar medan den borde minska i Luleå socken. Siffrorna [TABELL 88] visar
mycket god överensstämmelse med ett sådant antagande. Torneå sockens andel av tiondet är
åtskilligt större i slutet av perioden medan Luleå sockens andel har sjunkit väsentligt. Slutsatsen blir
att de båda skattläggningarna 1539 och 1607 är jämförbara och att de speglar den verkliga
utvecklingen av åkerarealen. I Torneå växer åkern mellan 1539 och 1607, i Luleå minskar arealen
och i Kalix och Piteå är arealen vid de båda tillfällena ungefär lika stora.

355

År 1543 sker troligen en kameral överföring av bebyggelseenheter från Kalix till Luleå socken. Enheterna är Vitå, Högsön, Jämtön
samt Jämtöavan. Dessa byars jordetal har även tillförts Luleå socken åren 1527, 1539 och 1541. Se Ingvar Jonsson, Jordskatt och
kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 250. (Umeå 1971).
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TABELL 88: SOCKNARNAS ANDEL AV ÅKERAREAL OCH TIONDEUPPBÖRD 1539/1540
OCH 1607/1603-08
Socknar
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå

År 1539
År 1540
År 1607 År 1603-08
Andel åker Andel tionde Andel åker Andel tionde
%
%
%
%

9
13
52
26

8
16
50
26

15
13
44
28

13
16
43
28

En sammanställning [DIAGRAM 32] av medelvärdet för tioårsperioder av socknarnas andel av
tiondet visar när i tiden förändringar sker mellan socknarna.356 Den visar också att utvecklingen i
socknarna inte är linjär. Diagrammet redovisar den relativa utvecklingen, det vill säga visar på
olikheter mellan socknarna, inte förändringen i absoluta tal. Luleå sockens andel av tiondet sjunker
från 1540-talet till 1570-talet för att därefter stabiliseras. I Piteå sjunker också andelen av tiondet
under samma tid som i Luleå. Senare sker dock en återhämtning och siffrorna är ungefär desamma i
början och slutet av perioden. För Kalix är andelen också densamma i början och slutet men har en
avsevärd större andel under 1560- och 1570-talet. Till sist i Torneå socken där andelen av tiondet
växer under hela perioden.

DIAGRAM 32. SOCKNARNAS ANDELAR AV KYRKOTIONDE 1540-1608

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1540- 15501560- 157049
1559
69
79

Torneå

356

158089

Kalix

159099

Piteå

160008

Luleå

Uppgifterna för det första årtiondet, 1540-talet, baseras på tiondet för endast ett år, 1540, då upplysningar på sockennivå saknas
för återstoden av årtiondet.
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Enligt TABELL 87 [Se

S

201] minskar åkerarealen i norra fögderiet från början av 1540-talet till

början av 1600-talet med ungefär 8 %. En undersökning av tiondet, det vill säga skörden, i
området verkar bekräfta denna utveckling [TABELL 89 nedan]. Visserligen påverkas skörden
naturligtvis av andra faktorer än åkerarealen men siffrorna kan mycket väl tolkas som att
åkerarealen minskar från 1570-talet och framåt. Tiondesiffrorna kan också tolkas som att en viss
tillväxt sker av åkern från 1540-talet till 1560-talet.
TABELL 89: GENOMSNITTLIGT KYRKOTIONDE I UNDERSÖKNINGSOMRÅDET I
TIOÅRSPERIODER 1540 TILL 1610 I ENHETEN SKÄL
År
Norra fögderiet

1540-49
2747

1550-59
3023

1560-69
3183

Jordbruket i sin helhet utvecklades kraftigt [Se

1570-79
2758

TABELL

1580-89 1590-99 1600-08
2701
2602
2610

34, s 114], speciellt mellan 1540 och cirka

1560. Vid 1543 års skattläggning redovisas åkern, ängen och fisket var för sig och uttrycks i
spannland och skäl. Vid övriga skattläggningar/skattejusteringar fram till 1606 ges endast uppgifter
om de sammanlagda tillgångarna av åker, äng och övrigt. Med hjälp av kunskapen om åkerarealen
1599 och 1607 och de sammanlagda tillgångarna år 1599 och 1606 kan äng och övrigt beräknas
även för dessa år. Nedan framgår förhållandet mellan åker och äng/övrigt vid dessa tre tillfällen
uttryckt i öresland. Ett öresland utgör 1/8 tunnland, ¼ spannland eller 1 skäl.
TABELL 90: ANDELEN ÄNG OCH ÖVRIGT I JORDBRUKET VID TRE TILLFÄLLEN I
UNDERSÖKNINGSOMRÅDET

Socknar
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

År 1543
Äng och
övrigt i %

47
29
18
22
24

År 1599
Äng och
övrigt i %

51
39
47
32
43

År 1606
Äng och
övrigt i %

48
50
48
34
45

Det framgår tydligt att andelen äng och övrigt inom jordbruket ökar i samtliga socknar, svagt i
Torneå och mycket starkt i Luleå. I slutet av perioden utgör andelen äng och övrigt ungefär hälften
av jordbruket, den andra halvan är då åker. Någon kunskap om relationen mellan äng och övrigt,
det vill säga fisket, och deras utveckling finns inte. Däremot visar statsmakten ett stort intresse för
fisket i Västerbotten under 1550-talet och bland annat upprättas ett fiskeregister. Det är möjligt att
en inte oväsentlig del av utvecklingen under dessa år består att en ökad skattläggning av fisket.
Om tillväxten består av en utökning av ängen torde det synas i utvecklingen av
boskapsbeståndet, det vill säga i en ökning av antalet kor över tid i socknarna. Diagrammen nedan
visar [DIAGRAM 33-36] utvecklingen av antal kor och ungnöt i socknarna mellan 1553 och 1601. Ett
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par saker är värda att nämnas i detta sammanhang. För det första att utvecklingen är likartad i
socknarna och detta trots att åkerns utveckling skiljer sig markant mellan socknarna. I Luleå socken
minskade åkerarealen medan den växte i Torneå. Här hade en mycket starkare tillväxt av antalet kor
förväntas ske i Luleå socken med tanke på den kraftiga tillväxten av äng i denna socken.
Mellan 1553 och 1571 inträffar små förändringar i beståndet av kor. Den stora förändringen
sker mellan 1571 och 1599 med en kraftig tillväxt i de två nordligaste socknarna.
DIAGRAM 33 – 36: ANTAL KOR OCH UNGNÖT I TORNEÅ, KALIX, LULEÅ OCH PITEÅ
SOCKNAR UNDER 1500-TALETS ANDRA HALVA
Antal kor och ungnöt i Kalix
socken

Antal kor och ungnöt i Torneå
socken
Kor
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Ungnöt

Kor

Ungnöt

2500
2000
1500
1000
500
0

År 1553 År 1571 År 1599 År 1601

År 1553 År 1571 År 1599 År 1601

Källa: För år 1571 Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland, Källa: För år 1571 Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland,
Västerbotten, Finland, KA
Västerbotten, Finland, KA

Antal kor och ungnöt i Luleå
socken
Kor

Antal kor och ungnöt i Piteå socken

Ungnöt

Kor

4000

Ungnöt

3000

3000
2000

2000

1000

1000
0

0
År 1553 År 1559 År 1571 År 1599 År 1601

År 1553 År 1571 År 1599 År 1601

Källa: För år 1571 Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland, Källa: För år 1571 Älvsborgs lösen 21 1571, Ångermanland,
Västerbotten, Finland, KA
Västerbotten, Finland, KA

En andra iakttagelse är, att redan i början av 1550-talet har boskapsskötseln mycket stor betydelse i
regionen. Då beståndet är ungefär detsamma både år 1553 och 1571 kan några siffror från det
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senare tillfället få illustrera situationen i undersökningsområdet. Jämförelsen med några andra delar
av Sverige visar på ett mycket högt medeltal i Norr- och Västerbottens län [TABELL 91].
TABELL 91: HUSHÅLL OCH KOR SAMT ANTALET KOR/HUSHÅLL I
NÅGRA DELAR AV SVERIGE ÅR 1571
Område
Norr- och Västerbotten
Älvsborg
Västernorrland
Kopparbergs
Skaraborg
Kalmar
Linköping
Hela riket

Hushåll
2 682
8 195
3 383
4 751
7 027
6 054
8 354
83 900

Kor
15 718
39 630
16 100
20 494
28 020
21 650
23 350
338 500

Kor/hushåll
5,86
4,83
4,75
4,31
3,98
3,57
2,79
4,03

Källa: Hans Forssell Sverige 1571: försök till en administrativ-statistisk beskrifning öfver det egentliga Sverige, utan Finland och
Estland, sid 348-49. (Stockholm 1872-1883)

I undersökningsområdet, norrbottensdelen av det dåvarande landskapet Västerbotten, är antalet kor
per hushåll 5,83. Som tabellen nedan visar finns dock avsevärda skillnader mellan de fyra
socknarna.
TABELL 92: HUSHÅLL OCH KOR SAMT ANTALET KOR/HUSHÅLL I
UNDERSÖKNINGSOMRÅDETS FYRA SOCKNAR ÅR 1571
Socknar
Torneå
Kalix
Luleå
Piteå
Norra fögderiet

Hushåll
335
226
437
269
1 267

Kor
1 604
1 317
2 833
1 639
7 393

Kor/hushåll
4,78
5,82
6,48
6,09
5,83

Källa: Hans Forssell Sverige 1571: försök till en administrativ-statistisk beskrifning öfver det egentliga Sverige, utan Finland och
Estland, sid. 36-37 (Stockholm 1872-1883)

Flest kor per hushåll finns i Luleå socken följt av Piteå och Kalix socknar. I Torneå är medeltalet
åtskilligt lägre men socknen ligger dock klart över riksgenomsnittet.
De små bestånden av kor i socknarna år 1601 är nog mer av tillfällig art. Perioder med missväxt
och boskapspest kunde ofta reducera djurbesättningarna kraftigt men återhämtningen kunde gå
snabbt.
Med hjälp av uppgifterna ovan kring boskapsbeståndet, med uppgifter om åkerns utveckling
[TABELL 87], uppgifter om socknarnas andel av tiondeuppbörden [DIAGRAM 32] samt uppgifterna
om utvecklingen av ängen och övrigt [TABELL 90] kan följande skiss ges av jordbrukets utveckling i
undersökningsområdet.
Jordbruket i regionen expanderar under undersökningsperioden, mellan år 1527 och 1607.
Tyngdpunkten i tillväxten ligger på de första 40 åren. Jordbruket stagnerar i mitten av 1560-talet.
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Åkerarealen växer i samtliga socknar mellan 1527 och 1541, kraftigare ju längre norrut man
befinner sig. Jordbruket i sin helhet fortsätter att växa kraftigt mellan 1541 och mitten av 1560-talet
där åkerbrukets utveckling är viktigast även om fiskets betydelse är oklart. Det verkar inte som
boskapsskötseln utvecklas i någon större utsträckning under denna period. Liksom under den
tidigare perioden är det i norr som utvecklingen är kraftigast. Utvecklingen från 1570 karaktäriseras
av boskapsskötselns tillväxt. Ängen stärker sin position under perioden, i Luleå och Kalix delvis på
bekostnad av åkern. Den utvecklingen är mycket tydlig i Luleå socken. Åkerarealen är i Luleå
socken åtskilligt mindre i slutet av perioden. I Torneå socken slutligen, utvecklas både åkern och
ängen under hela perioden. Åkerarealen är väsentligt större i slutet av perioden.
Utvecklingen av jordbruket mellan 1547 till 1607 har diskuterats av några forskare. Jonsson
menar att hela marklandsutvecklingen faller på åkern.357 Enequist skriver däremot ”… framgår, att en

bestämd förskjutning ägt rum sedan 1645 – och ännu mer utpräglad sedan 1559 – i det att åkerbrukets roll
avtagit”.358 Enligt Westin nybröts i Skellefteå cirka 30 ha åker åren 1547 - 1559.359 Det innebär att
åkerns expansion kulminerar före 1560 och att en viss tillbakagång sedan gjorde sig gällande.360
Jonsson uppfattning att jordbrukets expansion, som är betydande fram till 1560-talet, enbart
skulle falla på åkern är svår att förena med uppgifterna om skördeutvecklingen. I så fall torde
skördarna ha ökat ganska kraftigt under jordbrukets expansionsperiod för att sedan vara på samma
nivå under resten av århundradet. Westins resultat från undersökningen av Skellefteå socken
stämmer bättre överens med utvecklingen i undersökningsområdet, det vill säga en tillväxt av åkern
fram till början 1560-talet och därefter en större eller mindre tillbakagång i de enskilda socknarna
(Torneå undantaget). Det viktigaste resultatet är dock, som Enequist klart dokumenterat för 1600talet och förra hälften av 1700-talet, en tyngdpunktsförskjutning från åkerbruk till boskapsskötsel
inom undersökningsområdet redan i mitten 1500-talet.
Utvecklingen i undersökningsområdet mot en ökande betydelse för boskapsskötseln, i många
fall på bekostnad av åkerbruket, är inte unik. Myrdal och Söderberg skriver om utvecklingen under
1500-talet i Sverige:
Bakom de som regel väl bibehållna eller förstärkta boskapsstockarna ligger förskjutningar i jordbrukets
produktionsinriktning. Animalieproduktionen har av allt att döma fått en ökad plats över stora delar av Sverige,
från Småland upp över Mellansverige till Norrland. Kreatursbonden kommer att spela större roll i det agrara
landskapet.361

Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 275-6. (Umeå 1971).
Gerd Enequist, Nedre Luledalens byar, (Upsala 1937)
359 Josef Westin, Bygden växer, sid 326. (Uppsala 1953). (Skellefteå socken historia. Del 1. Red. K Fahlgren
360 Ingvar Jonsson, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, sid. 259. (Umeå 1971).
361 Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik : agrar ekonomi i 1500-talets Sverige, sid. 489-90. (Stockholm 1991).
357
358
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Utvecklingen i Norrland är mycket tydlig. I Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och i
undersökningsområdet, norra Västerbotten, växer antalet kor, både absolut och medeltalet per
taxerad mellan 1571 och 1599.
Ovan har för fögderiet och socknarna skissats en bild av utvecklingen när det gäller
bebyggelsen, befolkningen och jordbruket var för sig. Nästa steg blir att studera fögderiet och de
enskilda socknarna och undersöka eventuella samband mellan de ovan nämnda företeelserna.

BEBYGGELSE, BEFOLKNING OCH JORDBRUK: ETT SAMBAND?
I DIAGRAM 37 nedan redovisas utvecklingen av bebyggelse, befolkning och jordbruk i norra
fögderiet. Mellan 1530 och 1540 kan befolkningsutvecklingen och åkerns utveckling följas i
källorna. Tidigare har visats att de nybyggen som har registrerats i längderna under 1540-talet
anläggs under 1530-talet. Förutom den konstaterade tillväxten av åkern och befolkningen kan även
en bebyggelseökning förmodas ha skett under decenniet.
Under 1530-talet växer befolkningen och jordbruket relativt kraftigt och allt pekar på att även
bebyggelsen tillväxer i betydande grad. Femtonhundrafyrtiotalet präglas av en långsam tillväxt av
jordbruk, befolkning och bebyggelse. Under 1550-talet och fram till ungefär mitten av 1560-talet
sker en kraftig tillväxt av jordbruk och av befolkning med en svagare tillväxt av bebyggelsen. Vid
mitten av 1560-talet stagnerar jordbruket, det sker en kraftig befolkningsminskning och även antalet
gårdar sjunker. I början av 1580-talet börjar en återhämtning av befolkning och bebyggelse medan
jordbruket är stillastående. I slutet av 1590-talet har bebyggelsen växt och är åtskilligt större än vid
mitten av 1560-talet. Befolkningen har också ökat men den når inte samma nivå som vid mitten av
1560-talet. I början av 1600-talet sker ingen förändring inom jordbruket, bebyggelsen fortsätter att
öka medan folkmängden kraftigt minskar.
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1552/1553

1561

Å ker

1563

1571

1610/11
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1577/1579 1599/1602

DIAGRAM 37: BEFOLKNINGS- OCH BEBYGGELSEUTVECKLINGEN SAMT JORDBRUKETS UTVECKLING I NORRA FÖGDERIET 1527 – 1610/11

Index 1543=100

Kronologiskt är diagrammet inte korrekt. De olika tillväxtfaserna för befolkningen, bebyggelsen
och jordbruket bör tidigareläggas några år, det vill säga förskjutas till vänster på tidsaxeln. Vidare
ger tidsaxelns utformning till resultat att för vissa perioder blir utvecklingen sammanpressad och för
andra perioder utslätad. Oaktat detta kan ett par slutsatser dras utifrån diagrammet.
Den ”faktor” som har den stabilaste och minst fluktuerande kurvan är jordbruket. Detta är
också väntat då det krävs exceptionella händelser för både en mycket snabb tillväxt men framförallt
för en kraftig minskning av åker och äng. Jordbruket utvecklas alltså långsamt och visar på små
variationer.
Kurvan för bebyggelsen fluktuerar något mer vilket också är naturligt. Nybyggen och
ödeläggelser av gårdar är de företeelser som bestämmer bebyggelseutvecklingen och här kan både
en betydande tillbakagång men framförallt en snabb tillväxt ske under relativt korta perioder.
Befolkningen är dock den faktor som ändras snabbast och visar de största fluktuationerna. Hög
nativitet och goda tider, pest och missväxt kan hastigt påverka storleken på folkmängden.
Som diagrammet visar finns en tydlig samvariation mellan tre faktorerna jordbruk, bebyggelse
och befolkning fram till mitten av 1560-talet. Det sker en tillväxt av åker och äng, av gårdar och av
befolkningen och sambandet mellan dessa faktorer är uppenbart. Från slutet av 1560-talet till slutet
av 1590-talet följer kurvorna fortfarande varandra ganska väl medan från 1600 och framåt går de
delvis åt olika håll. Något senare kommer orsaker till utvecklingen och sambandet mellan olika
faktorer att diskuteras. Men första ska utvecklingen i de enskilda socknarna presenteras och
synpunkter på sambandet mellan befolkning och bebyggelse redovisas.
Torneå och Piteå är undersökningsområdets nordligaste respektive sydligaste socken. Det är
också de två socknar som visar den största skillnaden i utvecklingen. Det finns vissa gemensamma
drag för de båda socknarna men olikheterna är också betydande [Se DIAGRAM 38 och 39]. De stora
dragen är gemensamma, befolkningsutvecklingen är stark i socknarna fram till mitten av 1560-talet
som följts av en befolkningsminskning. Den kraftiga återhämtningen och den faktiska tillväxten
som sker i Torneå i slutet av 1590-talet syns dock inte till Piteå. I Torneå socken är folkmängden
som störst i början av 1600-talet medan för övriga socknar når befolkningen sitt maximum vid
mitten av 1560-talet. Avgörande betydelse för utvecklingen i Torneå är den invandring som sker i
denna socken från 1580-talet och framåt. Någon motsvarande inflyttning förekommer inte i de
övriga socknarna. Jordbruket utvecklas även det starkt fram till början av 1560-talet.
Bebyggelseutvecklingen har även den gemensamma drag men den är åtskilligt starkare i Torneå
socken. Utvecklingen skiljer sig i styrka och även något i kronologi. Faktorerna befolkning,
bebyggelse och jordbruk är tämligen väl korrelerade, för Piteå socken fram till 1580-talet, för
Torneå socken fram till början av 1600-talet.
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DIAGRAM 38: BEFOLKNINGS- OCH BEBYGGELSEUTVECKLINGEN SAMT JORDBRUKETS
UTVECKLING I TORNEÅ SOCKEN 1527 – 1610
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DIAGRAM 39: BEFOLKNINGS- OCH BEBYGGELSEUTVECKLINGEN SAMT JORDBRUKETS
UTVECKLING I PITEÅ SOCKEN 1527 – 1610
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DIAGRAM 40: BEFOLKNINGS- OCH BEBYGGELSEUTVECKLINGEN SAMT JORDBRUKETS
UTVECKLING I LULEÅ SOCKEN 1527 – 1610
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DIAGRAM 41: BEFOLKNINGS- OCH BEBYGGELSEUTVECKLINGEN SAMT JORDBRUKETS
UTVECKLING I KALIX SOCKEN 1527 – 1610
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Samvariationen för bebyggelse, befolkning och jordbruk i Luleå och Kalix socknar [DIAGRAM 40
och 41] är mycket god fram till mitten av 1560-talet, därefter i viss utsträckning till slutet av 1500talet för att sedan divergera betydligt. Tillväxten är starkare i Kalix socken men för övrigt finns
mycket gemensamt i socknarnas utveckling under perioden.
Tidigare har visats att utvecklingen är olika i socknarna med en starkare tillväxt mot norr. Det
kommer till synes i diagrammen där kurvorna är brantare i de norra socknarna. I alla socknar
framgår en samvariation mellan befolkning, bebyggelse och jordbruk under större delen av
undersökningsperioden.
Diagrammens beskrivning av bebyggelsens och jordbrukets utveckling är förskjuten i avseende
på kronologin. För att få en riktig tidsmässig bild måste hänsyn tas till nybyggenas frihetstermin. De
nya gårdarna är skattebefriade intill 8-9 år efter det att de är anlagda och åkern och ängen har börjat
brukas. De nya gårdarna och dess jordbruksmark bör därför tidsmässigt förläggas 8-9 år tidigare i
diagrammets bebyggelse- och jordbrukslinjer.
Diagrammens uppgifter om befolkningsutvecklingen avspeglar sannolikt mer korrekt dess
verkliga omfattning fram till mitten av 1560-talet än senare: folkmängdens nedgång under 1570talet och uppgången under seklets sista decennium är empiriskt belagda men omfattningen är
svårbedömd. Att folkmängden i slutet av 1590-talet inte når upp till nivån vid mitten av 1560-talet
är rimligt (undantaget Torneå socken). Fram till mitten av 1560-talet bygger beräkningen av
folkmängdens utveckling på utvecklingen av bågamantalet. Bågamantalet växer framförallt genom
tillskott av unga män i 16- till 17-årsåldern. Befolkningsökningen enligt diagrammet under andra
halvan av 1530-talet och under slutet av 1550-talet och början av 1560-talet speglar därför bara en
kraftig ökning av unga män vid dessa tillfällen. I verkligheten ligger tillväxten av folkmängden
åtskilliga år tidigare. Höga födelsetal i början av 1520-talet och under 1540-talet förskjuter tillväxten
till dessa år. Det innebär också att folkmängden stagnerar under 1550-talet och att
befolkningsökningen i slutet av 1590-talet bör förläggas till början och mitten av 1580-talet.
I DIAGRAM 42 nedan [Se s 216] har korrigeringar gjorts som även visar på tidsmässigt korrekta
utvecklingskurvor. Något senare ska en bild av utvecklingen i norra fögderiet ges för tiden från
början av 1500-talet till cirka 1600 men först ska sambandet mellan befolkning och bebyggelse
diskuteras.

BEFOLKNING OCH BEBYGGELSE
Lars-Olof Larsson menar att en stark korrelation mellan bebyggelseutvecklingen inom
agrarsamhället och befolkningstrenden måste betraktas som axiomatisk, det vill säga att det finns ett
samband som är självklart och som inte behöver eller kan bevisas [Se ovan s 183]. Det har dock
rests invändningar mot ett sådant generellt resonemang, bland annat utifrån empiriska iakttagelser i
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andra områden [Se ovan s 183-185].362 Österberg lägger också i sin rapport, Kolonisation och kriser,
fram några preliminära hypoteser om relationen mellan bebyggelse och befolkning.363 Österberg
visar, rent hypotetiskt, på alla de olika reaktioner och orsaker som förändringar i
bebyggelseutvecklingen kan ge och ha. Det finns anledning att diskutera denna fråga när det gäller
föreliggande undersökning, eftersom källorna i vårt fall ger en bra bild av både bebyggelsen och
befolkningen och därmed en utmärkt möjlighet att diskutera några av hypoteserna. I norra fögderiet
inträffar vid två tillfällen bebyggelseökningar; den första cirka 1530 till 1560, den andra cirka 1580
till 1610. Den första är tydligt kopplad till en befolkningstillväxt medan den andra visserligen
kommer under en period med återhämtning men inte med befolkningsökning. Under 1570-talet
sker en bebyggelseminskning.
Några av orsakerna till bebyggelseökning kan vara:

9 Bebyggelseökning i ett undersökningsområde sedan närmaste föregående mättillfälle kan bero
på:
I. Den i området befintliga befolkningen har ökat, på grund av ökad nativitet, minskad
mortalitet, inflyttning utifrån eller genom en kombination av dessa faktorer.
II. Befolkningen i undersökningsområdet är kvantitativt oförändrad eller har rent av
minskat men bryter ny mark och skapar nya bebyggelseenheter, därför att den
a) haft något att vinna på detta, till exempel marknadsekonomiskt, odlingseller skattemässigt, eller
b) därför att den valt denna möjlighet för att lätta ett tryck (exempelvis i fråga
om skatter) på de gamla enheterna.
III. Befolkningen i undersökningsområdet är kvantitativt oförändrad eller har rentav
minskat men drivs utifrån av jordägare eller krona till en omfördelning som får
bebyggelseökning till följd.
I undersökningsområdet är den första bebyggelseökningen förorsakad av I., det vill säga en
befolkningstillväxt. Den andra ökningen av bebyggelsen beror inte på någon befolkningstillväxt
utan har andra orsaker, nämligen III., det vill säga det beror på jordägarnas och kronans agerande.
Dels får hemvändande knektar egna gårdar, dels förekommer arbetskraftsbrist, beroende på
utskrivningar, som möjliggör för legodrängar och husmän att skaffa egna gårdar.

Eva Österberg, Kolonisation och kriser: bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, s. 22. (Lund 1977).
Österberg hänvisar till E. Jutikkala rec. av Larsson i SEHR 1972:2 och A-S Kälvemark rec. av Larsson i HT 1973:1
363 Eva Österberg, Kolonisation och kriser: bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600, s. 26. (Lund 1977).
362
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Genom köp av små jordlotter kan också nya hemman bildas utan vare sig någon tillväxt inom
jordbruket eller befolkningen.

9 Bebyggelseminskning i ett undersökningsområde kan bero på:
I. Befolkningen i undersökningsområdet har minskat, genom minskat antal födslar,
ökad dödlighet, ökad utflyttning från området eller genom en samverkan mellan dessa
faktorer.
II. Befolkningen i undersökningsområdet har varit oförändrad kvantitativt eller har
rentav ökat, men den har omfördelats på ett sätt som leder till minskat antal
bebyggelseenheter, som till exempel omstrukturering eller intern migration.
Bebyggelseminskningen i undersökningsområdet under 1570-talet beror inte på minskad
folkmängd utan har mer att göra med svår missväxt under några år i slutet av 1560-talet och början
av 1570-talet. Visserligen sker en befolkningsminskning men det är inte den primära orsaken till
minskningen av antalet gårdar.
Även andra författare inom ödegårdsprojektet berör förhållandet mellan bebyggelse och
befolkning på ett allmänt plan. Brunius ser liksom Larsson någon form av korrelation mellan
bebyggelse och befolkning. Sambandet är emellertid mindre entydigt. [Se ovan s 185].
Undersökningar från 1600-talets Finland tyder på en betydande folkminskning på 1690-talet utan
någon motsvarande tillbakagång i bebyggelsen. En motsatt utveckling kan skönjas vid seklets
början. Brunius menar att en stor betydelse måste tillmätas befolkningens demografiska struktur,
dess ålders- och könssammansättning.364 Bååth, slutligen, hävdar att graden av samband mellan
bebyggelse- och befolkningsutvecklingen är mer osäker, utifrån iakttagelser i undersökningsområdet
Norra Vedbo, än tidigare forskning ansett: ett samband av positiv art bör ändå finnas när man
inriktar sig på de stora utvecklingstendenserna [Se ovan s 184].365

EN MÖJLIG UTVECKLING!
Det långsiktiga sambandet mellan befolkning och bebyggelse är ganska uppenbart. Det är svårt att
tänka sig en långvarig befolkningsökning utan att nya gårdar tillkommer och/eller att ödegårdar
återupptas. På motsvarande sätt måste en kraftig befolkningsminskning på sikt innebära ett
övergivande av gårdar. Däremot kan inte befolkning och bebyggelse uppfattas som
kommunicerande kärl där förändringar av en faktor direkt speglar en förändring i den andra
faktorn. Den djupare analysen av utvecklingen i Luleå och Kalix socknar har bland annat givit

364
365

Jan Brunius, Bondebygd i förändring : Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600, sid. 134. (Lund 1980).
Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal, sid. 197. (Lund 1983).
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information om etablerandet av nya gårdar och hemmansklyvningar. Under förutsättning att dessa
slutsatser och resonemang även äger giltighet för övriga socknar kan en kronologisk mer korrekt
utveckling skissas för hela området [Se DIAGRAM 42].
Utvecklingsskissen bygger på tre antaganden. För det första att det finns en balans mellan
försörjningsläget (jordbruksproduktionen) och befolkningen vid periodens början. För det andra att
den enskilde bonden, åtminstone i vissa avseenden har valmöjligheter, det vill säga han eller hon inte
helt och hållet är offer för strukturernas tyranni. För det tredje att migrationen är försumbar i de tre
sydligaste socknarna. I Torneå socken förekommer invandring från början av 1580-talet som har
stor betydelse för utvecklingen.
Som framgår av diagrammet kan fyra ganska tydliga tidsperioder urskiljas. Den första perioden
omfattar tiden fram till cirka mitten av 1560-talet, den andra fram till början av 1570-talet, en tredje
period som sträcker sig fram till början av 1600-talet och slutligen en fjärde period fram till 1610talet.
Befolkningen växer från mitten av 1510-talet till mitten av 1540-talet. Tillväxten beror på den
höga nativiteten under denna 30-årsperiod. Vad som initialt startar denna folkmängdsökning och
varför tillväxten stagnerar efter 1545 vet vi inte. Som även framgår av diagrammet sker under
samma period en relativt kraftig och jämn tillväxt inom jordbruket. Tillväxten planar ut något efter
mitten av 1550-talet men fortsätter att expandera till mitten av 1560-talet. Slutligen visar
bebyggelsen en stabil och långsam tillväxt från mitten av 1530-talet till mitten av 1560-talet.
Det som driver denna utveckling under den första perioden är med största sannolikhet
befolkningsökningen. Den leder direkt till att de redan etablerade gårdarna utvidgar
jordbruksmarkerna eftersom hushållen växer i storlek. På längre sikt resulterar en
befolkningsökning i anläggande av nya gårdar genom nyodling och hemmansklyvningar. Det är en
sådan utveckling som pågår en bit in på 1550-talet för att därefter följas av en tydlig avmattning.
Generellt verkar allt tyda på att första hälften av 1500-talet i undersökningsområdet präglas av
tillväxt på de områden som studerats.
Avmattningen och stagnationen under 1550-talet och början av 1560-talet följs av en nedgång
under slutet av 1560-talet men framförallt under 1570-talet, avseende såväl bebyggelse som
folkmängd. Jordbruket stagnerar och växer mycket marginellt under tiden efter början av 1560talet. Att befolkningen slutar växa i början av 1550-talet leder naturligt till att bebyggelsen och
jordbruket något senare stagnerar.
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DIAGRAM 42: BEFOLKNINGS- OCH BEBYGGELSEUTVECKLINGEN SAMT JORDBRUKETS UTVECKLING I NORRA FÖGDERIET 1527 – 1610.
JUSTERADE TAL.

Index 1545=100

Sjuårskriget som startar år 1563 anses ha stor betydelse för utvecklingen i Sverige under denna tid
och betraktas som en brytpunkt för stagnation och nedgång, om än i allmänhet kortvarig, i den
ekonomiska utvecklingen. Kriget får kraftiga effekter också i undersökningsområdet men som
framgår av DIAGRAM 42 har avmattningen i den ekonomiska utvecklingen startat långt tidigare. Det
innebär att kriget inte är orsaken till stagnationen inom undersökningsområdet. Däremot har
befolkningsminskningen under andra halvan av 1560-talet och första halvan av 1570-talet helt
säkert kriget och därmed följande utskrivningar som viktig orsak. Ett annat skäl till
befolkningsminskningen kan vara den pestepidemi som rasar under åren 1565-66. Det bör i detta
sammanhang framhållas att folkmängdssiffrorna som redovisas avser det antal människor som vid
en viss tidpunkt vistas i regionen.
Befolkningsminskningen under 1570-talet påverkar emellertid inte jordbrukets utveckling - inte
heller bebyggelseutvecklingen. Minskningen av antalet gårdar under första halvan av 1570-talet
beror i stället i huvudsak på missväxten under åren 1569 och 1570. Antalet gårdar som ödeläggs är
trots allt inte så många under denna svåra tid. Svårigheterna i regionen kommer till synes i det stora
antalet gårdar som skattebefrias under 1570-talet. Missväxter, epidemier, högt skattetryck och
utskrivningar av arbetsföra människor till krigstjänst försvagar och utarmar gårdarna.
Om den första perioden, cirka 1515 – 1555, präglades av allmän tillväxt, så karaktäriseras den
andra perioden, cirka 1555 – 1575, av avmattning och inom ett par områden även av nedgång. Den
tredje perioden, cirka 1575 – 1600, utmärks av en återhämtning och en positiv utveckling av
bebyggelsen. Det sker en även viss återhämtning av befolkningen men denna når långt ifrån upp till
den nivå som den hade i mitten av 1560-talet. Det betyder att jordbruket inte behövt expandera
utan att produktionen räcker till för försörjningen av den existerande befolkningen. Bebyggelsen
återhämtar sig redan under 1580-talet och expanderar sedan ganska kraftigt. År 1600 är gårdarna
åtskilligt fler än under 1560-talet. Ett stagnerande jordbruk och en måttlig återhämtning av
folkmängden innebär att genomsnittsgården blir mindre och antalet personer i hushållen färre; den
genomsnittliga hushållsstorleken är betydligt mindre år 1600 än i mitten av 1560-talet.
De nya gårdar som tillkommer under denna period är inte ett resultat av nyodling utan etableras
genom hemmansklyvningar och avskiljningar/jordköp. Bebyggelsetillväxten under den första
perioden, första halvan av 1500-talet, och under den tredje perioden, 1580- och 1590-talet, har alltså
helt olika karaktär. Utvecklingen under den första perioden innebär nyodling, att de etablerade
gårdarna växer och att hushållen växer i storlek medan under den tredje perioden att gårdarna
minskar i storlek samtidigt som hushållsstorleken minskar.
Bakom bebyggelsetillväxten från 1530-talet till 1550-talet ligger uppenbarligen ett
befolkningstryck. En befolkningstillväxt leder på sikt till att nya gårdar bildas, genom nyodling
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och/eller hemmansklyvningar. Bebyggelseexpansionen under 1580- och 1590-talet måste ha en
annan bakgrund. Den relativt svaga återhämtningen av befolkningen under dessa decennier bör inte
i sig leda till någon bebyggelsetillväxt. Dessutom står jordbruket stilla under denna period, något
som inte är förenligt med befolkningstillväxt och bebyggelseökning. Fortsatta hemmansklyvningar
bidrar naturligtvis till tillväxten av nya hemman men kan inte förklara hela den kraftiga ökningen.
Andra faktorer som bör ha bidragit till att fler gårdar bildas under denna period är följande:

-

arbetskraftsbrist i jordbruket leder till att legodrängar och husmän
kan skaffa sig egna gårdar genom avskiljningar från böndernas
gårdar eller genom köp av jordlotter på marknaden

-

införande av halva och fjärdedelsmantal möjliggör att även mycket
små gårdar mantalssätts och ingår i jordskattemantalet

-

hemvändande soldater har rätt till egna hemman som bönderna
måste tillhandahålla

SAMMANFATTNING
I denna avslutande del har eftersträvads att ge en helhetsbild av bebyggelsens, befolkningens och
jordbrukets utveckling i hela undersökningsområdet. När det gäller bebyggelseutvecklingen har
jämförelser gjorts med andra delar av Sverige och ett område i Finland. Vidare har diskuterats vilka
faktorer som kan ligga bakom utvecklingen och deras inbördes samband.
Studier av bebyggelseutvecklingen i andra delar av Sverige och Finland visar svag tillväxt i södra
Småland och mellersta Västergötlands sydvästra del, den är starkare i delar av norra Småland och
delar av Östergötland, än starkare i Närke och norra Västergötland med en tillväxt på mer än 50 %
och mycket stark i Värmland med en dryg fördubbling av antalet jordeboksgårdar. I två socknar i
Finland är i den ena tillväxten mycket svag medan i den andra sker en kraftig bebyggelseminskning.
Tillväxten är också stark i norra fögderiet i Västerbotten men uppgifterna är inte fullt ut jämförbara
med de övriga områdena. Gemensamma för alla regioner är en bebyggelsetillväxt under 1500-talet,
förutom då i Vemo socken i Finland.
Jordeböckerna som är den vanligaste källan för bebyggelsestudier under 1500-talet har lite
olika utformning i olika fögderier vilket försvårar jämförelsen mellan olika områden. Ett material
som i stort är enhetligt för hela riket utgörs av de nationella förmögenhetsskatterna, 1571 års
Älvsborgs lösen och 1599/1600 års hjälpskatter. Dessa möjliggör jämförelser mellan olika delar
av Sverige med avseende på bebyggelseutvecklingen mellan 1571 och 1599/1600, det vill säga
under knappt trettio år. Tillväxten som den kan avläsas genom denna dokumentation är i allmänhet
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kraftig, expansionen är starkast i Västergötland, Värmland och Småland medan den i Västerbotten
och Östergötland är något svagare. Skillnaden i tillväxt mellan näraliggande socknar eller härader
kan också vara betydande. I undersökningsområdet har exempelvis Piteå socken i söder en
förhållandevis svag tillväxt och Torneå i norr en kraftig ökning av bebyggelsen.
Skälen till att utvecklingen kan vara så olika i socknar och härader som ligger nära varandra har
diskuteras av några forskare. Exempel på förklaringar är att hinder för tillväxt bara förekommer i
vissa områden, bebyggelsen kan ha anpassats till andra strukturer än den demografiska eller att
tillväxtmöjligheterna är större i skogsbygd än i slättbygd. I norra fögderiet tyder mycket på att en
viktig orsak till Torneås kraftigare utveckling är den invandring söderifrån som sker från 1580-talet
och framåt. Socknen verkar inte heller drabbas så hårt av soldatutskrivningar som övriga socknar.
Sett över hela undersökningsperioden kan sägas att utvecklingen i undersökningsområdet
beskriver en påtaglig tillväxt. Gårdarna är fler, jordbruket är mer omfattande, befolkningen är
större i slutet av perioden. Studier av andra delar av Sverige och Finland pekar nästan
undantagslöst på en mycket omfattande bebyggelseökning under 1500-talet. Forskningen har,
som framgår av det föregående, diskuterat vad som initierar eller ligger bakom denna expansion.
De faktorer som ansetts påverkat bebyggelsen och dess utveckling under denna tid är framförallt
av tre slag: befolkningen, till exempel dess storlek och sammansättning; jorden, till exempel tillgången
på odlingsbar jord samt politisk-ekonomiska förhållanden, till exempel skattetrycket. Den viktigaste
faktorn har därvid ansetts vara befolkningstillväxten för byggelseexpansionen i Sverige under
1500-talet.
I undersökningsområdet, Norrbotten med dess fyra socknar, har visats på en
befolkningsökning från åtminstone mitten av 1510-talet till början av 1550-talet. Det är denna
befolkningstillväxt som är den huvudsakliga faktorn som leder till bebyggelsens och jordbrukets
expansion under perioden. Här kan sägas att undersökningen bekräftar den tidigare forskningens
antaganden.
En annan expansiv fas med en kraftig tillväxt av gårdar är perioden från början av 1580-talet
till början av 1600-talet. Här är det dock uppenbart andra faktorer som påverkar bebyggelsens
utveckling eftersom folkmängden under denna uppvisar en svag tillväxt. För att finna förklaringar
till denna sena tillväxt i slutet av 1500-talet krävs djupare analyser, förmodligen på individ- och
gårdsnivå.
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MODELLEN OCH EMPIRIN
I

presenterades Myrdal/Söderbergs modell för 1500-talets utveckling. En

FÖRARBETET

utgångspunkt är att den samhälleliga produktionen sker inom tre sektorer, den primära, sekundära och

tertiära. Inom den primära sektorn produceras livsmedel, den sekundära sektorn utgörs av hantverk,
bergsbruk och handel och i den tertiära ingår statsapparaten, kyrkan och utbildningsväsendet.
Under 1500-talet utvecklas de sekundära och tertiära sektorerna starkare än den primära sektorn.
Inom jordbruket sker ingen teknisk utveckling och därmed ingen produktivitetsökning.
Jordbruksproduktionen ökar visserligen men det beror på att arbetskraften blir större inom sektorn.
Handel

och

bergsbruk,

den

sekundära

sektorn,

utvecklas

tekniskt

och

där

sker

produktivitetsökningar.
Så småningom, menar Myrdal och Söderberg, utvecklas den tertiära sektorn [statsmakten] mera
mot en utpräglad parasitär roll gentemot bondejordbruket.
I undersökningsområdet kan konstateras att statsmakten eller kronan, den tertiära sektorn, växer
något. I källorna mot slutet av århundradet förekommer avkortningar, det vill säga att både civila
och militära tjänstemäns jordegendomar skattebefrias. Denna grupp är dock hela tiden mycket liten.
I denna studie har varken hantverket eller handeln, det vill säga den sekundära sektorn,
undersökts och dess utveckling i området kan inte bedömas. Jordbruket, den primära sektorn,
undergår stora förändringar. Efter en kraftig expansion stagnerar jordbruket efter 1560 och går
tillbaka något under början av 1600-talet. Statsmaktens resursuttag från undersökningsområdet ökar
kontinuerligt från 1560-talet och framåt. Knektutskrivningar och ett ökat skattetryck leder till att
statsmaktens parasitära roll ökar och på sikt blir uttaget av resurser kontraproduktivt.
Från och med början av 1560-talet möter vi i Norrbotten ett samhälle under stark press. Det
står emot trycket fram till slutet av 1500-talet och levererar i stor utsträckning både folk och fä till
kronan. Ett fortsatt stort resursuttag och en, förmodad, boskapspest och några års missväxt i
början av 1600-talet försvagar samhället radikalt. Omkring 1610 är jordbruket försvagat och
befolkningen har minskat. Många gårdar är skattebefriade av ekonomiska skäl. En åldrad och
försvagad befolkning kommet att utsättas för nya påfrestningar under de kommande åren.
I
vad

FÖRARBETET

som

redogjordes även för Slicher van Baths sammanställning av empiriska fakta om

händer

i

ett

förindustriellt

jordbrukssamhälle

befolkningsminskning. Här nedan ett axplock;
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vid

befolkningsökning

och

BEFOLKNINGSÖKNING

BEFOLKNINGSMINSKNING

Ökade skillnader mellan olika socialgrupper inom Förkortning av den sociala skalan inom
jordbruket; breddning av grupperna nederst på
jordbruket
den sociala skalan
Ökat antal småbrukare

Minskat antal småbrukare

Åkerbruket:

Åkerbruket:

Nyodling
Övergång från boskapsuppfödning till jordbruk;
betesmarker och höängar skiftas till åkerjordar

Minskning av den odlade arealen
Övergång från jordbruk till boskapsuppfödning

Jordbruksenheterna minskar i storlek

Jordbruksenheterna blir större

Befolkningsökningen

i

undersökningsområdet

inträffar

under

1540-

och

1550-talet.

Befolkningsminskning sker under 1570-talet och även i början av 1600-talet. Enligt schemat ovan
ska den sociala skillnaden öka mellan olika grupper i samhället vid befolkningsökning och minska
vid befolkningsminskning. Så sker dock inte i undersökningsområdet, förhållandet mellan rika och
fattiga bönder är förvånansvärt stabilt vid såväl befolkningsökning och befolkningsminskning. I de
norrländska landskapen Ångermanland, Medelpad och Hälsingland kunde dock både
Myrdal/Söderberg och Harnesk visa på en utjämning mellan 1571 till 1599, det vill säga under en
period med folkminskning.
Antalet småbrukare ökar i allmänhet vid befolkningsökning och blir färre när befolkningen
minskar. Som småbrukare betraktas här föreståndaren till en gård som utgör mellan 30 och 65 % av
genomsnittsgården, år 1543 mellan 14 till 30 öresland och år 1561 mellan 15 och 33 öresland. En
liten undersökning av förhållandet i Luleå socken under åren 1543 till 1561, under
befolkningstillväxt, visar på följande: år 1543 är antalet småbrukare 115 och år 1561 är de 98,
således en väsentlig minskning, tvärtom mot vad empirin säger.
Nyodling som ett fenomen vid befolkningsökning är helt klarlagd för undersökningsområdet.
Nästan all den tillväxt som sker inom jordbruket verkar ske inom åkerbruket. Boskapsskötseln är
omfattande redan på 1550-talet och verkar inte utvecklas i någon större utsträckning under denna
tid av befolkningsökning. Boskapsskötseln expanderar i undersökningsområdet, som det empiriska
materialet säger, under tider av befolkningsminskning. Att jordbruksenheterna blir mindre vid en
befolkningsexpansion stämmer inte på undersökningsområdet. I stället växer dessa under perioden
med en expanderande befolkning och minskar i storlek under andra halvan av 1500-talet, under en
period med minskad folkmängd.
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Slicher van Bath säger visserligen att alla de uppräknade effekterna av en expansion respektive
tillbakagång är empiriskt belagda men också att omständigheterna som gäller en viss period inte
inverkar överallt, inte heller hela tiden. Vidare att det går att hitta flera avvikelser i översikten och
det är också möjligt att stöta på regionala undantag. Resultatet från föreliggande undersökning kan
bekräfta delar av empirin men också visa på att utvecklingen i undersökningsområdet har tagit en
annan väg.
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TILLÄGG

EN BY OCH EN GÅRD
Hittills har redovisningen skett på aggregerad nivå, i huvudsak på sockennivå. Här ska till sist
situationen i en enskild by och på en enskild gård undersökas och en betraktelse ur detta perspektiv
kanske ger en mer jordnära bild av utvecklingen. Antnäs i Luleå socken, en sydlig kustby, nämns
den 4 september år 1482 för första gången i ett offentligt dokument. Denna dag vittnar en
Antnäsbo i Stockholm, allt enligt stadens tänkebok.

GAMLA

STADEN

ANTNÄS

NYA STADEN
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de mer välbärgade byarna i Luleå socken. Fiskevattnen har samma värde som genomsnittet i socknen.

skälsland. I Antnäs har genomsnittsgården 13 spannland åker och knappt tio lass hö, det vill åtskilligt större än i socknen i sin helhet. Antnäs tillhör alltså

Ser man till genomsnittsgårdens storlek i socknen så ligger åkerarealen på knappt tio spannland, ängen på drygt 6 lass hö och fiskevattnet på drygt 1, 5

lass hö. Den gården ska följas i fortsättningen.

tidigast i 25-årsåldern. Det finns en riktig storbonde i byn, Nills Andersson. Han tillhör de rikaste bönderna i socknen och är god för 5 hektar åker och 20

hemmavarande söner finns bör vara 40 år eller äldre. Sönerna registreras i bågaskattelängden från 16 års ålder och familjebildningen sker i allmänhet

år 1543 visar att på tre av gårdarna finns hemmavarande söner och i 1545 års jordebok finns ett nybygge registrerat. Fäderna på de tre gårdar där

I 1543 års jordebok registreras nio hemman i byn. Ovan framgår namnen på hemmansägarna och deras tillgångar i åker, äng och fiskevatten. Bågaskatten
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med utvecklingen i Luleå socken i sin helhet. Både Torneå och Kalix socknar har dock en mycket starkare tillväxt under denna kort period.

År 1547 sker en ny skattläggning. Byns samlade tillgångar har ökat från 579 öresland (1543) till 595 öresland, med knappt 3 %. Det ligger helt i linje

Lasse ärver gården registreras även en son i gården. Det innebär att vi tidigare här har haft en utvidgad familj, tre generationer på samma gård.

byn. Lasse Nilsson ärver gården efter sin far, Nills Jonszon. Nills räknades 1543 till de större bönderna i byn och även i socknen. Samma år (1549) som

Anders Heminszon en son registrerad i bågaskattelängden, en pojke som torde vara född i början av 1530-talet. År 1549 sker det första kända arvskiftet i

År 1546 reser Jacob Iacopsons son söderut som 1546 års längd över förökade och avfallna berättar. Var sonen åker och varför vet vi inte. År 1547 får
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andra storbonden Nills Anderson. I hela socknen finns 18 birkarlar. Antnäs är uppenbart en både välbärgad och inflytelserik by vid denna tid.

Totalt i byn finns 100 kor, ett medeltal på 9 kor per gård. I Luleå socken låg medeltalet på 6,7 kor samma år. Vidare finns tre birkarlar i byn år 1553, bland

År 1553 betalar bönderna en extraskatt, en gärd, för återuppbyggnaden av Sala silvergruva. För det ändamålet registreras antalet kor på gårdarna.

annat sätt är oklart.

ny 1553 och har helt säkert tagit över gården efter Anders. Om han är styvson på gården och därmed ärvt den eller om han förvärvat hemmanet på något

Anders Heminszons registreras sista gången i jordeboken 1552. Han har en son hemma år 1547 till 1549 men inte 1550 till 1552. Lasse Hermanszon är

hemmansklyvningen år 1552 innebär att byn har nu 11 gårdar mot 9 år 1543.

År 1552 sker den första (kända) hemmanklyvningen i byn. Nils och Per Ionszon, söner till Ioon Olson ärver och klyver gården. Nybygget år 1545 och
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År 1557 redovisas för första gången tiondet i fogderäkenskaperna. Så sker också i fortsättningen för den återstående delen av undersökningsperioden.

tillgångar jämfört med år 1543. Byns två största bönder har år 1543 en andel på 37 % av byns totala tillgångar, andelen har år 1561 minskat till 32 %.

har också skett inom bondekollektivet. Sålunda har storbonden Nills något mindre tillgångar år 1561 medan byns nästa största bonde har ökat sina

helhet. Nästa skattläggning sker redan år 1561 och under denna korta tid växer tillgångarna med 8 %, återigen som socknen i övrigt. Vissa förändringar

År 1557 skattläggs socknen åter och i Antnäs har byns tillgångar vuxit med 9 % mellan 1547 och 1557, nästan exakt samma siffra som i socknen i sin
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arvedelar för varje hushåll i Luleå socken.

228

som är en kyrklig avgift. Förutom den information som framgår för Antnäs by innehåller längden även uppgifter om antal skyll korn, antal kor och antal

innehåller alltså kyrkans beskattning av sockenborna där prästtiondet av olika produkter är de viktigaste. En av posterna innehåller påskamålspenningen

På nästa sida presenteras den berömda påskamålslängden. Längden redovisar uppbörden av tiondekorn med halm, komål- och matskattssmör. Längden
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byar i socknen, möjligen är den något starkare i Antnäs.

snabbt. År 1558 finns hemmavarande söner eller bröder i två av hushållen, år 1563 är siffran åtta. Detta är en utveckling som inte skiljer sig från andra

Under större delen av 1550-talet sker nästan inga förändringar inom hushållen. I slutet av 1550-talet, däremot, som framgår nedan, växer hushållen
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i Antnäs vid denna tidpunkt är Nills Anderssons med 19 personer. I hushållet ingår hela sju legohjon, fyra drängar och tre pigor.

bor två gifta par. Det kan antingen vara sonen som bildat egen familj eller Jacops föräldrar som är det andra gifta paret. Det klart största enskilda hushållet

vill säga en genomsnittlig hushållsstorlek på 9,7, vilket är mycket högt. I socknen är genomsnittet 7,5 personer/hushåll. I ett hushåll, i Jacob Iacopsons

invånare för en hel socken i mitten av 1500-talet vilket är en ytterst sällsynt företeelse vid denna tid. I Antnäs bor 97 personer fördelat på tio hushåll, det

(huvuden) i hushållet, antal som gått till nattvarden och antalet drängar och pigor finnas som underlag för beräkningen. Här ges alltså uppgifter om antalet

För att rätt påskmålspeng ska kunna tas ut från det enskilda hushållet måste uppgifter om antalet hjonelag (antal gifta par och änkor och änklingar), antal
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borta. I några fall beror det på att de har ärvt och övertagit föräldragårdarna, i många fall har de blivit utskrivna till knektar. År 1566 ärver Hans Nilson,

1560-talet är ett händelserikt decennium i byn. I början av 1560-talet sker den snabba tillväxten av hemmavarande söner på gårdarna. År 1568 är samtliga
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utgjort ett helt mantal 1601 reduceras det först till 0,5 året därpå och till 0,25 år 1604.

minskat från 9,33 till 6 mantal. Varken hustru Karin eller husmannen Anders Nilson är mantalssatta. Hans Nilsons förändring är märklig; från att ha

Mantalslängderna frrån 1602 och 1604 visar på den snabba förändringen av mantalssättningen i byn. På bara ett par år har det sammanlagda mantalet

det vill säga han betalar ingen skatt beroende på sin fattigdom.

det vill säga att den är skattebefriad. Det är hustru Karins gård. Husmannen Anders Nilson betalar inte heller någon skatt. Enligt längden förmå han intet,

1602 års kvartalspenning visar på att Hans Larson, länsman och lappfogde, är befriad från skatten och att ett hemman ligger öde, en kameral ödegård,

Nilson, son till storbonden Nills Anderson, hör fortfarande till de rikare bönderna men har fått konkurrens. Nu finns fyra relativt jämnstora bönder i byn.

beräknad skörd och antalet kor redovisas på gårdsnivå. Vidare kvartalspenningen år 1602, mantalslängder 1602 och 1604 samt 1607 års jordebok. Hans

På nästa sida har några uppgifter från senare delen av undersökningperioden sammanställts. Det gäller bland annat hjälpskatten från 1599 där både

övriga delar av socknen.

av hemmansklyvningar, en är ett nybygge och en gård förmodligen en avskiljning. Det är en mycket kraftig tillväxt, med drygt 50 %, långt starkare än i

Vid undersökningstidens slut (cirka 1610) finns alltså i byn 14 hemman, en ökning med fem enheter från år 1543. Tre av dessa enheter är ett resultat

troligaste.

inte källorna. Det kan vara en återvändande knekt som får sig tilldelat en gård av byns bönder. Det kan också vara ett nybygge även om detta inte är det

och 1591 sker ytterligare hemmansklyvningar och antalet hemman ökar till 13. Slutligen, år 1599, finns en gård till i byn. Dess tillkomsthistoria förtäljer

sista året bågaskatten betalas, år 1606. Det finns alltså detta år endast tio manspersoner mellan 16 och 60 år i byn (exklusive drängar och knektar). År 1588

1560-talet är de så få som 10 eller 11för att under 1580- och 1590-talet stiga till 13. Under 1600-talet sjunker det åter för att vara endast 10 personer det

Bågamantalet, det vill säga antalet skattebönder inklusive hemmanvarande söner, bröder och mågar var som störst år 1563 med 18 personer. I slutet av

gården resultatet av en hemmansklyvning. 1570- och 1580-talet är relativt händelsefattiga. Inga nya gårdar tillkommer förrän kring 1590-talsskiftet.

son till Nills Anderson, hemmanet. År 1543 fanns nio gårdar i byn och i slutet av 1560-talet finns elva gårdar. En av gårdarna är ett nybygge, den andra
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mer exakta uppgifter om åkerarealen antecknas. Nedan presenteras siffror på by- och sockennivå av åkerareal och boskapsinnehav.

I jordeboken 1607 redovisas åkerarealen. Den grundar på den revning (mätning) av åkern som genomförts 1605. Det är första gången sedan 1543 som
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storlek 1543
i öresland
324
10789

Jordeboken
Åker
1607
i öresland
3,00

Antnäs bys
andel av
åkern 1607
i%
23,10
20,51

Genomsnittsgårdens
storlek 1607
i öresland

Antnäs by
Luleå socken

100
2755

Hjälpskatten
Kor
1553

mycket förminskad, mer än halverad.

3,62

Antnäs bys
andel av
boskapen 1553
i%
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9,09
6,73

Genomsnittsgårdens
storlek 1553
Antal kor

113
3006

Hjälpskatten
Kor
1599

3,75

Antnäs bys
andel av
boskapen 1599
i%

8,07
6,17

Genomsnittsgårdens
storlek 1599
Antal kor

Byns andel av socknens åker är densamma år 1543 och 1607. I och med att åkerarealen minskar och antalet gårdar ökar blir genomsnittsgårdens åkerareal

Antnäs by
Luleå socken

Jordeboken
Åker
1543
i öresland

18
35
48
58

Antalet kor
i%
1553

12
25
35
45

Antalet kor
i%
1599

24
37
51
61

Åkerarealen
i%
1543

27
43
54
62

Åkerarealen
i%
1607

socknen i sin helhet.
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I denna del har en enskild by i Luleå socken undersökts ur vissa aspekter. Det visar sig att utvecklingen inte på något avgörande sätt skiljer sig från

Den rikaste bondens andel av
Den två rikaste böndernas andel av
Den tre rikaste böndernas andel av
Den fyra rikaste böndernas andel av

medan andelen av åkern har ökat.

förmögnaste bönderna i byn ägde ungefär hälften av boskapen och åkern år 1553/1543. Omkring femtio år senare har deras andel av boskapen minskat

I socknen varken ökade eller minskade skillnaderna mellan bönderna under undersökningsperioden. I Antnäs går utvecklingen åt lite olika håll. De tre

något under årens lopp men ligger i början av 1600-talet väl över genomsnittet för socknen vad gäller tillgångar i åker och boskap.

innebär att genomsnittsgårdens antal kor något minskat. Antnäs by tillhörde under 1540- och 1550-talet de rikaste i socknen. Dess ställning har försvagats

Byns andel av socknens boskap har ökat något mellan 1553 och 1599. Antalet kor har ökat i byn men antalet gårdar är fler i slutet av århundradet vilket

SAMMANFATTNING

SUMMARY

Fredens decennier; så karaktäriserar Rainer

The “decades of peace” is the epithet used to

Fagerlund åren under Gustav Vasa för den

characterize the Gustav Vasa period in

finska

i

Sweden and Finland by Rainer Fagerlund in

standardverket Finlands historia. För resten av

the work entitled Finlands historia. For the rest

den äldre Vasatiden, från cirka 1560 till 1611

of the older Vasa era, from around 1560 to

kan lösenordet i stället sägas vara krig och

1611, the keywords can instead be war and

expansion. Och, konstaterar Fagerlund, det

expansion. Moreover, as Fagerlund points

var ett helt annat land, som Gustav II Adolf

out, the society that Gustav II Adolf took

tog över år 1611, än det som Erik XIV ärvde

over in the year 1611 was quite different

efter sin far, Gustav Vasa, år 1560.

from that which Erik XIV inherited from his

riksdelens

vidkommande

father, Gustav Vasa, in 1560.

Denna studies undersökningsområde, den
norra delen av Sveriges dåvarande nordligaste

The geographical area covered by this

landskap, Västerbotten, har också, liksom

study, the northern part of the northernmost

Finland,

likartade

province of the Sweden of that time,

utvecklingsperioder. Under den första, från

Västerbotten, also has, like Finland, two

1520-talet

är

evident and similar periods of development.

utvecklingen fredlig och tillväxtorienterad.

During the first period, from around 1520 to

Bebyggelse

och

the beginning of the 1560s, the development

jordbruket expanderar. Från 1560-talet till och

of the area is peaceful and growth-oriented.

med första decenniet under 1600-talet präglas

The land is being colonized and the

utvecklingen i stället av stagnation och

population is growing. From 1560 up to and

tillbakagång. Inga direkta krigshandlingar

including

förekommer i undersökningsområdet men

seventeenth

krigen har en mycket påtaglig påverkan på

forming society are stagnation and decline.

landskapet och människorna.

No direct military operations are occurring in

två
till
och

tydliga
början

och
av

befolkning

1560-talet
växer

the

second

century,

decade
the

main

of

the

factors

the area, but the wars are having a great

Föreliggande studies syfte är att undersöka

effect on society and the people.

bebyggelsens, befolkningens och jordbrukets
utveckling i norra Västerbotten. På 1500-talet

The aim of this study is to investigate the

består denna del av fyra socknar, från söder

colonization process and the population and
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mot norr; Piteå, Luleå, Kalix och Torneå.

agricultural development in the northern part

Socknarna utgör ett eget fögderi, det så kallade

of Västerbotten during the sixteenth century.

norra fögderiet, i landskapet Västerbotten. I

During this period, this part of Sweden

dag

av

consists of four parishes, from the south to

Norrbotten län nedanför lappmarksgränsen

the north: Piteå, Luleå, Kalix and Torneå.

och av Torneå kommun i Finland.

The area constitutes a bailiwick (county

utgörs

undersökningsområdet

Enligt 1543 års jordebok finns i området

administrative division) of its own, the

106 byar med sammanlagt 1152 skattlagda

northern bailiwick of Västerbotten. Today

gårdar. Här må anmärkas att med byar avses

the geographical area studied in this thesis is

kamerala

alltid

the same as the County of Norrbotten below

överensstämmer med verklighetens byar. I

the border of Lappmarken and Torneå

vissa fall sammanförs flera byar till en kameral

Municipality in Finland.

enheter

vilka

inte

bebyggelseenhet. Siffran 106 kan därför sägas

According to the cadastre (land registers

utgöra det minsta antalet bebyggelseenheter i

of rent and revenue) of 1543 there are 106

området år 1543. Med tanke på att även

villages in the region with a total of 1152

mycket små gårdar taxeras är siffran på antalet

taxpayers. Considering the fact that even very

skattebönder (skattlagda gårdar) i det närmaste

small farms are taxable, the number of

lika med det totala antalet gårdar eller bruk i

taxpayers is the same as the total number of

området. Området har vid denna tid ungefär

farms in the region. The population is about

7.500

7,500 and the average household size is

invånare

och

den

genomsnittliga

consequently 6.5persons.

hushållsstorleken ligger på cirka 6,5 personer.
Det är i stort ett mycket glest bebott

The region is very sparsely populated, like

område som ska studeras. Nu kan sägas att

the rest of Sweden in the 16th century.

hela Sverige var mycket glesbefolkat på 1500-

However, in some parts of the coast and in

talet och att relativt sett finns även i dessa

the lower parts of the river valleys, the

nordliga

population density is higher.

trakter

vissa

befolkningsbefolkningstäthet

In the middle of the 16th century the

finns i vissa kustområden och i de nedre

region is an established and developed

delarna av älvdalarna.

agricultural district. The average farm’s

koncentrationer.

Högre

Området är i mitten av 1500-talet en

acreage is nearly three acres. The differences

etablerad och välutvecklad jordbruksbygd.

between the parishes are considerable,

Den genomsnittliga gårdens åkerareal är

however. Besides arable farming and cattle

ungefär 22 öresland eller uttryckt i tunnland,

farming, fishing is important.

knappt tre. Skillnaderna är dock betydande
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Förutom

Studying land colonization, settlements and

åkerbruket och boskapsskötseln har fisket stor

population in 16th century Sweden means

betydelse.

being limited mainly to one kind of source,

mellan

de

olika

socknarna.

För studier av bebyggelse, befolkning och

namely bailiff accounts (fogderäkenskaper).

jordbruk under 1500-talet i Sverige föreligger i

These accounts consist of the previously

huvudsak endast en typ av källmaterial:

mentioned cadastres, registers of other

fogderäkenskaper. I dessa ingår bland annat

ordinary and extraordinary taxes, and, from

jordeböcker med register över jordskatten,

the end of 1560s, the tithe registers. This

andra ordinarie skatter, extraordinarie skatter

collection of registers constitutes the bailiffs’

och från slutet av 1550-talet och framåt även

accounts of incomes and expenses and is an

register över tiondet. Räkenskaperna är ett

expression of the increased control exerted

uttryck för kronans ökade kontroll över

by the Crown over production and private

produktion och förmögenheter i landet. Att

wealth in the country. It was undoubtedly an

bli utsatt för denna statliga kontroll var säkert

unpleasant experience for the farmers of that

en obehaglig erfarenhet för gemene man vid

time to be exposed to that kind of control,

denna tid men har inneburit en guldgruva av

but for the historians of today the registers

fakta för dagens historiker.

contain a gold mine of facts.

Mycken

att

An important task has been to check the

kvalitetskontrollera källmaterialet för studien.

quality of the sources for the study. Quality

Med

och

means in this context up-to-dateness and

fullständighet. En genomgång av källorna

completeness. An investigation of the

visar att dessa regelbundet uppdateras. Endast

sources shows that they were regularly

vid ett tillfälle kopieras jordeboken från ett år

updated. The only occasion when the

till ett annat. Genom att ställa de olika

cadastres were copied from one year to

registren mot varandra och jämföra dem med

another was in the middle of the 1590s. By

varandra kan konstateras att de också

comparing

uppfyller kravet på fullständighet i så motto att

completeness can be examined, i.e. the extent

räkenskaperna redovisar de i anvisningarna, så

to

kallade ”undervisningar”, angivna uppgifterna

instructions, the so-called “undervisningar”.

kvalitet

tid

har

avses

ägnats
här

åt

aktualitet

komplett och på ett korrekt sätt.

which

the
they

different
correctly

registers
follow

the
the

These circumstances, the up-to-dateness

Detta förhållande, att källorna är aktuella

and completeness of the sources, guarantee

och fullständiga, borgar för att det är möjligt

the possibility of describing, in a correct

att på ett korrekt sätt beskriva den faktiska

manner, the real situation in the region

situationen i undersökningsområdet med

regarding the land colonization, settlements
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and population.

avseende på bebyggelse, befolkning och

Placing the development in the studied

jordbruk.
i

region in a geographical context is important.

geografiskt

Some studies have been performed using the

sammanhang har varit en viktig del av studien.

cadastre registers, many of which were

Omfattande jämförelser med andra områden i

included in the Nordic project studying the

Sverige när det gäller bebyggelseutvecklingen har

late medieval desertion of the colonization

genomförts. Detta har varit möjligt då ett stort

process in Sweden during the 16th century,

antal undersökningar av utvecklingen i Sverige

Nordiska ödegårdsprojektet. A common pattern

under 1500-talet har genomförts, många

in the settlement development is a strong

utförda inom det nordiska ödegårdsprojektets ram.

growth in the decades of the 1540s and

Det visar sig att det finns gemensamma drag,

1550s. In the late 1560s and during the 1570s

ett gemensamt mönster, i utvecklingen.

the settlements are weakening, stagnating or

Bebyggelsen i hela landet växer påtagligt

decreasing. Again, from 1580 and later,

mellan cirka 1540 till början eller mitten av

another growth of farms is established to a

1560-talet. Sedan försvagas, stagnerar eller går

greater or smaller extent.

Att

placera

undersökningsområdet

utvecklingen
i

ett

bebyggelsen tillbaka under 1570-talet. Från

The increase in the population is generally

1580-talet och framåt växer åter bebyggelsen i

considered to be the main cause of the land

större eller mindre utsträckning i landet.

colonization process in the 1540s and 1550s.

Orsaken till tillväxten av gårdar under

The weaker development of the next two

1540- och 1550-talet anses i allmänhet vara

decades is related to the Nordic Seven Years’

befolkningsökningen vid denna tid. Att

War (Nordiska sjuårskriget), with its great

försvagningen under 1560- och 1570-talet

negative impact on many areas in Sweden.

beror på det nordiska sjuårskriget, 1563 till

After a fast recovery the colonization process

1570, är också en allmän uppfattning.

starts again and is in progress for the rest of

Återhämtningen efter kriget går snabbt och

the century.
This is the general picture of the

därefter sker åter en kraftig tillväxt under

settlement development in Sweden during

återstoden av seklet.
av

the 16th century. The differences between

bebyggelseutvecklingen i Sverige under 1500-

regions concern the strength of the total

talet. Det som skiljer olika regioner från

growth of farms during the century. In

varandra är styrkan i den sammanlagda

Norrbotten the development is weaker than

tillväxten under seklet. I Norrbotten är

in most other regions in Sweden. The

utvecklingen svagare än i de flesta andra

western part of the country seems on the

Detta

är

den

generella

bilden
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undersökta områdena i Sverige. Västsverige

whole to have a stronger growth than the

verkar överhuvud att ha en starkare tillväxt än

eastern and northern part. It should be

i Östsverige och Norrland. Här måste dock

observed, however, that areas situated very

påpekas att mycket närliggande områden kan

close to each other can show quite a different

ha en helt olika utveckling. Orsakerna till

progress. Among the explanations for the

dessa

exempel

differences, one can mention the fact that

grannsocknars utveckling kan vara mycket

parishes mainly covered with woodland have

olika, tas upp i några av undersökningarna.

a stronger growth, that divisions of farms are

Bland förklaringarna kan nämnas att socknar

more widespread in some parishes etc.

förhållanden,

att

till

The development in the studied area

eller härader med övervägande skogsbygd
utvecklas starkare, att hemmansklyvningar är

constitutes

no

exception

concerning

mer omfattande i vissa socknar eller härader

differences in progress between parishes

etc.

situated close to each other. The growth in
undersökningsområdet

the northern parishes, Torneå and Kalix, is

utgör inget undantag när det gäller skillnader i

considerably stronger than that in the

utveckling

socknar.

southern ones, Luleå and Piteå. Torneå

Tillväxten i de norra socknarna, Torneå och

Parish in particular exhibits a strong and

Kalix, är åtskilligt starkare än i de södra, Luleå

somewhat deviant progress. The explanation

och Piteå. Speciellt visar Torneå en stark och

for these conditions in the region has been

något avvikande utveckling. Förklaringen till

searched for in other directions than the ones

detta förhållande har i denna undersökning

mentioned above.

Utvecklingen

i

mellan

närliggande

dock sökts på annat håll. Den åtskilligt

It is assumed that the stronger growth

starkare tillväxten i Kalix och Torneå socknar

during the 1540s and 1550s in the northern

under det tidigare skedet mellan åren 1540 till

parishes can be explained by the size of the

1560 antas ha sin grund i gårdarnas storlek. I

farms. In this area the farms are small and

tillväxtsocknarna är gårdarnas storlek mindre

the strong population growth forces the

och befolkningstillväxten, som ungefär är

farms to increase their fields to provide for a

densamma

på

growing population. In the south, however,

expansionen starkare i dessa socknar. I

where the size of the farms is bigger, the

socknar där den genomsnittliga gården är

population growth does not force the farms

mindre ”tvingar” befolkningstillväxten fram

to increase to the same extent as in the north.

en starkare tillväxt av gårdsstorleken för att

However, the stronger growth in Torneå

i

hela

regionen,

driver

Parish in the late 16th century, during the

kunna försörja den växande befolkningen.
Torneå sockens starkare utveckling under

second expansion period from the 1580s and
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det andra expansionsskedet från 1580-talet

onward, has another explanation. It can be

och framåt har dock en annan förklaring. Här

explained

är

omfattande

immigration which comes mostly from the

inflyttning, framförallt från Savolax, som

Savolax district in Finland and which

bidrar till den kraftiga bebyggelsetillväxten.

contributes to the settlement expansion.

det

istället

en

relativt

by

the

relatively

extensive

Ett gemensamt drag i utvecklingen i de

A common characteristic feature of the

flesta områden i Sverige är, som tidigare

development in Sweden during the 16th

berörts, två tillväxtperioder med en svag eller

century, as mentioned before, is two periods

tillbakagående period däremellan. En närmare

of growth and a weak or retrograde period in

studie i undersökningsområdet visar att de två

between. A closer study of the situation in

tillväxtperioderna har skilda kvaliteter. Den

two parishes in Norrbotten shows that the

första, under 1540- och 1550-talet uppvisar en

two periods of growth have different

traditionell utveckling. Tillväxten sker genom

qualities. The first period, during the 1540s

hemmansklyvningar och genom att nya gårdar

and 1550s, illustrates traditional progress

anläggs. De nya gårdarna följer ett viss

through colonization. The growth consists of

utvecklingsmönster.

och

farm divisions and the establishment of new

uppodling anläggs en gård, den registreras och

farms. The development of new farms

erhåller ett visst antal års skattebefrielse och

follows a certain pattern. By clearing land the

slutligen

jordeboken.

farm is established, a first registration is

Jordbruket utvecklas under denna tid genom

made, and the farm obtains tax release for a

nyodling, både tack vare att nya hemman

few years and is finally entered in the land

etableras och att de redan etablerade gårdarna

register (jordeboken). During this period the

växer.

agricultural sector is growing when both new

införs

Genom

gården

röjning

i

Under den andra tillväxtperioden fortsätter

and already established farms contribute by

hemman att klyvas och nya gårdar tillkommer,

land reclamation.

men i allmänhet är de av ett helt annat slag än

During the second period of growth the

tidigare. Dessa nya gårdar är mycket små och

farm division process continues and new

de anläggs genom avskiljningar/köp av jord

farms are established. However, this time the

från redan etablerade hemman. Jordbruket

new farms are generally of another kind.

växer inte, med något undantag, under denna

They are very small and are established

senare period. Ytterligare en skillnad är att det

mainly by detaching parts or buying land

sker en befolkningsökning under den första

from older farms, not by land reclamation.

perioden som verkar ”tvinga” fram en

The agricultural sector is not growing, with

utveckling och tillväxt inom jordbruket.

some exceptions, during this period. Further,
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Däremot, under den andra perioden, är

the population increase during the earlier

folkmängdsminskning eller stagnation det

period, which seemed to “force” the

typiska. Det innebär att det inte finns någon

agricultural sector to grow, is not effective

kraft som pressar jordbruket att utvecklas och

this time. Instead, during this second period,

växa.

a population decrease takes place.

Befolkningsminskningen får dock mycket

The population decrease has an obvious

påtagliga effekter på jordbruket. Den leder till

effect on society. Firstly, the shortage of

arbetskraftsbrist

för

manpower means possibilities for the farm-

icke-jordägande

hands and other proletarians to establish

kategorier att bilda egna hemman. En annan

their own farms. Another consequence,

följd blir, genom att ett stort antal unga män

resulting from the enlistment of soldiers

skrivs ut till knektar och orsakar en brist på

causing a lack of men in the agricultural

män i samhället, en förskjutning från åkerbruk

sector, is a shift from arable farming to cattle

mot

farming. Arable farming is mainly a male

legodrängar

och

som

möjliggör

andra

boskapsskötsel.

Åkerbruket

är

en

dominerande manlig sysselsättning medan

activity,

while

cattle

farming

boskapsskötseln är dess motsats, en i

predominantly a female activity.

are

huvudsak kvinnlig syssla. Det ovan visar att de

As shown above, settlement growth can

kan ske en bebyggelsetillväxt under både

occur both in situations of population

förhållanden när befolkningen ökar och

increase and in situations of population

minskar. Om utvecklingen är densamma i

decrease. There is no information concerning

övriga Sverige finns ingen kunskap om.

this kind of development in other parts of
Sweden.

De två tillväxtperioder som har diskuterats
gäller bebyggelseutvecklingen. Det är ett

The two periods of growth in society are

uppenbart faktum att antalet gårdar växer

related to settlement developments. It is a

under 1500-talet. I början av 1600-talet är de

clear fact that the number of farms is higher

åtskilligt fler än i början av 1540-talet.

at the end of the century than in its middle.

Tillväxten i undersökningsområdet under den

The growth in the studied area in the second

senare perioden sker dock under ett situation

period is in a situation when the agricultural

där jordbruket har stagnerat och befolkningen

sector has stagnated and the population has

minskat. Konsekvensen blir att i början av

decreased. The consequence of this is that at

1600-talet är gårdarna mindre i storlek och

the beginning of the 17th century the farms

hushållen

genom

and the households are smaller. Moreover,

knektutskrivningarna under denna period,

the enlistment of young men as soldiers

torde åldersstrukturen har förändrats. Många

probably

är

små.

Även,
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changes

the

sex

and

age

av gårdarna företräds av änklingar och änkor,

distribution in the population. Many of the

av äldre personer. Söner och döttrar, drängar

farms are represented by widows and

och pigor lyser med sin frånvaro på

widowers, by older persons. Sons and

hemmanen i början av 1600-talet. Fattiga och

daughters,

utfattiga nämns i mantalsregistren allt oftare.

conspicuous by their absence. Poor and

farm-hands

and

maids

are

impoverished people are often mentioned in

Källorna ger olika intryck av utvecklingen

the registers.

före och efter cirka 1560. Allt är här behagligt,

The

lugnt och tryggt skriver Olaus Magnus efter sin

sources

give

quite

different

resa i området år 1518 i sin Historia om de

impressions of the situation before and after

Nordiska Folken. Senare källor visar på god

the 1560s. “Everything here is pleasant, calm and

fruktsamhet, på gårdar som blir fler och växer,

safe,” writes Olaus Magnus after his journey

på en positiv utveckling. Frånvaron av flerårig

in the region in the year 1518 in his History of

missväxt och farsoter gynnar tillväxten.

the Nordic peoples. Later sources point to good

I början av 1560-talet stagnerar jordbruket.

fruitfulness, to farms that grow, to a positive

Bakgrunden torde vara en avstannande

development. The absence of bad harvests

befolkningstillväxt under 1550-talet. Vad som

and

är orsaken till detta är okänt. Den stagnation

prosperity.

som kännetecknar utvecklingen i området

pestilence

favours

growth

and

At the beginning of the 1560s the

efter 1560 har alltså inte krigen som primär

agricultural

orsak.

det

underlying cause is probably the fact that the

resursuttag som det innebär vara ett hinder för

population growth comes to a standstill in

en snabb återhämtning och en senare

the 1550s. The causes of this standstill are

utveckling av regionen.

unknown. The primary cause of the

Däremot

torde

krigen

och

sector

stagnates

and

the

Samhället visar dock styrka genom den

stagnation that characterises the area after

återhämtning som ändå sker under seklets två

1560 is consequently not the war, the Nordic

sista decennier. Det svaga 1570-talet följs av

Seven Years’ War, which starts in 1563. On the

återhämtning och tillväxt under 1580- och

other hand, the wars, both the Nordic Seven

1590-talet. I slutet av århundradet finns fler

Years’ War and the long war against Russia

gårdar i området, jordbruket står på samma

from 1570 to 1595, are probably obstacles to

nivå som i början av 1560-talet, befolkningen

a quick recovery and later to a development

har återhämtat sig men når inte upp till nivån i

of the region.

mitten på 1560-talet. Detta sker trots att

Society still shows its strength by the

samhället är satt under stark press. Statens

recovery that nevertheless occurs during the

enorma uttag av mänskliga och andra resurser

last two decades of the 16th century. The
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och att området drabbas att både missväxt och

weak 1570s are followed by growth during

pest anstränger samhället hårt.

the 1580s and 1590s. At the end of the

1599 års hjälpskatt visar på ett relativt

century there are more farms, the agricultural

välstånd i undersökningsområdet. Under

sector is on the same level as at the beginning

1600-talets

dock

of the 1560s, the population growth has

påfrestningarna för stora och situationen är

partly recovered, but the population does not

prekär omkring 1610. Boskapspesten i början

reach the same level as that in the middle of

av 1600-talet reducerar boskapen med mellan

the 1560s. This development takes place

hälften och en tredjedel. Missväxt minskar

despite the fact that society is subjected to a

skördarna och fortsatta utskrivningar av

strong pressure. The demand for huge

knektar leder till en åldrande befolkning.

human and other resources by the Crown

Gårdarnas svårigheter kommer till synes i den

and the fact that the region is hit severely by

omfattande nedsättningen av mantalet; en

bad harvests and pestilence constitute a

mycket kraftig ökningen av de små mantalen

severe strain on society.

första

decennium

blir

sker från 1604 och framåt. 1610 och 1611 års

The taxation of property for the year

hjonelagslängder redovisar få unga människor

1599 indicates a relative prosperity in the

på gårdarna. Att samhället befinner sig i en

region. At the beginning of the 17th century,

kris vid denna tid är inte ett för starkt ord.

however, the hardships become too strong

Det

har

tidigare

påpekats

att

and the situation is precarious around 1610.

bebyggelseutvecklingen i allmänhet är något

A cattle plague reduces the number of cows

svagare i norra Sverige jämfört med Syd- och

by one third or one half. Years of crop

Mellansverige. En möjlig förklaring kan vara

failure torment the population. The further

krigens olika effekter. Delar av södra och

enlistment of soldiers leads to an ageing

mellersta Sverige drabbas direkt och hårt av

population. The extensive reduction of tax

det nordiska sjuårskriget mellan 1563 och

units and the increase in small units reflect

1570. På Västerbotten har det mer indirekt

the economic difficulties of the farms.

påverkan genom knektutskrivningar och uttag

Society finds itself in an obvious crisis.

av extraskatter. Det långa ryska kriget mellan

It has been mentioned previously that the

1570 och 1595 verkar inte ta resurser från Syd-

settlement development in the northern part

och

en

of Sweden is somewhat weaker than that in

områden.

the southern and the central parts. One

Däremot fortsätter under hela detta långa krig

explanation may be the different impact of

kronan att skriva ut knektar från Västerbotten.

the wars on society. Parts of southern and

Detta kan vara en förklaring den svagare

central Sweden are severely and directly

Mellansverige

bebyggelseexpansion

vilket
i

möjliggör

dessa
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affected by the Nordic Seven Years’ War

tillväxten i detta landskapet.
Studien har också haft till syfte att följa den

between 1563 and 1570. In the north the

sociala utvecklingen i undersökningsområdet.

impact is more indirect through the

Redan år 1543 är skillnaden mellan stora och

enlistment of soldiers and the payment of

mindre bönder ansenlig. Det är inte ovanligt

extraordinary taxes. The long Russian war

att i en medelstor by, storbonden har cirka 15

from 1570 to 1595 does not seem to affect

kor medan småböndernas innehav sträcker sig

southern and central Sweden directly, which

till två eller möjligen tre. Undersökningen visar

facilitates a fast colonization there. From

att förhållandet mellan rika och fattiga bönder

Northern Sweden, on the other hand, during

är förvånansvärt stabilt över tid. Deras

the whole of this long war, soldiers are

respektive andelar av åkern och boskapen är i

enlisted. This can be an important factor

stort detsamma år 1543 som år 1607. Så äger

influencing the weaker development in the

till exempel de tio procenten rikaste bönderna

north.

drygt tjugo procent av både åkern och

This study also aims to follow the social

boskapen vid båda tillfällena. De tio procenten

development in the region. As early as in the

fattigaste bönderna har en andel på drygt tre

year 1543 there is a vast gap between rich

procent av åker och boskap.

and poor farmers. It is not unusual that in a

Skillnaden är alltså stor men det sker

village the rich farmer has around 15 cows

varken någon ökad differentiering eller någon

and the not so rich ones only two or possibly

utjämning mellan olika bondekategorier. De

three each. The study exhibits a surprising

olika faktorer i samhället som leder till

stability in the relation between farmers with

utjämning och till ökade skillnader tar ut

extensive areas of land and small farmers

varandra vid denna tid, de befinner sig i

over time. Their respective shares of fields

balans. Den faktor som motverkar ökade

and cattle are basically the same in the years

skillnader är hemmansklyvningen. I och med att

1543 and 1607. For example, 10% of the

endast större hemman delas trycks spannet

richest farmers own a little more than 20%

mellan små och stora gårdar ihop och en

of the land and cattle at both points in time.

utjämning sker. En faktor som motverkar en

The differences are big between various

utjämning är de större böndernas möjlighet att

farmers, but do not increase or decrease

växa genom förvärv eller köp av jord eller

during the 16th century. One assumption is

boskap. Småbönderna har naturligtvis svårt att

that the different forces or factors that lead

konkurrera i dessa sammanhang. En annan

to equality and to increased inequality

faktor kan vara skattesystemet. Jordskatterna

society are in balance. One factor that

och förmögenhetsskatterna är proportionella

counteracts increased differences is the
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in

på

division of farms (splitting-up of farms).

mantalet. I dessa senare fall betalar alla hela

Only large farms are divided, resulting in

mantal (i undersökningsområdet utgör både

equalization.

medan

många

extraskatter

baseras

små och stora bönder hela mantal fram till

One factor that leads to increased

1582) lika stor skatt. Detta förhållande bör

differences is the greater possibility for rich

gynna rikare bönder.

farmers to expand by acquiring or buying

Den positiva bebyggelseutveckling som

land or cattle. It is harder for small farmers

undersökningarna av svenska härader och

to compete in this connection. Another

socknar visar på, förklaras i allmänhet med en

factor may be the fiscal system. For some

befolkningstillväxt under perioden. Även

taxes, the rate is the same for both rich and

andra omständigheter har betydelse men den

poor farmers. This circumstance favours

viktigaste faktorn är ett befolkningsöverskott,

farmers with extensive lands.

vars existens och behov leder till nyodling och

The positive settlement developments in

anläggande av nya gårdar. Källorna ger dock

Sweden during this period are generally

inga uppgifter om befolkningsutvecklingen

explained by the population growth. There

och det är i huvudsak frånvaron av tydliga

are other circumstances that come into play,

negativa faktorers (missväxt och farsoter)

but the population surplus, whose existence

påverkan på befolkningen som leder fram till

and needs lead to colonization, is the most

en sådan tolkning.

important factor. The sources, however, give

Ett långsiktigt samband mellan befolkning

no information about the demographic

och bebyggelse kan inte ifrågasättas. Det är

situation in the country, and it is mainly the

svårt

långvarig

absence of the effects of obvious negative

gårdar

factors (bad harvests or plagues) on the

tillkommer och/eller att ödegårdar återupptas.

population growth that leads to such an

På motsvarande sätt måste en kraftig

interpretation.

att

tänka

befolkningsökning

sig
utan

en
att

nya

befolkningsminskning på sikt innebära ett

In long-range terms the connection

övergivande av gårdar. Däremot kan inte

between the population and settlements or

befolkning och bebyggelse uppfattas som

colonization cannot be questioned. It is

kommunicerande kärl där förändringar av en

difficult to believe in long-term population

faktor direkt speglar en förändring i den andra

growth without the establishment of new

faktorn.

farms or the re-colonization of deserted

Källmaterialet till denna studie gör det

farms. Correspondingly, a great population

möjligt att på ett relativt säkert sätt avgöra

decrease must result in the long term in the

perioder av befolkningsökning, stagnation

desertion of farms.
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eller befolkningsminskning. Tillsammans med

On the other hand, the apprehension of

kunskapen

population

om

antalet

frihetsår

som

and

settlements

as

nybyggena har kan också en kronologisk

“communicating vessels” where changes in

korrekt beskrivning av bebyggelseutvecklingen

the one vessel directly reflect changes in the

göras. Jordbrukets utveckling har följts med

other is apparently wrong.

hjälp av skatteförändringar. Då nybyggenas

The sources for this study make it

jord är skattebefriad några år bör delar av

possible to determine, in a relatively certain

jordbrukets tillväxt tidigareläggas en tid. Hur

manner, periods of population growth,

stor del är svårt att bedöma och i diagrammet

stagnation or population

nedan [BEFOLKNINGS-

region. Together with knowledge of the

UTVECKLINGEN

OCH BEBYGGELSE-

SAMT

JORDBRUKETS

number of tax-free years for new farms, the

1527 –

chronology for the settlement development

UTVECKLING I NORRA FÖGDERIET

1600. JUSTERADE
utvecklingen

fått

TAL]

can also be correctly determined.

har därför skatte-

bestämma

decrease in the

The development of the agricultural

jordbrukets
och

sector is followed with the help of changes in

befolkningsutvecklingen är dock justerade och

the tax collection. Since the new farms have a

torde tidsmässigt vara riktig.

number of tax-free years, part of the growth

utvecklingskurva.

Bebyggelse-

in the agricultural sector should be advanced.
However, because of difficulties in estimating
the size of the part to be advanced, the
diagram below reports unadjusted figures for
the agricultural development. [POPULATION,
SETTLEMENT

AND

DEVELOPMENT

IN

BAILIWICK OF

ADJUSTED

AGRICULTURAL
THE

NORTHERN

VÄSTERBOTTEN 1527 – 1600.

FIGURES].

The figures for the

settlement and population development have
been adjusted and should be correct with
regard to time.
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Med diagrammet som utgångspunkt kan

With the diagram as the starting point, the

följande resonemang föras kring utvecklingen

following discussion can be conducted

i undersökningsområdet under 1500-talet. Sett

concerning the development in the studied

över hela undersökningsperioden kan sägas

area in the 16th century. Seen over time, the

att utvecklingen beskriver en påtaglig tillväxt.

number of farms has increased, more land

Gårdarna

mer

has been cultivated, and the population has

omfattande, befolkningen är större i slutet av

grown. Other studies generally point to an

perioden. Studier av andra delar av Sverige

extensive colonization in Sweden in the 16th

pekar i allmänhet på en mycket omfattande

century.

är

fler,

jordbruket

är

bebyggelsetillväxt under 1500-talet.

In the studied region three distinctive

I undersökningsområdet kan tre relativt

periods are discernible. The first period runs

tydliga perioder urskiljas. Den första perioden

until the 1560s, the second period to the

omfattar tiden fram till cirka 1560, den andra

beginning of the 1580s and finally the third

fram till början av 1580-talet och slutligen en

period covers the rest of the century.

period som sträcker sig fram till början av
1600-talet.

Den

första

perioden

In the first period settlements and

är

agriculture expand, probably driven by a

tillväxtorienterad, jordbruket och bebyggelsen

population

expanderar. Det som driver denna utveckling

established farms grow when the household

är

sannolikhet

sizes become bigger. In the longer run new

befolkningsökningen. Den leder direkt till att

farms are established by land reclamation and

med

största
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increase.

Directly,

the

old

de

redan

etablerade

gårdarna

farm divisions.

utvidgar

The

jordbruksmarkerna eftersom hushållen växer i

second

period,

from

around

en

1555/1560 to 1580, is characterized by a

befolkningsökning i anläggande av nya gårdar

weakening trend and stagnation during the

genom nyodling och hemmansklyvningar.

1550s and at the beginning of the 1560s,

storlek.

På

längre

sikt

resulterar

Den andra perioden, cirka 1555/1560 till

followed by a period of decline at the end of

1580, präglas av avmattning och stagnation

the 1560s and mainly in the 1570s with

under 1550-talet och början av 1560-talet.

regard to settlements and the population.

Det följs av en nedgång under slutet av 1560-

The agricultural sector stagnates and grows

talet men framförallt under 1570-talet av såväl

very marginally after the middle of the 1560s.

bebyggelse

The

som

folkmängd.

Jordbruket

stagnation

in

the

population

stagnerar och växer mycket marginellt under

development in the early 1550s naturally

tiden

leads to stagnation in settlements and

efter

mitten

av

1560-talet.

Att

agriculture after a while.

befolkningen slutar växa i början av 1550-talet
leder naturligt till att bebyggelsen och

It has been proven that the stagnation is

jordbruket något senare stagnerar. Det har

not caused by the long period of wars

konstaterats att stagnationen inte orsakas av

starting with the Nordic Seven Years’ War in

den långa period av krig som startar med det

1563.

nordiska sjuårskriget 1563. Däremot har

demographic decline in the second half of

befolkningsminskningen under andra halvan

the 1560s and the first half of the 1570s is

av 1560-talet och första halvan av 1570-talet

undoubtedly the war and the enlistment of

helt säkert kriget och därmed följande

soldiers. Another reason for the population

utskrivningar som viktig orsak. Ett annat skäl

decline may be the plague in the years 1565-

till befolkningsminskningen kan vara den

1566.

However,

one

cause

of

the

The demographic situation in the 1570s,

pestepidemi som rasar under åren 1565-66.
Befolkningsminskningen under 1570-talet

with a continued regression, affects neither

leder inte till någon tillbakagång av jordbruket

the agricultural sector nor the settlement

och orsakar inte heller den minskning av

development. The reduction of the number

antalet gårdar som sker under 1570-talet.

of farms is instead basically caused by bad

Minskningen av antalet gårdar under första

harvests in 1569 and 1570. However, the

halvan av 1570-talet beror i stället i huvudsak

number of farms deserted during the severe

på missväxt under åren 1569 och 1570.

1570s is not so large.

Antalet gårdar som ödeläggs är trots allt inte

The economic difficulties are seen in the

så många under denna svåra tid. De

large number of farmers that receive tax

248

ekonomiska svårigheterna i regionen kommer

exemption. Bad harvests, epidemics, high

till synes i det stora antalet gårdar som

taxes and enlistment of young people as

skattebefrias

soldiers weaken and impoverish the farms.

under

1570-talet.

Missväxt,

The population decrease and the change

epidemier, högt skattetryck och utskrivningar
av

arbetsföra

människor

till

in the demographic structure towards more

krigstjänst

women and elderly do not alter the extent of

försvagar och utarmar gårdarna.
Befolkningsminskningen och den ändrade

agriculture but its direction. A transition

befolkningsstrukturen (fler kvinnor och en

from arable farming toward cattle farming is

åldrande

noticeable.

befolkning)

förändrar

inte

In the third period, from 1580 and

jordbrukets omfattning men dess inriktning.
En

övergång

från

åkerbruk

onwards, the agricultural sector stands still. A

mot

certain recovery of the population level

boskapsskötsel kan konstateras.
Under den tredje perioden, cirka 1580 till

occurs, but the population figures do not

1600, sker fortsatt ingen tillväxt inom

reach the level attained in the middle of the

jordbruket. Det sker en viss återhämtning av

1560s. There is no pressure on the

befolkningen men denna når långt ifrån upp

agricultural sector to grow, because the

till den nivå som den hade i mitten av 1560-

production is big enough to support the

talet. Det betyder att jordbruket inte behövt

existing

expandera utan att produktionen räcker till för

development recovers in the 1580s and

försörjningen

existerande

expands thereafter considerably. In the year

befolkningen. Bebyggelsen återhämtar sig

1600 the number of farms is much greater

redan under 1580-talet och expanderar sedan

than that in the 1560s. Stagnation in the

ganska kraftigt. År 1600 är gårdarna åtskilligt

agricultural sector and a moderate recovery

fler än under 1560-talet. Ett stagnerande

of the population level lead to smaller farms

jordbruk och en måttlig återhämtning av

and fewer people in the households. The

folkmängden innebär att genomsnittsgården

average farm is much smaller at the

blir mindre och antalet personer i hushållen

beginning of the 17th century than it was

färre; den genomsnittliga hushållsstorleken är

earlier.

av

den

betydligt mindre år 1600 än i mitten av 1560-

population.

The

settlement

The settlement development in this third

talet.

period happens in a period with a weak

Bebyggelsetillväxten under denna tredje

recovery of the population level. Obviously

period sker under en tid med en svag

there is no population pressure that can be

återhämtning av befolkningen. Det är alltså

seen as a cause of the increasing number of

inget befolkningstryck som driver fram denna

farms.
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tillväxt av gårdar. Här har i stället antagits att

The assumption is that other factors than

det är andra faktorer som leder till denna

population pressure cause the establishment

utveckling. Det är dels arbetskraftsbristen

of small farms in this period. These factors

inom jordbruket som leder till att legodrängar

may be the following: a shortage of

och husmän kan skaffa sig egna gårdar genom

manpower, making it easier for farm-hands

avskiljningar/köp av jord från böndernas

and lodgers to obtain their own farms by

gårdar,

och

detaching land from their masters; the

fjärdedelsmantal som leder till att även mycket

introduction of small tax units, making it

små gårdar mantalssätts och därmed ingår i

possible for small farms to be taxable and to

jordskattemantalet och dels hemvändande

be recorded in the land cadastre; and the

soldaters rättighet till egna hemman som

right of returning soldiers to have their own

bönderna måste tillhandahålla.

farms at the expense of other farmers.

dels

införande

av

halva

mest

The most important specific factor for

betydelsefulla faktorn i 1500-talets utveckling

the development in the 16th century is

är befolkningsförhållandena. Med detta menas inte

undeniably the population situation. It is not

bara frågor om befolkningsökning eller

only a question of increases or decreases in

befolkningsminskning utan också frågor om

the population, but also a question of the sex

köns – och åldersfördelningen i en befolkning.

and age distribution in the population.

Hit kan i viss mån också frågor kring

Furthermore, questions concerning a surplus

överskott eller brist på arbetskraft hänföras.

or a lack of manpower can be placed here.

Det

kan

konstateras

att

den

Till sist kan denna studie bekräfta vissa

Finally, it is possible not only to confirm

empiriska resultat från andra undersökningar

some

men också visa på en annan utveckling i

investigations, but also to prove other lines

undersökningsområdet. Slicher van Bath har

of development in the studied region. Slicher

sammanställt empiriska fakta om vad som

von Bath has compiled empirical facts from

händer i ett förindustriellt jordbrukssamhälle

studies

vid

decreases in a pre-industrial society.

befolkningsökning

och

befolkning-

sminskning.
Nyodling

empirical

about

results

population

from

other

increases

or

Land reclamation is a phenomenon that
är

ett

fenomen

vid

occurs

during

a

population

increase,

befolkningsökning, säger empirin, och kan

according to empirical research findings, and

också konstateras i undersökningsområdet.

this can be verified by the present study. The

Vid befolkningsökning expanderar åkerbruket

fact that a population increase seems to

och

stimulate agriculture and that a population

vid

befolkningsminskning

boskaps-

skötseln. Så sker också i norra fögderiet.

decline, on the other hand, appears to favour
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Att jordbruksenheterna blir mindre vid en

cattle farming can also be confirmed in this

befolkningsexpansion

investigation.

stämmer

inte

på

undersökningsområdet. I stället växer dessa

The finding that farms become smaller

under perioden med en växande befolkning

when the population grows cannot be

och minskar i storlek under perioder med

confirmed for the studied area. On the

minskad folkmängd.

contrary, the opposite is happening, i.e. the
farms become smaller in a situation when the

Enligt empirin ska de sociala skillnaderna

population decreases.

minska vid befolkningsminskning och öka i
samhället vid befolkningsökning. Så sker dock

According to empirical findings, social

inte i undersökningsområdet, det ekonomiska

differences should increase in the event of a

förhållandet mellan rika och fattiga bönder är

population increase and decrease in the

mycket stabilt vid såväl befolkningsökning

opposite situation. No such tendency occurs

som befolkningsminskning.

in the studied region, and the economic
relation between rich and poor farmers is

En par saker som denna undersökning

very stable under all kinds of circumstances.

visar på kan till sist nämnas; dels att det finns
ett gemensamt mönster i utvecklingen på

In conclusion, the present study points to

nationell nivå med avseende på de frågor som

the following: firstly, on the national level

behandlats,

traditionella

there is a common development pattern

bondesamhället är mycket komplext och

concerning the questions that have been

variationsrikt.

discussed in the study; secondly, traditional

dels

att

det

peasant society is very complex and abounds
with variation.
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BILAGA 1: SAMMANSTÄLLNING ÖVER LÄNGDER FRÅN RÄKENSKAPER I LULEÅ SOCKEN 1530/33 1607
År
Före 1527
1530
1533
1537
1540
1541
1543
1546
1547 - 1550
1551
1552
1553
1554 - 1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572 - 1578
1579
1580
1581

Jordeböcker Mantalsoch/eller
längder
årliga räntan
*366

Bågamantalslängder

Tiondelängder

Gärdeslängder Övriga
längder

*367
*368
*369
*370
*371
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

**
**
**
**
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*

**372

**373
**
**
**

*
**374
**375

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

**376
377

**

**378
*379

Undervisning om rikets ränta 1530/33 (Hist. handl. Del. 11:1, 1879)
Undervisning om rikets ränta 1530/33 (Hist. handl. Del. 11:1, 1879)
368 Undervisning om rikets ränta 1530/33 (Hist. handl. Del. 11:1, 1879)
369 Summariet för Uppsala stift 1539 (Strödda räeknskaper och handl. före 1630, KA).
370 Från 1540 ingår längderna i landskaphandlingarnas fogderäkenskaper förutom för Älvsborgs lösen 1571 som utgör en egen längd
och för Summariet för Uppsala stift 1541
371 Summariet för Uppsala stift 1541 (Strödda räkenskaper och handl. före 1630, KA).
372 Längd över förökade och avfallna
373 Hjälpskattelängd
374 Påskamålslängd
375 Påskamålslängd
376 Förminskning av mantalet
377 Älvsborgs lösen
378 Brudskatten
379 Förminskning av mantalet
366
367
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1582 - 1586
1587 - 1592
1593
1594 -1595
1596
1597
1598 - 1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1610 - 1611

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
**
**
**

*
*
*
*
*
*
*
*
*
**

*
*
*
**

**
**
**

**
**
**

* Längden finns för detta år
** Längden finns och är nominativ för detta år

Avkortningslängd
Avkortningslängd
382 Mantalsrannsakning
383 Avkortningslängd
384 Penningskatt
385 Avkortningslängd
386 Avkortningslängd
387 Hjälpskatten 1599
388 Avkortningslängd
389 Hjälpskatten 1601
390 Avkortningslängd
391 Kvartalspenning
392 Avkortningslängd
393 Avkortningslängd
394 Öresmantal
395 Avkortningslängd
396 Avkortningslängd
397 Hjonelagslängd
380
381
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**
**
**
**
**
**
*
*
**
**
**
**
**
**

**380
**381, *382
**383
**384

**387
**389

**394

**385
**386
**388
**390
**391
**392
**393
**395
**396
**397

BILAGA 2 : RELATIONEN MELLAN JORDSKATTEMANTAL
FÖGDERIET 1543 - 1564

OCH BÅGASKATTEMANTAL I NORRA

En undersökning av relationen mellan jordskattemantal och bågaskattemantal i norra fögderiet visar
på stabila värden för perioden från 1543 till 1564. Jordskattemantalet ligger mellan 4 och 6 % högre
än bågaskattemantalet.

RELATIONEN MELLAN JORDSKATTEMANTAL OCH BÅGASKATTEMANTAL I
NORRA FÖGDERIET 1543 – 1564
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Tiondemantal

1593

1590

1587

1578

1575

1572

1563

1560

1557

Jordskattemantal

1602

1599

1596

1584

1569

1566

Gårdetal

BILAGA 3 : JORDSKATTEMANTAL, GÄRDEMANTAL, TIONDEMANTAL OCH GÅRDETAL [MED NYBÖNDER UTAN FRIHETSÅR] I LULEÅ SOCKEN 1557 – 1607

1605

BILAGA 4 : BEFOLKNING OCH PÅSKAMÅLSLÄNGD
I sitt bidrag till Älvdal i Norr : människor och resurser i Luledalen 1300-1800 diskuterar Sune Åkerman
bland annat förekomsten av storfamiljer och storhushåll i Lule älvdal i början av den nya tiden.
Artikeln baserar sig på en nytolkning av delar av den så kallade påskamålskängden för Luleå socken
från år 1559. Längden är nominativ och redovisar uppbörden av tiondekorn med halm, komål- och
matskattssmör och, vad som är av större intresse här, påskamålspenningen. Längden innehåller alltså
kyrkans beskattning av sockenborna där prästtiondet av olika produkter är de viktigaste. En av
posterna innehåller påskamålspenningen som är en kyrklig avgift.
I slutet av 1890-talet lyckades E G Huss, påskamålslängdens ”upptäckare”, knäcka
påskamålspenningens kodsystem och därmed släppa loss dess förborgade information. Enligt
anvisningarna skulle påskamålspenningen utgå med 1 öre för varje hjonelag, 1 penning för vart
huvud, 1 penning för så många som går till Gudsbordet, 1 öre var legodräng, 8 penningar var
legokona, item 8 penningar var arv taget är.
För ett hushåll kan koden se ut som följer;

1 or: h13 d10 f2 fe1
1 or: står för 1 öre och anger ett hjonelag (ett gift par i hushållet)
h13 anger antal huvuden i hushållet (13)
d10 anger antal till Gudsbordet (10)
f2 anger antalet drängar i hushållet (2)
fe1 anger antalet pigor i hushållet (1)
Enligt Huss anger kolumnen d10 det admitterade antalet nattvardsgäster, det vill säga det antal
personer som är tillåtna att delta vid nattvarden och G13 det totala antalet personer i hushållet.
Mellanskillnaden utgörs av barn och ungdomar upp till 17-årsåldern. Åkerman, däremot, anser en
annan tolkning som trovärdigare och frågar om inte Huss missuppfattat vad skillnaden mellan
nattvardsgästerna och övriga har inneburit. En rimligare tolkning är att betrakta de tio personer
som enligt längden ”går till Gudsbordet” även som deltagare i nattvarden detta år, det vill säga det
är en närvarolista och inte en admissionslista. Däremot, de tretton personer som anges i h13, är
admitterade och mellanskillnaden på tre personer beror på att dessa av en eller annan anledning är
frånvarande vid nattvarden vid just detta tillfälle. Skälet till Åkermans tveksamhet är att Huss
tolkning av påskamålslängden innebär att det i socknen finns ett stort antal barnlösa hemman, 65
stycken, men framförallt att så många familjer endast har ett barn (102 stycken).
Åkermans synpunkter är bestickande men jag har här valt Huss tolkning framför allt beroende på
de konsekvenser Åkerman tolkning får. Det skulle betyda att istället för en folkmängd på drygt 3
100 personer skulle Luleå socken år 1559 ha nära 4 000. Det, i sin tur, betyder att i Luleå är år 1559

270

den genomsnittliga hushållsstorleken 9 personer och än högre i början av 1560-talet. Så stora
hushållsstorlekar känner man inte till i någon del av och vid någon tid i Sverige.398 Det får också till
följd att andelen män i åldern 16 – 60 år av totalbefolkningen ligger runt 20 % medan uppgifter från
1700-talsstatistik och framåt visar på en stabil andel på ungefär 27 % [Se BILAGA 5 : ANDELEN MÄN
I ÅLDERN

15 – 60

ÅR AV TOTALBEFOLKNINGEN I SVENSK BEFOLKNINGSSTATISTIK

1700 - 1900].

Huss tolkning verkar ur dessa synpunkter vara rimligare.

398

Lennart Andersson Palm, Människor och skördar : studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540- 1770, sid. 288-93. (Göteborg 1993)
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BILAGA 5 : ANDELEN MÄN I ÅLDERN 15 – 59 ÅR AV TOTALBEFOLKNINGEN I SVENSK
BEFOLKNINGSSTATISTIK 1750 – 1967
År

Antal män och

Antal män 15-59 år

Totalbefolkning

kvinnor 15-59 år

Andelen män 15-59 år
i % av
totalbefolkningen

1750

1 017 450

478 261

1 780 678

26,8

1760

1 096 199

519 788

1 925 248

26,9

1770

1 201 752

573 195

2 042 574

28

1780

1 271 015

610 552

2 118 281

27,9

1790

1 291 244

615 668

2 187 732

28,1

1800

1 381 702

639 146

2 347 303

27,2

1810

1 438 258

685 069

2 396 351

28,5

1820

1 525 010

731 310

2 584 690

28,3

1830

1 626 059

783 121

2 888 082

27,1

1840

1 840 084

888 963

3 138 887

28,3

1850

2 066 565

1 001 225

3 482 541

28,7

1860

2 249 502

1 092 425

3 859 728

28,3

1870

2 406 215

1 163 503

4 168 525

27,9

1880

2 649 585

1 285 559

4 565 668

28,1

1890

2 643 034

1 279 922

4 784 981

26,7

1900

2 858 021

1 394 632

5 136 441

27,1

1910

3 111 118

1 520 364

5 522 403

27,5

1920

3 453 563

1 695 203

5 904 489

28,7

1930

3 829 128

1 883 239

6 142 191

30,6

1940

4 192 057

2 079 192

6 371 432

32,6

1950

4 340 227

2 161 193

7 041 829

30,6

1960

4 572 427

2 280 807

7 497 967

30,4

Källa: B. R. Mitchell, International historical statistics: Europe, 1750-1988, Table A2, Sweden
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BILAGA 6 : BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER I NÅGRA DELAR AV SVERIGE CA
1540 - 1610.
Bilaga 6 : I. Bebyggelseutvecklingen enligt jordeböcker i Uppvidinge, Konga och Södra Möre härader i Småland,
1538/41/39 - 1610

2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
1540 1550
1560 1571
1580 1590
1600 1610
Källa: Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, Tabell 7, 12
och 15
Bilaga 6 : II. Bebyggelseutvecklingen enligt jordeböcker i Grums, Visnums, Kils, Jösse och Gillbergs härader i
Värmland, 1540- 1600

1200
1000
800
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200
0
1540

1550

1571

1580

1590

1600

Källor: Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, Tabell 18
(för Visnum) och Ole Skarin, Gränsgårdar i centrum 1 : Studier i Västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600, Tabell
11-14.
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Bilaga 6 : III. Bebyggelseutvecklingen enligt jordeböcker i Frinnaryd, Askeryd, Marbäck, Linderås och Säby
socknar i Norra Vedbo härad i Småland, 1539 - 1590. Justerade tal.

450
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100
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0
1539

1549
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1566

1575

1590

Källa: Käthe Bååth, Öde sedan stora döden var … : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500tal, Tabell 39.
Bilaga 6 : IV. Bebyggelseutvecklingen enligt jordeböcker i Vadsbo, Askim, Sävedal, Vättle, Ale, Flundre,
Bollebygd härader i Västergötland 1545/47 - 1600.
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1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1545/47

1565/66

1579

1600

Källor: Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, Tabell 20
(för Vadsbo) och Eva Österberg, Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra
Värmland ca 1300-1600, Tabell 12-14.
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Bilaga 6 : V. Bebyggelseutvecklingen enligt jordeböcker i Vadsbo härad i Västergötland 1540 – 1610

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1540

1550

1560

1571

1580

1590

1600

1610

Källa: Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640, Tabell 20

Bilaga 6 : VI. Bebyggelseutvecklingen enligt jordeböcker i Hardemo, Kräcklinge, Hackvad, Kumla, Edsberg,
Knista, Kvistbro, Hidinge, Tångeråsa, Viby och Hallsberg socknar i Närke 1555-1600

800
780
760
740
720
700
680
660
640
620
600
1555

1560/61

1569

1581

1590

1600

Källa: Jan Brunius, Bondebygd i förändring : Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600, Tabell

12-18.
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BILAGA 7 : BEBYGGELSEFÖRÄNDRINGAR ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV SVERIGE OCH
I ETT PAR SOCKNAR I FINLAND FRÅN 1540-TALET TILL 1560-TALET
Landskap

Tidsperiod

Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Ångermanland
Småland
Småland
Småland
Småland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Närke
Närke
Närke
Närke
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Uppland
Egentliga Finland
Egentliga Finland

1543 - 1564
1540 - 1565
1540 - 1565
1543 - 1564
1540 - 1560
1541 - 1563
1540 - 1563
1539 - 1563
1539 - 1564
1545 - 1564
1542 - 1568
1542 - 1564
1545 - 1564
1542 - 1564
1555 - 1565
1555 - 1565
1555 - 1569
1555 - 1565
1545 - 1566
1545 - 1565
1545 - 1565
1545 - 1565
1547 - 1565
1547 - 1565
1546 - 1566
1546 - 1565
1543 - 1567
1543 - 1571
1562 - 1571
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
ca 1540 - 1570
1540 - 1571
1540 - 1571

Undersökningsområde
Norra fögderiet
Luleå socken399
Kalix socken
Södra fögderiet
Landskapet
Konga härad
Uppvindige härad
Södra Möre härad400
Norra Vedbo härad
Visnums härad
Kils härad
Grums härad
Gillbergs härad
Jösse härad
Hardemo härad
Grimstens härad
Edsbergs härad
Kumla härad
Vadsbo härad
Askims härad
Sävedals härad
Vättle härad
Ale härad
Flundre härad
Bollebygds härad
Marks härad
Lysings härad
Göstrings härad
Kinda härad
Norra Roden
Ulleråker
Vaksala
Bälinge
Norunda
Rasbo
Tierp
Våla
Vendel
Oland
Näringshundra
Lyhundra
Sjuhundra
S:t Mårtens socken
Vemo socken

Antal
gårdar
1152
400
186
1181
2100
722
675
877
321
109
109
100
170
146
122
162
223
175
927
197
182
219
275
95
132
912
347
448
436

Antal
gårdar
1290
410
206
1276
2850
751
709
912
402
137
142
117
227
203
126
161
229
181
1 054
202
187
245
307
104
154
971
402
455
446

206
401

232
391

Förändring
i%
+ 12
+ 3
+ 11
+ 8
+ 36
+ 4
+ 5
+ 4
+ 25
+ 26
+ 30
+ 17
+ 34
+ 39
+ 3
± 0
+ 3
+ 3
+ 14
+ 3
+ 3
+ 12
+ 12
+ 9
+ 17
+ 6
+ 16
+ 2
+ 2
+ 5
+ 4
+ 3
– 1
+ 1
– 7
+ 2
+ 2
± 0
+ 2
+ 7
+ 3
+ 2
+ 13
– 3

Källor: Se KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR JÄMFÖRELSE, sid. 90

399
400

I Luleå och Kalix socknars siffror ingår ej hemmansklyvningar.
Enligt Larsson är det svårt att korrekt rekonstruera gårdetalet för denna period i Södra Möre. Siffrorna i tabellen bygger på den
ökning av nybyggen som Larsson anger. Se Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 15001640, sid 89-90. (Lund 1972).
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BILAGA 8 : NYBYGGEN OCH ÖDEGÅRDAR I LULEÅ SOCKEN 1540 – 1565

Nybyggen
Ödegårdar

277

BILAGA 9 BÅGASKATTEMANTALETS, BÅGAMANTALETS OCH JORDSKATTENS UTVECKLING I
OLIKA STORLEKSKLASSER AV BYAR 1543 – 1564/63/62. NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR
Bilaga 9: I Bågaskattemantalets, bågamantalets och jordskattens
1564/63/62. Torneå socken
Bågaskattemantalet Bågamantalet
Storleksklass
1543-1564,
1543-1563,
tillväxt i %
tillväxt i %

I (< 5 gårdar) N=8
II (5 – 9 gårdar) N=14
III (10 – 14 gårdar) N=5
IV (≥ 15 gårdar) N=4
Hela socknen

45,8
31,8
14,0
25,9
27,7

18,4
14,0
13,5
37,3
30,8

utveckling i olika storleksklasser av byar 1543 –
Jordetalet
1543-1562,
ökning i %

41,7
55,1
31,4
55,9
49,2

Bilaga 9: II Bågaskattemantalets, bågamantalets och jordskattens utveckling i olika storleksklasser av byar 1543
– 1564/64/62. Kalix socken
Bågaskattemantalet Bågamantalet Jordetalet
Storleksklass
1543-1564,
1543-1564,
1543-1562,
tillväxt i %
tillväxt i %
ökning i %

I (< 5 gårdar) N=15
II (5 – 9 gårdar) N=14
III (10 – 14 gårdar) N=4
IV (≥ 15 gårdar) N=0
Hela socknen

21,4
18,2
18,0

42,1
46,9
24,2

61,8
24,8
27,5

18,9

39,4

38,6

Bilaga 9: III: Bågaskattemantalets, bågamantalets och jordskattens utveckling i olika storleksklasser av byar 1543
– 1564/63/63. Luleå socken
Bågaskattemantalet Bågamantalet Jordetalet
Storleksklass
1543-1564,
1543-1563,
1543-1563,
tillväxt i %
tillväxt i %
ökning i %

I (< 5 gårdar) N=15
II (5 – 9 gårdar) N=19
III (10 – 14 gårdar) N=7
IV (≥ 15 gårdar) N=6
Hela socknen

15,5
19,2
6,3
10,7
13,6

36,3
33,8
34,0
54,9
39,8

18,4
24,7
13,8
29,9
23,1

Bilgag 9: IV: Bågaskattemantalets, bågamantalets och jordskattens utveckling i olika storleksklasser av byar 1543
– 1562. Piteå socken
Bågaskattemantalet Bågamantalet Jordetalet
Storleksklass
1543-1562,
1543-1562,
1543-1562,
tillväxt i %
tillväxt i %
ökning i %

I (< 5 gårdar) N=12
II (5 – 9 gårdar) N=9
III (10 – 14 gårdar) N=4
IV (≥ 15 gårdar) N=6
Hela socknen

5,7
8,3
14,5
-1,7
4,5

51,1
28,0
29,6
18,1
26,8
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29,0
27,4
15,4
13,6
18,9

BILAGA 10 : BEBYGGELSEFÖRÄNDRINGAR ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV SVERIGE
OCH ETT PAR SOCKNAR I FINLAND FRÅN MITTEN AV 1560-TALET TILL MITTEN AV 1590-TALET
Landskap

Tidsperiod

Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Ångermanland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Småland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Närke402
Närke
Närke
Närke
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Egentliga Finland
Egentliga Finland

1565 - 1595
1566 - 1595
1566 - 1595
1560 - 1595
1563 - 1596
1563 - 1596
1563 - 1600
1565 - 1590
1565 - 1584
1561 - 1584
1561 - 1584
1564 - 1594
1568 - 1590
1564 - 1590
1564 - 1589
1564 - 1589
1565 - 1595
1565 - 1595
1569 - 1595
1565 - 1595
1566 - 1590
1565 - 1590
1565 - 1590
1565 - 1590
1565 - 1590
1565 - 1590
1566 - 1590
1565 - 1590
1566 - 1584
1567 - 1595
1571 - 1596
1571 - 1596
1571 - 1589
1571 - 1589

Undersökningsområde
Norra fögderiet
Luleå socken
Kalix socken
Landskapet
Konga härad
Uppvidinge härad
Södra Möre härad401
Norra Vedbo härad
Kind härad
Västbo härad
Sunnerbo härad
Visnums härad
Kils härad
Grums härad
Gillbergs härad
Jösse härad
Hardemo härad
Grimstens härad
Edsbergs härad
Kumla härad
Vadsbo härad
Askims härad
Sävedals härad
Vättle härad
Ale härad
Flundre härad
Bollebygds härad
Marks härad
Marks härad
Lysings härad
Göstrings härad
Kinda härad
S:t Mårtens socken
Vemo socken

Antal
gårdar
1290
448
226
2850
751
709
874
403
1112
975
1101
137
142
117
227
203
126
161
229
181
1 054
202
187
245
307
104
154
971
963
402
455
446
232
391

Antal
gårdar
1298
458
234
2160
798
727
911
416
1165
1055
1129
161
212
143
263
225
138
182
258
194
1123
205
209
249
317
125
164
983
979
423
497
452
207
323

Förändring
i%
0,62
2,23
3,53
- 24,22
6,25
2,53
4,23
3,22
4,76
8,20
2,54
17,51
49,29
22,22
15,85
10,83
9,52
13,04
12,66
7,18
6,54
1,48
11,76
1,63
3,25
20,19
6,49
1,23
1,66
5,22
9,23
1,34
-10,78
-17,40

Källor: Se KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR JÄMFÖRELSE, sid. 90

Enligt Larsson är det svårt att korrekt rekonstruera gårdetalet för denna period i Södra Möre. Siffrorna i tabellen bygger på den
ökning av nybyggen som Larsson anger. Se Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 15001640, sid 89-90. (Lund 1972).
402 Korrigerade tal för samtliga härader i Närke
401
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BILAGA 11: JORDSKATTE-, TIONDE- OCH HJÄLPSKATTEMANTAL I NORRA FÖGDERET 1559 – 1597
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Bilaga 12: I Jordskatte-, tionde- och hjälpskattemantal i Torneå socken 1559 – 1597

Å r 1577

BILAGA 12: JORDSKATTE-, TIONDE- OCH HJÄLPSKATTEMANTAL I NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR
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Bilaga 12: 2 Jordskatte-, tionde- och hjälpskattemantal i Kalix socken 1559 – 1597
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Bilaga 12: 3 Jordskatte-, tionde- och hjälpskattemantal i Luleå socken 1559 – 1597
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Bilaga 12: 4 Jordskatte-, tionde- och hjälpskattemantal i Piteå socken 1559 – 1597
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L u le å s o c k e n
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BILAGA 13 : KYRKOTIONDE I LULEÅ OCH KALIX SOCKNAR 1557 – 1608

1608

1605

1602

1599

1596

1578

1575

1572

BILAGA 14: JORDSKATTEMANTALETS OCH BÅGAMANTALETS UTVECKLING I OLIKA
STORLEKSKLASSER AV BYAR 1563 – 1583 I NORRA FÖGDERIETS SOCKNAR
Bilaga 14:1 Jordskattemantalets och bågamantalets utveckling i olika storleksklasser av byar 1563 –1583. Torneå
socken
Jordskattemantalet Bågamantalet
Storleksklass
1563-1583,
1563-1583,
förändring i %
förändring i %

I (< 5 gårdar) N=6
II (5 – 9 gårdar) N=11
III (10 – 14 gårdar) N=5
IV (≥ 15 gårdar) N=6
Hela socknen

- 4
-16
-27
-31
-24

+17
-24
-18
-26
-20

Bilaga 14:2 Jordskattemantalets och bågamantalets utveckling i olika storleksklasser av byar 1563 – 1583. Kalix
socken
Jordskattemantalet Bågamantalet
Storleksklass
1563-1583,
1563-1583,
förändring i %
förändring i %

I (< 5 gårdar) N=15
II (5 – 9 gårdar) N=13
III (10 – 14 gårdar) N=5
IV (≥ 15 gårdar) N=0
Hela socknen

+2
- 7
-16

-18
-24
-27

-11

-23

Bilaga 14:3 Jordskattemantalets och bågamantalets utveckling i olika storleksklasser av byar 1563 – 1583. Luleå
socken
Jordskattemantalet Bågamantalet
Storleksklass
1563-1583,
1563-1583,
förändring i %
förändring i %

I (< 5 gårdar) N=15
II (5 – 9 gårdar) N=15
III (10 – 14 gårdar) N=9
IV (≥ 15 gårdar) N=8
Hela socknen

-5
-9
-12
-11
-10

-27
-36
-43
-42
-39

Bilaga 14: 4 Jordskattemantalets och bågamantalets utveckling i olika storleksklasser av byar 1563 – 1583. Piteå
socken
Jordskattemantalet Bågamantalet
Storleksklass
1563-1583,
1563-1583,
förändring i %
förändring i %

I (< 5 gårdar) N=8
II (5 – 9 gårdar) N=11
III (10 – 14 gårdar) N=3
IV (≥ 15 gårdar) N=7
Hela socknen

-17
-13
-18
-7
-10

-45
-32
-40
-38
-38
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BILAGA 15: BEBYGGELSEUTVECKLINGEN ENLIGT JORDEBÖCKER I OLIKA DELAR AV SVERIGE
FRÅN MITTEN AV 1590-TALET TILL CA 1610-TALET
Landskap

Tidsperiod

Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Ångermanland
Småland
Småland
Småland
Småland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Värmland
Närke404
Närke
Närke
Närke
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Västergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Egentliga Finland
Egentliga Finland

1595 - 1606
1595 - 1606
1595 - 1606
1595 - 1602
1596 - 1605
1596 - 1605
1600 - 1605
1590 - 1600
1594 - 1605
1590 - 1600
1590 - 1600
1589 - 1600
1589 - 1600
1595 - 1600
1595 - 1600
1595 - 1600
1595 - 1600
1590 - 1605
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1590 - 1600
1595 - 1605
1596 - 1605
1596 - 1605
1589 - 1606
1589 - 1606

UndersökningsAntal
Antal
Årlig förändring
område
gårdar gårdar
i%
Norra fögderiet
1298
1172
- 0,88
Luleå socken
458
385
- 1,54
Kalix socken
234
156
- 3,03
Landskapet
2160
2000
- 1,05
Konga härad
798
813
0,21
Uppvidinge härad
727
743
0,24
911
929
0,40
Södra Möre härad403
Norra Vedbo härad
416
420
0,09
Visnums härad
161
169
0,45
Kils härad
212
237
1,18
Grums härad
143
144
0,07
Gillbergs härad
263
275
0,41
Jösse härad
225
230
0,20
138
143
0,72
Hardemo härad
Grimstens härad
182
183
0,10
Edsbergs härad
258
273
1,16
Kumla härad
194
201
0,72
Vadsbo härad
1123
1222
0,59
Askims härad
205
205
0,00
Sävedals härad
209
213
0,19
Vättle härad
249
255
0,24
Ale härad
317
319
0,06
Flundre härad
125
149
1,92
Bollebygds härad
164
177
0,79
Marks härad
983
971
- 0,12
Lysings härad
423
426
0,07
Göstrings härad
497
505
0,18
Kinda härad
452
475
0,56
S:t Mårtens socken
207
212
0,35
Vemo socken
323
295
- 1,22

Källor: Se KARTA 4: OMRÅDEN AKTUELLA FÖR JÄMFÖRELSE, sid. 90

Enligt Larsson är det svårt att korrekt rekonstruera gårdetalet för denna period i Södra Möre. Siffrorna i tabellen bygger på den
ökning av nybyggen som Larsson anger. Se Lars-Olof Larsson, Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 15001640, sid. 89-90. (Lund 1972).
404 Korrigerade tal för samtliga härader i Närke
403
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BILAGA 16: GÅRDETALETS UTVECKLING I OLIKA STORLEKSKLASSER AV BYAR 1543-1607. KALIX
OCH LULEÅ SOCKNAR
Bilaga 16:1 Gårdetalets utveckling i olika storleksklasser av byar 1543-1607. Kalix socken

Storleksklass
I (< 5 gårdar) N=15
II (5 – 9 gårdar) N=13
III (10 – 14 gårdar) N=5
IV (≥ 15 gårdar) N=0

Gårdetalet 1543-1607
förändring i %

+ 46
+ 37
+ 17
-

Bilaga 16:2 Gårdetalets utveckling i olika storleksklasser av byar 1543-1607. Luleå socken

Storleksklass
I (< 5 gårdar) N=15
II (5 – 9 gårdar) N=15
III (10 – 14 gårdar) N=9
IV (≥ 15 gårdar) N=8

Gårdetalet 1543-1607
förändring i %

+ 45
+ 43
+ 14
+ 13
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BILAGA 17: MÅL OCH MÅTT I VÄSTERBOTTEN UNDER 1500-TALET
•

1 tunnland = 1 markland = 2 spannland = 8 lass hö

•

1 skäl = 1 öresland = 1 skelland = 1 lass hö

•

1 mark = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar

•

1 öre = 3 örtugar = 24 penningar

•

1 spannland = 4 skäl = 4 lass hö = 16 penningar [Jordskatten 1543]

•

1 skäl = 1 lass hö = 4 penningar

•

1 markland = 8 öresland = 32 penningar [Jordskatten 1547 – 1606]

•

1 läst = 12 pund = 96 spann = 384 skäl

•

1 pund = 8 spann = 32 skäl

•

1 spann = 4 skäl

•

1 tunna = 2 spann = 8 skäl
Omräkning 1543 Jordetal

•

1 spannland = 4 öresland

•

1 skelland = 1 öresland

•

1 lass hö = 1 öresland
Omräkning Jordskatten

•

1 öresland = 4 penningar
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