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Gotlands gårdssamhälle 1413–1900 
och ödegårdsfrågan 1514–1750

Tryggve Siltberg

Gotländsk kameralhistoria och statistik
Det finns många olika intressanta sätt att beskriva Gotlands bebyg-
gelse. Ett sätt är att göra det med siffror. De gotländska myndighets-
arkiven innehåller mängder av räkenskaper och liknande handlingar. 
Bland dessa kamerala källor finns en del ur vilka det är möjligt att ut-
vinna intressant statistik. 

I några tidigare artiklar i Gotländskt Arkiv och Gotländska Studier 
har jag presenterat kameral statistik över gårdar och markområden på 
Gotlands landsbygd (1986, 1990, 2000), över befolkning (1991, 1993), 
och åkermark (1992), samt över tomter och ägor i Visby (1989, 1991). 
Artiklarna uppräknas här nedan i litteraturlistan.

I den här artikeln skall jag dels sammanfatta och komplettera statis-
tiken över gotländska gårdar, och dels analysera frågan om gotländska 
ödegårdar i 1500- och 1600-talskällor. Begreppet ödegård är mångty-
digt och uppgifterna om antalet ödegårdar vid olika tidpunkter är svår-
tolkade. Hur många ödegårdar var egentligen riktigt öde?

1.1 Gårdarnas numerär – gårdar och ödegårdar
Vilken numerär hade det gotländska agrarsamhället i slutet av medelti-
den och början av nya tiden? För tiden fram till 1645 finns ett rätt stort 
antal källor, men de är motstridiga och svårtolkade. 

För att rätt kunna tolka dem har två specialstudier gjorts, till vilka 
kommer att hänvisas i det följande. För det första: Gotlands ekstraskat-
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ter 1530–1645 och befolkningen på 1610-talet; studien finns tryckt i Got-
ländskt Arkiv 2000 (Siltberg 2000). För det andra: Ödegårdsfrågan på 
Gotland 1514–1750; studien återfinnes här nedan i denna artikel kapit-
len 2.1–2.31.

Nu skall här först presenteras de första historiska källorna, som ger 
säkra uppgifter om gårdarnas numerär på Gotland: Husarbetsboken 
1557/60 och Revisionsboken 1653. Den ovannämnda analysen av Got-
lands extraskatter 1530–1645 och en undersökning av jordebokens 
penningskatter (Siltberg 2005) har dessutom visat att det finns värde-
fulla numeriska uppgifter från 1480-talet och 1610-talet.

1.2 Husarbetsboken 1557/60
Den första källan som uppräknar i princip alla gotländska bönder 
är den s. k. Husarbetsboken från 1500-talets senare hälft. Här anges 
varje gård med gårdsnamnet plus bondens förnamn. Många gotländ-
ska gårdsutredningar och släktutredningar har som första uppgift ett 
bondenamn från Husarbetsboken, eller möjligen Sören Norbys räken-
skapsbok 1523/24, eller Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok 1483–85.

Dateringen av Husarbetsboken anger jag här i rubriken vara 1557/60, 
vilket innebär att jag nu ansluter mig till den datering som framfördes 
av Sture Engquist 1973. Husarbetsboken har hittills i litteraturen da-
terats olika. En datering är »1608« inom citationstecken, därför att 
Husarbetsboken ingår i en kronans jordebok över Gotland, upprättad 
1608, samtidigt som det står klart att Husarbetsboken (liksom vissa 
andra delar av jordeboken) är äldre än 1608. Utöver Engquists finns 
dateringar till 1570-talet (Steffen 1943), 1574/77 (Ersson 1974), 1594 
(Lithberg 1932a). Richard Steffen (1943 s. 56–58) undersökte med 
hjälp av David Gadd husbondenamnen i boken och tidfäste den till 
1570-talet. Med detta som utgångspunkt utförde Per-Göran Ersson 
(1974 s. 19) en precisering av tidpunkten till 1574/77. Som synes råder 
en viss förvirringen i litteraturen om Husarbetsboken. För den som 
inte själv önskar ta ställning i dateringsfrågan finns förstås möjligheten 
att benämna källan »Husarbetsboken omkr. 1550/70-talen«.

När Sture Engquist (1973) daterade Husarbetsboken till 1557–60 
hade han inte kunskap om Steffens utredning 1943, vilket gjorde att jag 
och andra forskare var alltför snabba med att avfärda Engquists teori. 
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Till en början accepterade jag reservationslöst dateringen 1574/77, men 
senare ändrade jag mig.1 Jag ansåg att Engquists teori trots allt kunde 
vara riktig och att man därför pragmatiskt borde datera Husarbetsbo-
ken till »omkring 1550/70-talen«. 

Steffens datering bygger på en jämförelse mellan husbondenamn i 
Husarbetsboken och i daterade urkunder. Namnen överensstämmer 
bra på 1570-talet (16 av 21 överensstämmer), men dessförinnan finns 
bara ett fåtal daterade urkunder som kunnat utnyttjas (på 1560-talet 3 
varav 2 överensstämmer). Dessutom måste man beakta att namnöver-
ensstämmelser och -avvikelser, i enstaka fall, kan bero på tillfälligheter. 
Då jag numera granskar Steffens undersökning kommer jag i motsats 
till Steffen fram till att hans fakta enbart visar är att Husarbetsboken 
med stor sannolikhet är senare än 1540-talet och tidigare än 1580-talet 
– den verkar kunna vara från intervallet 1550–1578. Tidsspannet är så 
stort att man bör räkna med att en namnöverensstämmelse med ett 
dokument på 1570-talet inte är något entydigt bevis – bondens farfar 
20 år tidigare kan ha burit samma förnamn!

Det som fått mig att numera ansluta mig till Engquists datering är 
att jag omvärderat värdet av hans argumentering om domarnamnen. 
Den överensstämmelse Engquist visar mellan en domarlista i en ur-
kund 1561 och utelämnade gårdsnamn i Husarbetsboken kan man 
omöjligen bortse från. Att 16 av de 20 namnen på domargårdarna 1561 
saknas i Husarbetsboken är tillräckligt bevis. Det är omöjligt att 16 sto-
ra välkända gårdar skulle ha blivit överhoppade i Husarbetsboken. Det 
måste bero på att domarna varit befriade från dagsverksskyldigheten. 
Av de 20 domarna 1561 finns 4 omnämnda i Husarbetsboken. »Kunde 
det betyda, att de blivit domare först sedan boken upprättats?«, frågar 
Engquist retoriskt. Svaret på hans fråga är förstås ja. De fyra ting det är 
fråga om är Bro, Endre, Garde och Hoburgs ting; det har inte under-
sökts vilka fyra gårdar som sannolikt var domargårdar i dessa ting åren 
före 1561. Det vi nu kan konstatera är att i Husarbetsboken 1557/60 
saknas 16 kända och 4 ännu icke fastställda domargårdar.

1 Jag har tidigare (Siltberg 1986, 1989b) använt dateringen 1574/77, men mo-
difierade sedan min ståndpunkt i HT 1990 s. 85 i samband med en debatt 
med Carl Johan Gardell, som hade använt Engquists datering.
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1.3 Gårdar och ödegårdar enligt Husarbetsboken 1557/60
Det totala gårdsantalet på Gotland under 1600-talets första hälft är 
inte känt genom någon fullödig samtida källa. Dock kan vi ganska väl 
beräkna det med hjälp av två omkringliggande källor, en tidigare och 
en senare, nämligen Husarbetsboken 1557/60 och Revisionsboken 
1653. Det finns alltså skäl att här granska dessa båda källor.

Husarbetsboken 1557/60 är som ovan nämnts den äldsta någorlun-
da fullständiga gårds- och husbondeförteckningen för Gotland. Origi-
nalet saknar summering och den av olika forskare sammanräknade va-
rierar något litet. Enligt min mening bör man räkna med 1 541 bönder 
i Husarbetsboken på minst 1 508 gårdar (i betydelsen jordeboksgårdar, 
d.v.s. gårdsnamn). Därtill skall läggas 20 uppenbarligen dagsverksbe-
friade domargårdar.

De siffror som anges av forskarna varierar: Ersson (1974 s. 19) 1 470 
gårdsnamn och 1 541 bönder, Lithberg (1932b s. 28f) 1 469 gårdsnamn 
och 1 537 bönder, och Yrwing (1978 s. 170) 1 542 bönder. Vid analy-
sen av dessa siffror inställer sig en fråga: många av gårdarna med två 
bondenamn är partkluvna gårdar av den typ, som vi känner till från 
senare århundraden, men några är sådana kluvna gårdar som nu är på 
väg att få gårdsnamn av typen Stora-Lilla. De sistnämnda gårdarna bör 
betraktas som jordeboksgårdar och plussas på siffran 1 470.

Dessa gårdar har beräknats av Lithberg: »av de 65 gårdar som … 
hade fler än en åbo, ha 39 vid 1653 års jordrannsakan uppdelats i två 
gårdar under namnet Stora och Lilla«. Om man väljer Lithbergs siff-
ror skulle Husarbetsboken ge gårdsantalet 1 469 + 39 = 1 508 jorde-
boksgårdar, av vilka ett eller ett par tiotal gårdar hade mer än en bonde. 
Erssons siffror skiljer sig en del från Lithbergs, men verkar vara rätt 
näraliggande (Siltberg 1986 s. 211 not 6).

Till siffrorna 1 541 och 1 508 bör man enligt min (och Engquists) 
mening lägga 20 domargårdar, som inte är med i Husarbetsboken. 
Gotlands jordeboksgårdar skulle då vara 1 528 st och antalet bönder 
1 561 st.

Vidare har Ersson (s. 89) beräknat att det utöver de 1 470 uppräk-
nade gårdarna fanns ytterligare 120 på Gotland vid denna tid. Av dessa 
är »åtminstone 34« omnämnda i äldre källor och 27 i ödegårdslistan 
omkring 1585. Jag utgår från att man i Erssons siffra 120 bör inräkna 
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20 domargårdarna och de 39 tillkomna Stora-Lilla-gårdarna. I så fall 
återstår 61 gårdar av vilka tydligen 27 omnämns i ödegårdslistan 1585. 
Därmed återstår cirka 30 gårdar, som kanske var avhysta eller som av 
någon annan anledning inte omnämndes i Husarbetsboken.

Ytterligare en faktor finns som komplicerar bilden. Ersson visar att 
flera av Husarbetsbokens gårdar inte förekom som gårdar 1654 och 
senare. Hans uppgifter ger för handen att det skall vara drygt 60 (maxi-
malt 104) gårdar (Ersson 1974 s. 79, 131 grupp 2B–C, jfr Ersson 1985). 
Jag förmodar att vissa av dessa gårdar kan ha bytt namn, och vara iden-
tiska med en del av de 59 gårdar (120 minus 34 minus 27) som Ersson 
räknar med existerade, fast de inte är omnämnda i Husarbetsboken. 
Om min förmodan är riktig, borde Erssons siffra 120 minskas med 
troligen flera tiotal.

Erssons undersökningar visar att det på Gotland fanns flera tiotal 
ödegårdar, en del antagligen avhysta och varaktigt upphörda, men en 
del antagligen enbart satta på obestånd och med möjlighet att så små-
ningom åter komma på fötter som fullvärdiga skattebetalande gårdar.

Då man vill komma fram till antalet gårdar och bänder på Gotland 
på Husarbetsbokens tid bör man enligt min mening utgå från grund-
dokumentet: Husarbetsboken i sig. I den kan felaktigheter säkert fö-
rekomma på grund av bristfälligheter i samtidens fiskala organisation, 
men man bör inte utgå från att de var så väldigt stora. De diskrepanser 
som Ersson påvisar mellan Husarbetsboken och andra källor bör man 
enligt min mening förklara med de fortlöpande förändringar som för-
siggick i agrarlandskapet: gårdar ändrade namn, delades, upphörde, 
och sammanslogs med andra gårdar.

Alltså: vid tiden för Husarbetsboken 1557/60 bör man räkna med 
cirka 1 530 jordeboksgårdar och ytterligare några tiotal bönder. Dess-
utom fanns flera tiotal ödegårdar, vissa varaktigt upphörda och vissa 
endast tillfälligt på obestånd.

1.4 Husarbetsboken och vintermantalets uppkomst
Gotlands landsbygd erlade i sin jordeboksskatt 54 olika skattepersedlar 
(det vill säga »delskatter«) till staten. En av dem var vintermantalet och 
den skiljer sig från de övriga, som är fördelade mellan de 20 tingen med 
olika fasta schablonbelopp, som är lika höga för varje ting eller grupp av 
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ting eller fördelade enligt ett visst mönster (se Siltberg 2003). Vinterm-
antalet däremot varierar och är olika för varje ting. Bilden är densamma 
både vad gäller de belopp för vintermantalet som är kända från och med 
1574 och de belopp som är belagda för två årgångar på 1480-talet (näm-
ligen 1485/86 och 1487). Forskningen konstaterade tidigt att vinterm-
antalet måste vara direkt avhängigt av vissa förhållanden i respektive 
ting, och vintermantalet således på något sätt var nyckeln till Gotlands 
skattesystem (Fabricius 1905). Vintermantalet uppbars av de 20 tingen 
med mycket varierande belopp i intervallet 20–65 mark.

Uppkomsten av vintermantalet har jag utrett i en tidigare artikel 
(Siltberg 1986 s. 210). Härav framgår bl.a. att vintermantalet måste 
vara en omräkning till pengar av 4 av de 8 dagsverken som ursprungli-
gen åvilade varje »man« enligt den skatt som Erik av Pommern 1412 
lade på Gotland. De återstående 4 kvarstod som dagsverke och utgjor-
des in natura av varje gård i enlighet med Husarbetsboken omkring 
1550/70, där alla Gotlands gårdar finns uppräknade med angivande 
av deras dagsverksskyldighet. Tingssummorna för vintermantalet från 
och med 1574 ligger mycket nära tingssummorna för värdet av dags-
verksskyldigheten enligt Husarbetsboken.

Husarbetsboken 1557/60 uppräknar 1.541 bönder på Gotland, med 
vardera (utom för 29 befriade bönder) 4 dagsverken, antingen 4 han-
dedagsverken eller 4 ökedagsverken eller 2 av varje. Det gör totalt 2 770 
hande- och 3 278 ökedagsverken. Siffrorna anges här i Tabell 1.

Vintermantalets länssumma, som är känd från och med 1574, var 
978 mk gotl. Summan ligger nära länssumman för värdet som man 
i Husarbetsboken kan räkna fram för gårdarnas 4 dagsverken: 960 
mk 14 sk. Det är detta som visar att vintermantalet motsvarar 4 av de 
ursprungligen 8 dagsverkena. Att dagsverket enligt Husarbetsboken 
kunnat avlösas med pengar framgår av anteckningen i inledningen: 
»naar skall thagis pendinge for dett offuerbleffuen arbedt, daa skall 
giffuis for enn ögedag 3 sk gullands och for en handag 2 sk gullands«.

Det är inte bara länssumman som är näraliggande. Räknar man ut 
värdet av dagsverksskyldigheten för varje ting visar det sig att tings-
summorna blir nästan exakt desamma som för vintermantalet från 
och med 1574. Siffrorna anges i Siltberg 1986 (s. 210) Tabell 14. Dif-
ferensen per ting var i 11 ting mindre än 1 mk, i 4 ting 1–2 mk, och i 4 
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ting 2–4:4 mk. Eftersom varje bondes dagsverksskyldighet varierade 
mellan 0,5–0,75 mk (8–12 sk), kan den högsta differensen (Bäl ting 4:4 
mk) motsvara högst 8 bönder.

Alltså måste vintermantalet ha blivit beräknat på grundval av en ver-
sion av Husarbetsboken. Denna version måste ha avvikit något litet från 
den idag bevarade versionen 1557/60. Om versionerna varit helt iden-
tiska skulle summorna för vart och ett av de 20 tingen samt länssumman 
också ha varit helt identiska för dagsverksvärde och vintermantal; nu är 
de inte identiska (utom för 3 ting) utan enbart mycket näraliggande.

Tabell 1 
Husarbetsboken 1557/60: Antal bönder och dagsverken till slottet.
För vart och ett av de 20 tingen, grupperade efter de 6 settingarna, är 
antalet bönder (b), antalet handedagsverken (h) och antalet ökedags-
verken (ö) följande:
Bro setting bönder 197, handedagsverken 272, ökedagsverken 516.
Fyra ting: Dede b 38 h 42 ö 110, Endre b 56 h 66 ö 158, Bro b 48 h 68 

ö 124, Lummelunds b 55 h 96 ö 124.
Rute setting bönder 233, handedagsverken 454, ökedagsverken 370.
Tre ting: Forsa b 74 h 194 ö 102, Rute b 91 (varav 27 befriade på Fårö) 

h 142 ö 114, Bäl b 68 h 118 ö 154.
Kräklinge setting bönder 256, handedagsverken 390, ökedagsver-

ken 630.
Tre ting: Lina b 79 h 104 ö 212, Halla b 82 h 100 ö 228, Kräklinge b 95 

(varav Mattsarve befriad) h 186 ö 190.
Burs setting bönder 260, handedagsverken 464, ökedagsverken 576.
Tre ting: Garda b 85 h 124 ö 216, Burs b 97 h 228 ö 160, Hemse b 78 

h  12 ö 200.
Hoburgs setting bönder 333, handedagsverken 846, ökedagsverken 486.
Fyra ting: Eke b 56 h 138 ö 86, Hoburgs b 105 h 324 ö 96, Hablinge b 97 

h 232 ö 156, Eiste b 75 h 152 ö 148.
Hejde setting bönder 262, handedagsverken 344, ökedagsverken 700.
Tre ting: Hejde b 97 (varav Tass befriad) h 164 ö 220, Banda b 81 h 74 

ö  50, Stenkumla b 84 h 106 ö 230.
Summa Gotlands landsbygd: bönder 1 541 (varav 29 befriade), 

2 770 handedagsverken, 3 278 ökedagsverken.
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Värdet av dagsverket 2 770 h à 2 skilling g. plus 3 278 ö à 3 skilling g. = 
960 mark 14 skilling g.

Källa: Husarbetsboken i jordeboken 1608, RA (se därom Siltberg 1986 
s. 175, 209, 217).

1.5 Vintermantalet 1485/86 och 1487 jämfört med Husarbetsboken
Efter att ha behandlat penningsummorna för vintermantalet från och 
med 1574 skall vi nu återgå till summorna för 1485/86 och 1487. (Jag 
har tidigare utrett frågan i en artikel 2005.) Länssummorna för dessa 
båda uppbörder är 837 mark respektive 836 mark. (För 1487 anger ori-
ginalet den felaktiga summeringen 831 1/4 mk.) Tingssummorna återges 
(avrundade) av Fabricius 1905 (s. 20) och de är i huvudsak korrekta. 
(För 1485/86 anger Fabricius en något för hög länssumma, 840 ½ mk, 
främst därför att han noterar Eke ting drygt 2 mk för högt.)

Tingssummorna vid de två uppbörderna 1485/86 och 1487 är endast 
i ett fåtal fall (3 ting) helt identiska i mark och skillingar, men däremot 
är de i alla övriga fall (17 ting) mycket näraliggande. I avrundade heltal 
mark är differensen maximalt 3 mk (2 ting) och den är noll i 9 ting. 
Alltså: variationerna är mycket talrika men mycket små. Det tyder på 
att vintermantalet 1485/86 och 1487 har varit direkt relaterat till fak-
tiska förhållanden, nämligen till antalet skattskyldiga män i respektive 
ting, ett antal som något litet varierat år från år.

Någon skatteavkortning nämns inte för de två gårdar som erhöll no-
teringen »kvittes« under sommar- och vinterskatt 1485–87: Jens Mas-
söns gård i Bro ting och junker Villems gård i Halla ting: om de var 
befriade från vintermantalet (vilket väl är troligt) klarerades det säkert 
genom att någon skatt inte alls noterades för dem i den skattelängd el-
ler motsvarande räkenskap som rimligen måste ha funnits för vinterm-
antalets redovisning. Vid vintermantalet 1487 finns antecknat att Klas 
Åkesson Tott, herr Ivars brorson, gav prästen i Lärbro herr Haword en 
penningsumma om 1 ½ mark (Rb f. 92); summan skulle motsvara vin-
terskatt för minst 2 gårdar och verkar alltså för hög för att vara en skat-
teavkortning. Däremot kan skatteavkortning avses med en anteckning 
under Kreklinge ting, »Quittes fore Bent Jwde« ½ mark (Rb f. 93); 
efternamnet antyder att det rör sig om en inflyttad man från Jylland.
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Ovan har konstaterats att vintermantalet från och med 1574 har räk-
nats fram från en version av Husarbetsboken, som i hög grad liknat 
den bevarade versionen 1557/60. Kan detsamma gälla vintermantalet 
1485/86 och 1487? Följande utredning visar att svaret uppenbarligen 
är ja.

Enligt Husarbetsboken 1557/60 var värdet för ett handedagsverke 
2 sk och för ett ökedagsverke 3 sk. Vilket värde bör man räkna med 
på 1480-talet? Enligt Ivar Axelsson Totts Räkenskapsbok 1485–87 är 
den »almindelige arbejdslön på slottet … 2 skilling eller 5 hvid« (Fa-
bricius 1905 s. 57f; en hvid eller alb är 1/3 sk). Alltså är värdet på ett 
handedagsverke antingen 2 sk (samma som 1557/60) eller 1 2/3 sk. Det 
är rimligt att räkna med motsvarande värdeförändring för ett ökedags-
verke, vars värde 1557/60 var 3 sk; därmed kan dess värde på 1480-talet 
uppskattas till 3 sk eller 2 2/3 sk.

(Det finns en invändning mot mitt sistnämnda påstående. Enda 
gången i Räkenskapsboken 1485–87 där det finns uppgift om värdet 
på ett ökedagsverke är den 1 april 1487, då tre inhyrda bönder fick var-
dera 4 sk för var sitt ökedagsverke. Förklaringen till detta höga värde 
kan emellertid vara att det exakt vid denna tid rådde krigstidskon-
junktur i Visby. Nu stod nämligen Ivar Axelsson Tott inför sin sista 
kamp om Gotland; han återkom i februari till ön sedan han lyckats 
undkomma från det av svenskarna belägrade Borgholm och slutligen 
nödgades han sommaren 1487 överlämna Gotland till kung Hans. 
När besättningen på Visborgs slott under våren 1487 skulle leja bön-
der att hjälpa till med något så är alldeles logiskt om de då nödgades 
betala ett överpris.)

Husarbetsboken 1557/60 anger för Gotland totalt 2 770 hande- och 
3 278 ökedagsverken, vilket om man väljer det ovannämnda lägre al-
ternativet för 1480-talets priser på 1 2/3 respektive 2 2/3 skilling ger en 
länssumma på 834 7/8 mark för dagsverksvärdet.2 Talet ligger påfallande 
nära verklighetens länssummor 1485/86 och 1487 för vintermanta-

2 I Siltberg 2005 s. 17 uppgav jag 832 mark för husarbetsbokens dagsverks-
värde i 1480-talets förmodade pris. Den uträkningen hade jag gjort med 
avrundade decimaler: 1,66 och 2,66 sk, vilket ger 832,36 mark. En mera 
exakt uträkning får man om man utför den med bråktal, alltså 1 2/3 och 2 
2/3 sk, vilket ger resultatet 834 7/8 mark.
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let: 837 mark och 836 mark. Samma räkneexempel för vart och ett 
av tingen ger likaså en god överensstämmelse mellan 1480-talets vin-
termantal och dagvserksvärde (nästan lika god som den ovannämnda 
jämförelsen avseende 1557/60). Det rekonstruerade dagsverksvärdet 
per ting varierar från +4 mark till –5 mark i förhållande till tingets 
verkliga vintermantal år 1485/86 eller 1487 (det år har valts vars siffra 
ligger närmast dagsverksvärdet). Differensen är 5 mark i 2 ting, 4 mark 
i 5 ting, 1–3 mark i 9 ting, och 0 i 4 ting.

Alltså är differenserna mycket små. Låt oss granska hur de bör tol-
kas: värdet för en gårds dagsverksskyldighet på 1480-talet måste (en-
ligt våra ovannämnda förutsättningar) ha varierat mellan 0,4–0,7 mark 
(6  2/3–10 2/3 sk) vilket innebär att 1 mark ungefär motsvarar 2 gårdar. 
Alltså kan differensen i 2 ting vara 10 gårdar, i övriga ting färre eller 
alls inga. Uppenbart är att 1480-talets penningbelopp har ett samband 
med Husarbetsbokens bild av antalet gårdar och dagsverken.

Det är uppenbart att vintermantalet på 1480-talet räknats fram från 
en version av Husarbetsboken, som i hög grad liknat den bevarade 
versionen 1557/60.

Alltså bör man för åren 1485/86 och 1487 räkna med ett bondeantal 
på Gotland som är ungefär samma som Husarbetsbokens 1 541 bönder 
(om man förutsätter att samma antal var befriade exempelvis på Fårö). 
Husarbetsbokens förmodade dagsverksvärde (834 7/8 = 835 mark) jäm-
fört med verklighetens vintermantal ger vid handen att det ungefärli-
gen fanns ytterligare 4 bönder 1485/86 (837 mark) och 2 bönder 1487 
(836 mark). Alltså bör bondeantalen dessa år beräknas till 1 545 respek-
tive 1 543 plus 20 för de (förmodligen) befriade domargårdarna.

Låt oss granska vad som är känt om vintermantalet efter 1480-talet. 
Tyvärr omnämns inte vintermantalet i Sören Norbys Räkenskapsbok 
1523/24. Orsaken är okänd och kan mycket väl vara enbart en slump: att 
räkenskapsboken råkar vara ofullständig vad gäller just detta  konto.

Skatteanteckningen 1539/50 uppger: »Mandtalds peng:r aff me-
nige lanndett 929 ½ marc 2 sk.« Summan 929 mark passar in i en 
utvecklingslinje för ett växande vintermantal från 1480-talet 836–837 
mk till senast 1574 978 mk (se nedan). Summan växer på grund av ett 
ökande värde för handedagsverken och ökedagsverken.

Från och med år 1574 är vintermantalets årliga länsummor kända 
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och är alltid 978 mark. Summan har alltså blivit fixerad någon gång 
före 1574. Det måste ha skett mellan 1539/50 och 1574. Efter denna 
fixering har man upphört att varje år ändra tingens avgifter uträknad 
på det verkliga antalet bönder och varje bondes avgiftsnivå (4 hande, 
4 öke eller 2 av varje).

Den ungefärliga tidpunkten då summan fixerades kan sägas vara 
omkring 1570. Då hade uppenbarligen antalet bönder ökat något. 
Värdet av dagverkena i Husarbetsboken 1557/60 är som nämnts 960 
mark 14 skilling g. Nu var värdet 978 mark. Differensen 17 mark tyder 
på att antalet bönder hade ökat med cirka 34 sedan 1557/60, vilket ger 
beräkningen 1 595 bönder.

1.6 Gårdar och ödegårdar 1653
Låt oss övergå till läget 1653. I Revisionsboken 1653 uppräknades 1 555 
gårdar eller motsvarande (1 520 gårdar plus 30 tomter och 5 andra 
fastigheter).3 Av dessa var bara 1 478 gårdar brukade (nämligen av 1 703 
bönder; det fanns alltså 1 703 gårdsparter).4 Antalet avhysta gårdar 
blir då 40–80 st, beroende på vilka fastigheter man önskar anse vara 
gårdar. Av de 1 478 gårdarna anger Revisionsboken ett rätt stort antal 
vara skattebefriade, alltså skatteöde. På 1650-talet liksom senare under 
svensktiden förekom det att gårdar var skattebefriade, »skatteöde«.5 

Jag har i en tidigare artikel (Siltberg 1990) gjort en genomgång av 
Revisionsbokens 1 555 gårdar och visat att ett överväldigande flertal, 
nämligen 1 532 st, existerade fortfarande 1871 och därmed även in i 
vår tid. Jag har kallat dessa gårdar »permanenta«. Vi kan utgå från att 
alla eller nästan alla fanns även långt före 1653. De allra flesta gårds-
namnen i Husarbetsboken 1557/60 känns igen som »permanenta« 
gårdar.

3 Siltberg 1990 s. 145 anm. 11.
4 Ersson 1974 s. 20, 43, 128. Ersson har summan 1 540 istället för 1 555. Det 

torde bero på att han av 30 tomter och 5 andra fastigheter endast medräknar 
sådana som hade brukare. Bland dessa 35 fanns antagligen 15 öde. Hans 
siffra för öde gårdar/motsv. är 62 och torde alltså böra höjas till 77.

5 I länsräkenskaperna finns uppgifter om gårdar som sluppit jordeboksskat-
ten och av längderna för häradshövdingepenning fr.o.m. 1650-talet och av 
mantalslängderna fr.o.m. 1694 framgår direkt eller indirekt att vissa gårdar 
var skattebefriade.
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1.7 Ödegårdar, partklyvning och storfamiljer under 1500- och 1600-talet
Vi kan få en uppfattning om trenden vad gäller gårdar och ödegår-
dar med hjälp av de ovan redovisade uppgifterna. Det vi har att utgå 
från är följande. På Husarbetsbokens tid 1557/60 fanns omkring 1 530 
jordeboksgårdar och ytterligare några tiotal bönder, samt flera tiotal 
ödegårdar. År 1653 fanns 1 478 brukade gårdar plus 77 avhysta gårdar. 
Trenden är här alltså en svag men tydlig nedgång i antalet brukade 
gårdar under de 100 eller 80 år vi har att göra med.

Samtidigt försiggår en annan utveckling, nämligen partklyvningen. 
På Husarbetsbokens tid fanns omkring 1 540 bönder, år 1653 fanns 
1 703. Vi ser här att antalet gårdsbruk har ökat. Det som först verkade 
vara en nedgång visar sig i själva verket vara en tillväxt av antalet bruk-
ningsenheter.

Enligt min uppfattning har vi här en viktig del av förklaringen till 
vissa uppgifter på 1600-talet, som Nils Lithberg (1932b) tog till intäkt 
för att det fanns ett omfattande storfamiljsystem på Gotland. Uppgif-
terna finns i rapporter till centralmakten från landshövdingarna 1606 
och 1646 samt från en undersökningskommission för Gotland 1669. 
Den sistnämnda talar om »the stoore boolagh« på vissa gårdar där 
flera familjer bodde tillsammans. Lithberg menar att flerfamiljsystem 
på gårdarna var vanligt till partklyvningarna tog vid »under 1600-
talets sista tredjedel«. Jag har tidigare påpekat att Lithberg förbiser ett 
gemensamt drag hos de tre ovannämnda rapporterna – de behandlar 
ödegårdsproblemet.6 Enligt min mening måste vi räkna med att stats-
tjänarnas vilja att uppvisa idéer för ödegårdsproblemets lösning kan 
ha påverkat deras verklighetsåtergivning; med andra ord: de kan ha 
överdrivit förekomsten av storfamiljer.

Det kan vara möjligt att det 1606 fanns en del storfamiljer, som ge-
nom att splittras hjälpte till att återbesätta en del avhysta gårdar. När 
man däremot skall ta ställning till uppgifterna 1646 och 1669 bör man 
beakta den partklyvning, som (trots vad Lithberg säger) redan fanns vid 
den tiden. När det talas »the stoore boolagh« kan det vara partkluvna 
gårdar som åsyftas – partkluvna gårdar som myndigheterna kan ha be-
traktat med misstro därför att skatteuppbördsmannen såg två bönder 

6 Siltberg 1986 s. 186.
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som gemensamt inte betalade mera än en gårds jordeboksskatt. Jag an-
ser att vi måste beakta två saker: 1) att den första svenska mantalsläng-
den 1694 uppvisar gårdar med den vanliga familjebild som vi känner 
från senare århundraden; och 2) att vi inte ser någon explosionsartad 
partklyvning, som det borde ha blivit om det hade ackumulerats famil-
jer på de gotländska gårdarna under decennier eller sekler. Mot den 
bakgrunden anser jag det inte troligt att det fanns så många storfamiljs-
gårdar 1646 och 1669, antagligen högst några tiotal. Jag vill alltså tolka 
källorna 1646 och 1669 som gällande i första hand partklyvning.

Hugo Yrwing (1978) har däremot accepterat den bild Lithberg teck-
nade av den gotländska storfamiljen, samma system som andra fors-
kare beskrivit »från Island, Norge och de norrländska landskapen«. 
Yrwing refererar 1600-talskällor som enligt min mening klart illus-
trerar partklyvningen, inte storfamiljen. Därutöver refererar Yrwing 
ett antal bestämmelser i Gutalagen och konstaterar: »Det gotländska 
rättssamfundet både förutsätter och gynnar storfamiljsystemet, såsom 
framgår av de anförda stadgandena.«7

Dock finns enligt min mening i de anförda stadgandena inget stöd 
för Yrwings slutsats. GL 28:8 om sonens rätt till skifte ur sin faders bo 
behandlar jag längre fram (1.12) i denna artikel; sonens möjligheter 
att bilda eget hushåll framstår här som större på Gotland än på andra 
håll. GL 20:13 och GL 28 handlar om jordförsäljning och har inget att 
göra med ett eventuellt storfamiljsystem.8 Detsamma gäller 20:4 om 
dotters arvsrätt.9 Efter de ovanstående återstår av Yrwings argument 

7 Yrwing 1978 s. 169f.
8 Jfr Siltberg 1993a s. 73ff.
9 Den svårtolkade texten i GL 20 har tolkats av Sjöholm (1976 s. 147–150). 

Tolkningen verkar enligt min mening trovärdig, men det är en svaghet att 
tolkningen inte kan fås att överensstämma med GL:s tyska version. Sjö-
holms tolkning är följande. Döttrar till gutnisk man ärvde endast om det 
inte fanns söner eller söners ättlingar på manssidan, och reglerna var olika 
för lösöre och för jord. Lösöret ärvdes »efter huvudtal« av döttrarna till-
sammans med eventuella utomäktenskapliga barn (söner och döttrar) om 
dessa hade en gutnisk mor. Jorden ärvdes av manliga släktingar, möjligen 
tillsammans med döttrarna (GL:s text är här oklar). I vissa fall är det säkert 
att kvinnor kunde äga jord: en kvinna utan manliga släktingar kunde ärva 
jord och fick hon inte söner ärvdes jorden av hennes döttrar. Vidare hade 
enligt GL 24:4 (Sjöholm s. 170) en syster rätt till 1/8 av broderns jord om 
brodern inte ordnade ett giftemål åt henne.
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hans mest intressanta: »Döttrar och oäkta barn hade rätt att stanna i 
fädernehemmet«, konstaterar Yrwing.

Även om detta inte klart utsägs i Gutalagen (se nedan) verkar det 
troligt att det fungerade så i det medeltida gotländska samhället. Gene-
rellt i alla agrarsamhällen torde det ha varit vanligt att barn och syskon 
har varit välkomna att stanna kvar på gården som lågavlönad arbets-
kraft så länge de var ogifta; när gårdens bärkraft varit dålig har husbon-
den kunnat beordra familjemedlemmar till arbete utanför gården, om 
dessa inte valt att som egna individer lämna gården. Så har det säkert 
också fungerat på Gotland.

När Yrwing talar om att »döttrar och oäkta barn hade rätt att stanna 
i fädernehemmet« hänvisar han till GL 20:14. Emellertid avser be-
stämmelsen där endast en gutnisk mans oäkta barn med ogutnisk 
kvinna. »Vilja de ej längre vara hos fadern« stadgas viss egendom som 
en vuxen son och en dotter vid 18 års ålder har rätt till. Det som stadgas 
i GL är alltså snarast barnens rätt att lämna gården, inte deras rätt att 
vara kvar. Det handlar alltså om barnens rätt att bryta sig ut snarare än 
om förutsättningar för att bilda storfamiljer!

Skattläggningskartorna omkring 1700 ger en konkret och mycket 
verklighetsbaserad bild av det gotländska kulturlandskapet. I sin analys 
av kartorna framförde Ivar Moberg (1938) sin skepsis mot Lithbergs 
teori om den gotländska storfamiljen. Lithberg »torde därmed dock 
ha dragit en alltför vågad slutsats av betydelsen hos bebyggelsetypen 
och storfamiljssystemet på Gotland. Redan det låga befolkningstalet 
och det låga födelsetalet på ön, som mantalslängderna antyder, är ju 
inte ägnade att frambringa storfamiljer. De små obetydligt räntabla 
gårdarna på Gotland med deras små åkrar erbjöd heller inga större 
utsikter till en god utkomst.«10

Liksom Moberg avvisar Sven-Olof Lindquist (1987) tanken »att den 
gotländska gården står för någon form av social struktur med ett större 
antal människor per gård. Denna tolkning är emellertid inte hållbar. 
Om man jämför den odlade arealen på en gotländsk normalgård un-
der 1600-talet med motsvarande mellansvensk gård visar det sig, att 
odlingsmarken har ungefär samma omfattning. Medeltalsberäkningar 

10 Moberg 1938 s. 85.
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på större områden pekar snarare på att den gotländska gården har en 
något lägre uppodlingsgrad.« Lindquist jämför 1600-talsgårdarna på 
Gotland och i Falbygden i centrala Västergötland: »Medeltalen od-
lingsbar mark per gård är för båda områdena: Gotland 1,42 km2/gård, 
Falbygden 0,76 km2/gård. Den gotländska gården är arealmässigt och 
ifråga om odlingspotential ungefär dubbelt så stor men den faktiska 
uppodlingen mätt i åker och äng är i stort sett densamma inom de båda 
områdena. Sammantaget pekar de olika jämförelserna på en för Got-
lands vidkommande låg befolkningstäthet och en låg nyttjandegrad av 
kulturlandskapet.«11

Till sist några ord om partklyvningen. Alla som sysslat med got-
ländsk släkt- och gårdsforskning vet att man brukar kunna följa sin 
gårdslinje ner till 1653 års Revisionsbok, där de flesta gårdar bestod 
av endast en gårdspart. I senare material innehåller Gotlandsgården 
normalt ett flertal gårdsparter och ställen. Av de 1 540 gårdarna 1653 
hade 1 263 en gårdspart, 203 två, 11 tre och 1 fyra parter. Partklyningen 
föregicks på 1500-talet och tidigare av hemmansklyvning, då gårdar 
delades och fick namn av typen Stora-Lilla (1500-talet och början av 
1600-talet), eller helt olika namn (1500-talet och framför allt tidigare). 
Hemmansklyvningen och partsklyvningen har skildrats främst av Per-
Göran Ersson (1974, 1977, 1991, 1997).12

Utvecklingen under medeltid och järnålder har övervägts av kul-
turgeografen Dan Carlsson (1979, 1986) och arkeologen Majvor 
Östergren (1989). Romersk järnålder har övervägts av arkeologen 
Kerstin Cassel (1998). För övrigt har anslutning till bebyggelse-
historien av vissa arkeologer framlagts teorier om Gotlands admi-
nistrativa indelning (bland annnat Åke Hyenstrand 1989, Anders 
Carlsson 1983, Ola Kyhlberg 1991), teorier som jag har kritiserat 
(Siltberg 1993a).

Det ovan beskrivna förloppet av gårdarnas delning framstår som 
rätlinjigt och fortlöpande. En märklig sak är att tiondelängden 1614 
visar att det inte var ovanligt att gårdar hade två bönder (52 gårdar i 
Norder- och Sudertredingarna), trots att gården 1653 likväl utgjorde 

11 Lindquist 1987 s. 11.
12 Jfr Siltberg 1986 s. 186, 205f.
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bara en gårdspart (44 av de 52). Möjligen rör det sig om tillfälliga part-
klyvningar men man kan också tänka sig andra förklaringar.13

1.8 Översikt över Gotlands landsbygds gårdar,  
boplatser och män 1413–1900
Det finns anledning att här formulera en översikt över de hittills kända 
och säkra uppgifterna rörande det gotländska gårdssamhällets nume-
rär fram till 1600-talet. Även några sammanställda uppgifter ur mo-
dernare statistik kan tas med.

På senare år har en del nya uppgifter tillkommit. En analys av Got-
lands penningskatter (Siltberg 2005) har visat att vi från 1480-talet 
bör räkna med att ett par numera okända versioner av husarbetsbo-
ken indirekt ger oss ungefärliga bondeantal för åren 1485/86 och 1487. 
Den redovisning som gjorts (Siltberg 2000) i »Gotlands ekstraskatter 
1530–1645« har visat att vi bör acceptera siffrorna 1 480 gårdar 1610 
och 1 481 gårdar 1611 som rättvisande för antalet brukade gårdar. Möj-
ligen skall vi därtill lägga omkring ett 20-tal icke omnämnda skatte-
befriade, bebodda gårdar. Dessutom får vi räkna med att det fanns ett 
antal avhysta gårdar, som vi grovt kan gissa med hjälp av de tidigare 
och senare uppgifterna.

Här nedan i Tabell 2 återges de uppgifter man kan utläsa från de 
äldsta källorna, nämligen 1413, 1480-talet och 1537, samt de därefter 
följande säkraste källorna 1557/60, 1610, 1611, 1614 och 1653. Därefter 
har valts vissa uppgifter från skattelängder (1674, 1701) och från be-
folkningsstatistik (1805, 1855, 1900) och annan statistik (1885).

Tabell 2 
Gårdar, boplatser och män på Gotland 1413–1900
År Bönder/gårdar Övriga  

boplatser 
(män)

Drängar, söner, 
äldre etc.

Vuxna män Avhysta 
gårdar

1413  2 300 »man«

1485/86 [1 565] ? ? ? ?

1487 [1 563] ? ? ? ?

1537 [1 536] ? ? ? ?

1557/60  1 561 (1 528 gårdar) ? ? ? [30–60?]

13 Siltberg 1990 s. 134.
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År Bönder/gårdar Övriga  
boplatser 

(män)

Drängar, söner, 
äldre etc.

Vuxna män Avhysta 
gårdar

1570 ca [1 595]

1610  1 480   376   835 + 505  
  med halv lön

? [80–90?]

1611  1 481 varav 59 befriade

1614 [1 456] eller [1 497]  [344] ? ?    [76]

1653  1 703 (1 478 gårdar) ? ?     77

1674  1 989   427 ? ? ?

1701  2 191 (1 450 gårdar)   378 ? ?     81

1754 [2 306]  1 242 2 840  6 457 ?

1805  3 357  2 235 3 362  9 035 –

1855  3 694  4 688 5 457 13 999 –

1885  4 001  2 859 ? ? –

1900  4 572  5 474 5 244 15 356 –

Förklaring:
Beräkningar (approximationer, interpoleringar med mera) markeras 
med []. Övriga siffror är hämtade från originalen direkt eller genom 
additioner.

Källor:
1413: Bureus’ 1600-talsexcerpter av Erik XIII:s skattebok; se Siltberg 
1986 s. 199, 1998 s. 74. 1485/86 och 1487: beloppen 837 1/8 och 836 1/8 
mark för vintermantalsskatten enligt Ivar Axelsson Totts Räkenskaps-
bok för Gotland, ed. Evert Melefors 1991, fol. (originalets) 42–45, 91v–
94v; se denna artikel och Siltberg 2005. 1537: beloppet 6.144 lod för 
silverskatten; se Siltberg 2000 s. 109. 1557/60: Husarbetsboken i jorde-
bok 1608, RA; kopia i Avskriftssaml. 74, jfr 75–76, ViLA; se denna arti-
kel och Siltberg 2000 s. 109. 1570 cirka: Vintermantalets värde anges till 
978 mark i Länsräkenskapsextrakten fr.o.m. 1574, DRA, kopia film AB 
119, ViLA. 1610, 1611: Rentecammarens kvittenser 1610 25/7, D.K. B 
217 O 1610–11 s. 240–241, och 1612 10/5 Q 1612–13 s. 194–197, DRA; 
kopia film AB 120 och Avskriftssaml. 144:16, ViLA; se Siltberg 2000 s. 
110–130, isht 113f, 121, 124. 1614: Mantalslängd 1614 i Lensregnskaber 
Visborgs len serie c, DRA; kopia i film AB 17–18 och Avskriftssaml. 95, 
ViLA; jämförd med tiondelängder för vissa socknar 1614, Reg. 108B, 
DRA; film AB 11 och Avskriftssaml. 84, ViLA; se Siltberg 1990 s. 135, 
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146, 2000 s. 112, 115. 1653: Revisionsbok för Gotland 1653 (ed. 1974, 
1979); jfr Ersson 1974, Siltberg 1990 s. 143–145. 1674, 1701: lagmans- 
och häradshövdingpenninglängden, 1674 i K 600 fol. 391–442, RA, 
och 1701 i Länsräkenskaper 1701, RA; se Siltberg 1986 s. 194, 205f. 
1754, 1805, 1855: Tabellverkets folkmängdstabeller för Gotland (RA; 
SCB film 109–128; kopia i Avskriftssaml. 171, ViLA); se Siltberg 1986 
s. 206, Åkerman & Siltberg 1991 s. 107ff not 37, 98. 1885: Valstatisti-
ken 1885 i Bidrag till Sveriges Officiella Statistik (BiSOS) avd. R vol. 
VII:1–3, se 1 s. 74, 3 s. 50; se Siltberg 1993b. 1900: Folkräkningen 1900, 
SCB:s arkiv, RA (vissa kopior i Avskriftssaml. 189, ViLA).

Den äldsta skatteboksuppgiften om Gotland finns i Erik av Pommerns 
skattebok 1413.14 Notisen är mycket kort och lyder: »Mantalet på … 
Gulland 2 300 man«. Vi kan inte veta säkert vad mantal och man inne-
bär. När skatteboken 1413 talar om »mantal« hänger det enligt min 
mening rimligen ihop med den 1412 införda dagsverksskyldigheten av 
»hwer man«. Den medeltida betydelsen av ordet mantal var antalet 
män, människor, skattskyldiga.15 Skatteboken 1413 kan tolkas på tre 
sätt: gårdsbruk (bönder) eller boplatser (bönder plus arbetare, hant-
verkare med flera) eller vuxna män, alltså även drängar med flera.

Jag vill inte som Yrwing (1978 s. 98) utan motivering konstatera att 
»med varje man måste avses varje husbonde«. Jag anser att framför 
allt tolkningen »boplatser« också är tänkbar. Beroende vilken inne-
börd man vill ge antalet 2 300 kan man anse att befolkningssituationen 
på Gotland år 1413 var densamma som omkring 1610-talet, omkring 
1670 eller i början av 1700-talet. Anser man att antalet 2 300 avser 
vuxna män blir följden att det bör ha varit en konstant befolkningssi-
tuation på Gotland från 1413 fram till omkring 1610-talet. Anser man 
att antalet 2 300 avsåg boplatser eller gårdar blir följden att det måste 
ha förekommit en nedgång fram till 1610-talet.

Troligen har någon form av nedgång förekommit efter 1413. I bön-
dernas skrivelse 1514 till kungen klagar de över att »skatten är ganska 
stor och allmogen min(dre?) och dör bort och godset stander öde«, 

14 Siltberg 1986 s. 199 och där anförd litteratur.
15 KLNM bd XI 1966 sp. 338 Mantal.
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samt att dagsverksskyldigheten blivit värre för bönderna, eftersom »nu 
finnas här inga lösa drängar i landet«.16 Skattebeloppen för vinterman-
talet 1485/86 och 1487 tyder på att förhållandena då liknade husarbets-
bokens tid 1557/60. Därefter inföll Nordiska Sjuårskriget 1563–70 och 
länsherren Jens Bilde rapporterade flera gånger till Köpenhamn om 
de dåliga tiderna på Gotland. Bland annat skrev han 1565: »Jag törs 
ej någon lit sätta till landets inkomst, ty både är kornet illa vuxet och 
folket mycket bortdött så att mycket korn som var sått står och ruttnar 
på marken för här är icke folk som kan hösta det«.17

Efter en nedgång på 1610-talet är uppenbarligen siffrorna i stigande 
1653 och stadigt därefter. Siffrorna under 1600-talets senare hälft kan 
som sagt var motsvara siffran år 1413.

Under 1500-talet är skatterna, i den mån de överhuvudtaget är 
kända, endast belagda genom sina skattebelopp. 1537 inföll den första 
kända skatten för Gotland: beloppet 6 144 lod silver kanske enbart av-
ser bönder à 4 lod; i så fall är antalet bönder 1 536. Men om man antar 
att en del bönder hade halvgårdar kan beloppet betyda ett större antal 
män, kanske också en del icke-bönder med egna boplatser.

Husarbetsboken 1557/60 är en säker källa, vilket har konstaterats 
här ovan. Genom att räkna namnen får man fram säkra tal för antalet 
bönder och gårdar.

Kvittot 1610 25/7 för penningmantalsskatten 1610 anger de beta-
lande kategorierna skattskyldiga: 1 470 »jordegne« bönder betalade 
2 daler av 10 »landbor« (de gårdar på mellersta Gotland som var 
munkelandbor)18 och 376 »gaardmennd och hanndwerksfolck« be-
talade 1 daler, 835 »huusmennd, inndister och thienniste drenge, som 
thienner for fuld lönn« betalade ½ daler, och 505 »thienniste drenge, 
som thienner for halff lönn« betalade 1/4 daler, summa 3.869 3/4 daler. 
Uppgifterna 1610 och 1611 har stort värde eftersom de följande årliga 
skatterna inte medräknade befriade bönder och övriga mån; siffrorna 
är därför inte kompletta från och med 1612 vad gäller bönder och 1611 

16 Citerat efter Snöbohm 1897 s. 233ff. Även i Snöbohm 1871 s. 220ff och i 
Danske Magasin 3 raekke 3 bind 1851 s. 104.

17 Magnus Gyldenstiernes privatarkiv IIBa, brev från Jens Bilde 1565 8/9, 
DRA. Kopia i film S 2448, DRA, och i Avskriftssaml. 223, ViLA.

18 Siltberg 2000 s. 116–119.
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vad gäller övriga. Uppgiften 1610 om 376 övriga boplatser (gårdsmän) 
är uppenbarligen säker och detsamma torde gälla siffran för drängar: 
835 som hade hel lön och 505 som hade halv. Båda kategorierna finns 
med i de danska mantalslängderna fram till 1644, men antalen blev 
efter hand mycket små, därför att tydligen drängarna i ännu högre grad 
än bönder och arbetare erhöll skattebefrielse och därför utelämnades 
i mantalslängderna. Skillnaden mellan drängar som tjänar för hel lön 
och för halv lön var antagligen åldern, men man skall kanske inte ute-
sluta att olika slags anställningsförhållanden och arbetsförmåga kan 
ha spelat in.

För Gotlands 1600-tal verkar gälla: 350–400 »arbetare« mot 1 500 
bönder. Det ger relationen 1 arbetare på 4 bönder. Det skall jämföras 
med situationen 1754: 2 300 bönder mot 572 »arbetare« och 506 båts-
män ger relationen 1 arbetare och 1 båtsman på 4 bönder.

Revisionsboken 1653 ger siffror som är pålitliga. Detsamma torde 
man kunna säga om lagmans- och häradshövdingspenninglängderna 
1674 och 1700. Här kan vi räkna med att några kvinnor kommit med i 
statistiken: i siffrorna 427 och 378 kan nog finnas några tiotal ensam-
boende kvinnor, som ansetts så förmögna att de borde betala avgiften. I 
de tidigare danska mantalslängderna lyser kvinnor med sin frånvaro.

Detsamma gäller de följande siffrorna från och med 1754. I befolk-
ningsstatistiken har jag varit hänvisad till att enbart beakta vuxna män. 
Man skall alltså vara medveten om att kvinnliga gårdsägare och kvin-
nor med egna andra boplatser inte är med i siffrorna. Det är mycket 
beklagligt att man inte alls, eller åtminstone inte utan mycket tidskrä-
vande undersökningar (som nu varit omöjliga att utföra), kan få fram 
exakta uppgifter om kvinnorna. Emellertid påverkar det inte statisti-
kens totalsiffror så väldigt mycket. Enligt min erfarenhet av kyrkböck-
er och mantalslängder från Gotlands 1700- och 1800-tal var kvinnliga 
gårdsägare och boplatsinnehavare inte särskilt talrika. 

Tabellens uppgifter 1754, 1805, 1855 och 1900 har hämtats från be-
folkningsstatistiken och avser alltså enbart män. Bland boplatser do-
minerar män med lägre yrken än bönder, men här har även inräknats 
män med högre yrken (1754 165, 1805 213, 1855 265, 1900 444 män), 
nämligen olika ståndspersoner, även handlande och präster. En del av 
dessa var antagligen gårdsägare, och borde därför snarare ha räknats 
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till bönder. Bland drängar inräknas alla hemmasöner och även f.d. 
bönder. De enda män som i tabellen ovan inte fått någon egen kolumn 
är en liten grupp »Övriga män«, som består av några tiotal män (hu-
vudsakligen fattiga).

För »Övriga boplatser« anger tabellen 1754, 1805, 1855 och 1900 
antagligen siffror som är något för höga. Det beror på att jag utgått från 
att alla män med eget yrke eller som är gifta har haft egen boplats. Det 
är en vid definition som jag har tänkt mig: boplats = egen stuga. Emeller-
tid har nog några män med yrke och maka varit hyresgäster hos andra 
män i deras bostäder, men antagligen har sådana hyresgäster varit rätt 
få. På liknande sätt har jag räknat att inhyses gifta män har haft egen bo-
stad. Detta förhållande var vanligt enligt min erfarenhet av gotländska 
kyrkböcker och mantalslängder.

Kategorin »Övriga boplatser« belyses på ett annat sätt i Valstatis-
tiken 1885. Den källan (som även den enbart redovisar män eftersom 
kvinnor då saknade möjlighet att kvalificera sig till rösträtt) är nästan 
fullständig vad gäller bönderna, men inte vad gäller Övriga boplatser. 
Alla vuxna män med eget hushåll är här inte inräknade bland fastig-
hetsägarna. Delvis beror det på att vissa högre och lägre yrken hade 
boställen. En viktigare faktor var emellertid att många fastigheter och 
bostäder inte nådde upp till taxeringsvärdet 100 kr. Detta var nämligen 
valstatistikens gräns: billigare fastigheter ansågs inte kunna komma att 
kvalificera till rösträtt. Många arbetare och hantverkare bodde på ofri 
grund, en del kan ha erlagt bevillning för sitt fastighetsinnehav och 
därmed kommit med i statistiken och andra inte. I förordet till valsta-
tistiken 1885 heter det att de inkomna uppgifterna varierade kraftigt 
vad gäller »antalet af de personer, hvilka å landsbygden skatta för an-
nan fastighet uppförd å främmande egares mark«. Trots de varierande 
uppgifterna fanns sådana sannolikt överallt i riket, »men såsom skatt-
skyldige äro de vanligen ej uppförda, vare sig att deras lägenheter icke 
anses ega nog stort värde att upptagas i taxeringslängden eller att dessa 
hus, hvilka innehafvaren efter längre eller kortare tids förlopp ofta är 
skyldig att, om så påfordras, bortföra från byggnadsplatsen, ej betrak-
tas såsom fastigheter.«19

19 BiSOS R VII:1 s. IX.
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Alltså: billiga enkla boplatser räknades helt enkelt inte som fastig-
heter i Valstatistiken 1885. Det är förklaringen till att siffran i tabellen 
1885 är lägre än siffrorna för 1855 och 1900. 

1.9 Utifrån kommande ägare (»ogutniska«)
Gutalagen var i bruk ännu vid 1500-talets mitt. Det framgår av krö-
nikören Petrejus uppgifter från hans gotlandsvistelse 1547–56. Hos 
domarna på Gotland fanns de äldsta lagarna som användes vid arv 
och skiften. Petrejus berättar också om en länsherre som hade försökt 
förstöra alla gotländska lagböcker. Vi skall återkomma till Petrejus be-
rättelse och till Gutalagens senmedeltida föreskrift om dödsstraff för 
olaglig jordförsäljning (se 1.13 nedan).

I dragkampen mellan överhet och lokalsamhälle om jordägandet 
segrade överheten genom Kungl. Maj:ts påbud om Skånelagens infö-
rande på Gotland den 12 juli 1595. Ett kungligt brev tidigare samma år 
hade givit tillstånd åt borgaren Jörgen Smitterlow i Burgsvik att köpa 
gården Siffride i Vamlingbo av en bonde.

Senare förekommer inte sådana brev. Det är bekant att under 1600-
talets första hälft och i Revisionsboken 1653 flera inflyttade danskar, 
inte minst hamnfogdar, ridfogdar skrivare och domare, omnämns som 
gårdsägare på Gotland. Man kunde vänta sig flera bevarade brev av 
den typ som Smitterlow fick. Men de lyser med sin frånvaro i Kancel-
liets Brevbøger och i gotländska arkiv. Uppenbarligen utfärdades inga 
sådana brev efter 1595.

Orsaken måste vara Skånelagens införande. Jag anser att ett motiv 
för reformen torde ha varit att man ville bli av med de gotländska 
tingens makt att hindra exempelvis inflyttade danskar att köpa jord.20 
Min tolkning är att tingsmännen i Hoburgs ting har känt misstro mot 
Smitterlows planer på jordförvärv, en misstro som med tanke på hur 
det såg ut ett par decennier senare ter sig högst berättigad; år 1614 
ägde nämligen Smitterlow inte mindre än 4 gårdar. Det är mot den 
här bakgrunden man skall se införandet av Skånelagen på Gotland 
1595.

Att personer utifrån ägde gårdar på Gotland förekom redan på 

20 Siltberg 1995 s. 85.
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medeltiden. Som ovan nämnts framgår av Gutalagen att »ogutniska« 
kunde äga gårdar. 

Då överhetspersoner ägde gårdar kan man räkna med att överheten 
kunde göra noteringar om skattefrihet i länsräkenskaperna. Det finns 
några exempel på detta i de två bevarade räkenskapsböckerna 1485–
87 och 1523/24. I den förstnämnda omnämns skatteavkortning för 
Jens Massöns gård i Bro ting och »junker« Villoms gård i Halle ting. 
1523/24 omnämns skatteavkortning för Nils Hemmesøn i Väskinde 
fjärding i Lummelunds ting, samt för Ängegårde i Björke. Uppenbarli-
gen disponerades Ängegårde av Visborgs slott, eftersom i kontot utspis-
ning av fetalie för slottets behov finns en notering den 2 juli 1523: »Item 
kom paa engegordt 5 tønner øll«.

Möjligen avses en jordegendom på Gotlands landsbygd 1364, då 
rådmansänkan Helenburgis Morkerke i Lübeck till tre barnbarn testa-
menterade sitt lantgods på Gotland (»meum lantgut, quod habeo in 
Gotlandia«).21

1.10 Flergårdsbrukare 1653
Den första källan som ger en mera fullständig ägarinformation för alla 
Gotlands gårdar är Revisionsboken 1653. Ägarna nämns här med för- 
och efternamn, och vanligen anges deras åtkomstsätt för gården.

Det framgår att ägande av två gårdar inte var ovanligt, och att det 
förekom enstaka fall att en person kunde äga cirka 5 gårdar. I samtliga 
fall var emellertid dessa gårdskomplex kortlivade. I slutet av 1600-talet 
syns inte längre några spår av gårdskomplexen i skattelängderna, med 
undantag endast av något tiotal fall, där en gård inkorporerat en an-
nan gård.

Hur vanligt var det med flergårdsbrukare före 1653? För att söka ett 
svar på frågan går vi tillbaka till 1614.

1.11 Två flergårdsbrukare 1614
Källsituationen vad gäller personnamn för gårdarna på Gotland är, 
vad gäller tiden före Revisionsboken 1653, bäst år 1614. Då finns en 
mantalslängd (för penningskatten) för hela Gotland samt tiondeläng-

21 DS 8 nr 7001 1364 15/6.
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der för kyrkoavgifterna för två av Gotlands tre tredingar (NT, ST).
1614 är det emellertid svårt att finna belägg för flergårdsbrukare. För 

att finna belägg måste man vara säker på personernas identitet. Det är 
mycket svårt i längderna 1614, eftersom de nästan aldrig anger mera 
än förnamnet på gårdens ägare (brukare). Dessutom verkar mantals-
längderna under 1600-talets första hälft ange gårdsägarna endast med 
förnamn plus gårdsnamn, även om det rör sig om icke-bönder. Det 
finns flera sådana exempel när det gäller präster.22 Även Jürgen Smit-
terlow noterades i mantalslängden 1614 på detta sätt. Det blir därmed 
omöjligt att skilja köpmän och präster från bönderna. 

Tiondelängderna 1614 är emellertid utformade så att det i två fall går 
att påvisa en flergårdsbrukare, nämligen Anders Tälleby med 4 gårdar i 
Garde och Jürgen Smitterlow med 4 gårdar i Vamlingbo.

Låt oss börja med Anders Tälleby i Garde socken, tingsdomare i 
Garde ting. Man bör observera att Tälleby vid denna tid länge fram-
stått i källorna som en tingsdomargård, nämligen under perioden 
1570–162123. Som tingsdomare omnämns Anders Tälleby 1616 och 
Oluff Tälleby 1618. Det är alltså troligt att Anders Tälleby dog omkring 
1617. Han stod enligt TL 1614 noterad för 4 gårdar i Garde socken: 

Tälleby TL 1614 Anders Tälleby 4 ½ mk

22 För Hemsarve i Hejnum noterades i ML 1634 Herkules Hemsarve ½ hem-
man. Enligt Revisionsboken 1653 brukades Hemsarve av herr Herkules, 
pastor i Hejnum, som ärvt gården med sin hustru. Denne Hercules Davids-
son var pastor i Hejnum 1631–59 (Lemke 1868 s. 150). (Hemsarve hade 
enligt ÖL 1618 varit öde cirka 3 år. Hemsarve blev 1747 sammanslaget 
med Prästgården i Hejnum, Siltberg 1990b s. 144 not 4.) Vidare finns det i 
längdmaterialet 1614 och 1620 två troliga exempel på att en präst noterades 
i längden på samma sätt.

För Hägulds i Garde noterades i TL 1614 Niels och i ML 1620, bland be-
friade gårdar, Niels; det är antagligen herr Niels som enligt ÖL 1618 brukar 
gården. För Snausarve i Alskog noteras i ML 1620, bland befriade gårdar, 
Hans; det är antagligen herr Hans som enligt ÖL 1618 brukar gården.

23 Tingsdomarna i Garde ting kom 1570–1621 från gården Tälleby i Garde: 
Anders omnämns 1570, Peder 1599, Anders 1616, Oluff 1618, 1619 och 
1621. Källor är följande dokument (alla i ViLA): pergamentsbrev 1570 
3/6, 1599 23/8, pappersbrev 1616 24/1 i Landskansliet D I 1683 nr 81, per-
gamentsbrev 1619 22/4, pappersbrev 1621 16/2. Därtill kommer 1618 då 
Oluff som tingsdomare undertecknade ÖL 1618. Efter ovannämnda period 
nämns 1625 i Garde ting tingsdomaren Christen Fie [i Lau]; pappersbrev 
1625 24/4 Visby stads arkiv EIa:1 nr 57, ViLA.
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L:a Nygårds TL 1614 Anders Tälleby ½ mk
Sutarve TL 1614 Anders Tälleby ½ mk
Kyrkebols. TL 1614 Anders Tälleby ½ mk; ML 1614 omnämner går-

den men utan personnamn; ML 1618 ej med; ML 1620 omnämner 
gården bland befriade gårdar, brukad av Hans Birckeboes [läs troligen: 
Kyrkebols]; ML 1634 omnämner gården bland befriade gårdar, brukad 
av Michell.

I Revisionsboken 1653 har de fyra gårdarna varsin ägare och det syns 
inget samband mellan dem.

Låt oss övergå till Jörgen Smitterlow. Hans förvärv av Siffride i Vam-
lingbo har omnämnts ovan. År 1614 möter vi honom i längderna som 
ägare av 4 gårdar. Vem var denne Jörgen Smitterlow?

1585 var han hamnfogde i Burgsvik och anklagades tillsammans med 
hamnfogdarna vid tre andra hamnar för olaga köpenskap med bönder 
och främmande köpmän. De fyra hamnfogdarna förliktes med Visby 
stad. För att få idka köpenskap skulle de betala skatt som borgare, vil-
ket tre av dem, däribland Smitterlow, redan dessförinnan hade gjort.24 

1595 uppgavs han vara borgare i Visby. Han omnämns i flera källor 
1594–95, men kallas då inte längre hamnfogde. 1601 innehades den be-
fattningen av en annan man.25 Han avled 1620 och begrovs i Öja kyrka 
enligt inskriptionen på hans gravsten.26 Säkert har Jörgen Smitterlow 
efter 1585 fram till sin död varit verksam som köpman i Burgsvik, en 
hamn där bland annat en ekonomiskt viktig stenexport ägde rum.

Det framgår 1594 att Jörgen Smitterlow hade en bostad i Öja socken, 
där Burgviks hamn ligger. Han gjorde vid denna tid också en resa till 
Danmark under ett halvt år.

Det framgår av en process inför Domkapitlet i Visby. Mats Huidt, 
sockenpräst i Öja, fick utala sig om Smitterlow och hans hustru »ef-
terty de uti hans socken någon tid hade haft deras tillflykt«. Han be-

24 Visby EIa:1 brev nr 55 (54), ViLA.
25 Lensregnskaber Visborgs len serie a) 1601/02, DRA; kopia i ViLA (film och 

Avskriftssaml. 241).
26 Text på gravstenen: »Ano 1620 3 april hensof i Herren den salige mand 

Jørgen Smiterløw oc den 4 april begrafven under denne steen forventendis 
en glaedelig opstandelse met alle tro christne paa den yderste dag.« Tex-
ten transkriberad av K. Kristiansson omkr. 1890 i hans personarkiv P 111, 
ViLA.
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rättade att de hade haft »svårt ofta förlikningsmål, sade också pigan 
att hava rått mera än hustrun som ock var man där sammastädes väl 
veterligt är«. Smitterlows hustru Margrete Jacobsdotter anklagade ho-
nom för att han för två år sedan fördrivit henne, och att han nu levde 
tillsammans med sin piga (»i boleri«) med vilken han fått barn. Hen-
nes egendom bestående av »guld, silver, kläder, koppar, tenn och an-
nat mera« hade sålts för att betala Smitterlows skulder. Å andra sidan 
anklagade Smitterlow henne för att hon haft en annan man boende 
hos sig ett halvt år medan »han var från henne rest i Danmark«. Hans 
egendom hade hon förslösat »med brännvin och annan slemmeri [då-
lighet] hos ont och förargeligt sällskap«. Domkapitlet förklarade 1594 
äktenskapet upplöst på bådas begäran.

1595 fick Smitterlow två brev från Kungl. Maj:t, ett med tillåtelse att 
köpa Siffride i Vamlingbo (se ovan) och ett med tillåtelse att få gifta sig 
igen.27 Samma år fick han inför Domkapitlet avge löfte »att han aldrig 
efter denna dag ville hava något med sin horkona att skaffa, men strax 
att skaffa henne från sig«.28

I Vamlingbo socken söder om Burgsvik är Jörgen Smitterlow i TL 
1614 noterad för 4 gårdar: Siffride, Bottarve, Anderse och Hägvier. 
I ML 1614 nämns hans namn för en av gårdarna »Jürgen Siffride«, 
och de övriga saknas där. Han hade 1595 fått Kungl. Maj:ts tillstånd 
att köpa en gård av Laurits Siffride. Av källorna framgår att ingen av 
gårdarna 1653 längre hade samma ägare och att detta kanske var situa-
tionen redan 1620.29

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att de två gårdskomplex 
som kan beläggas 1614 var av relativt blygsam omfattning: 4 gårdar i 
Garde och 4 gårdar i Vamlingbo. De två ägarna, tingsdomaren Anders 

27 Kancelliets Brevbøger (tryck) 1595 den 16 och 18 maj.
28 Domkapitlet i Visby AIaa:3, protokoll 1594 23/1, 1595 13/8.
29 Siffride: Hb 1619/20: befriad; ML 1620, bland befriade gårdar: Siffred; ML 

1620, drenge för full lön: Peder; ML 1634: Joen 1 hm; 1653: Joen Mattsson, 
som ärvt gården efter föräldrarna. Bottarve: Hb 1619/20: befriad; ML 1620, 
bland befriade gårdar: Anders; ML 1634: Anders 1 hm; 1653: 1 hm Niels 
Andersson, som ärvt gården. Anderse: Hb 1619/20: befriad; ML 1620: ej 
med; ML 1634, bland ödegårdar: Anderse grd; 1653: »Varit öde en långan 
tid«; ÖL 1585: ej med. Hägvier: Hb 1619/20: befriad; ML 1620: ej med; 
ML 1634, bland ödegårdar: »Hegued grd«; 1653: Hans Jöransson, »vilken 
haver av öde honom upptagit och skattar 1653«; ÖL 1585: ej med.
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Tälleby och borgaren Jörgen Smitterlow, avled cirka 1617 respektive 
1620. I båda fallen har deras gårdskomplex splittrats kort tid efter deras 
död.

1.12 Flergårdsägande och ödegårdar men inga  
storgods i ett rörligt gårdssamhälle
Min analys har visat att flergårdsägande och ödegårdar har ett sam-
band.

Ett viktigt dokument finns som visar detta uttryckligen. Kungl. 
Maj:t gav 1586 i ett brev föreskrifter till Gotland om öde gårdar och 
jordar.30 Jag skall behandla brevet närmare i avsnitt 2.10. En aspekt bör 
emellertid behandlas här. Brevet har varit otryckt (det är inte med i 
Kancelliets Brevbøger) och har därför inte uppmärksammats i tidigare 
Gotlandsforskning. Det innehåller en mycket viktig upplysning. Det 
här är det enda dokumentet som uttryckligen visar att en Gotlands-
bonde kunde ha en landbo av ett visst slag. Brevet handlar om ödegår-
dar, och det handlar om en man som brukar en ödegård för en annan 
bonde och uppenbarligen är ett slags landbo.

Kungen berättar att vissa Gotlandsbönder har lagt en ödegård under 
sin egen gård och »have siden en siddendis på dennom som det la-
der bruge och göre dem dagsverk derav och hjelpe någit till avgiften«. 
Kungen vill att sådana arrangemang skall upphöra och den som brukar 
en ödegård skall betala hela avgiften.

I och för sig handlar detta om ödegårdar. Men det är enligt min 
mening troligt att systemet med dagsverken och avgifter även kunde 
tillämpas vid annat, mera normalt gårdsägande. Brevet 1586 visar att 
metoden med dagsverken och avgift fanns på Gotland, en bonde kun-
de uppenbarligen ha en landsbo. Som vi strax skall se går det bra ihop 
med det som står i Gutalagen. 

Flera källor visar en konstans i det gotländska agrarsamhället under 
1500- och 1600-talen: det fanns cirka 1 500 gårdar. Samtidigt finns 
uppgifter om att ibland över 200 gårdar var öde. Enligt min mening 
beror det på ett flergårdsägande. I vissa fall var ödegårdarna inte bara 

30 Original: D. K. B 92 (I.1.2.a:92 Uindførte Koncepter 1572–1660 Pakke 1). 
Kopia: film M 45.249, DRA; Avskriftssaml. 144:4 s. 553–555, ViLA.
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brukade utan även bebodda av andra än den som ägde, eller betalade 
skatt för, ödegården.

Flergårdsägandet har kunnat undersökas i viss omfattning vad gäller 
1600-talet (1614, 1653). Det visar sig att gårdskomplex snabbt upp-
lösts efter ägarens död. Det överensstämmer bra med det facit vi har: 
vi vet som bekant att det aldrig bildades några storgods på Gotland, 
även om det fanns stora bondgårdar. Den bild som Gutalagen ger av 
flergårdsägande stämmer bra med detta. På det ställe i lagen, där före-
teelsen omnämns (GL 28:8) förutsätts att en fader, som har fler gårdar, 
överlämnar en gård till sin son medan han själv bor kvar på ursprungs-
gården med sina andra söner.

Detta är enligt min mening den gotländska motsvarigheten till den 
storgodsbildning som sker i andra provinser: bonden delar ut sina går-
dar istället för att skapa storgods! Syndromet överensstämmer väl med 
vad jag i annat sammanhang (Siltberg 1993a) har beskrivit som en del 
av den gotländska mentaliteten: det gotländska lokalsamhället har 
inte tålt stormän. Folksägnen om den dräpte stormannen (Takstainarn 
i Lärbro, Veigen i Grötlingbo) är exempel på detta.

Landbor på Gotland har diskuterats av mig tidigare i en annan arti-
kel (Siltberg 1998 s. 71):

»Mellan bönder och jordlösa skymtar landbor. De omnämns i Gutala-

gen på två ställen med regler rörande deras flyttande till och från jorden 

de brukade (tionde, osådda åkrar m. m.). I andra landskapslagar är be-

stämmelserna om landbor betydligt rikligare.31 Från 1500-talet känner 

vi till tio gårdar på mellersta Gotland som betecknades »munkeland-

boar« (senare klosterhemman) och som hade tillhört Romakloster 

(Siltberg 1986). Det är tänkbart att också bönder legade ut gårdar till 

landbor.32 Lagen förutsatte att en fader kunde lämna en gård till sin son 

mot räkning (28:8).«

Av Gutalagen (GL) framgår att det förutsattes att en bonde kunde 
äga mer än en gård. Beträffande tionde heter det (GL 3) då en bonde 

31 Gutalagen 3:2 och 47. Observera tyska versionen enligt Schlyter 1852 s. 158. 
Jfr Lindkvist 1979 s. 91.

32 Siltberg 1986 s. 178f not 34.
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äger mark i en annan socken: »Om hus äro där, då skall han lämna allt 
[tionde] kvar«. Alltså förutsätts att en bonde kunde äga ytterligare en 
gård i annan socken.

Mera uttryckligen talas i GL 28:8 om en man som äger mer än en 
gård. Det gäller reglerna för hur han skall lämna en av dessa gårdar i 
arv till en av sina söner. GL stadgade att en son i vissa fall kunde ta 
emot en gård från sin far »på räkning« (»at rechning«). Situationen 
beskrivs i de viktiga reglerna rörande arv i GL. Dessa bestämmelser i 
GL är svårtolkade och omtvistade bland forskarna.

Texten i GL 28:8 lyder som följer:33

»Ingen gotländsk [GL: gutniscs] mans son får skiftat av sin fader, även 

om han beder därom, utom i det fall att hans fader vill eller att han gif-

ter sig med sin faders vilja. Om han vill skifta, då tage han sin huvudlott 

av lösören efter räkning [GL: at rechning; tyGL: an der rechenschaft]34, 

men fadern skall hava sin gård oskiftad, och han give sonen jordlega 

därav och hans huvudlott, och sonen råde sig själv att fara vart han vill. 

Om de hava flera gårdar, då fare sonen till någon av dem och på räkning 

[GL: at recning; daGL: tiil regning]35, om han vill, så framt ej fadern 

prövas vara en orådsman. Om icke gotländsk [GL: ogutniscr] man har 

ogifta eller gifta söner, få de aldrig skifte av sin fader, utom om fadern 

prövas vara en orådsman.«

GL gav bättre möjligheter för en son att utfå sitt arv från fadern än 
Östgötalagen och Upplandslagen, konstaterar Holmbäck & Wessén 

33 Översättning enl. Holmbäck & Wessén 1943 s. 230, jfr s. 279f. Originaltex-
terna finns: den gutniska i Pipping 1905–07 s. 45, TyGL 38:8 och DaGL 
38:2 i Schlyter 1852 s. 148, 203. I detta sammanhang ger inte originaltex-
terna mera information än vad som finns i översättningen. Noteras kan att 
DaGL uppvisar vissa felöversättningar från gutniska till danska. I andra 
meningen, gutniska: »at rechning«; danska: »ehuad man kan hanem tiil 
regne«. I slutet av tredje meningen, gutniska: »so frammarla sum faÞir 
scynias ai oraÞa maÞr«; danska: »saa framt som faderns skönie er, oc icke 
mandzens vraadt er«. I slutet av fjärde (sista) meningen, gutniska: »vtan 
faÞir scyni oraÞa maÞr«; danska: »vden fadrens skönie er, oc icke mand-
zens vradt er«.

34 DaGL har en felöversättning »tiil regne«, se tidigare not.
35 TyGL saknar tredje och fjärde meningen.
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1943. Upplandslagen var mera kategorisk: »ingen må ärva en annan, 
medan denne lever«. Holmbäck & Wessén skriver:

»Sons rätt att redan under sin faders livstid få ut en del av boet (hem-

följd) är enligt GL 28:8 begränsad till vissa angivna fall: att hans fader 

medgiver skifte eller att han gifter sig med sin faders samtycke. Sonen 

hade i så fall rätt till en »huvudlott« av det gemensamma boet. Då 

fader och son (söner) på detta sätt uppdelade sitt gemensamma bo, till-

lämpades sålunda samma princip som vid arvskifte, delning efter huvu-

den, endast med den skillnaden, att faderns själv här var med i skiftet 

och tog lika stor lott som var och en av sina söner. Lösöret fick sonen ut 

omedelbart efter värdering. Fadern behöll hemgården mot skyldighet 

att giva sonen hans proportionella del av avkastningen. Om fadern ägde 

flera gårdar, fick sonen flytta till en av dem och hava den på redovisning. 

Funnos flera söner, togos även dessa med vid beräkningen av lotternas 

antal, och fadern fick såsom målsman tillsvidare förvalta deras andelar. 

Utbrytning ur bogemenskapen kunde alltså ske, efterhand som sönerna 

växte upp till mogen ålder.«36

Jag ansluter mig till den ovan återgivna tolkningen av Holmbäck & 
Wessén, men jag vill tillägga två synpunkter:

1. Enligt min mening är en gutnisk sons möjlighet att erhålla skifte 
något starkare än vad Holmbäck & Wessén redovisar. Enligt min me-
ning har en gutnisk son, på samma sätt som en ogutnisk, rätt att få 
skifte av sin fader om fadern prövas vara en orådsman. De tredje och fjärde 
meningarna i GL 28:8 handlar om de fall då fadern är en orådsman 
(»oraÞa maÞr«). Termen har tolkats olika37, men uppenbarligen avses 
en man som inte är helt tillräknelig. Enligt min mening bör man beak-
ta att tredje och fjärde meningarna är ett senare tillägg i GL; de saknas 
i tyGL och är tillskrivna i marginalen i hs B.38 Enligt min mening har 
de tillkommit efter 1401 (se nedan 1.13 beträffande dateringen av GL). 
Det innebär att tredje och fjärde meningarna bör läsas åtskilt från den 

36 Holmbäck & Wessén 1943 s. 280 not 25. De tolkar innebörden av GL 28:8 
på samma sätt som Ebbe Kock 1926.

37 Holmbäck & Wessén 1943 s. 279f.
38 Holmbäck & Wessén 1943 s. 280 not 25.
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föregående texten. Jag anser att innebörden i den tredje meningen är 
likformig med det som sägs i fjärde meningen: det innebär alltså att en 
gutnisk son, på samma sätt som en ogutnisk, kan få skifte av sin fader 
om fadern prövas vara en orådsman.

2. Man måste överväga vad det kan ha inneburit för en fader att vara 
skyldig att ge son jordlega (GL: »giefi syni Þaim landz laighur af«; 
tyGL: »gebe deme son czins dar van«; daGL: »giffue son sin den 
lantzleie aff«). Enligt min mening är det möjligt att arrangemanget 
gjorde det mindre fördelaktigt för en fader att sitta kvar som gårdens 
husbonde. Från senare århundraden vet vi att gotländska bönder gärna 
ville överlämna sina gårdar till sina barn tidigt. Landshövdingen på 
Gotland klagade i femårsberättelserna 1832–55 över detta: »Allmän-
nare än annorstädes bruka föräldrarne bland allmogen, innan ålder 
deraf gör behof, att till sina barn upplåta husbondeväldet … mot visst 
betingad lefnadsunderhåll i natura persedlar, som här kallas levision, 
och det, oaktadt erfarenheten visar att täta missämjor och olyckliga 
tilldragelser derigenom uppstå«. Landshövdingens syn på företeelsen 
var negativ. Emellertid kan det för människor av idag (2011) kännas 
naturligt att teckna en motbild som blir positiv: de gotländska bön-
derna lät barnen överta gårdarna medan de ännu var unga, vilket (na-
turligtvis) kunde innebära diskussioner och tvister mellan föräldrar 
och barn. De tvister som gjordes synliga, och som landshövdingen såg 
1832–55, var följden av en icke-auktoritär sedvänja. Att som lands-
hövdingen uppfatta detta negativt är ingen självklarhet! För oss idag 
(2011) är den motsatta ståndpunkten det naturliga.

Med ovanstående genomgång av GL 28:8 vill jag visa att det trots 
allt fanns vissa möjligheter för en son att bli ägare av jord medan fadern 
ännu levde. Därutöver kan det ha funnits fler möjligheter än vad som 
redovisas i lagens text.

En rakt motsatt uppfattning har framförts av Elsa Sjöholm: »Det 
visar sig därigenom att det var praktiskt taget omöjligt för en man att 
besitta grund och mark, så länge hans far levde.«39

Låt oss till sist överväga innebörden av »på räkning« (»at rech-
ning«). Holmbäck & Wessén tolkar uttrycket som redovisning i tredje 

39 Sjöholm 1976 s. 145f.
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meningen.40 De tänker sig alltså att sonen gör en redovisning för går-
dens avkastning. Enligt min mening finns det en alternativ möjlig-
het: uttrycket kan i betyda a conto eller att beakta vid framtida arvskifte. 
Rimligen innebär det att det upprättades ett skriftligt dokument vid 
gårdsöverlåtelsen, en motsvarighet till den i GL omnämnda skrivna 
hemföljdslistan för en hemgift. (Det är för övrigt troligt att uttrycket 
räkning i andra meningen har samma innebörd.)

Alltså kan uttrycket räkning i GL 28:8 enligt min mening betyda 
antingen redovisning eller överlåtelsedokument. I båda fallen är uttrycket 
ett belägg för skrivkonstens användning på de gotländska gårdarna.41

Jag har i ett tidigare arbete analyserat GL:s bestämmelser rörande 
jordförvärv. Jag anser mig ha visat att GL:s »bestämmelser mycket väl 
kan ha medgivit ett ägandemässigt rörligt agrarsamhälle«. Det är vis-
serligen sant att de kända köpebreven rörande jord på Gotlands lands-
bygd är mycket få, men det finns förklaringar till att det förhåller sig så, 
bland annat lagstiftningen.42

I sin undersökning av de vikingatida silverskatterna på Gotland 
tecknar Majvor Östergren bilden av ett rörligt agrarsamhälle under vi-
kingatid och medeltid.43 Jag vill sätta detta i samband med vår uppfatt-
ning att den gotländska barnbegränsningen, som kan påvisas på 1700-
talet, antagligen har medeltida anor.44 Enligt min mening bör man vid 
barnbegränsning och knapphet på arvingar räkna med förändringar i 
agrarsamhället av ett litet oväntat slag: kontinuerliga omarronderingar 
av gårdar och ägor så att de passar befintliga individers juridiska rättig-
heter.45 Det krävs ett rörligt och föränderligt gårdssamhälle – Gotland 
måste ha varit ett sådant!

Jag vänder mig således mot den traditionella uppfattningen om ett 
statiskt gotländskt agrarsamhälle, som exempelvis hävdats av Hugo 
Yrwing och Elsa Sjöholm. Jag hävdar att vi måste räkna med ett mycket 
rörligt gotländska agrarsamhälle under medeltiden. Däremot var det 

40 Holmbäck & Wessén 1943 s. 279f not 24, 25.
41 Siltberg 2002.
42 Siltberg 1990a, 1993a s. 73ff.
43 Östergren 1989 s. 243, jfr Siltberg 1990b s. 128.
44 Åkerman 1986, Åkerman & Siltberg 1991.
45 Detta utvecklas vidare i Siltberg 1993a s. 78f.

150-gotlands_landsbygdssamhalle-inlaga_del_2-130415.indd   150 2013-04-15   18:03:05



Gotlands gårdssamhälle 1413–1900 och ödegårdsfrågan 1514–1750 • (5)

265

mycket svårt för utifrån kommande att förvärva jord på Gotland. (Så-
tillvida har Elsa Sjöholm och andra forskare rätt.) Enligt min tolkning 
av GL måste ogutniska personers förvärv av jord ha skett antingen 
genom arv eller efter tingets medgivande.46 Jag vill tolka införandet av 
Skånelagen 1595 som ett sätt att stoppa de gotländska tingens möjlig-
heter att hindra exempelvis inflyttade danskar från att förvärva jord.47

1.13 Gutalagens datering och dödsstraffet för jords förödande
De flesta forskare är ense om att Gutalagen (GL) är från 1200-talet. 
Många ansluter sig till uppfattningen hos Holmbäck & Wessén (1943) 
att GL är tillkommen på 1220-talet. Längre tillbaka ansåg forskningen 
att den borde dateras till 1200-talets slut, vilket senare åter hävdades i 
den argumentering av Skuym-Nielsen som publicerades 1990. Andra 
synpunkter48 har framförts av Elsa Sjöholm (1976), som hävdar att GL 
tillkom vid samma tid som Magnus Erikssons landslag omkring 1350 
och i opposition mot densamma. Vad gäller Gutasagan har en utförlig 
genomgång av dateringsfrågan gjorts av Per Stobaeus (2010).

Här är finns inte anledning att gå närmare in på argument för olika 
dateringar av GL eller på den olika åldern hos olika avsnitt av lagen. 
Jag vill här endast göra ett påpekande om en viss aspekt. I strid med 
nu gängse forskning vill jag hävda att den handskrift som brukar anses 
vara äldst inte är det. 

GL är bevarad i fyra versioner49, två gutniska handskrifter, hs A (B 
64) och hs B (AM 54 4:o), samt två översättningar, en till tyska, tyGL 
(B 65), och en till danska, daGL (AM 55 4:o). Två av handskrifterna 
är daterade, tyGL till 1401 och hs B till 1470; den är en 1587 gjord 
avskrift av ett numera försvunnet original från 1470. Hs B är alltså 
jämförelsevis ung vad gäller själva handskriften, men framstår som den 
ursprungligaste vad gäller innehållet: här finns vissa regler om trälar 
och prästbarn inte bevarats i de andra versionerna av GL.

DaGL är från 1500-talet.
Hs A har sedan länge av forskningen ansetts vara den äldsta hand-

46 Siltberg 1993a s. 76.
47 Siltberg 1995 s. 85.
48 Jfr Siltberg 1993a s. 67.
49 Schlyter 1852 s. I ff, Holmbäck & Wessén 1943 s. LXIV ff.
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skriften. Man har accepterat dateringen till omkring 1350 som gjordes 
av Schlyter 1852.50 Det har exempelvis också Elsa Sjöholm gjort.51 Man 
har därvid bortsett från att större delen av slutet av hs A, som uppen-
barligen är senare tillägg, saknas i tyGL; det gäller GL 62, 63 och 65.52 
Enligt min mening kan vi inte räkna med att tyGL upprättades 1401 
som översättning av ett ofullständigt exemplar av GL. Alltså måste hs 
A vara yngre än 1401.53 Eftersom hs A har ett ålderdomligt utseende får 
man utgå från att den inte är yngre än från 1400-talet, och väl troligen 
från dess första hälft.

Dateringen är av intresse inte bara ur arkivistisk synpunkt, utan 
även historisk. Ett av de ovannämnda tilläggen är GL 63:2, som 
stadgar dödsstraff för den man som avyttrar jord utan trångmål (»at 
Þranglausu«); enligt min mening betyder det att han inte har följt la-
gens bestämmelser om jordförsäljning i GL 28.54 Det är av intresse att 
konstatera att detta hårda straff införs först under 1400-talet. Det är 
alltså nu som det gotländska lokalsamhället, enligt min mening, visar 
sin stora beslutsamhet att hindra att jord säljs till personer utifrån: Vis-
byborgare, tyska köpmän, kungens män, kyrkan. Vid jordförsäljning 
skall reglerna om trångmål gälla och tinget skall ha sista ordet. För den 
som avyttrar sin jord på annat sätt gäller dödsstraff!

Utifrån kommande personer har redan under medeltiden haft möj-
lighet att äga gårdar på Gotland (se 1.9 ovan). Av allt att döma har 
gruppen gårdsägare utifrån aldrig varit särskilt talrik. Exempelvis är 
det rimligt att tänka sig att Visbybor kan ha ägt gårdar.

Det gotländska lokalsamhället har, troligen under 1400-talets för-
sta hälft, haft kraft att samla sig kring försvaret av gutarnas innehav 
av Gotlands jord. Här inleds en motsträvig kamp mot överheten som 
man kan förstå har förts under 1400- och 1500-talen och som har sin 
slutpunkt 1595. Då kungjorde Kungl. Maj:t att Skånelagen skulle till-

50 Schlyter 1852 s. I: »den synes vara skrifven i medlet af 14:de århundradet«.
51 Sjöholm 1976 s. 91.
52 Holmbäck & Wessén 1943 s. LXIV f. Enligt min mening gäller det även de 

två sista meningarna i GL 38:8, se Holmbäck & Wessén 1943 s. 280.
53 Schlyter avfärdar en uppgift 1818 av L. Hammarsköld, som daterar hs A till 

omkring 1450, med att denne tydligen missförstått en annan historikers 
anteckning om bokens ålder. Jag har inte granskat denna uppgift.

54 Siltberg 1993a s. 48, 75f.
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lämpas på Gotland. Uppenbarligen försvann då de gotländska tingens 
makt över jordägandet.

Ännu vid 1500-talets mitt tillämpades Gutalagen, enligt Petrejus. 
Han berättar också att det hade förekommit ett försök av en länsherre 
att bränna upp alla gotländska lagböcker. Man bör se dessa uppgifter 
mot bakgrund av den uppenbarligen pågående dragkampen mellan 
överhet och lokalsamhälle rörande jordägandet. Petrejus berättar från 
sin Gotlandsvistelse 1547–56 att hos domarna på Gotland fanns de 
äldsta lagarna som användes vid arv och skiften.

Petrejus berättar om Gutasagan:55 »en gammel krønicke skrefvet 
baade paa gothiske oc tydske sprog. Af denne krønike, siger jeg, findes 
nogle exemplarier paa pergament i forvaring hos fogderne eller rettens 
betienterne der paa landet, hvilke de icke gierne lader nogen fremmed 
eller udlændisk faa at see, saasom der i samme bog findes de ældgamle 
articler oc recesser, som gullænderne endnu udi arf oc skifte rette sig 
efter.«

Enligt uppgift försökte en länsherre förstöra de gotländska lagböck-
erna. Petrejus berättar att den dåvarande landsdomaren Peder Kyrk-
binge var närvarande då länsherren Eiler Hardenberg samtalade med 
Petrejus om gamla handskrifter:

»Der landsdommer Peder Kirckebing, som da var hos nærværende, 

hørde dette, fortæller han for statholder Hardenberg hvorledes een af 

gouverneurerne, der tilforne hafde været derpaa landet, hafde ladet 

samle alle deres gamle crønicker oc lovbøger tilsammen oc foregifvet, at 

han vilde lade dem gaa ud i trycken, men der han hafde faaet saa mange 

af dem sanket sammen, som han allermeest kunde ofverkomme, oc 

tænkte der var nu slet ingen tilbage igien paa det gantske land, kastede 

han dem allesammen paa en ild, saa mange som de vare. Dog er han i 

dette sig forsæt, Gud være lof, ret til maade blefven bedraget.«

Peder Kyrkbinge lånade därefter ut en bok, tydligen Gutalagen med 
Gutasagan, till Petrejus. Alla exemplar av Gutalagen och Gutasagan 
hade, som vi vet, dessbättre inte försvunnit.

55 Petrejus 1706 s. 50ff. Jfr Lindström 1892 s. 15
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2 Ödegårdsfrågan på Gotland 1514–1750
2.1 Bakgrund
Bilden av det gotländska gårdssamhället i föregående avsnitt utgör 
en empirisk bekräftelse på det som forskningen under de senaste de-
cennierna på en aning lösa grunder har brukat förutsätta beträffande 
det gotländska gårdssamhället. Kulturgeografer, arkeologer och his-
toriker har brukat räkna med att det fanns 1 500 historiska gårdar på 
Gotland i början av nya tiden och antagligen också på medeltiden. 
Likaså har man räknat med att gårdssamhället präglades av en på-
taglig konstans. Allt detta har nu genom undersökningen i föregå-
ende avsnitt kunnat empiriskt bekräftas vad gäller tiden från och med 
1400-talet.

Emellertid finns ytterligare ett problem. Forskningen har hittills 
svävat på målet vad gäller de gotländska ödegårdarna.

Siffrorna 250 ödegårdar år 1514 och 214 år 1585 år svåra att förena 
med den ovannämnda bilden. Kullkastar ödegårdsuppgifterna den 
bild av gårdssamhället som tecknats ovan? Finns ytterligare uppgifter 
om ödegårdar som bör beaktas? Det är nu alltså nödvändigt att gran-
ska ytterligare källor rörande de gotländska ödegårdarna.

2.2 De problematiska uppgifterna om antalet ödegårdar
Den övergripande slutsatsen som kan dras av Tabell 2 ovan är att det 
gotländska gårdssamhället präglas av en påtaglig konstans. Emellertid 
blir bilden betydligt mer komplicerad då vi beaktar två särskilda upp-
gifter om ödegårdar, som i flera sammanhang beaktats i den historiska 
litteraturen om Gotland, exempelvis av Rudolf Björkegren, Per-Göran 
Ersson och Hugo Yrwing: ödegårdsuppgiften 1514 och ödegårdslistan 
omkring 1585 (ÖL 1585).

Ödegårdsuppgiften 1514 återfinns i Gotlands landsbygds klago-
skrivelse till Kungl. Maj:t den 22 maj 1514. Bönderna meddelar där 
»the article och pwuncther« som de »ær beswaredh met, menege 
almoge thill storth forderff«. Klagomål framförs över länsherren Jens 
Holgersen Ulfstand, som på olika sätt utökat de pålagor som åvilade 
bönderna. »Sammeledes haffwe wii och klarlige owerwegeth ower 
alt landit om øde garde, hwer domer vdii sith herriidh, ath ær i lan-
dith 250 ødegarde, som alss ingen boor vdii, for vdhen andre, som 
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skole ware besijtne oc boor dog ey annith vdii vdhen fatige encke och 
faderløse barn, som kwnne hwadske hielpe them sielffwe eller nagre 
andre.«56

Ödegårdslistan (ÖL) 1585, som vi skall behandla närmare längre 
fram, uppräknar 214 ödegårdar. Här får vi alltså veta deras namn och 
omständigheter, inte enbart antalet som år 1514.

I följande redogörelse skall flera andra källor rörande ödegårdarna 
behandlas. Därefter skall vi övergå till att göra en utförlig och utrym-
meskrävande analys av en enda källa: ödegårdslistan (ÖL) 1618. Den 
har tidigare inte fått någon genomgripande behandling i Gotlandslit-
teraturen (exempelvis har den inte behandlats av Ersson 1974; jfr dock 
Siltberg 1986). Det kommer att visa sig att de båda ödegårdslistorna 
1585 och 1618 är avgörande för hur vi skall tolka källorna om öde-
gårdar.

Låt oss först här göra en översiktlig genomgång av de källor som ger 
direkta sifferuppgifter om antalet ödegårdar på Gotland. I de följande 
avsnitten kommer vi att återvända till dessa källor och presentera dem 
närmare.

I maj 1565 berättade länsherren Jens Bilde att på Gotland »er aff 
Konn. May:tts skatte gaarde wiid 100, merre eller minder bleffnne 
øde«.57

Kungl. Maj:t utfärdade 1595 en ny förordning för Gotland. Här he-
ter det att kungen erfarit »hvorledis at der paa vort land Gotland skulle 
findis fast ved to hundret øde gaarde och jorder, som tilforn hafve verit 
bygt, hvilke gaarde och jorder nu en part ligge øde, en part bruge andre 
bønder der paa landet«.58

Ödegårdslistan 1618 (se nedan) uppräknar totalt 206 öde och förar-
made gårdar.

Länsherren Christoffer Ulfeld hade rätt då han förmodade att det 
skulle bli en hel hop avkortningar i jordeboksskatten. I huvudboken 

56 Pergamentsbrev benämnt Gulland 28, D13, DRA. Kopia: film AB 23 och 
Avskriftssaml. 144:6 s 79–81, ViLA. Tryckt i DM r 3 bd 3 1851 s. 103–106. 
Översättning till svenska: Snöbohm 1871 s. 218ff, 1897 s. 233ff.

57 Länsherren Jens Bildes brev 1565 14/5 till amiralen Herlof Trolle, i Herlof 
Trolles privatarkiv, DRA. Tryckt i Wad 1893 1 nr 121 s. 307ff.

58 Tryckt i CCD 2 s. 691.
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1619/20 finns noterat det största kända antalet befrielser från jorde-
boksskatten, då 258 gårdar var befriade. Några år senare, 1624, hade 
befrielsen minskat betydligt: 54 gårdar. Fram till dansktiden slut var 
vanligen cirka 100 gårdar befriade varje år.59 

Kommissionen 1631 berättade att den hade haft tillgång till en öde-
gårdslista, som inte är bevarad. Den omfattande 112 gårdar, vilket var 
»alle öde och forarmede gaarder paa Gulland«.60 Antalet 112 ligger 
nära de siffror som länsräkenskaperna vid denna tid anger som antalet 
gårdar befriade från jordeboksskatten: 106 gårdar 1631 och 115 gårdar 
1632.61

För att sammanfatta föreligger följande uppgifter om antalet öde-
gårdar på Gotland:

Tabell 3 
Några uppgifter om antalet ödegårdar på Gotland 1514–1653

År Antal ödegårdar

1514 250

1565 100, ca

1585 214

1594 200, ca

1618 206

1619/20 258

1624 54

1631 112

1653  77 avhysta

Källor:
Se texten närmast ovan.

59 Befrielserna från jordeboksskatten se Tabell 4 och även i Gotländskt Arkiv 
2000 Tab. 3 s. 132 (Siltberg 2000).

60 K. kommissionens extrakt aug. 1631, i D.K. B 160, DRA, bilaga till 1631 
20/8; kopia i film AB 25 och Avskriftssaml. 222 s. 744–752, ViLA.

61 Se not 59.
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2.3 Begreppet ödegård
I de samtida källorna används termen öde vanligen som synonym med 
skattebefriad eller skatteoförmögen. Ofta talas om öde och förarmade går-
dar, utan att vi idag kan vara säkra på innebörden av de två begreppen; 
antagligen varierade innebörden från tid till annan, och ibland kan 
begreppen ha varit synonyma.

En ödegård behöver alltså ingalunda vara varken obebodd eller obru-
kad. Men ibland kan den vara det ena och/eller andra.

För ett speciellt slags ödegård använder jag i den här artikeln ter-
men avhyst gård. Det betyder en gård vars jord inte brukades av gården 
själv; jorden var antingen obrukad eller brukad av andra, och gården 
var (såvitt känt) obebodd och förmodligen obebyggd. Termen avhyst 
gård motsvarar alltså det som vi med ett modernt språkbruk närmast 
skulle vilja förstå med ordet ödegård.

Vid denna tid fanns två stora kategorier av skatt på gårdar: jorde-
boksskatten och extraskatterna (av vilka den viktigaste var pennings-
katten, även kallad sölvskatten). Termen ödegård i betydelsen skattebe-
friad och skatteoförmögen kunde avse antingen jordeboksskatten eller 
extraskatterna eller båda delarna. Befrielserna från de båda skatterna 
följdes inte åt.

Den följande framställningen om den gotländska ödegårdsfrågan 
kommer till allra största delen att handla om jordeboksskatten. Det 
förhåller sig nämligen så att de viktigaste samtida källorna om Got-
lands ödegårdar, bland annat ödegårdslistorna (ÖL) 1585 och 1618, 
samt diskussionen om ödegårdarna i det samtida brevmaterialet, 
handlar om jordeboksskatten.

Innan vi fortsätter med jordeboksskatten skall här lämnas en kort 
beskrivning av ödegårdar i samband med extraskatterna.

2.4 Extraskatternas ödegårdar
Gotlands extraskatter 1530–1645 har beskrivits 2000 i en artikel i Got-
ländskt Arkiv (Siltberg 2000). Där framgår av Tabell 1 och 3 att det på 
Gotland var många fler gårdar som var befriade från penningskatten 
jämfört med jordeboksskatten.

Faktiskt intog Gotland under hela perioden 1530–1645 en särställ-
ning i det danska väldet vad gäller extraskatterna. Gotland fick ett 
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mycket lindrigare skattetryck än bönderna i det egentliga Danmark. 
Till en början skedde det genom att väldigt många skatteutskrivningar 
inte alls tillämpades på Gotland. Därefter när skatterna började bli ut-
skrivna på Gotland gavs befrielse för många gårdar. De angavs vara 
förarmade, eller öde.

Det skattetryck som skapades av extraskatterna 1530–1644 på Got-
land bör alltså betraktas i två perioder. 1530–1608 utskrevs för Gotland 
bara ett litet antal av skatter som gällde danska riket i stort. Skatteut-
skrivningen på Gotland 1530–1608 var bara en fjärdedel (eller möj-
ligen något mera) av den som företogs i Danmark. Under denna tid 
förekom endast en kortare period då Gotland helt, eller nästan helt, be-
handlades som övriga Danmark; det var 1548–1561. Under den andra 
perioden 1610–1644 deltog Gotland visserligen i alla extraskatter men 
hade betydligt större skattebefrielser än riksgenomsnittet: andelen be-
friade gårdar (»ödesprocenten«) var för Danmark 2–6 procent och för 
Gotland cirka 10–60 procent.

Skatterna 1537–1596 är kända enbart genom skattebeloppen, men 
mycket talar exempelvis för att det 1537 fanns omkring 1.500 gårdar 
och att situationen 1596 liknade 1610-talets.

Av extraskatterna visar det sig vara årgången 1610 som ger den bästa 
informationen om det gotländska agrarsamhället. Uppgifterna 1537, 
1610 och 1611 har redovisats i Tabell 2 ovan.

De höga antalen så kallat »öde« gårdar i de danska mantalsläng-
derna har förbryllat de forskare som beaktat längdernas uppgifter (ex-
empelvis Arfwidsson Bäck 1967 s. 100). Förklaringen är att det här 
handlar om en annan slags beskattning med helt andra och generösare 
befrielser än jordeboksbeskattningen. Björkegren (1951 s. 230) anför 
siffror för 1633 (»tingsuppgifter«) och 1639 (»en förteckning«) som 
uppenbarligen härrör från mantalslängerna (Siltberg 2000 s. 123). Det 
blir vilseledande då han likställer siffrorna med uppgifter av annat ur-
sprung.
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2.5 Fjärdingen som skattekollektiv
Låt oss återgå till jordeboksskatten.

När en gårds jordeboksskatt inte blev betald var det, om ingen an-
nan lösning fanns, i sista hand fjärdingen som fick träda in och betala. 
Detta kollektiva uppbördssystem på Gotland fick sin slutpunkt 1654. 
Först då upprättades en jordebok där jordeboksskatten specificerades 
på var och en av öns drygt 1 500 gårdar.

Jag har tidigare visat att de gotländska tingen utgjorde skattekol-
lektiv.62 Här vill jag nu lägga till följande tre påpekanden beträffande 
tingets underavdelningar, fjärdingarna.

1) Att det inom tinget var fjärdingarna som utgjorde respektive 
gårds närmaste kollektiv illustreras av Ödegårdslistan 1585: för många 
»öde« gårdar är det just »fjärdingen« som betalar skatten. Det finns 
exempel på samma förhållande också i ödegårdslistorna 1618.

2) Det var fjärdingen som hade till uppgift att hålla reda på vilken 
skatt som åvilade varje gård respektive år. Jordeboksskatten för en 
gård bestod av ett antal skattepersedlar, ibland 5–10, men ofta över 
20 till antalet, och de varierade i viss mån år från år. Administratio-
nen av skattepersedlarna måste ha varit en komplicerad uppgift för 
fjärdingen. Allt detta exemplifieras av ett tingsvittne från Hejde set-
tingsting 1635. Här meddelades ett tillägg till ett tingsvittne om den 
avkortade skatten, som man hade utfärdat tre månader tidigare; fyra 
bönder från Hogräns fjärding lade nu till en skattepersedel som »då av 
fjerdingsmenden blev forglemt, at den med den anden skatt icke blev 
antegnet«.63

3) Av åtskilliga köpebrev framgår att gårdar och markområden skul-
le skatta till fjärdingen. Det exemplifieras av följande:

I ett köpebrev 1527 såldes jord tillhörande gården Lunds i Hablingbo 
varvid säljaren, prästen Johan i Hablingbo, förbjöd sina fränder att på 
något sätt försöka upphäva köpet. Han berättar att köpet var lagligen 
uppbjudet för släktingarna, och de hade inte velat besitta jorden eller 
erlägga skatten till kronan, »utan jorden till fördärv och fjärdingen 

62 Siltberg 1986 s. 192, 1993 s. 9ff. Här nämns bl.a. ett exempel på att tinget 
åberopas som skattekollektiv i ett tingsvittne 1630.

63 Lensregnskaber Visborgs len serie a 1634/35 bilagor nr 44, DRA; kopia 
(film) i ViLA.
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och mig till skada som skatten skulle utgöre och annen tynga«; härav 
framgår således att skatten var något som vilade på »fjärdingen och 
mig« (alltså ägaren).64

I en överenskommelse 1577 mellan bönderna i Follingbo hälft (fjär-
ding65) och toldern Ebbe Jostsöhn i Visby bestämdes att Ebbe årligen 
till Follingbo hälft skulle betala 24 mark gullandsk, och i gengäld, skrev 
Follingbo hälft, »derfor beplichter wij oss … att hollde forbm:te Ebbe 
Jostsöhn och h:ns sande arfuinger och efterkommer frij, for all den 
schatt, egtt, aggen, och all anden rättigheet som åhrligen kunde komme 
paa Lille Kallings gaardt«. De skattepersedlar in natura som säkerligen 
åvilade L:a Kallings har Ebbe här fått avlösa i pengar till fjärdingen.66

Antagligen rör det sig likaså om penningavlösningar när det gäl-
ler följande mindre jordområden, vilkas skatt till fjärdingen anges i 
pengar. I ett köpebrev 1548 säljs Hageänget i Ekeby, »är flytendis jord, 
skatter åhrlige 6 skilling i fjärdingen«.67 I ett köpebrev 1599 säljs den 
flytande jorden Lilläng i Endre, för vilken årligen gavs i skatt 7 skilling 
gullandsk i Hejdeby fjärding.68 I ett köpebrev 1602 säljs det flytande 
änget Lingsarve i Ekeby varvid köparen »årlige skall give till skatt uti 
fjärdingen av förenämnde ängejord 3 skilling danske«.69 

När en gård inte hade betalningsförmåga var det alltså de andra går-
darna i fjärdingen som fick träda in och betala skatten, om saken inte 
kunde lösas på annat sätt. Två andra möjligheter fanns: en annan gård 

64 Pergamentsbrev 1527 3/2, ViLA. Citat: »fordy dhet var dhem lagliga vpp-
budit och inghen aff dhem vylde dhet besytya eller arligha skatt dher aff 
att giöre som dhet syk bör tiill Vysborgs slott oppo krononar vegna, vtan 
jordhen tiill forderff och fyerdingen och myk tiill skadha som skathen skulde 
vtgöre och annen tyngha.« Möjligen antyder köpebrevets formulering att 
prästen Johans fränder velat inneha gården, men att det inte kunnat ske 
utan nackdel för jordens skötsel och skattens erläggande, vilket var till skada 
för Johan och fjärdingen.

65 Dede ting var indelat i 2 hälfter istället för (som flertalet ting) i 4 fjärdingar.
66 Avskrift i Häradsrätten i Gotlands Norra Härads Dombok 1681 s. 44, ViLA.
67 Två avskrifter finns: i Landskontoret i Gotl. l., Skattläggningskommissio-

nen 1745, bil. 179, ViLA; i Gotlands Norra Häradsrätts dombok 1685 s. 269, 
ViLA.

68 Häradsrätten i Gotl. norra härad, Dombok 1687 bilagor sid. 205, ViLA.
69 Gotlands landstings brev 1621 2/5, varav två avskrifter finns i Häradsrätten 

i Gotlands norra härad, ViLA, ex. 1 i Inneliggande handlingar (akter) 1621, 
ex. 2 i Dombok 1687, bland akterna s. 236.
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kunde träda in, eller staten kunde befria den betalningsoförmögna 
gården.

Genom tiderna har överheten haft för vana att för undersåtarna in-
skärpa deras skyldighet att betala skatt. Mycket riktigt finns ett sådant 
stadgande i det första kända kungliga tillägget till Gutalagen, som ut-
färdades i kung Hans’ recess 1492.70 Här finns stadganden i punkt 23 
och 25.

23. »Om mand dyller sin Jord eller skat: Hwo som dyller syn iord eller 

skatt som ther bör aarlig aff att gange, thett er swig emod Konningen 

och Almwen, hwo ther med findis Böde 6 mark Sölffs wdrede skatten 

igen staar.« … 

25. »Om ödegaarde. Öde gaarde skall giöris fuld Konningens tynge och 

redslæ wdaff Som aff the Bygde gaarde.« …

Man bör lägga märke till att i punkt 23 det fastslås att den som under-
låter att skatta för sitt jordinnehav förbryter sig inte bara mot kungen 
utan även mot allmogen. Det stämmer bra med att det var tinget eller 
fjärdingen som kollektivt betalade skatten. Om någon smet drabbades 
de andra bönderna. Vidare fastslås i punkt 25 för öde gårdar skall beta-
las skatt precis som för byggda gårdar.

Emellertid förekom skattebefrielser. De vanligaste var säkerligen 
de befrielser som bönderna själva arrangerade. När en bonde kommit 
på obestånd fanns möjligheten att de andra bönderna hjälpte honom. 
Sådana skattebefrielser är relativt okända. Källorna är få. Den andra 
sortens skattebefrielser var sådana som staten beviljade. De var inte 
många. Dessa befrielser är väl dokumenterade i den mån länsräken-
skaperna är bevarade.

2.6 Statliga befrielser från jordeboksskatten
Av staten beviljad avkortning, d.v.s. befrielse från eller nedsättning av 
skatt, finns dokumenterad i länsräkenskaperna. Detta gäller både jor-
deboksskatten och extraskatterna. Jordeboksskatten benämndes efter 
kalenderår, medan länsräkenskaperna var upplagda efter räkenskapsår 

70 Tryckt i Schlyter 1852 s. 219–227, och Spegel 1901 s. 205–213.
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från den 1 maj till den 1 maj (»Philippi Jacobi dag«). Jordeboksskatten 
redovisades med en viss eftersläpning under påföljande räkenskapsår: 
exempelvis redovisades skatten 1616 i länsräkenskaperna 1616/17.

Befrielserna framgår av följande tabell.71 

Tabell 4 
Gårdar på Gotland som av staten befriats  
från jordeboksskatten 1585–1644

År Antal År Antal

1585   1 1625  40

1586   3 1629  82

1587–89   2 1631 106

1590–93   3? 1632 115

1594   4? 1634 163

1595   5? 1635 158

1596–97   7? 1637 103

1600  11 1638 109

1601   7 1639 128

1603   8 1640  90

1616   8 1641  95

1619 258 1643  97

1624  56 1644 107

Källor:
För tiden 1585–1597: Extrakt av Lensregnskaber, DRA; film A 119, 
ViLA. För tiden 1600–1644: Lensregnskaber Visborg len a), DRA; 
film A 9–12, vissa kopior och avskrifter i Avskriftssaml. 115:1, 115:3, 
241:5–19, ViLA.

Kommentarer:
Det finns en fortsättning på tabellen i Tabell 6 nedan.

Tabell 4 anger antalet gårdar, av vilka en del var helgårdar och en 
del halvgårdar. Tabellen anger alltså inte ett summerat »hemmantal« 
eller »mantal«.

Två saker bör påpekas beträffande metodiken vid tolkningen av käl-
lorna: 

1. På 1630- och 1640-talen anges ibland för en gård att »halva« el-

71 Tabell 4 finns även i Siltberg 2000 tabell 3 (s. 132).
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ler »halvparten« ligger öde, varvid det kan vara svårt att avgöra om 
man avser en halvgård eller en halv helgård; sådana fall har i tabellen 
angivits som 1 gård fri från jordeboksskatt.

2. Vidare finns det en liten grupp gårdar som man kan förutsätta 
blev föremål för skatteavkortning varje år trots att de inte uttryckligen 
omnämns i tingsvittnena från samtliga årgångar. I de årgångar deras 
namn saknas är antagligen deras skattepersedlar medräknade i den av-
kortade skattesumman; antagligen saknas deras namn i texten endast 
därför att det var välkänt att de skulle bli föremål för skatteavkortning. 
De har därför i tabellen adderats till källornas siffra de år deras namn 
saknas; det gäller Änggårde och Skags vissa år, samt Svens 1638–39, 
1643–44, och Kutemora 1644.

Tabellen återger de uppgifter som finns rörande statens avkortning 
av jordeboksskatten före 1645. Som synes finns inte uppgifter från så 
många år. I flera fall är det ett tidskrävande arbete att ur tingsvittnena 
i räkenskapsbilagorna räkna fram antalet gårdar. Härvid måste även 
vissa metodiska problem lösas. De beskrivs här ovan i kommentaren 
till tabellen.

Tabellen visar att antalet var 1585–1616 mellan 1 och 11 gårdar, 1619 
258 gårdar, 1624–25 och 1629 40–82 gårdar, 1631–39 103–163 gårdar, 
1640–44 90–107 gårdar. Två markanta drag framträder redan vid den 
första anblicken av dessa siffror. För det första: det sker omkring 1618 
en kraftig ökning av antalet, som visserligen omedelbart därefter sjun-
ker väldigt mycket men likväl håller i sig perioden ut. För det andra: 
även när antalet befriade från jordeboksskatten är som högst är siff-
rorna lägre, och vanligen mycket lägre, än för antalet gårdar befriade 
från extraskatt (Siltberg 2000, Tabell 1). Vi skall straxt återkomma till 
dessa viktiga frågor.

2.7 Skattebefrielser av administrativa skäl 
Innan vi går vidare skall vi här granska en liten grupp gårdar i ma-
terialet, som är av speciellt intresse: gårdar som skattebefriades från 
jordeboksskatten av administrativa skäl. Det rör sig om 15-tal gårdar 
1585–1644, som först skall granskas. Därefter skall också några äldre 
uppgifter granskas.
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Gårdarna 1585–1644 fördelar sig på följande 5 grupper:
1) De äldsta av dessa befrielser gäller 3 gårdar som uppträder redan 

1585–90 och som sedan avkortas årligen ända till 1644. Änggårde i 
Björke fick skattebefrielse fr.o.m. 1585; det är sannolikt att detta hade 
hållit på också tidigare eftersom gården tydligen var statsägd redan 
1523 (se nedan), men därom ger oss källorna inget besked. Därefter 
tillkom Skags i Östergarn fr.o.m. 1586 och Högbro i Halla fr.o.m. 1590. 
De 3 gårdarna omnämns i nästan alla källor fram till den sista årgången 
1644; alltså har skatteavkortningen säkert haft varaktighet under hela 
perioden.

Orsaken till skatteavkortningen för Skags var uppenbarligen en om-
räkning av skatten; det omnämnes 1625. Orsaken för de två andra går-
darna var att de brukades under Roma kloster, ett förhållande som om-
nämns redan i Ödegårdslistan (ÖL) omkring 1585 och som fortfarande 
var rådande enligt Revisionsboken 1653. Detta förhållande omnämns 
i länsräkenskaperna för Änggårde redan 1585 och för Högbro 1601. 
Eftersom gårdarna sålunda var statsägda var det logiskt att bönderna 
befriades från deras andel i fjärdingens skatt.

2) Landsdomarens gård från och med 1619 (troligen redan 1618). 
Gårdens namn är känt 1629, då det var Medebys i Ekeby, och 1633–44, 
då det var Snoder i Sproge.

3) De sex settingsdomarnas gårdar; detta omnämns 1619, men inte 
1616 och 1624. Deras skattefrihet infördes troligen från och med 1618 
då den kungliga kommissionen var på Gotland. Den torde ha upphört 
någon gång under konflikten 1622–24, då det gotländska lokalsamhäl-
let opponerade mot centralmaktens handelspolitik på Gotland. Den 
indragna befrielsen kan ha varit ett sätt för Christian IV att ge den 
gotländska domarkåren ett tjyvnyp.

4) Svens (prästboställe) och Kutemora (sedermera införlivat med 
Svens) på Fårö. Omnämns från och med 1619, men saknas 1616 och 
tidigare år. Antagligen beviljades denna skatteavkortning i samband 
med att kommissionen 1618 besökte Gotland. Det är märkligt att den 
inte syns tidigare i länsräkenskaperna. Redan omkring 1585 finns ett 
odaterat brevkoncept från Fredrik II, där det berättas »att effther-
som wore wndersotte bönder och thiennere paa en Öe kalhet Faarön 
wed wort land Gotland haffue wnderdanigst ladit giffue oß thiel-
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kiende, att theris sogneprest ther paa öeen haffuer ingen prestegaard 
men at hand besidder en skatte gaard, huor aff the wdgiffue skatten, 
wnderdanigst begierends att samme skatte gaard motte bliffue en 
prestegaard, och the att were forskonit med hues skatt och landgilde 
the thil theß ther aff haffue giffuett.« Kungen beviljade detta och 
poängterade: »Och bönderne att skulle were och bliffue quit frij och 
forskonit for hues theris anpart sig kand belöbe aff samme jordeigne 
gaard.«72 

5) Tre stenhuggares gårdar i Öja, nämligen Boterarve, Mårtens och 
Olofs. Denna skatteavkortning omnämns från och med 1634, men inte 
1629, vilket överensstämmer bra med att tre stenhuggare beviljades 
var sin ödegård på utan någon avgift livstid genom Kungl. Maj:ts brev 
1632 30/5.

Vi kan utgå från att liknande avkortningar av jordeboksskatten före-
kommit även tidigare. Mycket riktigt återfinnes några exempel i de två 
bevarade räkenskapsböckerna 1485–87 och 1523/24. I den förstnämn-
da, Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok 1485–87 (utg. av Evert Melefors 
1991) omnämns Jens Massöns gård i Bro ting 1485–87 och »junker« 
Villoms gård i Halle ting 1485–86, vilka båda åtnjöt avkortning från 
sommarskatten och vinterkatten.

I Sören Norbys räkenskapsbok 1523/24 omnämns skatteavkortning 
för Ängegårde i Björke (sommarskatt 12 fj., vinterskatt 1 ½ mark, korn 
1 skäppa). Uppenbarligen disponerades gården av Visborgs slott, efter-
som i kontot utspisning av fetalie för slottets behov finns en notering den 
2 juli 1523: »Item kom paa engegordt 5 tønner øll«.

Dessutom nämns 1523/24 en annan skatteavkortad gård tillhörande 
Nils Hemmesøn i Väskinde fjärding i Lummelunds ting. Den åtnjöt 
skatteavkortning med 2 mark vinterskatt, 1 gås, 1 pund fläsk, 1 skäppa 
korn, 1 skäppa råg, 2 lass hö, 8 lass ved och 4 bräder.

Vidare omnämns skatteavkortningar i de två räkenskapsböckerna 
1485–87 och 1523/24 för munkelandbor i de ting sådana förekom. En-
dast en klumpsumma för tinget angavs utan gårdsnamn och avkort-
ningen gällde endast vinterskatt, inte andra förekommande skatter. 
Det faktum att munkelandborna inte nämns i övriga skattekonton 

72 D.K. B 92, DRA; kopia i Avskriftssaml. 144:4 s. 556f, ViLA.
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visar uppenbarligen att de faktiskt var skyldiga att betala jordeboks-
skattens alla delar (skattepersedlar) utom just vinterskatt.

2.8 Böndernas klagoskrivelser 1514 och 1555  
i ljuset av historien om Skags
1586 noterades en skattebefrielse bestående av ½ tunna torsk och 200 
spedfisk som staten beviljade åt en »fattig encke« i Kräklinge ting. Be-
frielsen återkommer därefter år efter år. (Vissa år är den identifierbar i 
räkenskaperna endast genom angivandet av de ovan angivna mängder-
na torsk och spedfisk.) I den första bevarade huvudboken 1600 framgår 
att den gård som avses är Skags i Östergarns socken: »Quiterit medt 
en fatige encke wedt naffn Anne Skogs ij Kraeglinge ting for Gudtss 
och hindis armods skylldt«. Notisen borde nu kanske väcka forskarens 
misstänksamhet mot bakgrund av att aldrig några andra fattiga änkor 
nämns. Detta särskilt mot bakgrund av att samma skattebefrielse är 
noterad årligen fram till 1644 hela dansktiden ut.

Barmhärtighet mot en fattig änka var inte den verkliga orsaken när 
länsherren över Gotland beviljade den ovannämnda skattebefrielsen. 
Uppenbarligen har formuleringen använts uteslutande för att få ett 
kvistigt ärende att lättare slinka igenom revisionen i Köpenhamn. 
Flera år senare, när skattebefrielsen hunnit få hävd, kröp den verkliga 
orsaken fram i en anteckning i huvudboken 1625.73 Då anmärktes att 
Skags »i förriga dag haver varit tre fiskaretomter och haver bott tre 
fiskare på och då gav årligen till slottet tillsamman 300 spedfisk och tre 
fjärdingar torsk till skatt och intet annat. Men är sedan de tre tomterne 
lagt tillhop, och är gällt en halv skattegård utav, då skall den vara satt 
för ringare fiskeskatt och skulle istället skatta i de andra persedlar ef-
ter jordeboken och skall vara årligen kortad 200 spidfisk och ½ tunna 
torsk«. Den sistnämnda skatten hade enligt ett tingsvittne »icke varit 
utgivet av Skags gård sedan uti salig välb. Emicke Kaas tid« – han var 
länsherre på Gotland 1576–84.74

Detta är ett exempel på hur lätt man kan feltolka kameralt material. 
Hade vi bara haft en lösryckt årgång bevarad hade vi inte haft anled-

73 Film och Avskriftssaml. 241:13, ViLA.
74 Tingsvittne 1630 5/5 för Kräklinge ting, bilagor 1629/30, Visborgs lens 

lensregnskaber serie a), DRA, mikrofilm ViLA.
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ning att betvivla, att fattiga änkor ibland fick befrielse från jordeboks-
skatten redan före 1619.

Dessutom har det här fallet i ett annat avseende en ännu större 
betydelse. Det kastar nytt ljus över två av de viktigaste och mest ci-
terade handlingarna om 1500-talets gotländska landsbygd: bönder-
nas klagoskrivelser 1514 och 1555. Dessa båda urkunder har väsent-
ligt bidragit till vår bild av 1500-talet som en tid av tillbakagång på 
 Gotland.75 

Bland annat ger de båda skrivelserna något som liknar en ögon-
blicksbild från skatteuppbörden omkring 1500, på länsherren Jens 
Holgersen Ulfstands tid. 1514 heter det: »sammaledes lät ock Jens 
Holgersson inskriva uti slottsboken (slots bogen) och satte i mantal 
fattige fiskare, som ej mera hade utan ett fiskesnöre och en båt, äre ock 
alle nu bortdöde, så att där står varken sticka eller stubbe på ägan där-
som de bodde … skall ock givas skatt utav, allmogen till stora tunga 
och fördärv«.76 1555 ber bönderna »att Kongl Maj:t ville give dessa 
halve garde kvitt som Jens Holgersson lät inskrive för halve garde, där 
han drog där om landet evar som han fann en arm fiskebod som en rök 
gick opp, den lät han straxt uppskrive för en halv gard«.77 

Mot bakgrund av länsräkenskapernas utläggningar om Skags, vill 
man gärna ge klagoskrivelserna 1514 och 1555 en mera konkret och 
begränsad tolkning. Det som i skrivelserna ges bilden av en stor och ge-
nerell beskattningsfråga kan mycket väl vara tvistefrågan om en enda 
gård: Skags i Östergarn! I partsinlagor, vilket skrivelserna 1514 och 
1555 är, talas inte alltid om de stora förhållanden som upplevs som vik-
tigast eller som är sakligt mest motiverat att ägna omsorg åt – istället 
är man taktisk och skjuter in sig på de saker man tror sig kunna ändra. 
Om målet var att få igenom en skattesänkning för Skags, så lyckades 
bönderna till slut!

Överläggningar om skatten har självfallet varit ett återkommande 
tema i kontakterna år från år mellan länsherren och Gotlandsbönder-

75 T.ex. Björkegren 1951, Yrwing 1978 s. 173.
76 Danske Magasin 3 raekke 3 bind, Köpenhamn 1851 s. 104. Översatt hos 

Snöbohm 1871 s. 220ff, 1897 s. 233ff.
77 Tryckt i DM r 3 bd 3 1851 s. 123f. Original i D.K. B 44, DRA; kopia i film AB 

24 och Avskriftssaml. 222 s. 185–188, ViLA.

150-gotlands_landsbygdssamhalle-inlaga_del_2-130415.indd   167 2013-04-15   18:03:06



(5)  •  ur GUSEM 2

282

na. I fortlöpande förhandlingar förekommer det att förhandlarna kan 
köra fast i någon detalj, och därefter ägna mycket tid och kraft åt denna 
småsak, mera av envishet än av omsorg om större och viktigare frågor. 
Skags i Östergarn förefaller ha spelat rollen som en seg detaljfråga av 
detta slag.

2.9 Skattebefrielser 1585–1616
Befrielserna från jordeboksskatten beskrivs i tabell 4. Det inträdde en 
stor förändring i 1619 som vi strax skall återkomma till. Låt oss här be-
trakta tiden före 1619. För 1500-talet finns bara extrakt att tillgå, och de 
är svårtolkade, eftersom ofta uteslutande skattepersedlarna anges och 
de varierar för samma gård år från år. Emellertid framträder följande 
bild. Det fanns, som ovan nämnts, bland de första skatteavkortning-
arna 3 gårdar som av administrativa skäl åtnjöt skattebefrielse varje år 
fr.o.m. 1585 (Änggårde), 1586 (Skags) och 1590 (Högbro). Därutö-
ver avkortades jordebokskatten under 1500-talet enligt följande: 1585 
ingen gård. 1586 »enn fattige bunde som wor brendt sinn gaard aff«. 
1587–89 ingen. 1590–93 trol. ingen. 1594 trol. 1 gård (Forsa ting). 1595 
kanske 2 gårdar. 1596 och 1597 kanske 4 gårdar; det stämmer med 
uppgiften i huvudboken 1600/01 att 4 gårdar varit befriade sedan 1596 
för att de upptagits från öde.

De uppgifter som därefter föreligger vissa år från och med 1600 ger 
uppgifter om skatteavkortade gårdar som är exakta till antalet. Uppgif-
terna finns i länsräkenskaperna (först i huvudböckerna, därefter från 
1629 i tingsvittnena som utgör bilagor till huvudboken).

Dessa siffror avser huvudsakligen gårdar som angavs vara öde och/
eller förarmade, eller i vissa fall avbrända. Eldsvåda nämns som sagt var 
första gången 1586. Den bonden fick tydligen bara ett års skattefrihet, 
men senare verkar tre år ha varit regel efter eldsvåda. 1616 nämns att 
5 gårdar »af våde och ulycke bleven afbrent … nu geråden udi storste 
armod, efter hosliggende tingsvindis lydelse, hvorfore lensmanden [= 
länsherren] på Kon. Maj:ts nådigste behag och efter landsens gammel 
vis och sedvone« gav tre års skattefrihet. Länsherren och hans medar-
betare hade förstås intresse av att visa räntekammaren i Köpenhamn 
att man inte var för släpphänt med befrielserna; beträffande Thomas 
Smiss i Halla ting har skrivaren 1616 inte kunnat underlåta att påpeka 
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tragiken: »For denne mand blev opbrent fem små umöndige börn der 
hans gård avbrende«.

Utöver eldsvådor fanns ett annat viktigt skäl för att länsherren skul-
le bevilja skattefrihet: att gården var upptagen från öde. I den första 
bevarade huvudboken heter det om skatten för år 1600: »Omdraget 
med disse efterskrevne gårde, som skall vere fri udi fem år, efter Kong. 
Maij:t brevs lydelse, formedelst di tillförene var slett öde och ingen vil-
le besidde dennom«. Av huvudböckerna framgår att under perioden 
1595–1603 totalt 9 gårdar beviljades sådan femårig skattefrihet som 
upptagna från öde.78 1616 omnämns inga.

2.10 Ödegårdsfrågan enligt brevmaterialet 1514–1606
I föregående avsnitt har konstaterats att de av staten beviljade befriel-
serna från jordeboksskatt 1585–1616 endast gällde en handfull gårdar.79 
Utifrån detta skulle man alltså kunna tro att problemet med ödegårdar 
hade varit mycket obetydligt. En helt annan bild framträder emellertid 
i brevmaterialet.

Efter det ovannämnda brevet 1514 dröjer det till 1557 innan ödegår-
dar åter nämns i brevmaterialet. Kungl. Maj:t uppdrog då till den till-
trädande lensmanden (länsherren) på Gotland att tillse att ödegårdarna 
åter blev bebyggda: »Schall hand oc giøre sin største fliidt till, att the 
øde bøndergarde ther paa landett mue egien bliffue bøgde, oc att ther 
motte komme bønder att boe vdj, oc att landett motte komme vdj en 
god skick, oc ordning.«80

Under Nordiska Sjuårskriget 1563–1570 var förhållandena svåra för 
gotlänningarna. Länsherren Jens Bilde rapporterade vid flera tillfällen 
om brist på förnödenheter på Gotland. I brev efter brev påminde han 
Köpenhamn om Gotlands behov av tillförsel av livsmedel med mera, 
dels för gotlänningarna men framför allt för den danska krigsflottan, 

78 4 gårdar uppgavs 1600 (huvudboken 1600/01) varit fria i fem år »och i 
tillkommande reginskaf skall di icki vidare indföris till avkortning«. 4 andra 
gårdar noterades 1600 för första året. Samma gårdar finns noterade 1601 
för andra året och 1603 för fjärde året. Sistnämnda år noterades dessutom 1 
gård för första året.

79 Jfr Siltberg 2000 s. 132, Tabell 3.
80 K. Maj:t till »stadtholder« Christoffer Hvitfeldt 1557 17/6 (»Artikler«). 

Tryckt i Krag & Stephanius 2 s. 272f.
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som långa perioder hade Gotland som bas under krigföringen mot Sve-
rige. I maj 1565 berättade Jens Bilde att tillståndet på landsbygden var 
dåligt. Bönderna hade måst släppa kreaturen på skogen för foderbrist 
redan innan snön försvann. Halva kornåkerarealen trodde han skulle 
förbli osådd. Likaså »är denne hunger icke allena övergången« krea-
turen, men över hela befolkningen både i stad och på land. Omkring 
100 gårdar var mer eller mindre öde, så att där varken fanns hundar 
eller katter i gårdarna för hungerns skull (»saa att paa lanndith er aff 
Konn. May:tts skatte gaarde wiid 100, merre eller minder bleffnne øde, 
saa att ther er huerchenn hunde eller katther ij gaardenne för hunger 
schyldt«).81

En drastisk minskning av antalet skattebetalande bönder hade rap-
porterats 1571. Kungl. Maj:t åberopade detta i ett brev. Han var »kom-
men udi forfaringe att udi nogen av de tinge pa vort land Gotland 
skulle folket vere fast hendöde, så att udi samme tinge findes icke fler 
end 4 eller 6 bosiddendes mend, vilke av deris ting mue udgive sa mögit 
till rettighet som der givis av de tinge, 20 eller flere mend udi bo, voro-
ver en part av landit vill blive öde och folkit fast forarmit, dersom der 
icke udi tide findes råd til.« Kungl. Maj:t uppdrog med sitt brev åt den 
nyutnämnde länsherreen Christoffer Valkendorff att tillsammans med 
Gotlands »laugmand« (alltså landsdomaren) och tre andra »danne-
mend« utreda förhållandena och göra »en skick och ordning derpå«, 
som kungen skulle stadfästa.82 Något kungabrev eller annat resultat av 
den beordrade utredningen är inte känt.83

Hur skall brevet 1571 tolkas? De uppgifter Kungl. Maj:t åberopar 
har han säkert fått från ett numera inte bevarat brev, troligen från Got-
lands landsbygd eller möjligen från länsherren. Det talas om »ting«, 
vilka uppges i normalfallet vara bebodda av drygt 20 bönder. Detta 
antal upplyser oss om att det inte kan vara fråga om Gotlands 20 ting, 
vilka vart och ett hade betydligt fler bönder än 20, utan det måste röra 
sig om fjärdingarna (och motsvarande), vilka var 75 till antalet. Det ge-

81 Länsherren Jens Bildes brev 1565 14/5 till amiralen Herlof Trolle, i Herlof 
Trolles privatarkiv, DRA. Tryckt i Wad 1893 1 nr 121 s. 307ff.

82 K. Maj:ts brev 1571 22/8 till Christoffer Valkendorff. Original: D.K. B 19 bd 
10 (Registre) f. 503, DRA. Tryck: ref. i KBr; i Hassø 1933 s. 71f.

83 Nämns ej heller av Hassø 1933.
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nomsnittliga antalet bönder i fjärdingarna blir 20 om man räknar med 
1 500 gårdar på Gotland. Som ovan nämnts vet vi från många andra 
källor att det var fjärdingen som utgjorde skattekollektiv, och som fick 
betala skatten för den gård som inte förmådde.

Alltså framgår det av brevet 1571 att antalet »bosittande män« i 
vissa fjärdingar påstods ha minskat från normala drygt 20 till »icke fler 
än 4 eller 6«. Dessa fåtaliga män uppges få betala lika mycket skatt som 
andra fjärdingar. Det överensstämmer med den tidigare redovisning 
som här gjorts rörande Gotlands jordeboksskatt: det var fjärdingen 
som var skattekollektiv och när några gårdar inte förmådde betala skatt 
fick de andra gårdarna träda in. Frågan är vilken verklighet som ligger 
bakom brevet. Har verkligen antalet »öde« (avhysta och skatteoför-
mögna gårdar) stigit så högt som till 60 eller 80 % av totalantalet i vissa 
fjärdingar? Är detta i så fall ett tecken på jordbrukskris och fattigdom? 
Eller överdriver länsherren och Gotlandsbönderna problemen för att 
få centralmakten att bevilja befrielser från jordeboksskatten? I så fall 
misslyckades man tydligen!

En enskild ödegård omnämns i en överenskommelse 157184 mellan 
bönderna i Follingbo hälft och toldern Ebbe Jostsöhn i Visby. Överens-
kommelsen gällde gården Lilla Kallings i Follingbo, »som han nu udj 
handt och häffd haf:r och ligger doch öde«; antagligen brukade Ebbe 
gården från den närbelägna staden Visby, varför gården betecknades 
»öde«.

Ett viktigt inslag i den danska centralmaktens styrelse över Got-
land var från och med 1500-talets slut de kungliga kommissioner som 
sändes till ön 1585, 1594, 1618 och 1631. Vid alla fyra tillfällen fanns 
ödegårdsfrågan med bland de punkter Kungl. Maj:t uttryckligen be-
ordrade kommissionen att undersöka. Innehållet var detsamma och 
till och med lydelsen var nästan exakt likadan vid alla fyra tillfällena: 
»Efter som vi ock komme udi forfaring, hvorledis att på landet skall 
vere mange öde gårde och jorde, hvorav vor och kronens rente er oss 
forkortet, och andre vore tjenere sammesteds dessmere er besverget, 
da ville och skulle for:ne vor forordnede derom forfare lejligheden 
och overveje, hvorledis dend skade och avbreck forekommis och der-

84 Avskrift i Häradsrätten i Gotlands Norra Härads Dombok 1681 s. 44, ViLA.
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om bedst forordnis kand.«85 
Kungl. Maj:t gav 1586 i ett brev föreskrifter till Gotland om öde går-

dar och jordar.86 Brevet var säkerligen ett resultat av den icke bevarade 
rapport till Kungl. Maj:t, som 1585 års kommission till Gotland avgi-
vit, och där Ödegårdslistan (ÖL) 1585 säkerligen utgjort ett förarbete. 
I brevet ges en beskrivning, som underlättar förståelsen av ÖL 1585. 
Kungen har erfarit att på Gotland »skall findis fast mange öde gaarde, 
huilke öde gaarde en parrtt gantz och aldelis er aff bönderne annamitt 
och brugis wnder andre thil gaarde, nogle bönder ochsaa skulle haffue 
thaget en deell samme ödegaardis eiendom wnder theris gaarde och 
haffue siden en siddendis paa thenom som thett lader bruge och giöre 
them dagswerk ther aff och hielpe nogit till aff giffthen som ther aff 
bör att gange.« Nu hade »mange bönder« klagat över att pålagorna 
för öde gårdarna för dem var mycket besvärande att fullgöra: »det de 
all tynga hvortill de alle skulle have bistand av forenämnde ödegårde 
skall fullgöre«. Det gällde »både hvis husarbeid de give ut av samme 
ödegårde och med tömmer, egt och anden tönge och rettighet«.

Detta brev är av mycket stort intresse. Det är det enda kända doku-
mentet som direkt berättar att det bland gotländska bönder förekom 
att en gårdsbrukare kunde ha en annan gårdsbrukare som underlydan-
de mot dagsverken och avgift, alltså ett slags landbo. Detta avsnitt i 
brevet 1586 har jag kommenterat närmare i avsnitt 1.12.

Syftet med klagomålen från Gotland hade säkert varit att utverka 
skattelättnader. Därav blev nu emellertid intet. Kungl. Maj:t föreskrev 
helt enkelt i brevet 1586 att alla som innehade ödegårdar härmed för-

85 Här återges lydelsen 1585. Instruktionen 1585 är tryckt i Rørdam 1896 s. 
72–75 (tillägget); utdrag i DM r 3 bd 3 s. 179; utdrag i Lemke 1868 s. 559; 
ref. i KBr; original i D.K. B 48 (SkR) 1 s. 498b, DRA; kopia i Avskriftssaml. 
239, ViLA. Instruktionen 1594 är tryckt i Rasmussen Hübertz 1852 nr 366 
s. 520–524; ref. i KBr; ref. i Hassø 1933 s. 176f; original i D.K. B 48 (SkR) 2 
s. 172, DRA; kopia i Avskriftssaml. 239, ViLA. Instruktionen 1618 är ref. i 
KBr; original i D.K. B 48 (SkR) 4 s. 112b, DRA; kopia i Avskriftssaml. 239, 
ViLA. Instruktionen 1631 9/7 är ref. i KBr; original i D.K. B 48 (SkR) 5 s. 
25, DRA; kopia i Avskriftssaml. 239, ViLA. 1631 9/7 är likalydande med 
1618 (med undantag för texten om två blodssager i pkt 5 1618, vilket ej angår 
ödegårdarna).

86 Original: D. K. B 92 (I.1.2.a:92 Uindførte Koncepter 1572–1660 Pakke 1). 
Kopia: film M 45.249, DRA; Avskriftssaml. 144:4 s. 553–555, ViLA.
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pliktigades att senast till Midsommaren 1587 »bygge same øde gaarde 
och enthen selff thennem att besidde eller forskaffe folck ther paa som 
fuld thynge och rettighet ther aff giöre will och kand«. Åt länsher-
ren uppdrogs att, om det efter Midsommaren 1587 »nogen ödegaarde 
findis, att hand tha paa vore wegne thenom som forbrott anamme, 
ladder bygge och forordne enn thienner oß och kronen till bedste som 
foreschriffuit staar«. Alltså: de som innehade ödegårdar skulle se till 
att full skatt betalades för dem och att de blev »byggda«. Vad som lades 
in i begreppet »byggda« kan vi inte säkert veta. Man vågar nog gissa 
att det var den fulla skattebetalningen, som var viktigast ur myndig-
heternas synpunkt. De innehavare som inte levde upp till kraven löpte 
risken att bli fråntagna ödegården genom länsherrens försorg.

Även till 1594 års kommission klagade gotlänningarna över att de 
måste betala skatt för ödegårdarna: »Sammeledis effter som dj giffuer 
thill kiende att her paa landett findis mange ødde gaarde, som haffuer 
weriit saa lenge ødde at mand iche kand vide huor bygningin haffuer 
verrit. Dog schall dj andre ligge som dj war fuldkomelig widt magt, 
aarligen wdgiffne huis hussarbeidsnödt, thorsch och arbeidtt ligge som 
for en andin böggitt och boesaatt gaardt.«87

Efter 1594 års kommission till Gotland utfärdades Kungl. Maj:t 
1595 en ny förordning. Här heter det:

»Eptersom vi komme udi forfaring, hvorledis at der paa vort land 
Gotland skulle findis fast ved to hundret øde gaarde och jorder, som 
tilforn hafve verit bygt, hvilke gaarde och jorder nu en part ligge øde, en 
part bruge andre bønder der paa landet och lige vel skulle syslemend, 
tingsfougitter eller settingsmend udi hvert herrit deraf fuldgiøre det 
aarlige landgilde af samme øde gaarde och jorder, hvorofver de, som 
egien ere vid magt, med stoer tyngsel ere beladne …

1. … dend, som samme øde gaarde och jorder vidtager at ville bygge, 
vere fri for egt, arbeid, landgilde, stedsmaal och ald anden besvering 
udi femb samfelde aar der nestepter regnendis fraa dend tid, som hver 

87 Kommissionens resolution 1594 9/8: Original: D.K. B 160, DRA, år 1594 
(avskrift 1609 5/11); avskrifter i Domkapitlet DIII:1 s. 39–49 och DIII:2 
nr 71, ViLA. Tryck: utdrag i PRF 4 nr 316 anm.; ref. i Björkegren 1951 s. 
149–157. Kopia av D.K.:s ex. i film AB 24 och Avskriftssaml. 222 s. 431–440, 
ViLA.
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begynder och vidtager at bygge, men dersom nogen godvilligen vil 
bruge nogen øde gaarders eiendomb eller jorder, da skulle de gifve de-
raf landgilde, saa lenge de ville bruge samme øde jorder, dog skal ingen 
nødis eller trengis dertil.

2. Kommer och nogen, som ville opbygge samme øde gaarde och 
jorder, da skal dend vere forplicht, som dend hafver brugt, dend egien 
at afstaa …«.88

Nu beslöt alltså statsmakten att införa ett lockbete för att få ödegår-
darna besatta: en 5-årig skattefrihet. Dessutom var det även i fortsätt-
ningen tillåtet för dem som ville (ingen fick nödgas) att bruka ödegår-
dar och ödejordar, om man betalade jordeboksskatten, men man måste 
avstå dem om någon anmälde sig att vilja bebygga gården eller jorden. 
I förordningen ålades också länsherren tillse »at samma øde gaarders 
skoufve icke forhuggis til tiereved eller andet«.

Den 1595 införda 5-åriga skattefriheten blev ingen succé. Av läns-
räkenskaperna framgår att under perioden 1595–1603 bara var 9 går-
dar som erhöll skattebefrielse. 1616 omnämns inga pågående eller på-
började befrielser.89 Som vi straxt skall se ansåg man i samband med 
kommissionen 1618 att bestämmelsen om skattefrihet utnyttjats av 
»ingen«. (Tidigare samma år hade bestämmelsen dock utnyttjats för 
vissa gårdar i Hoburgs ting, se nedan.)

Det finns ett brev från Kungl. Maj:t 1606 27/5, som ofta citerats i Got-
landforskningen. Det har tolkats som ett belägg för att storfamiljer fun-
nits på de gotländska gårdarna (Nils Lithberg 1932b). Mot detta har jag 
(Siltberg 1986) invänt att brevet i första hand bör tolkas mot bakgrund 
av ödegårdsfrågan. I brevet 1606 refererar Kungl. Maj:t en från Juel in-
kommen skrivelse, som inte är bevarad. Kungl. Maj:ts brev lyder:

»Wor gunst tilforn. Wiid efftersom du vnderdanig:tt haffer laditt oss 

tilkiende giffue huorledis der paa wort land Gulland du naadigst med 

forlent er, titt och offte paa wnderschedlige stheder schall sig tildrage, att 

paa en gaard wndertiden boer fire, femb eller sex par folck, flere eller fere, 

vnderdanigst begierendis, att naar der sammesteds bliffuer nogen gaarde 

88 Tryckt i CCD 2 s. 691.
89 Se ovan under avsnittet om befrielser från jordeboksskatten. Frihet tilldela-

des 4 gårdar fr. o. m. 1596, 4 gårdar fr. o. m. 1600, 1 gård fr. o. m. 1603.

150-gotlands_landsbygdssamhalle-inlaga_del_2-130415.indd   174 2013-04-15   18:03:06



Gotlands gårdssamhälle 1413–1900 och ödegårdsfrågan 1514–1750 • (5)

289

öde, du da maatte thege aff de folck huor saa mange partj paa gaardene 

boer, och indsette dennom paa de öde gaarde, saa de vdj saa maade kunde 

bliffue besatte, thet wii naadigst haffue beuilgett och sambtögt. Thj bede 

wii dig och wille at thu der paa landit saaledis thermed lader forordne att 

huor entten nu eller effter thenne dag, findis nogen öde gaarde ther paa 

landitt, da udaff de gaarde som saa mange par folck boer sammen som 

förberörtt er, wdtager folck öde gaardene med att besette, som deraff til 

oss och cronen kunde wdgiffue den tilbörlig schatt och nyttighet.«90

Länsherren förskaffade sig alltså Kungl. Maj:ts uppdrag att han från 
gårdar, »som så månge par folk bor sammen som förberört er, uttager 
folk ödegårdene med att besette«. Hur många storfamiljsgårdar fanns 
det på Gotland 1606? Hur framgångsrik var länsherren i sitt uppsåt? En 
antydan till svar på frågorna finns i det faktum att, som ovan nämnts, 
inga pågående skattebefrielser för ödegårdar fanns 1616, samt att man 
1618 ansåg att bestämmelsen om skattefrihet utnyttjats av »ingen«. 
Hade storfamiljsgårdarna varit verkligt talrika får man förmoda att 
länsherren förmått lösa ödegårdsfrågan med hjälp av dem.

Ovanstående genomgång av brevmaterialet har visat att det fanns 
ett stort antal ödegårdar på Gotland och att de upplevdes som ett 
problem. Emellertid var det bara en handfull gårdar för vilka staten 
beviljade skattefrihet. För de andra ödegårdar måste det gotländska 
lokalsamhället självt betala skatten.

2.11 Ökade skattebefrielser 1619–1644
Det hände något dramatiskt med de av staten beviljade befrielserna 
från jordeboksskatten från och med 1619. Dessa befrielser beskrivs i 
Tabell 4. Här framgår det att befrielserna 1619 ökade till en helt ny 
storleksordning. Rekordåret var 1619 med 258 gårdar. Därefter sjönk 
siffrorna på 1620-talet till några tiotal gårdar, men det blev aldrig så få 
som före 1618. På 1630- och 1640-talet var antalet vanligen omkring 
100 gårdar, med 163 som högsta siffra.

Den nyhet som infördes 1619 finns klart formulerad i ingressen till 

90 Original: D.K. B 51 (SkT) 3 s. 253, DRA; kopia i Avskriftssaml. 239, ViLA. 
Tryck: ref. i KBr.
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listan över flertalet (248 st) skattebefriade gårdar. Samma ingress finns 
i liknande ordalag under de följande åren på 1620-talet: »Disse efter-
skrevne gårde på landet befindes efter hosgående tingsvinder att vere 
forfalden och meste parten slett öde, hvorfor länsherren efter Kong. 
M:s kommissarii forordninger udgivet anno 1618 haver dennem på 
Hans Maij:ts nådigste behag kvitteret deres landgille till sålänge sam-
me gårde kan komme på föde igen.«

Nyheten var alltså inte det inte som tidigare var tal om att skatte-
befria i första hand brandhärjade gårdar eller upptagna ödegårdar. Nu 
talas det om att skattebefria gårdar »sålänge samme gårde kan komma 
på fötter igen«. Man hänvisade till kommissariernas förordning 1618. 
Märkligt nog innehåller egentligen denna förordning ingenting om att 
ge skattelättnader för skatteoförmögna gårdar, utan den talar bara om 
ödegårdar. Men den beslutsamme länsherren Christoffer Ulfeld, som 
tillträdde 1619, har tolkat förordningen på sitt eget sätt. De aktuella går-
darna har han bedömt vara »forfalden och meste parten slett öde«, vil-
ket han ansett vara detsamma som ödegårdar. Med detta synsätt har det 
varit opraktiskt att beakta det som kommissariernas förordning stad-
gade om tidsperioden för skattebefrielse, nämligen 5 år. Ulfeld har givit 
sin skattefrihet »sålänge samme gårde kan komme på föde igen«.

Även under de följande åren fram till 1644 förekommer bebodda 
gårdar talrikt bland de skatteavkortade gårdarna. Från och med 1629 
talades det i tingsvittnena inte bara om »öde« gårdar, utan även om 
»förarmade«. Till och med förekom det att man kunde för en och 
samma gård ange att halvparten var förarmad och andra halvparten 
öde (1637).91 Det är möjligt att i detta fall öde betyder obebodd, men i 
allmänhet (även vad gäller extraskatter) var det mycket vanligt att ter-
men öde användes även om bebodda gårdar. Tingsvittnena använder 
en rad olika standardformuleringar. Exempelvis berättas från Bäls ting 
1629 dels om Laurits Skällhorns, som »er udi störste armod geråden«, 
och dels om Ekeskogs, som »er slett öde och ingen derpå att vere som 
samme gård bruger eller besidder«.92 Andra gårdar angavs ha frihet för 

91 Lensregnskaber Visborgs len serie a 1637/38 bilagor nr 47, 62; kopia (film) i 
ViLA.

92 Lensregnskaber Visborgs len serie a 1629/30 bilagor Bäls ting, DRA; kopia 
(film) i ViLA.
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att de var upptagna från öde (»har övrighedens frihedsbrev formedelst 
de gården öde haver vedtaget«).93

Nyheten 1619 var helt enkelt att staten tagit över en roll som det 
gotländska lokalsamhället dittills hade haft: att ta ansvaret för jorde-
boksskatten från de gårdar, som inte förmådde betala. Tidigare hade 
skattekollektivet, tinget och fjärdingen, tagit ansvar för skatten. Nu tog 
staten över. Vilka tjänade och vilka förlorade på detta? För det första 
måste reformen ha varit en lättnad för det gotländska lokalsamhället i 
allmänhet. Det slapp att betala för de gårdar som inte förmådde. Staten 
accepterade att den inbetalda skattesumman från Gotland blev lägre.

För det andra är det inte självklart att alla i det gotländska lokal-
samhället önskade förändringen. Som vi skall se längre fram har vi 
anledning att tro att storbönder, som brukade ödegårdar, inte hälsade 
reformen med glädje. 

För övrigt hade kommissionen 1618 och länsherren (lensmanden) 
all anledning att försöka få det gotländska lokalsamhället mera vänligt 
stämt mot myndigheterna. Centralmakten inledde 1618 åtgärder för 
att stoppa gotlänningarnas handel i lanthamnarna med tyska köpmän, 
vilket ledde till en svår konflikt mellan Gotlands landsbygd och över-
heten. Till detta kom den ovannämnda epidemin 1619–20, som bör ha 
gjort det än mer motiverat att bevilja gårdar skattefrihet. Emellertid 
kan det vara värt att notera att länsräkenskaperna inte hänvisar till 
någon katastrofläge till följd av farsot, utan det är kommissionens för-
ordning 1618 som åberopas.

2.12 Skattefusk vid avkortningarna efter 1618
Nu när staten beviljade skattefrihet för skatteoförmögna gårdar måste 
systemet ha inbjudit till skattefusk. För eftervärlden kan det verka som 
om lokalsamhället hade mycket lätt att genomföra skattefusk. Det var 
lokalsamhället självt som intygade att gårdar inte hade skatteförmåga. 
Intygandet skedde på settingstingen. Emellertid hade överheten insyn 
i dessa domstolar. Kanske kan skrivaren ses som överhetens förlängda 
arm. Ofta var dessutom ridefogden närvarande.

93 Lensregnskaber Visborgs len serie a 1639/40 bilagor Hemse ting, Burs ting, 
DRA; kopia (film) i ViLA.
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Det framgår emellertid att det inte var riskfritt att ägna sig åt skat-
tefusk. Mål vid domstol om skattefusk verkar emellertid inte ha varit 
vanliga. Saköreslängderna är bevarade för de flesta år efter 1618, men 
vid en snabb genomgång av dem har jag bara funnit ett enda tillfälle då 
skattefusk beivrades.

Det var i Burs settingsting 1636/37 94 då tingsdomaren i Garde ting 
och fyra bönder där fick erlägga böter för osant intygande om att någ-
ra gårdar var skatteoförmögna. De 4 bönderna (Anders Bönde i Lau, 
Peder Bosarve i Lye, Thomas Levide i Etelhem och Olluff Tälleby i 
Garda 95) fick erlägga ett par oxar »formedelst di anno 1634 fri wandt 
en andeell gaarde i Gaerde ting, for Kong. Maij. schatt att udgiffue, 
wanseet siden ehr bleffuen befunden att di well wehre saa formuende, 
di schattenn kunde haffue wdlagt«. Tingsdomaren Joen Kauparve i 
Lau fick också erlägga ett par oxar »for hannd thilstedde och derudi 
wahr widendes, at samme gaarde schulle friwindes«, eller, som det 
också uttrycktes, »for nogle gaarde hand der i tinget lad friewidne, for 
Kongl. Maii:ts skat och rettighed at wdgiffue, endog det befantis at 
mendene som paa samme gaarde boer, haffde der formue at dee kunde 
affstedkomme deeris skat at wdgiffue«.

Det är möjligt att tingsdomaren Joen Kauparve var en kontroversiell 
person. Vid samma tid, hösten 1636, betalade Poull Stenstuge i Alskog 
böter (två oxar) på hans avlidne fader Olofs vägnar, »for slagsmaal 
hand paa dommeren Joen Koparue haffde beganget«.

2.13 Ödegårdsfrågan enligt brevmaterialet 1618–1646
1618 års kommission till Gotland utfärdade själv en förordning om 
en rad förhållanden på Gotland.96 Även ödegårdarna behandlas. Här 
omnämns inledningsvis en förteckning över ödegårdarna, tydligen de 
ödegårdslistor (ÖL) 1618, som idag finns bevarade:

94 Lerbom 2007 s. 159.
95 Bönderna representerar 3 av Garda tings 4 fjärdingar (Alskog fjärding saknas).
96 Tryckt i HSH 30 s. 359–397, se isht s. 389f. I instruktionen till 1618 års kom-

mission förutskickades att vad gäller ödegårdarna kommissionen »derom 
thill deris hiemkomst giøre Oss vdtrychellig och klar relation att Wij siden 
med worre elsch:e rigens raadt kunde göre forordning huorledis der med 
best kand forhollis«. Kungl. Maj:t utfärdade emellertid ingen förordning 
om ödegårdarna.
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»Och effterdj her paa Landett, befindes mange öde gaarde, paa 
huilckett wij ochsaa en Rigtig forthegnellsse haffuer bekommett som 
ind i Kg: Maystz: Cantzelie schall leueris …«.

Härefter refererades K M:ts brev 1595-05-18 om skattefrihet för öde-
gårdars upptagande, ett brev som enligt kommissionen inte hade ef-
terlevts. Kommissionen fortsätter: »der dog ingen hid jnndtill haffuer 
adnydett, saa haffuer wij derfore befallet forsch:ne Detlöff Holck [= 
länsherren] att hand alle de öde gaarde som nu er her paa landett schall 
till tinge udj threi sambfellde ting till nesste slegtt och venner, eller hu-
emb nogen rettighedt thill dennom kunde haffue, lade ved landfogden 
opbyde, huer gaard serdelis til dett thing der er udj beliggendis … Och 
dersom ingen sig da angiffuer, schall hand samme öde gaard i huor den 
ehr beliggendis maa vnde till huemb den kandt opbygge, och vnde han-
nom samme femb aars frihedt som forschreffuit staar, … Och huo som 
hid jnndtill haffuer tagett wed nogen öde gaarde och … er udj armoed 
geraaden, dend schall samme femb aars frihedt« beviljas. Det skall till-
ses att inga ägor som tillhör ödegårdar har avsöndrats därifrån.

1618 års regler innebar en skärpning gentemot 1595 års såtillvida, att 
här inte längre talades om någon möjlighet besitta en ödegård utan att 
oppbygga den. Enligt 1618 års regler skulle alla ödegårdar uppbjudas på 
tinget tre gånger varefter den fjärde gången personer utan tidigare rätt 
till gården hade möjlighet att ta emot ödegården med skattefrihet i 5 år. 
Ingenting sägs om vad som hände med gården om ingen ville ta emot 
den med förpliktelsen att oppbygga den, men vi får utgå från att man 
även i fortsättningen hade möjlighet att inneha en obebyggd ödegård 
så länge man erlade jordeboksskatten. Detta under förutsättning att 
ingen annan ville ha den och bebygga den.

1618 års regler medförde emellertid att åtskilliga ödegårdar upptogs 
från öde så som har beskrivits här ovan. Inledningen av detta skeende 
berörs i ett brev 1619 12/9 från länsherren Christoffer Ulfeld till kans-
lern, där han berättar om situationen.97 Han tyckte situationen såg ljus 
ut och många ödegårdar var besatta, men han fruktade att den utbrut-
na pestepidemin skulle försämra situationen:

97 Original: D.K. B 160, DRA. Kopia: film AB 25 och Avskriftssaml. 222 s. 
545–548, ViLA.
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»Jeg haff. Gud were loffuit, fat den störste part aff disse öde gaarder 
besatt, dog mot vnt dem nogle aars frihed effter forordningernis ind-
hold, huilket skall well belöbe sig en hell hoff i Hans Maiest. jorebog thill 
affkortning. Der er dog ingen anden raad thill om landit skall kome sig 
igen. De andre gaare will ieg lade byge paa och saa thill. Och haabis nest 
Guds hielp at landit skall med tiden forbedre sig. Men dene pest gör os 
skade noren till paa landit. Och frögter den skall göre os öde gaarder.«

Ulfeld hade rätt då han förmodade att det skulle bli en hel hop avkort-
ningar i jordeboksskatten. Som ovan nämnts innehåller huvudboken 
1619/20 det största kända antalet befrielser från jordeboksskatten: 258 
gårdar.98 Rimligen bör gotlänningarna ha varit nöjda med dessa omfat-
tande skattebefrielser. Extrakt99 finns bevarade av klagomål ingivna 
1622 3–8/7 från Gotlands landsbygd om olika ärenden, där de viktigas-
te frågorna gällde handeln och det nyinrättade Gullandske Kompagni; 
den skarpa konflikten mellan Gotlands landsbygd och överheten ledde 
bland annat till att Christian IV 1622 avsatte och tillfälligt fängslade 
den siste landsbygdsbaserade landsdomaren på Gotland, Töger Kärne 
i Burs.100 Klagomålen 1622 var många, men en sak som gotlänningarna 
för en gångs skull inte klagade över var: jordeboksskatten och ödegår-
darna. Rimligtvis hade man just vid denna tid anledning att vara nöjd 
på den punkten.

Som konstaterats ovan sjönk antalet befrielser snart igen. Var det 
kanske ett sätt för överheten att ge det oppositionella lokalsamhället 
en knäpp på näsan? Likväl var fram till dansktidens vanligen cirka 100 
gårdar varje år befriade från jordeboksskatten.

Från och med 1629 talades det i tingsvittnena inte bara om »öde« 
gårdar, utan även om »förarmade«. Den egentliga skillnaden framgår 
inte, men någon skillnad var det säkert, vilket framskymtar i texterna. 
Exempelvis kunde man 1637 för en och samma gård ange att halvpar-
ten var förarmad och andra halvparten öde.101

98 Befrielserna från jordeboksskatten se Tabell 4; även i Gotländskt Arkiv 
2000 Tab. 3 s. 132 (Siltberg 2000).

99 Original: D.K. B 160, DRA. Kopia: film AB 25 och Avskriftssaml. 222 s. 
576–588, ViLA.

100 Siltberg 1993a.
101 Lensregnskaber Visborgs len serie a 1637/38 bilagor nr 47, 62, DRA; kopia 

(film) i ViLA.
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1631 års kommission till Gotland konfronterades liksom sina före-
gångare med ödegårdsfrågan. Den omnämns i kommissionens extrakt 
över sådana frågor, som den inte givit något svar på.102 Allmogen på 
Gotland begärde, berättas det, med hänvisning till dåliga sädesskördar 
och dålig avsättning för ved och kalksten till besökande skepp, att de 
måtte förskonas från den »schatt och affgifftt aff øde gaarde aarligend 
kunde falde, imeden och alddendstund dj erre øde motte affkortiss och 
quiteris. Och der som nogen samme öde gaarde ville antage, besidde 
och opbygge, di da motte niude dend frihed som Kong. Maij:tts man-
dat saa vell som höijbe:te Kong. Maij:tts commissariers forordning 
anno 1618 vdgangen er omformelder, paa det samme ødegaarde kunde 
komme paa foed igen, och Kong. Maij:tt siden der aff kunde bekomme 
schatt och rettighed.«

Vidare bad de att de skulle slippa att besolda de 30 soldater, som nu 
inte längre behövdes eftersom det blivit fred. Underhållet var besvä-
rande för landsbygden eftersom »en deell gaarde ehre slett øde, saa att 
paa de formuffuendes kommer megen thynge och besuering«.

Vidare noterades att kommissionen 1631 haft tillgång till en öde-
gårdslista, omfattande 112 gårdar. Den listan är inte bevarad:

»Fortegnelse paa alle öde och forarmede gaarder paa Gulland. Paa di 

forarmede bönder som endnu med stor armod besidder for:ne gaarde 

och dog iche formaar att vdgiffue skatt, som di dog formoder att dersom 

for:ne gaarde nogen aarss frihed kunde bekomme for skatt och thynge, 

schulle di vell komme paa fode igen, saa Hans Maij:tt kunde bekomme 

skatt och rettighed der aff. Ehre tilsammen 112 garder etc.«103

Antalet 112 ligger nära de siffror som länsräkenskaperna vid denna tid 
anger som antalet gårdar befriade från jordeboksskatten.104

1631 års kommission noterade också att den mottagit en anhållan 
från tre stenhuggare i Burgsvik, vilka beklagade sig över att de hade 

102 Original: D.K. B 160, DRA, bilaga till 1631 20/8. Kopia: film AB 25 och 
Avskriftssaml. 222 s. 744–752.

103 K. kommissionens extrakt aug. 1631. Original: D.K. B 160, DRA, bilaga till 
1631 20/8. Kopia: film AB 25 och Avskriftssaml. 222 s. 744–752.

104 Tabell 4.
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»ganska liten och ringa förtjenst«, varför »envar av dennom haver 
taget ved en halv ödegård, att Hans Kong. Maj:t dennom den ville 
fri forunde«.105 Dessa stenhuggare hade redan 1626 tillskrivit Kungl. 
Maj:t i samma ärende och anhållit om att förunnas en öde bondgård 
skattfri.106 Anhållan bifölls av Kungl. Maj:t 1632, då de erhöll var sin 
ödegård på livstid utan någon avgift.107 Uppenbarligen innehades går-
darna av de tre stenhuggarna redan då de gjorde sin anhållan, men 
genom att koppla sin anhållan till ödegårdsfrågan hade de framgång. 
Lika lyckosamma var inte Gotlands två kaptener över bondeuppbådet. 
Liksom stenhuggarna klagade de 1631 över dålig inkomst och bad att 
kungen skulle »bevilge en huer aff dennom en liden gaard der paa 
landett och dend frii for schatt och anden tynge«. Här används inte 
uttrycket ödegård och kanske var det därför de inte fick något kungligt 
bifall. Däremot vet vi att åtminstone den ene av kaptenerna omkring 
1631 fick 5 års skattefrihet för att han upptog en ödegård. 1635 uppgavs 
nämligen kapten Willum Dundi ha haft Haltarve i När skattefritt i 5 
år, »huilcken tid er dette aar forbiegaait, och er gaarden nu wel opbygt, 
disligeste eijendommen derwnder wel indtunit och wdi brug.«108

Vid flera tillfällen på 1630-talet framfördes från Gotland till riks-
ledningen i Köpenhamn behovet av att gotlänningarna behandlades 
skonsamt i skattehänseende. Ödegårdarna var i detta sammanhang 
det viktigaste argumentet. Den nytillträdde länsherren Holger Rosen-
krantz skrev 1634 9/5 till kanslern Christian Friis att de återkommande 
penning- och andra extraskatterna borde minskas för Gotlands del, 
annars blev det fler ödegårdar som inte förmådde betala jordeboks-

105 Ärendet relateras två gånger i dokumentet under varsin rubrik, först som 
»Steenhuggernis begiering paa Guldland« (här nämns namnen: Peter van 
Eghen, Gert Smitt och Peter Cran), och litet längre fram som »Menige Bur-
suigs mends begiering«.

106 Kungl. Maj:ts brev 1626 8/10 till länsherren Falk Lykke, i D.K. B 51 (SkT) 
5 s. 235, DRA. Kopia i Avskriftssaml. 239, ViLA. Tryckt i Gotl. Arkiv 1935 
s. 72.

107 1632 30/5. Original: D.K. B 51 (SkT) 5 s. 501b, DRA. Kopia i Avskriftssaml. 
239, ViLA. Tryckt i Gotl. Arkiv 1935 s. 73; ref. i KBr.

108 Burs settingstings tingsvittne 1635 27/8 rörande Burs ting, i Lensregnskaber 
Visborgs len, serie a 1635/36, DRA. Avskrift: prel. avskrift (ej kollationerad) 
i Avskriftssaml. 115:3 s. 36. Kopia: film AB15 (1635/36), ViLA.
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skatten.109 Rosekrantz pekade på »dend store armoedt her finndis paa 
lanndet blandt meninge almuffue, saa adt nogle hundrede hielle och 
halffue gaarde finndis gandsche øede, och en deell bönnder som dj 
anndre gaarde bessidder, huilcke som iche ehre slett öde, finndis saa 
arme, adt mandt neppeligen och medt stoer bessuerlighedt kanndt be-
komme indkreffuet den rettighedt dj effter jordebogen Kongl. Maij:tt 
skattschyldig ehr.«

Gavs ingen skattelindring var »adt befröchte Hans Maij:tt bekom-
mer mere øde goedts her paa landet end som der endnu allerede ehr«. 
Kungl. Maj:t var inte opåverkbar utan gav några månader senare ränt-
mästarna order att Holger Rosenkrantz avkortningar skulle godkän-
nas för »huis goedts hand med rigtige tingswinder kand beuise der paa 
landet att were saa öde och forarmede att schatt och landgielde deraf eij 
kand wdgiffuess«.110

Samma argument för samma anhållan framfördes tre år senare, nu 
inte av länsherren utan av bönderna själva, »Eders K. M. vndersaater 
paa Gulandt.« I ett brev 1637 31/7 till Kungl. Maj:t klagade de över 
missväxt och boskapsdöd. Bland annat hade »mannge fattig follck 
motte riffue tagett ned aff hussenne att giffue queggit och dogh al-
ligeuell indtet kunnde hielp menns bort dödde for foddeer schylld.« 
De bad att extraskatterna (silver- eller penningskatt samt kornskatt) 
skulle sänkas, och begärde »att di ødde och forarmide gaarder her 
paa lanndit (effter tingsuid[nes] formelling) motte for sölffschatt och 
kornschatt bliffue forschonnitt«.111 Några månader senare beordrade 
Kungl. Maj:t länsherren att ta skatt av varje bonde i förhållande till den 
skada han lidit, och »lade dennem som gandsche øde och forarmede 
ehre slett wehre forschaanit«.112

Inte bara i skattesammanhang anfördes fruktan för att gårdar skul-
le bli öde. Det skedde även 1636, då Rosenkrantz skrev till kanslern 

109 Original: D.K. B 160, DRA. Kopia: film AB 25 och Avskriftssaml. 222 s. 
788–789, ViLA. ÖL 1618 ligger som bilagor tll detta brev.

110 K. Maj:ts brev 1634 5/8 till räntmästarna. Original: D.K. B 57 (SjT) 25 s. 
328b, DRA. Kopia i Avskriftssaml. 239, ViLA. Tryck: ref. i KBr.

111 Original: D.K. B 160, DRA. Kopia: film AB 25 och Avskriftssaml. 222 s. 
858–860, ViLA.

112 K. Maj:ts brev 1637 2/10. Original: D.K. B 51 (SkT) 6 s. 261, DRA. Kopia i 
Avskriftssaml. 239, ViLA. Tryck: ref. i KBr.
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Christian Friis om böndernas skuldsättning hos Gullandske Kom-
pagnis köpmän. Om man nödgade bönderna att betala »vdj en hast« 
vore »adt befröchte mange ødegaarde deroffuer schulle bliffue (som 
hertillförne disuer aldt for mange ehr) med minder bunden med ki-
öbmenden paa nogen terminer, enten paa itt, thoe eller thre aar effter 
som gielden ehr stoer till, motte acordere.«113 

Ytterligare en synpunkt bör framföras vad gäller 1640-talets skat-
teavkortningar. Det skall ske i följande avsnitt. 

2.14 1640-talets skatteavkortningar och den listige länsherren
Avkortningarna av penningskatt och jordeboksskatt på Gotland under 
1630- och 1640-talen utvecklade sig på helt olika sätt. Detta har beskri-
vits här ovan och de exakta siffrorna finns i Tabell 1 och 3 i Gotländskt 
Arkiv 2000 (Siltberg 2000). För att finna en förklaring till det bör 
man enligt min uppfattning beakta på vad sätt länsherren drabbades 
av avkortningar i jordeboksskatten. Härvid gällde följande. För sina 
räkenskaper 1642/43 fick Rosenkrantz räntekammarens påpekande 
att han i enlighet med Kungl. Maj:ts missiv hade att betala en fjärdedel 
av avkortningarna i jordeboksskatten. Rosenkrantz protesterade och 
hänvisade till kommissariernas direktiv (1618). Detta fick räntekam-
maren att inskränka sitt krav till att gälla de gårdar som hade blivit öde 
under hans tid som länsherre (»öde er bleffuen siden Holger Rosen-
krantz leenid bekom«). I enlighet härmed kom man också hädanefter 
att i länsräkenskaperna göra åtskillnad mellan gårdar som blivit öde 
före eller efter 1633 då Rosenkrantz blev länsherre. Om kravet kvar-
stod, klagade Rosenkrantz, »maate ieg det aff min egen penninge och 
den genandt Hans Maij. mig naadigst forundt och beuilget haffuer 
sielff betalle och vdlegge.« Det var emellertid exakt vad som skedde: 
Rosenkrantz fick exempelvis betala 378 rd för år 1642/43 och 173 rd 
för år 1644/45.114

113 1636 24/8. Original: D.K. B 160, DRA. Kopia: film AB 25 och Avskrifts-
saml. 222 s. 852–854, ViLA.

114 Original: Lensregnskaber Visborgs len, serie d, Kvittantiarumbilag 1633–45, 
dokument nr 15 och 19, DRA. Kopia: film AB 20 och Avskriftssaml. 144:13 
s. 97–99, 113–114, ViLA. Lensregnskaber Visborgs len, serie a, huvudbok 
1643/44, kopia i Avskriftssaml. 241 s. 1586, ViLA.
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Vad har nu detta att göra med det som framgår i de ovannämnda 
Tabell 1 och 3? Jo: här ser vi nämligen att avkortningarna av pennings-
katt ökade särskilt under 1640-talet, samtidigt som avkortningen för 
jordeboksskatt minskade. Det naturliga hade varit att utvecklingslin-
jen i båda fallen varit likartad. Emellertid finns det enligt min mening 
denna enkla förklaring: att avkortningen av jordeboksskatt drabbade 
länsherrens personliga ekonomi. Enligt min mening bör vi tolka siff-
rorna i Tabell 1 och 3 som resultatet av ett diskret samarbete mellan 
länsherren och det gotländska bondesamhället. Bönderna behövde 
skattelättnader, men ökningen fick läggas uteslutande på pennings-
katten och andra extraskatter, och inte på jordeboksskatten. Då skulle 
den nämligen drabba länsherrens personliga ekonomi.

Länsherren Holger Rosenkrantz framstår onekligen som listig då 
han i omtanken om sin personliga ekonomi tydligen arrangerade de 
gotländska skattebefrielserna på ett taktiskt sätt!

2.15 Ödegårdarnas brukare enligt brevmaterialet efter 1618
Vilken dialog kan ha förevarit mellan överheten och bönderna rörande 
villkoren för att få gårdar befriade? Vi ser det för bönderna goda resul-
tatet i de 258 befriade gårdarna 1619/20. Däremot vet vi inte mycket 
om hur dialogen gick till. Det finns emellertid några dokument som 
kastar en del ljus över skeendet.

Det hade varit intressant att veta om skattebefrielserna hade börjat 
före 1619/20, men länsräkenskapernas huvudbok är inte bevarad de 
två föregående åren. Däremot finns den 1616/17: de enda befrielserna 
detta år (utöver 3 konstant befriade gårdar) var 5 gårdar som var »1616 
aff waade och wlycke bleffuen affbrent«.

Någon skattefrihet för upptagna ödegårdar förekom alltså inte 
1616/17. Året därpå vet vi inget om, men från 1617/18 finns ett frag-
ment av länsräkenskaperna bevarat. (Det är ett dokument som, efter 
att ha påträffats i Riksarkivet i Oslo i räkenskaperna för ett norskt län, 
överlämnades till Rigsarkivet i Köpenhamn 1982.) Det är ett tings-
vittne utfärdat av Hoburgs ting den 22 januari 1618.115 Här åberopade 

115 Lensregnskaber Visborgs len serie a) »pakke 1611–1625«, en mapp med två 
dokument från Oslo maj 1982, DRA. Kopia: Avskriftssaml. 230:8 s. 32–35, 
ViLA.
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bönderna rätten till 5 års skattefrihet för 8 ödegårdar i tinget, till vilka 
man nu skaffat nya brukare. Dokumentet ger en intressant inblick i 
brytningsskedet mellan de två ovannämnda systemen för skattebe-
frielserna, vilka före 1619 åvilade lokalsamhället och därefter staten. 
Dokumentet berättar att tidigare hade bönderna i Vamlingbo fjärding 
betalat de 8 gårdarnas skatt. Nu förmådde man inte längre göra det. 
Nu begärde man att staten skulle ge skattefrihet. Emellertid var det 
ännu inte fråga om en mer eller mindre villkorslös skattefrihet, av den 
typ som uppenbarligen var fallet för de flesta skattebefriade gårdar 
från och med 1619/20. Det bönderna bad om var istället skattefrihet 
för gårdar som upptagits från öde. Det framgår att det var tinget, inte 
överheten, som skaffat fram de nya brukarna.

Tingsvittnet berättar att de 8 gårdarna »paa nogen aarss tid haffuer 
ligget slett öde och vnnder fæfoed, och Wamlingbo fierdingsmend till 
dette aar 1616 haffuer schatted derfore. Nu ehr for:ne fierdingsmend 
saa forarmede, di neppelige kannd mechtige merre att wdgiffue deris 
lanndgilde for deris egen gaarder, mögett minndre att wdgiffue nogen 
landgilde for di öde gaarder. Huorwdoffuer wi saadanne woris ann-
ligende nöd haffuer giffuett woris kiere øffrighed och landtzsherre, er-
lig och welb. mannd Dettloff Holck, thilkiende att iche alleneste Wam-
lingboe fieringsmend, medenn gandske Hoffborrigs thingsmend icke 
wor mechtige for:ne landgilde att wdgiffue med mindre di gandske 
skulde bliffue ödelagde. Saa haffuer velbemeltte woris kierre øffrighed 
swarett osß der som wi kunde forschaffe mend, som samme øde gaar-
der wille beside, igien opbygge och forbedre, wilde hanns welb. paa 
Kong. Maie:tts naadigste behaugh och effter Hanns Maie:ttzs breffs 
lydelsse forunde samme öde gaarder dieris skatt och landgilde effter 
wdj fem aar. Saa haffuer wi nu forschaffet en mand paa huer aff samme 
öde gaarder som dennom igien wille beside … och effter höij:be:tte 
Hanns Maie:ttzs breff, maa for dieris aarlighe lanndgilde verre quitt 
och forskonnitt. Midlerthid will di bygge och forbedre samme gaarder, 
baade med huusse och bygning, thuning och anndet«.

En något svårtolkad glimt av diskussionen mellan bönderna och 
överheten finns i saköreslängden 1619/20, där fyra bönder i Bro ting 
anges ha bötat (eller kanske betalt avgift) med vardera 2 riksdaler för 
att de sagde sin garde opp, varefter de betalade för att de måtte bekomme 
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gården igen.116 I källmaterialet från 1600-talets första hälft finns sprid-
da uppgifter om enstaka fall av att bönder och andra »rymt«; däremot 
är det okänt om bönderna rymde på grund av skattetryck. Exempel-
vis berättas i saköreslängden 1629/30, där Laurids Dacker i Bro »er 
fradömpt it stöcke roughsaed formedelst hand sin gr. wlouligen wnn-
drömte«. I ett tingsvittne den 20 juli 1629 intygade fyra bönder att de 
samma dag värderat »itt stöcke rough, som waar saed till Dacker gaard, 
som Laurits Dacker er fradömbt, formedelst hannd wlouligen imoed 
forbud waar dragen fra same gaard, for sex slette daller«.117

Av länsräkenskaperna framgår att åtskilliga gårdar var befriade från 
jordeboksskatten under 1620-, 1630- och 1640-talen. Många av dem 
var förarmade, bebodda gårdar, men en hel del även upptagna ödegår-
dar med skattebefrielse. Med så många skattebefrielser behövde över-
heten nu ha en kontrollapparat för att tillse att allt gick rätt till. Därvid 
litade man till domstolarna: det blev de 1618 införda settings tingen 
som fick ta ansvaret för de intyganden och de kontroller som erfordra-
des. Kronan hade på Gotland tre befallningsmän, ridefogdar, med var-
dera två settingar som distrikt. Ridefogden begärde av settings tinget 
att besiktningar skulle utföras. Settingstinget, som bestod av bönder 
plus en skrivare (i vissa fall var dock settingsdomaren en statstjäns-
teman) uppdrog besiktningen till några bönder som sedan avgav sitt 
intygande i ett synsvittne eller tingsvittne.

Detta tillvägagångssätt illustreras av två tillfälligtvis bevarade doku-
ment från 1620-talet.

Det första är ett protokollsutdrag 1623 från Rute settingsting har 
bevarats som pärmfyllnad i en räkenskapsbok från Lummelunda för-

116 1619/20: »Dendt 12 nouemb. [1619] afftinget medt Thomess Erickssen 
i Brou ting for handt sagde sin gaarde op och den lössde igien for 2 rdr.« 
»Peder Stienstue i Brou ting afftingedt for det handt sagde sinn gaarde op, 
paa det handt den igien motte bekome haffuer giffuedt penge 2 r:dall:r. 
Noch i lige maade 2 mendt wdj Brou ting som och haffuer sagdt deres gaard 
op haffuer, giffuedet penge 4 r:dal:r«. Original: Lensregnskaber Visborgs 
len, serie a 1619/20, DRA. Kopia: film AB 9ff, ViLA. Avskrift: Avskrifts-
saml. 115:2 (okollationerad avskrift) s 22, 25, ViLA. Tryckt: Lerbom 2007 s. 
33, 36.

117 Original: Lensregnskaber Visborgs len, serie a 1629/30, DRA. Kopia: film 
AB 9ff, ViLA. Avskrift: Avskriftssaml. 115:2 (okollationerad avskrift) s. 42, 
51, ViLA. Tryck: Lerbom 2007 s. 62, 70.
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samling.118 Här berättar domaren Jenns Ottemars att man på ridefog-
den Jörgenn Hanssenns begäran utvalt åtta män till att i Rute ting syna 
skattebefriade och »bröstfälliga« gårdar:

»Anno 1623 den 22 augusti paa Rude settings ting w[ar] schickett we-

lagt Jörgenn Hanssenn, K. M:s ride fouge[t] thil Wisborrig, och waar 

af domeren begierendis, at her af thinget motte wdueldis 8 mend, daa 

ehr aff dome[ren] wdneffnet: till formand Hanns Eyr, Hanns Osters, 

Dinus Hefftings, Hanns Westöye, Dinus Opegars, Oluff Becks, Mou-

gens Hager och Per Norgard. Huilcke forn. mend schall wdj Rude ting 

grandsche, siun[ne], see och forfarre alle de øde gaarde der i tinget, som 

p[aa] nougle aar haffuer weret frj for schaat, om dj mede[l] thid haffuer 

bygt och forbeyret paa deris gaarder, w[ed] ager, thuenn och andet, at 

det sig saa höygt kand belöbe s[om] samme deris gars schaatt. Saa och 

at forfare huad d[er] ehr wdsaaet, och igien indhöstet. Disligeste, at 

g[ran]dsche och forfarre alle andre g:rde der i tinget, som bef[in]dis at 

were bröstfeldig, paa huser, ager och tuner, saa o[ch] at forfare om deris 

schouffer till w[rlig]t ehr forhu[gne] …«.

Det andra är en besiktning av ovannämnt slag redovisad i ett synsvitt-
ne. Detta enstaka exempel på ett sådant dokument från denna tid finns 
i danska Rigsarkivet och härrör från Danske Selskabs papirer. 1622 re-
dovisade åtta bönder vid Hoburgs settingsting i ett synsvittne119 den 
besiktning de som synemän gjort av ödegårdarna i Hablinge ting. De 
hade tre månader tidigare fått uppdraget av settingsdomaren eftersom 
besiktningen påfordrats av ridefogden.

Synsvittnet redovisade »alle de øde gaarde her wdj Haberlinnge 
thinngh, som paa nogle aars tijdd haffuer hafft och haar frihed for skatt 
och ald anndenn Konngelige thönnge, huorledes ennhuer gard er bes-
siddet och vid magtt holdenn, med bögninng, aager, enngh och thuen, 

118 Original: dokument på papper, Pärmfyllnadssamlingen, ViLA (lev. 18/1951, 
utgjorde tidigare pärmfyllnad i räkenskapsboken LIa:1 i Lummelunda kyr-
koarkiv, ViLA); dokumentet har textförlust.

119 Originalet finns idag i Lensregnskaber Visborgs len serie c 1620, DRA. Det 
anges härröra från Danske Selskaps papirer. Kopia: film AB 18, ViLA. Av-
skrift: (okollationerad) i Avskriftssaml. 115:1 s. 1–3, ViLA.
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dessligeste att granndske forskr:e ødegaris skouffs thillegelsse, om 
denn kannd findes att werre forhuggen thill wrligtt eller eij, och enn 
huer gardts bröstfeldighed wdj penninge adt thaxere«. Besiktningen 
omfattade 8 gårdar (inte samma gårdar som synsmännen kom ifrån); 
för varje gård nämns innehavarens förnamn och specificeras de arbeten 
på byggnader och stängsel han utfört.

Vilka möjligheter stod till buds för gårdar, som innehade närbelägna 
ödegårdar och som inte hade behov av att bebygga dem? Det bör under 
1600-talets första hälft ha rört sig om något hundratal gårdar; antalet 
avhysta gårdar 1653 kan, som ovan nämnts, bestämmas till 77 stycken.

I länsräkenskaperna 1600–1645 har bara två notiser påträffats om att 
innehavare säkrat sitt innehav av sådana ödegårdar. Att de påträffade 
notiserna är så få tyder på att ärenden av denna typ inte var så vanliga 
(emellertid skall beaktas att länsräkenskaper av detta slag finns bevarade 
för färre än vartannat år120). Antagligen har innehavarna av sådana obe-
byggda ödegårdar vanligen inte brytt sig om att åsamka sig kostnader för 
att säkra innehavet. De påträffade notiserna är båda från året 1629/30 
och visar att bönderna betalat till kronan för att få bruka ödegården.

Gården Jakobs i Eksta brukade den närbelägna ödegården Ajvide (då 
Övide): »Annamidd aff Anders Jachobs wdj Eigsted, till stedsmaal aff en 
thomptt som hand wdj brug haffde wed naffn Öiuede, penge 9 rdr.«121 
Antagligen har också Kallarve i Atlingbo brukats utan att bebyggas; det 
faktum att innehavaren bar gårdens namn (Hans Kallarve) kan bero på 
att gården var delad i två parter, en Hans’ och en öde: »Hanns Kaldarue 
i Atlingboe wdgaff for ford:ne Kaldarue gr (som stod leddigh och ingen 
den bessad) hannom wdaff slodsherren bleff forwnndt 1 oxe, wordierit 
epther thingsuindis inndhold for penge 4 rdr.«122

Samma år nämns i saköreslängden ett exempel på påföljd för en bon-
de, som inte skötte en ödegård på utlovat sätt. Nils Tollby i Fole fick 
böta en oxe för att han inte som utlovat höll Skällhorns i Källunge vid 

120 De påträffade noteringarna, liksom vanligen noteringar rörande husbon-
dehåll och infäste, finns i anslutning till saköreslängderna; sådana finns 
1600–1645 bevarade i 18 årgångar. Det kan finnas fler notiser än de som jag 
upptäckt vid min genomgång.

121 Lerbom 2007 s. 96.
122 Lerbom 2007 s. 66, 75.
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makt: »Niells Tholbye wdj Foelle som haffde loffuedt for Schielhorns 
grd wdj Kielinge att schulle den hald wed magt, huilcket iche scheede, 
hans afftingen 1 oxe worderit effter thingsuindes indhold for pennge 
8 s.d:r.«123 Vidare var det förbjudet för en bonde att nyttja en ödegård 
utan tillåtelse: 1638/39 fick Botel Smiss i Alskog böta 1 ½ riksdaler för 
att han »havde föret noget dönge fra en öde gård«.124

Av en tillfällighet har köpebrevet för den ovannämnda gården Aj-
vide i Eksta blivit bevarat. Det är ett pergamentsbrev, som ännu idag 
förvaras på gården.125 Länsherren Jens Hög förklarar i brevet att Ajvide 
är en »öde tomt som en tid lang verit brugt under« gården Jakobs, 
som dock »hidintil ingen riktig adkomst eller forvaring derpå haft ha-
ver«. Därför säljer Jens Hög nu gården till Anders Jakobs i Eksta för 6 
tunnor tjära med villkor att Anders skall frånträda gården om någon 
vill bebygga den och bosätta sig där; denne någon skulle därvid vara 
förpliktigad att ersätta Anders för hans utlägg.126 

Från åren 1630-talet finns ett särskilt brevmaterial, som ger en god 
bild av förhållandena för ödegårdarnas brukare och deras relation till 
överheten: gårdsbesiktningarna 1635 och 1638.

I länsräkenskaperna finns bevarade tingsvittnen (s.k. synsvittnen), 
utfärdade av settingstingen, avseende öde och skattebefriade gårdar 
1635 och 1638.127 De upprättades med hänvisning till Kungl. Maj:ts 

123 Lerbom 2007 s. 81.
124 Lerbom 2007 s. 195.
125 Original: pergamentsbrev 1631 28/9 tillhörande gårdsarkiv från Ajvide i 

Eksta, i privat ägo vid Ajvide. Tryck: foto i Barry Press, Gotländska släkter 
och gårdar, Visby 1974, s. 117 och pärmens insidor. Avskrift: avskrift av P. 
A. Säve i R 623:4, UUB (notis IV:22), fotostatkopia i Avskriftssaml., ViLA; 
avskrift i Avskriftssaml 1:34 (upprättad i Arkivdepån aug. 1942), ViLA.

126 »Sammeledis dersom saa schee kunde, att der i frembtiden nogen kunde 
komme, som förn:e öede thombt, wilde wedtage, och dend opbygge och be-
sidde, schatte och schylde derfoore, efftersom Kong: Maij. derom udgangne 
forordning formelder och indholder, daa schall förn:e Anders Jackobsse eller 
hans arffuinger, dend igien affstaa, thill huemb som heldst saadandt giöre 
will. Doch schall di hannom igien giffue och betalle, hues hand nu derfoore 
haffuer udgiffuit, och i andre maader derpaa bekosted.«

127 Original: Lensregnskaber Visborgs len, serie a 1635/36 (4 st), 1638/39 nr 39, 
43, DRA. Kopia: film AB 15 (1635/36) och AB 16 (1638/39), ViLA. Avskrift: 
prel. avskrift (ej kollationerad) i Avskriftssaml. 115:3 isht s. 4, 36, 52f, 60, 94, 
102, ViLA.
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förordning 1635, som särskilt betonade skyldigheten att bebygga öde-
gårdar även om den brukande bonden bodde i en annan gård.128

Tingsvittnena handlar huvudsakligen om de synade gårdarnas bygg-
nader och ekonomiska tillstånd. I några fall berörs dock de bemödan-
den som gjordes för att hålla gårdarna besatta. Bland annat kunde en 
bonde, som inte betalade skatt, bli fråndömd gården. Detta hade hänt 
vid Medebys i Vall. Denna gård hade blivit upptagen av David Med-
ebys 1635, sedan den stått öde ett år »effter att Peder Medebyes till 
Bremmerholmb effter hans dombs indhold wahr nederschickett, for-
medelst hand haffde hafft gaarden schattefrj udi femb aar, och aldeelles 
indted derpaa forbedrit.« Nu hade emellertid David förbättrat både 
byggnader och tun och utsått 5 tunnor korn, men han behövde nu 
några års skattefrihet. Efter sitt misslyckande som bonde hade alltså 
Peder Medebys blivit sänd till arbete på Bremersholm i Köpenhamn, 
som var den danska flottans stora bas.129

Stora Hammars i Lärbro uppgavs 1635 ha haft en bonde, som ut-
nyttjat skattefriheten några år men därefter avvikit sedan han begått 
stöld (»for nogle aar forleden wdaff en waar besiddet weed nauffn Pe-
der, som for sin tiuffueri her fra landet er borttrömbt, haffuer dereffter 
staet öede paa itt aars tid«), men gården var nu upptagen av domaren 
Hercules Briant.130

Inte heller vid Kaungs i Väskinde hade den skattebefriade bonden 
hållit måttet. 1635 befanns Thomas Kaungs inte på två år betalat någon 
skatt, utan bara några enstaka gånger hjälpt slottets fiskare »att draga 
uti viken« (Väskinde ligger omedelbart norr om Visby). Han hade inte 
förbättrat något på gården utan fastmera förvärrat. »Och efterdy han 
ingen frukt skaffede, då er hand nu udi vinter med öfrighedens tilladel-
ser udav domeren av gården utvist (endog han ennu derpå bosidden-
des er). Hvorfore Olof Kaungs med bevilgung er ditflött«. På gården 
fanns bara en liten bristfällig stuga, 4 famnar lång. Här noterades också 
vilka byggnader man ansåg behövdes på en gård: »Ellers kand samme 

128 Kungl. Maj:ts förordning 1635 23/1. Tryckt i CCD 4 nr 504 s. 621ff.
129 Original: Lensregnskaber Visborgs len, serie a 1635/36 Stenkumla ting, 

DRA. Kopia: film AB 15, ViLA. Avskrift: prel. avskrift (ej kollationerad) i 
Avskriftssaml. 115:3 isht s. 4.

130 Ibid. 1635/36 rörande Rute ting; 115:3 s. 52f.
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gaard icke opbygges, med en schorstenstue, baggeroffuen, köell[n]e, 
enn boed, saa och ladehuess, feehuus och stald, saa en bunde sig derpaa 
kand behielpe, ringre ind som 102 slette daller.«131

I Silte socken fanns 1638 två ödegårdar som var svåra att få besatta. 
Det var först Hallvide, som Botel Vasstäde i grannsocknen Hablingvo 
»forleden aar haffde wedtagit, er nu igien der fra affuiget formedelst 
stoer sygdom hans hustrue tilsloges. Er derfore nu igien øede indtil 
en anden kand opspörgis der at wedtage.« För det andra gällde det 
Klemette: »Er i lige maade Laurids Clematte frarömt och øede forlat. 
Bygningen och thun lige som forledet aar. Til med er och eijendomen 
saa wduelig at ingen bunde sig der paa kand behielpe, wil derfore heller 
ingen sig den paatage at besidde.«132

Även Rangvalds i Tofta uppgavs 1638 ha varit föremål för byte av 
innehavare, eftersom den förste bonden inte klarat av uppgiften och 
därför blivit lagligen fråndömd gården. Nu behövde den nye innehava-
ren några års skattefrihet: »Ranguoldtz gaard, som Peder Ranguoldtz 
for paaboede och formeddelst hand den slet och aldelis lad forfalde, 
sambt thunnen omkring marcken och eijendommen lad slet falde ne-
der, er derfore for slige hans wflittighet och hans andere bedröffterr 
lougligen fra den dömbt, och den haffuer entwiget. Och er nu igien 
wedtagen aff Niels Ranguoldtz och hannem aff offrigheden derpaa lof-
fuit nogle aars freihed, at hand den igien schulde opbygge och forbede-
re, och i sin thid thill Hans Maij:tt at schatte och schylde. Hans formue 
er 2 ross, 2 kiör, 2 schwin, 2 lamb, haffuer wdsaait rug 4 th:r.«133

2.16 Ödegårdsfrågan på gårdsnivå
Lyckligtvis finns det två källor som tillåter ett studium av verklighe-
ten på gårdsnivå, nämligen Ödegårdslistorna (ÖL) 1585 och 1618. Här 
har vi möjlighet att studera hur det gotländska gårdssamhället fung-
erade innan staten 1619 började göra skatteavkortningar i stor skala 
för skatteoförmögna gårdar. Vilka var det som dessförinnan betalade 
skatten?

131 Ibid. 1635/36 rörande Bro ting; 115:3 s. 60.
132 Ibid. 1638/39 nr 39; 115:3 s. 94.
133 Ibid. 1638/39 nr 43; 115:3 s. 102.
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2.17 Ödegårdslistan (ÖL) 1585
ÖL 1585134 är odaterad men måste vara upprättad detta år eller mycket 
nära detta år. Troligen upprättades den av länsherrens förvaltning som 
en renskrift av, eller utdrag ur, från tingsdomarna ingivna listor från 
respektive ting, listor av det slag som är bevarade i original i ÖL 1618. 
(Dokumentet är skrivet med två olika handstilar; den andra avlöser 
den första när ungefär en tredjedel av texten återstår.)

ÖL uppräknar 214 gårdar, anger för var och en dess antal marklej, 
samt vem som skattar för den. Härigenom är den homogen och kon-
sekvent på ett helt annat sätt än ÖL 1618, där ifrågavarande uppgifter 
finns ibland, men mestadels inte.

Rubrik: »Her epter skall findis d[e?] mannge øde gaarde ther er 
paa Gulland, som bönndernne icke paa boer, menn fierinngs mennd 
och anndenn thinngs mennd skatter for thennom vdj huer thinng som 
epter föllger.«

Listan avser enligt rubriken gårdar »som bönderna icke påbor men 
fjärdingsmän och andra tingsmän skattar för«. De som skattar för går-
darna i de flesta fall (140 gårdar) en eller två andra namngivna bönder, 
eller »fjärdingsmännen« (56 gårdar), d.v.s. det skattekollektiv som 
gården tillhör. De fåtaliga fall (18 gårdar) där någon annan betalar 
skatten för gården är följande:

1. sockenmännen betalar (2 gårdar i Eksta ting: Tjängdarve i Sproge 
och Lärdarve i Eksta), 

2. en Visbybo betalar (5 gårdar i Dede, Lina och Endre ting: L:a 
Kallings i Follingbo, Anderbåtels i Dalhem, St. Hanes, Kvie och Bjärs 
i Endre),

3. en yrkesman betalar (1 gård i Lummelunds ting, Smiss i Lum-
melunda, som fick skatten betald av Per Meddequernn, troligen en 
mjölnare),

4. en präst betalar (7 gårdar i Hemse, Dede, Eksta, Halla, Sten-
kumla, Endre och Burs ting: Halbenarve i Rone, L:a Björkume i 
Väskinde, som superintendenten Moritz Glad »skatter for«, Siger i 
Eksta, Smiss i Sjonhem, som herr Tommis i Halla betalar skatten för, 

134 Original: D.K. B 160, DRA, felaktigt lagt som bilaga till 1618 september. 
Kopia: film AB 25 och Avskriftssaml. 222 s. 501–520, ViLA. Avskrift (uppr. 
av Sture Engquist) i Avskriftssaml. 7, ViLA.
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Båticke i Eskelhem, Björkhage i Barlingbo, samt Allmunde i Burs), 
5. Romakloster brukar gården (gäller gårdarna Högbro i Halla och 

Änggårde i Björke). Utdrag betr. dessa två gårdar: Under Halla ting: 
»Houbro gaard er 6 m:kleij jordt wnnder som brugis thiill Romme 
kloster och Halle thiingsmennd dog skatter therfor«. Under Banda 
ting: »Enge gaard i Birke 12 m:kleije jord, halparthenn skatther fie-
ringsmendenn forre och halparthenn brugis thill Romkloster.«

6. inte angivet vem som skattar (Hablinge ting: »Aggers gaardt«.)
Det skall påpekas att Högbro är den enda gård där det anges att 

tingsmännen betalar skatten. När ödegårdslistan i rubriken anger att 
tingsmän ibland betalar avses uppenbarligen inte tingskollektivet, 
utan enstaka bönder i samma ting.

Ersson (1974 s. 90) har utforskat vilka av de i ödegårdslistan nämnda 
gårdarna, som sedermera är noterade som brukade. Omkring år 1700 
var fortfarande 87 gårdar öde, medan under 1600-talet 127 gårdar om-
nämns som brukade, även om 18 av dem avvecklades igen senare under 
1600-talet. 1614 nämns 62 gårdar (varav 8 avvecklades igen senare), 
1634 nämns ytterligare 29 gårdar (varav 5 avvecklades igen senare), 
1646 nämns ytterligare 14 gårdar (varav 2 avvecklades igen senare), 
1653 nämns ytterligare 11 gårdar (varav 3 avvecklades igen senare), 
omkr. 1700 nämns ytterligare 11 gårdar som brukade.

ÖL 1585 och ÖL 1618 har ibland i litteraturen citerats missvisande 
och förväxlats.135 De förvaras i Rigsarkivet i Köpenhamn bland inkom-
na handlingar till Danske Kancelli, men de ligger inte på respektive 
rätta årtal utan ÖL 1585 ligger på 1618 och ÖL 1618 ligger på 1634. 
Detta är ju onekligen förvirrande och det beror sannolikt i båda fallen 
på sentida felplaceringar av dokumenten.136

ÖL 1585 ger inga upplysningar om vem som bodde på gårdarna. 
Rubriken kan i förstone ge anledning till tolkningen att de inte var 
bebodda. Listan anges uppräkna gårdar »som bönndernne icke paa 
boer, menn fierinngs mennd och anndenn thinngs mennd skatter 
for«. Enligt min mening bör man här tolka begreppet bönderna som 
[de skattebetalande] bönderna. Jag tror att de som satte rubriken på listan 

135 Se Siltberg 1986 s. 211 not 13.
136 Se Siltberg 1986 s. 211 not 14.
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ville betona att det var andra som betalade skatten; man eftersträvade 
att förtiga att gårdarna var bebodda. Syftet med listan var antagligen 
att skapa förståelse i Köpenhamn för att kunna göra skattelättnader för 
bönderna på Gotland.

För att söka verkligheten bakom ÖL 1585 är det viktigt att göra en 
noggrann analys av ÖL 1618.

2.18 Ödegårdslistorna (ÖL) 1618
Dessa listor 137 ingavs av tingsdomarna till 1618 års kungliga kommis-
sion till Gotland. Listorna är mycket olika till sin utformning. Någon 
mera genomgripande analys av detta material (ÖL 1618) har tidigare 
inte gjorts, men nu är det nödvändigt att göra det.

Listorna har inkrävts av kommissionen. Detta framgår av ingressen 
till svaret från Rute ting, vars domare svarar »effter som eders wellbör-
dighed mig muntelige befallede, att jeg saa well som dj andere dom-
mere skulle geffue eders welbördighedt thill kiende ij huor mange øde 
garder som kunde findes ij wertt thing«. Flera av listorna är visserligen 
odaterade, men några bär årtalet 1618 och två av dem (Banda och Rute 
ting) är daterade den 26 respektive 29 augusti 1618. Tydligen har en 
sammanfattningslista (troligen den idag bevarade), och kanske också 
tingsdomarnas listor, ingivits till Danske Kancelli av kommissionen. 
Denna skrev nämligen i sin rapport att på Gotland fanns »mange öde 
gaarde, paa huilcket wij ochsa en rigtig forthegnellsse haffuer bekom-
met som ind i kg. maytz Cantzelie schall leueris« (HSH 30 s. 389). Vad 
gäller tingsdomarnas listor är det emellertid också möjligt att de låg 
kvar på Visborgs slott efter 1618, och att de sändes till Köpenhamn till-
sammans med länsherrens skrivelse om ödegårdar den 9 maj 1634, till 
vilken skrivelse listorna idag ligger arkiverade som bilagor. Det skulle 
förklara denna listornas placering.

Namnteckningar finns på flera listor, men sigill förekommer inte. 

137 Original: D.K. B 160, placerade (felaktigt) som bilagor till 1634 9/5, DRA. 
Kopia: film AB 25 och Avskriftssaml. 222 s. 790–829, ViLA. Litteratur: bl.a. 
Siltberg 1986. Avskrift: Ett sammanfattande utdrag, upprättat av T. Silt-
berg, finns i Avskrifssaml. 136:2, ViLA. Häri ingår även sammanställningar 
över vissa tilläggskällor som belyser ödegårdsfrågan: mantalslängden 1618, 
listan över befriade i mantalslängden 1620 och befriade från jordeboksskat-
ten 1619/20. Materialet omfattar totalt 1.437 gårdar.
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Av handstilarna framgår i flera fall klart att respektive lista är egenhän-
digt skriven av respektive tingsdomare. I vissa fall kan en skrivare ha 
fått uppdraget. Bro och Garde ting är skrivna med samma handstil (en 
tingsskrivare?) och saknar namnunderskrift.

Listor finns från 18 av Gotlands 20 ting; Dede och Hoburg saknas. 
För ett ting (Rute) anges inga ödegårdar i det ingivna dokumentet (det 
skall behandlas mera utförligt nedan). För 2 ting finns vardera 2 listor 
(Burs och Hejde). I slutet finns en renskriftslista för »hela« Gotland 
(16 ting). Renskriftslistan utgör en sammanfattning av de ovannämn-
da från tingen ingivna listorna, skriven med en enda handstil (driven 
skrivarehandstil). Den har omslagstexten »Öde gaarde paa Gullandt« 
och innehåller ingen information utöver gårdarnas namn grupperade 
efter ting och fjärdingar.138 

2.19 Ödegårdskategorier i ÖL 1618
ÖL 1618 saknar varje tillstymmelse till enhetlig terminologi i beskriv-
ningen av de olika kategorierna av ödegårdar. Kategorierna beskrivs 
i högst skiftande ordalag. En noggrann genomgång av de heterogena 
listornas olika formuleringar visar emellertid, att det är möjligt att ka-
tegorisera materialet.

Jag har här grupperat ödegårdarna i 7 olika kategorier. Resultatet 
redovisas i siffror för vart och ett av de gotländska tingen i Tabell 2. De 
7 ödegårdskategorierna är följande: 1) Oförmögna, d.v.s. gårdar oför-
mögna att skatta. 2) Skattebefriade gårdar. 3) Fjärdingen eller socknen 
skattar för gården. 4) Bönder (d.v.s. andra bönder) skattar. 5) Präster 
eller Visbybor skattar. 6) »Öde« och ej oförmögna gårdar. 7) »Öde« 
gårdar av okänd ödesstatus.

Förkortningar: I följande redovisning finns flera hänvisningar till 
tiondelängderna (TL) 1614 samt mantalslängden (ML) för åren 1614, 
1617, 1618 och 1620.

138 Sidorna har summeringar och sist står »Summarum 189 ½ gaarde«; antalet 
skall emellertid vara 191 eftersom tre gårdar räknas som en halv (1 gård i 
Burs, 2 gårdar i När). I renskriftslistan saknas Eke och Stenkumla ting (med 
10 resp. 3 gårdar) och i för Hejde är det listan med 8 (inte 10) gårdar som 
återges. Det innebär att renskriftslistan har 15 gårdar färre än summan för 
tingslistorna, som är 206 gårdar.
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Tabell 5 
Ödegårdslistorna för Gotland.  
Gårdarna fördelade på ting 1585 och 1618 och på ödegårdskategorier 1618
Ting Ödegårdskategorier 1618:

S:a 1618 S:a 1584

Både 
1585 och 

1618

1 
Oför

mögna

2 
Skattfri

3 
Fjärding/ 
*socken 
skattar

4 
Bönder 
skattar

5 
Präster/ 

*Vis
bybor 

skattar

6 
»Öde« 
och ej 
oför

mögna

7 
»Öde« 

av okänd 
status

Dede ? 7 –

Endre 2 1 2 *2 7 7 4

Bro 10 1 11 5 2

Lumme
lunds

10 6 16 12 5

Forsa 4 2 6 17 0

Rute 0 13 –

Bäl 9 9 18 4 1

Halla 22 2 24 6 3

Lina 8 8 7 0

Kräklinge 8 4 1 13 14 3

Garda 9 2 3 2 16 11 4

Burs 14 18 32 22 14

Hemse 7 7 14 0

Eke 7 1 2 10 10 3

Hoburgs ? 17 –

Hablinge 7 7 12 0

Eiste 7 6 13 16 4

Hejde 1 *3 3 3 10 10 2

Banda 4 1 5 6 1

Stenkumla 1 1 1 3 4 0

Summa 109 1 14 32 7 26 17 206 214 46

Därav lång
varigt öde

2 20 1 2 3 28 13

Anm. 1
Kategoriindelningen har gjorts av Siltberg. Originalen saknar varje 
tillstymmelse till enhetlig terminologi i beskrivningen av gårdarna, 
vilken sker i högst skiftande ordalag.
Anm. 2
Kolumnerna 3 och 5. Asterisk * betyder i kolumn 3 att socknen skattar, 
i kolumn 5 att Visbybor skattar.
Anm. 3
Som långvarigt öde har här ansetts gårdar som inte är med i någon av 
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följande längder: TL 1614, ML 1614, 1618, 1620. Så är förhållandet för 
28 av de 206 ödegårdarna i ÖL 1618. Dessa 28 gårdar är följande (13 av 
dem är öde även enligt ÖL 1585; de markeras här med **). I kategori 
1: Burs ting: Rangvalds i Stånga; Bäls ting: Kvie (okänd socken). I ka-
tegori 4: Bro ting: Suderbys** i Lokrume; Hejde ting: Norrbys** och 
Hage i Väte; Kräklingbo ting: Eriks i Anga, Kärrmans** i Kräklingbo, 
Klints** i Gammelgarn; Burs ting: Allmunde**, Bopparve**, Kvie**, 
Lingvide, Mattise, Hägvide**, L:a Galtungs i Burs; Kylver**, Odvalds, 
Smissarve** i Stånga; Mickels**, Tiricker, Pilgårds, Lekare** i När. 
I kategori 5: Halla ting: Nykvie i Dalhem (avses dock sannolikt då i 
ML 1614 »her Claus« [Christenson, präst i Dalhem] omnämns utan 
gårdsnamn). I kategori 6: Lummelunds ting: Kyrkebys i Stenkyrka, 
Burge** i Martebo. I kategori 7: Hemse ting: Hallsarve i Fardhem, 
Gullgarde och Malsarve i Rone.
Anm. 4
Många av ödegårdarna 1618 nämns vid namn här i artikeln. Med få un-
dantag är dessa gårdar omnämnda 1653 (se Revisionsbok 1653, tryckt 
1974, 1979). Beträffande gårdar som 1653 omnämns felaktigt eller be-
nämns som annan fastighet och gårdar som efter 1653 upphörde fram 
till 1871 med flera, se Siltberg 1990b s. 143–145 Tab. 1. Gårdar i jorde-
boken 1871 uppräknas sockenvis i Siltberg 2006.

2.20 Oförmögna gårdar 1618 (kategori 1)
Denna kategori är den största till antalet: 109 av 206 gårdar, alltså 
drygt hälften. Det handlar om förarmade gårdar som är bebodda men 
oförmögna att skatta och för vilka inte uppges vem det är som skall be-
tala skatten. I många fall omnämns de med formuleringar som »förar-
made«, »öde, dog bosidenses« eller liknande. Oförmögna gårdar 
omnämns i alla ting med bevarade ödeslistor, utom Hablinge ting och 
Hemse ting, vilkas listor är speciella (se kategori 7).

En viktig fråga är: vem skattade för dessa gårdar? Det kan ha varit 
skattekollektivet, d.v.s. fjärdingen (ibland socknen), men också andra 
bönder (alltså kategori 3 eller 4).

Av särskilt intresse är ÖL för Eiste ting. Här anges, till skillnad från 
vad gäller de andra tingen, vem som skattar för de oförmögna går-
darna: fjärdingen (se kategori 3). En antydan om samma förhållande 
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finns i ÖL för Banda ting. Här anges beträffande 4 gårdar att de är 
bebodda, att de tidigare betalat skatt, men att de nu inte kan; om den 
femte gården heter det att fjärdingen skattar.

I de allra flesta fallen finns de oförmögna gårdarna noterade i TL 
och ML 1614, samt i ML 1620 (ofta som befriade). Det är inte förvå-
nande; i ÖL 1618 anges de ju nästan alltid vara bebodda. I några fall 
har jag använt längderna för att stärka slutsatsen, att ÖL:s uppgifter 
avser bebodda gårdar, som det finns anledning att hänföra till katego-
rin oförmögna.

Här följer en redovisning av några talande formuleringar i ÖL 1618 
rörande de oförmögna gårdarna.

Täta byten av innehavare anges i Endre ting vara orsak till att 2 går-
dar är öde. Vid den första (Kvie i Ekeby) »der haffuer den anden flött 
wdt och den anden flött in, den ene idt aar och den anden det anndet 
aar, huor offuer gaarden och slett bliffuen øde«. Den andra (Sande i 
Ekeby) »ehr ligsom Quie, den ene boer der idt aar, och den anden idt 
andett aar, fordi ehr den och slett øde«. För en tredje gård i Endre ting 
anges att fjärdingen av liknande skäl skattar för gården (se kategori 3); 
antagligen gäller detsamma för de 2 nyssnämnda.

Utarmade inneboende, som inte kan »uppnå att förbygga« sina 
gårdar uppges bo på de 10 ödegårdarna i Bro ting: »allesammen ere 
for aarlige skatt saa vdarmede at de kand icke naa at forbygge deris 
gaarde.« Första gården (Björnungs i Lokrume) »er bosidendis, men 
vdarmet och öde«, och den andra (Autsarve i Fole) »øde, dog bosi-
dendis och kand icke for aarlige skatt och tynge effterkomme at op-
bygge den«. För de följande anges »ligesaa«, eller »bosidendis« samt 
»öde« och/eller »udarmet«, exempelvis (Dacker i Bro) »en encke 
bosidendis, [öde och vdarmit]«.

Oförmåga anges vara orsaken till ödegårdarna i Lummelunds ting. 
Alla 10 uppräknas med varsitt mansnamn. »Disse effterschreffnne 
som sider paa gaardenn och erre dog slett och aldelis forarmede som 
de kand inthett faarmaa att wdgiffue«.

ÖL för Forsa ting anger 4 gårdar som bebodda, men oförmögna 
att skatta. Sigsarve i Hangvar »ehr slett och aldelis öde, dog sider der 
nogen hussfolch paa och haff:r indted at schatte af«. Fjäle i Othem 
och Hångers i Lärbro: »ehr och øde, dog ehr och nogenn hussfolk paa 
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dennom och haff:r slet inted att schatte wdaff«. »Per Kirckebye gaard 
[i Hangvar] aldiellis for falden och folcket lijdet formuendis«.

ÖL för Bäl ting uppräknar gårdar som uppenbarligen är obebodda 
(se kategori 6) och dessutom 9 gårdar som är bebodda, alltså oför-
mögna. Flertalet anges ha varit öde 3–5 år, »dock bor där någen (hus)
folk därpå och haver intet att skatte av«, eller (Nystugu i Bäl) öde 
»nogen aars thid, dogh sider der en gamell mand derpaa och haff:r 
indted at schatte aff«. Två gårdar hade nyligen fått nya brukare. St. 
Gudings i Vallstena, öde 3 år, »och ehr nu for it aar siden kommen en 
bonde der paa som indted haff:r at schatt aff«. Kvie i Bäls ting, öde 10 
år, »och kom der en bonde der paa i fiord som dogh indted haffuer att 
schatt aff«.

»Armod« anges vara orsaken till alla de 22 ödegårdarna i Halla ting: 
»folck sider der paa med stor armod och icke kan bruge all aufflen der 
till, eij heller formaa att wdgiffue kongens skatt eller rettighed 1618«.

De 8 gårdarna i ÖL för Kräklinge ting är uppenbarligen alla förar-
made, även om det inte uttryckligen är noterat om samtliga. Foler i 
Kräklingbo har varit öde, »der sider nu bonde paa, handt kandt icke 
komme K. M. skatt fra sig«. Detsamma gäller Lambskvie i Kräklingbo. 
Tre gårdar i Östergarn anges ha varit öde 2–3 år, av vilka en (Kau-
pungs) »siden ildebrand gick deroffuer«. Tomase i Östergarn har varit 
öde i 2 år, »der sider en paa handt kandt icke komme K. M. skatt fra 
sig«. Fride i Gammelgarn har varit öde i 2 år »der gick och ildebrandt 
offuer.« Lauritse i Ardre har varit öde 2–3 år, »dog sider der en bunde 
som intet haff:r att skatte aff«.

I ÖL för Garde ting är 9 gårdar oförmögna. Om den första (Hall-
gårds i Alskog) uppges: »Haffuer veret öde i mange aar, haff:r vel veret 
bosidendis men dog vdarmede.« För de övriga heter det »ligesaa« 
eller »bosidendis, dogh öde«.

För Burs ting uppräknas de 14 oförmögna gårdarna i en särskild lista 
(nr 2): »Register paa huis øde gaarde som findis wdij Burss ting, dog 
folck sidder der paa med megenn armod, och icke kan bruge ald auff-
lenn der till, eller formaa att vdgiffue kongens skatt eller rettighed«.139 

139 Listan innehåller för övrigt ett av de första omnämnandena av halva gårdar 
på Gotland. Tre gårdar anges vara halva (»en hall gaar«).
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En gård (Gajbjänne i Burs) har nyligen fått brukare: »Er wedtagen 
wdij welbiurdige Detloff Holcks tiid«. 5 av gårdarna omnämns som 
öde även i ÖL 1585 (då var det fjärdingen som skattade för 3, medan 
andra bönder skattade för 2 gårdar).

I ÖL för Eke ting uppges 7 av ödegårdarna vara bebodda. Flertalet 
»er saa godt som ødde wer aff dennom«, och vad gäller Jens Gansarve 
påpekas att han »haffuer inttett thill ath thage«. Om två gårdar heter 
det: »er slett forfallet och icke beder en øde«, respektive »saa godt 
som sledt øde«.

2.21 Skattebefriade gårdar 1618 (kategori 2)
Endast för en gård talas uttryckligen om skattefrihet i ÖL 1618. I Sten-
kumla ting heter det om Sigrajvs i Västerhejde att länsherren (lands-
hövdingen) Ditlef Holck insatt en bonde där, som förutsattes få åtnjuta 
frihet. Sigrajvs beskrivs som »slett öde, som haffuer været öde i otte aar 
och nu haffuer Dettloff Holck satt enn mand der paa som vill giöre lige 
och rett der for om hand maa nyde frijhedenn«. Holck var länsherre 
på Gotland 1614–1619.

Den ovannämnda Sigrajvs är en av de 258 uppräknade skattefria går-
darna 1619. Emellertid är detsamma inte fallet med Gajbjänne i Burs, 
som beskrivs på ett liknande sätt i ÖL 1618: »Er wedtagen wdij welbi-
urdige Detloff Holcks tiid«. Det kan bero på att Gajbjännes frihetsår, 
kanske 3 eller 5, hade löpt ut 1619.

Två gårdar uppgavs nyligen ha fått nya brukare och dessa kunde inte 
kunde betala skatt, men ÖL 1618 nämner inte huruvida de erhållit 
skattebefrielse: St. Gudings i Vallstena, öde 3 år, »och ehr nu for it aar 
siden kommen en bonde der paa som indted haff:r at schatt aff«; Kvie 
i Bäls ting, öde 10 år, »och kom der en bonde der paa i fiord som dogh 
indted haffuer att schatt aff«.

2.22 Fjärdingen eller socknen skattar för gården 1618 (kategori 3)
Uttryckligen uppger ÖL 1618 endast 14 gårdar, som passar in i denna 
kategori. Hälften av dessa finns i Eista ting, där 7 gårdar uppräknas 
under rubriken: »Disse gaarde ere hussmend paa oc formaa inthet att 
giöre deris skatt, men fiedung [fjärding] mend haffue löffwid denne 
tiid skatt aar [?] ffor de:m«. Alla 7 gårdarna var kortvarigt öde. (ÖL 
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1618 anger mellan 2 och 6 år. Dock hade 3 av dem varit öde tidigare; de 
är nämligen med i ÖL 1585. Alla 7 nämns som bebodda och betalande i 
längderna 1614.) Utöver dessa 7 gårdar nämner ÖL för Eista ytterligare 
en grupp gårdar, nämligen 6 gårdar under rubriken »Disse gaarde ere 
slett öde«; man bör tolka detta som att de var obebodda då ÖL 1618 
skrevs. De har varit öde mellan 3 och 9 år, och för flera av dem nämns 
personnamn i längdmaterialet. ÖL nämner inte vem som betalade 
skatten; det kan exempelvis också här mycket väl ha varit fjärdingen.

Av Eista ting framgår det att de gårdar för vilka fjärdingen betalade 
skatten var bebodda. Detsamma verkar gälla för ytterligare en gård. 
Om Smide i Ekeby heter det: »haffuer ligett øde i mange aar och fie-
ringsmenene haffuer mott giffuett schatten vdt for same gaard«; att 
döma av längduppgifterna kan gården ha varit bebodd (en Laurids 
nämns 1614 och 1620140).

Socknen, inte fjärdingen, skattade för 3 gårdar i Väte, som hade varit 
öde i 2 år (»den haffuer sognen skatted for«). Någon brukare nämns 
inte.141

En situation då fjärdingen fick betala skatten kunde vara då en gård 
ofta bytte brukare. Det gällde Ganne i Sanda: »haffuer weritt øde well 
vdi 10 aar, der haffuer well nogen flött paa gaarden tillforn och haffuer 
strax flött der aff igien, midler thid, som der war ingenn paa gaarden 
motte wi giöre skatten aff fierdingen«.

Likaså var två gårdar i Garde endast kortvarigt öde enligt längd-
materialet.142 Här framgår det vidare att fjärdingen brukade gårdarnas 
jord, då den betalade skatten. Om Petarve i Garde heter det: »Och Ja-
cob Lauritson haffuer nu nyess tagett ved den, men de som i fierdingen 
ere haffuer skattet for den. De haffuer och brugt jorden«. Om Juves i 
Garde heter det: »Fierdingen i lige maade brugt jorden«.

140 TL 1614: Laurids 1 mk. ML 1614, 1618 ej med. ML 1620, befriade gårdar: 
Laurids.

141 Lunde; ML 1620 befriade gårdar: Per. St. Haltarve och L:a Hatarve; ML 
1620 befriade gårdar: »Olluf Haltarue« (St. eller L:a?). Enligt revisionsbo-
ken 1653 fanns då endast ett Haltarve, inte uppdelat på St. och L:a.

142 Petarve: TL 1614 Hans 12 sk, ML 1614 ej med, ML 1617 Jacob, ML 1618 ej 
med, ML 1620 befriade Laurits. Juves: TL 1614 »Lavritz 1 mk, ML 1614 
Anders, ML 1617 ej med, ML 1618 ej med, ML 1620 Peder. ÖL 1585: 4 
marklej, fjärdingen skattar.
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2.23 Bönder skattar för gården 1618 (kategori 4)
Uttryckligen uppger ÖL 1618 endast 32 gårdar, som passar in i denna 
kategori. Av dessa var 20 relativt långvarigt öde (alltså merparten av de 
28 i ÖL 1618 som kan beläggas vara långvarigt öde).

Mer än hälften av de bondebrukade gårdarna finns i Burs ting. 
Där uppräknas 18 gårdar under en särskild rubrik: »Register paa øde 
gaarde som haffuer wered øde wdij mange aar, som bönderne haffuer 
wnder sig och giör schatt för«.143 Att många av gårdarna varit avhysta 
under flera år, men några kanske kortare tid, bekräftas av att de 18 
gårdarna vanligen inte omnämns med personnamn i längderna 1614, 
1618 och 1620 (1614 nämns 2 och 1620 2). Hälften av dem (9 gårdar) 
var öde även enligt ÖL 1585. Då var det vanligen enskilda bönder i 
samma socken som skattade för dem; för en gård angavs 1585 att sock-
nens präst skattade och för en gård att fjärdingen skattade och brukade 
(»fierinngs mennde brug[er] och skatter for«). 

4 gårdar hade 1618 uppenbarligen varit obebodda rätt länge och 
var nu på väg att bli långsiktigt inkorporerade med en gård, av vilken 
de brukades. I samtliga fall var den andra gården belägen i samma 
socken. I Lokrume inkorporerades Suderbys av Grausne.144 I Anga 
inkorporerades Smids av Suderbys.145 I Gammelgarn inkorporerades 

143 Man får utgå från att det var individuella bönder, som betalade skatten 
(hade fjärdingen avsetts hade man säkert skrivit fjärdingen).

144 1618 angavs att Laurits Grausne »haffuer skattet … i 40 aar och vaar öde 
förend hand tog ved den, er endnu ligesaa«. Enligt ÖL 1585 skattade Erik 
Grausne för Suderbys. Enligt Revisionsboken 1653 var Suderbys en skatte-
tomt under Grausne.

145 Smids angavs 1618 tillhöra Ala fjärding och ha varit öde i 200 år; »den skat-
ter Oluff Witfelder och Bent Suderby for«. ÖL 1585 angav att Smids var 6 
marklej, samt att Olof Vitfälder skattar. I jordeboksanteckningarna 1644/46 
noteras under Suderbys i Anga socken: »Noch vndr same gaard en tombtt 
hedr Smidee 7 [marklej]«; här framgår klart att Smids inte är identiskt med 
Smiss i Kräklingbo, som nämns 1644/46 under Kräklingbo socken. I Re-
visionsboken nämns inte längre Smids, men inräknas i Suderbys att döma 
av marklejsiffran. Suderby anges 1644/46 till ½ hemman och 7 marklej och 
1653 till 1 hemman och 13 mkl.
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Klints av Gartarve.146 I Väte inkorporerades Hage uppenbarligen av 
Skradarve.147

4 andra gårdar var tydligen 1618 i samma situation som de ovan-
nämnda, men skulle inte försvinna utan så småningom åter bli själv-
ständiga brukningsenheter.

1) Botarve i Väte hade 1618 varit öde i 16 år; Botarve »haffuer Then-
gued Gullarffue skattedt for och brugedt jorden och engen«. 1653 
hade Botarve en egen ägare Niels Gylich, som för 2 år sedan övertagit 
Botarve från Jacob Gullarve.148 2) Norrbys i Väte hade 1618 »vered 
øde 30 aar, Moiner och Magnuse haffuer skatted derfor och brugt jor-
denn«. Norrbys uppgavs 1653 vara en särskild gård (men hade varit 
öde i 2 år).149 3) Eriks i Anga hade 1618 varit öde i 20 år; »den skatter 
Hans Stenstuffue for«. 1653 ägdes Eriks av Olof Jacobsson, som hade 
köpt gården för 10 år sedan.150 4) Kärrmans i Kräklingbo hade 1618 
varit öde i 60 år; »den skatter Jachop Sutare och Jesper Histelles for«. 
1653 ägdes 3/4 av Kärrmans av Bengt Hansson, som köpt gården för 5 år 
sedan av Anders Kärrmans, och 1/4 ägdes av Stenstuguåbon.151

4 gårdar omnämns i längderna med personnamn på ett sätt, som 
måste innebära att det suttit andra bönder på gårdarna än de som har 
betalat skatten. Det faktum att de omnämns med personnamn bör 

146 Klints (som skall skiljas från gården Klinte, som också finns i Gammelgarn) 
angavs 1618 varit öde i 60 år, »Oluff Gartarffue bruger jordenn och skatter 
derfor«. Angavs i ÖL 1585 vara 5 marklej »som Thomis Gertarue och Oluff 
Klints skatter forre«. 1653 uppgavs att Gartarve »köpt en tomt om 5 mar-
kelej, som kallas Klints«, som »haver aldrig varit i mannaminne bebyggd, 
vilkens ägor ej kunna från gården discerneras«.

147 Hage angavs 1618 varit öde i 18 år: »haffuer Oluff Skradarffue skatted for 
och brugt jorden«. Hage omnämns såvitt känt inte i senare källor. Ersson 
1985 s. 205 ger som enda belägg husarbetsboken från 1500-talet: »Søffren 
hage k«. Då hade alltså Hage en egen husbonde.

148 Botarve i Väte: ML 1614, 1618 ej med; ML 1620, under befriade gårdar: 
P(e)r. 1653 uppgavs att ägaren för två år sedan succederat Jacob Gullarve, 
d.v.s. Jacob Olofsson, som 1653 anges som ägare till Gullarve och som ärvt 
denna gård.

149 Norrbys i Väte: ML 1614, 1618 och 1620 ej med. ML 1634 under »Øde och 
forarmede gaarde: »Norbyes gard«. I ÖL 1585: 10 marklej, »Jachop Mön-
ner skatter for«.

150 Eriks i Anga: ML 1614, 1618 och 1620 ej med.
151 Kärrmans i Kräklingbo: ML 1614, 1618 och 1620 ej med. ÖL 1585: 7 mark-

lej, »som Haluid Hestillis och Rasmus Sudtere skatter forre«.
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innebära att de bodde på gården och betalade mantalsskatten (pen-
ningskatten), trots att en annan gård enligt ÖL 1618 betalade jorde-
boksskatten. Alla 4 gårdarna anges 1653 vara självständiga gårdar med 
egen husbonde (en eller två).

1) Mangsarve i Ekeby angavs i ÖL 1618 vara »slett øde och haffuer 
werridt brugtt mange aar wnder Store Rösted«. Även i ÖL 1585 anges 
att St. Röstäde skattar för Mangsarve, så förhållandet hade antagligen 
varat länge. I längderna 1617–1620 är både Mangsarve och St. Röstäde 
noterade med personnamn, vilket tyder på att Mangsarve, exakt som 
St. Röstäde, var bebodd. Bonden vid St. Röstäde hette Eskild, och det 
namnet står 1620 också vid Mangsarve, som dock 1617 har namnet 
Jacob och 1618 Peder. Det bör innebära att Jacob och Peder då brukade 
Mangsarve och kanske själva betalade mantalsskatten, medan Eskil St. 
Röstäde (enligt ÖL 1618) betalade jordeboksskatten.152

2) Stenstugu i Endre angavs i ÖL 1618 vara »slett øde och brugiss 
wnder Peder Lierris [Leras] gaard«. Enligt längderna ägdes Lera av 
Jacob 1614 och Peder 1617–1620. Stenstugu hade samma namn som 
Lera, utom 1618: Hans. Det bör innebära att Hans det året brukade 
Stenstugu och kanske själv betalade mantalsskatten, medan Peder Lera 
(enligt ÖL 1618) betalade jordeboksskatten.153

3) Bote i Garde: om gården angavs i ÖL 1618: »haffuer leget öde i 16 
aar och intet bosidendis oc Ilian Ousarffue [Autsarve] haffuer brugt all 
marck der vnder«. Enligt längderna ägdes Autsarve 1614–1620 av Ilian. 
För Bote nämns 1614 och 1620 Jacob. Det bör innebära att Jacob 1614 
och 1620 brukade Stenstugu och kanske själv betalade mantalsskatten 
1614 (han anges 1620 vara befriad), medan Ilian Autsarve (enligt ÖL 
1618) betalade jordeboksskatten. I tiondelängden 1614 står emellertid 
Ilian, inte Jacob, för Bote; detta år betalade tydligen Ilian kyrkoskatten 

152 Mangsarve i Ekeby: TL och ML 1614 ej med; ML 1617 Jacob; ML 1618 
Peder; ML 1620 Eschild 1 dlr. Under tiden står för St. Röstäde i Ekeby i 
samtliga dessa längder Eskild (1620 2 dlr). ÖL 1585: Mangsarve 7 marklej, 
Olof Röstäde skattar.

153 Stenstugu i Endre: TL 1614 Jacob; ML 1614 ej med; ML 1617 Per; ML 1618 
Hanns; ML 1620 Peder 1 dlr. Under tiden står för Lera i Endre: TL 1614 
Jacob; ML 1617 Peder, även indester Jacob; ML 1618 Peder; ML 1620 Per 2 
dlr.
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och jordeboksskatten medan Jacob betalade mantsalskatten.154

4) Österby i Garde: om gården angavs i ÖL 1618: »ligesaa [som 
Bote, se föregående]«, »Lauritz Biergis [Bjärge] haffuer brugt jorden 
i sex aar«. Enligt längderna ägdes Bjärges 1614–1618 av Laurits. För 
Österby nämns 1614 och 1617 Jacob. Det bör innebära att Jacob 1614 
och 1617 brukade Österby och kanske själv betalade mantalsskatten, 
medan Laurits Bjärge (enligt ÖL 1618) betalade jordeboksskatten. I 
tiondelängden 1614 står emellertid Laurits (»Lasse«), inte Jacob, för 
Österby; detta år betalade tydligen Laurits kyrkoskatten och jorde-
boksskatten medan Jacob betalade mantalsskatten.155

Möjligen kan ytterligare två gårdar ha befunnit sig i samma situation 
som de fyra ovannämnda.

1) Stumle i Alva, men här kan källornas uppgifter alternativt förkla-
ras med att Stumle övertagits av gården Gudings först samma år som 
ÖL 1618 skrevs. Senare hade Stumle en egen husbonde, vars styvfar 
köpt gården omkring 1633 från Gudings.156 

2) Kyrkebols i Garde, men här kan källornas uppgifter alternativt 

154 Bote i Garde: TL 1614 Elian 2 mk, varvid namnet Elian är skrivet i klammer 
med Autsarve 5 mk; ML 1614 Jacob; ML 1617 kanske ej med, men kanske 
står indester Jurgen (kan dock lika väl avse Alskog); ML 1618 ej med; ML 
1620 bland befriade gårdar: Jacob. Under tiden upptas Autsarve i Garde i 
samtliga nämnda längder med namnet Elian (Illian) (betalar 2 dlr 1620); 
dessutom nämns för Autsarve indestern Jacob 1618 och 1620.

155 Österby i Garde: TL 1614 Lasse ½ mk; ML 1614 Jacob; ML 1617 indester 
Jacob; ML 1618 ej med; ML 1620 befriade Niels. Under tiden nämns Bjär-
ges i Garde enligt följande: ML och TL 1614 Lavritz 4 mk; ML 1617 Lau-
ritz; ML 1618 Laurs; ML 1620 ej med bland bönder, bland indester Michell.

156 I ÖL 1618 heter det om Stumle: »Larendz [Laurits] Gudding i Alue bruger 
jorden som hör der thill«. Senare hade Stumle en egen husbonde. 1653 bru-
kades Stumle av Christen Mattsson, vars styvfar köpt gården för 20 år sedan 
av Lars Gudings (säkert identisk med den ovannämnde Laurits). Stumle 
omnämns i längderna 1614–1620 med ett personnamn, vilket bör innebära 
att gården var bebodd. 1620 är namnet detsamma som för Gudings, nämli-
gen Laurits. Till och med 1618 hade dock Stumle andra mansnamn, antag-
ligen bönder som var och en innehade Stumle under kort tid. Längderna 
anger följande för Stumle i Alva: TL 1614 Mats 2 mk; ML 1614 Nils; ML 
1617 Jacob; ML 1618 Jacob. ML 1620 Lauritz 2 dlr. Under samma tid upp-
tas Gudings i Alva i samtliga dessa längder med namnet Laurits (1620 även 
med 2 dlr).
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förklaras med Kyrkebols avyttrats av gården Tälleby kort efter det att 
ÖL skrevs. I längden 1620 har Kyrkebols troligen namnet Hans. Sena-
re på 1600-talet hade Kyrkebols egna husbönder.157 Kyrkebols är en av 
de gårdar, som brukades av en flergårdsbrukare 1614, nämligen Anders 
Tälleby i Garde (se nedan).

2.24 Präster eller Visbybor skattar för gården 1618 (kategori 5)
5 gårdar anges i ÖL 1618 innehas av präster. Av dessa låg 2 i Halla 
ting, där listans upprättare (antagligen tingsdomaren) var kritisk till 
prästens gårdsinnehav, ty han skriver om Malms och Nykvie i Dalhem: 
»Malms, haffuer prestenn. Nyquie, haffuer och presten att hand motte 
dem affstaa at de kunde bliffue besiddenn«. Att döma av längderna 
1614–20 var gårdarna inte bebodda.158 Trots invändningarna 1618 för-
blev de i prästerlig ägo. Ännu 1653 brukades de av herr Holger i Dal-
hem, som för 26 år sedan köpt dem av sin företrädare.

För Nygårds i Kräklingbo skattade herr Nils. För Snausarve i Alskog 
skattade herr Hans sedan 4 år. För Hägulds i Garde skattade herr Nils.

Att en präst skattade för en gård förekom också enligt ÖL 1585, näm-
ligen för 7 gårdar. Innehavet varade inte länge – ingen av de 7 inneha-
des 1618 fortfarande av en präst.

Även under senare århundraden har det förekommit att präster på 
Gotland utöver sitt bruk av prästgården även varit ägare privat av en an-
nan gård. Det har inte varit särskilt vanligt; det har varit undantag, inte 
regel. Emellertid är det rimligt att förmoda att sådant förekom mycket 
tidigt och även på medeltiden. Då var ju de gotländska prästerna inte 
sällan bondsöner, och kan därmed i vissa fall ha ärvt gårdar. Ett av de 
äldsta gotländska breven om gårdsköp speglar just en sådan situation. 
Prästen Joan i Hablingbo sålde 1527 till bonden Peder Stjaups gården 
Lunde i samma socken, som han ärvt efter sin avlidne fader Jacob.159

Prästens privata gårdsägande omnämns också i den äldsta bevarade 

157 Kyrkebols i Garde. Om gården anges i ÖL 1618: »haff:r veret öde i 16 aar. 
Dommergaarden haffuer skattet der for«. Längderna innehåller följande: 
TL 1614 Anders ½ mk; ML 1614 med men utan personnamn; ML 1618 ej 
med; ML 1620, bland befriade gårdar, Hans Birckeboes [läs troligen: Kyrke-
bols]. ML 1634, bland befriade gårdar, Michell.

158 De nämns ej i ML 1614, 1617, 1618, 1620.
159 Pergamentsbrev 1527 3/2, ViLA.
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stadgan om prästrättigheterna på Gotland 1587. Det fall som stadgan 
förutser är just det fall då prästen erhållit en ödegård att bruka. Be-
stämmelsen handlar om böndernas skyldighet att anlägga stängsel för 
prästgården. Bestämmelsen lyder:

»14 Om tyning för prästen. Med tyning att tyna för prästen att håldes 

efftersom gammalt hafwer warit och domeren med kyrkiowärderna att 

hafwa tillsyn att det blifwer fordrat effter gammel sedwane och doch så 

om prästerne är förundt någon ödegård at bruge som skattes af, skall 

bönderne icke beswärres med någon tyning eller annat arbede.«160

Två gårdar i Endre anges i ÖL 1618 vara brukade av Visbybor. Tings-
domaren Peder Kvie anger emellertid att det finns flera inte namn-
givna, samt att de är förfallna. Man anar hos tingsdomaren en negativ 
syn på stadsinflytandet: »Noch Lille Endergaard [Lilla Endregårde] 
som Andris Schotte bruger, ehr och slett øde, ehr ingen bygning paa, 
och Bierss [Bjärs] gaard som Johan Hacken bruger, ehr och slett øde 
for vden bygning, for vden de andre borgere gaarde som brugis, ehr och 
slett øde och forffeldt i grund«.

2.25 »Öde« och ej oförmögna gårdar 1618 (kategori 6)
Till denna kategori har förts 26 gårdar i 6 ting, vilka är noterade i ÖL 
1618 i ett sådant sammanhang att de anges vara »öde« i motsats till 
gårdar som uttryckligen anges vara »förarmade« och bebodda. Man 
skulle alltså ha väntat sig att dessa gårdar i längdmaterialet skulle fram-
stå som obebodda, men flera gör inte det.

Här finns 9 exempel på gårdar, som trots det som sägs i ÖL 1618 har 
varit bebodda enligt längderna 1614–1620.

Suderbys och Olarve i Hangvar. ÖL 1618: »haffuer wdj lang tid wer-
rett öde och ingen brugt jorden«. Bebodda 1614 och 1619–1620.161

160 Pappersbrev 1587 9/2 (1700-talsavskrift), Domkapitlet i Visby FXVIII:1, 
ViLA.

161 Suderbys i Hangvar: TL 1614 Birgitte 1 mk; ML 1614 Dinus; ML 1618 ej 
med; ML 1620, befriade gårdar, Olluff; 1619 TL (i Hangvar LIa:1) Oluff 20 
sk. Olarve i Hangvar: TL och ML (indester) 1614 Hans 1 mk 4 sk; ML 1618 
ej med; ML 1620, befriade gårdar, Hans; TL 1619 (i Hangvar LIa:1) »Hans 
Ollarffue 1 mk g«.
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Norrbys i Hejnum. ÖL 1618: öde i 7 år »och ehr ingen der paa eller 
bruger jorden«. Bebodd 1614 och 1620.162

Auråkre i Bäl. ÖL 1618: öde i 6–7 år, »och ingen schatt eller land-
gilde ehr kommen der fra«. Bebodd 1614.163

Ekeskogs i Källunge. ÖL 1618: öde i c:a 8 år, »ingen boed der paa«. 
Bebodd 1614 och 1620.164

Kvarne i Eskelhem. ÖL 1618: »slett øde i Eskelem som ingenn folck 
boer oppaa«. Bebodd 1614, 1618, 1620.165

Ajvide i Eksta. ÖL 1618: »öde 6 ar«. Bebodd 1614.166

Stenbjärs i Gerum. ÖL 1618: »öde 9 ar«. Bebodd 1614, 1620.167

Gandarve i Sproge. ÖL 1618: »öde 9 ar«. Bebodd 1614, 1620.168

De 9 ovannämnda gårdarna har alltså tidvis varit bebodda trots att 
de i ÖL betecknats som öde. Tydligen har någon annan betalt skatten 
än de som bodde på gårdarna. Det kan ha varit fjärdingen. För de tre 
sistnämnda gårdarna Ajvide, Stenbjärs och Gandarve, torde det emel-
lertid inte ha varit fjärdingen. De 3 gårdarna tillhör Eista ting, och där 
upptar ÖL 1618 en särskild avdelning för de gårdar, för vilka fjärdingen 
betalar skatt. Alltså får man förutsätta, att det var andra bönder som 
betalade skatten för Ajvide, Stenbjärs och Gandarve.

2.26 »Öde« gårdar av okänd ödesstatus 1618 (kategori 7)
Listorna från två ting, Hemse och Hablinge, har i sin helhet förts till 
denna kategori. Här finns 8 gårdar (4 i vardera tinget), som trots att 
de i ÖL 1618 anges ha varit långvarigt öde, har varit bebodda enligt 
längderna 1614–1620.

162 Norrbys i Hejnum: TL 1614 utan personnamn 1 mk; ML 1614, 1618 ej med; 
ML 1620, befriade gårdar, Jacob.

163 Auråkre i Bäl: TL utan namn 1 mk; ML 1614 Hanns; ML 1618, 1620 ej 
med.

164 Ekeskogs i Källunge: TL och ML 1614 Anders 2 mk; ML 1618 ej med; ML 
1620 med.

165 ML 1614 Jacob. ML 1618 med. ML 1620, befriade gårdar, Peder.
166 Ajvide i Eksta: TL och ML 1614 Hans 3 mk; ML 1618 och 1620 ej med.
167 Stenbjärs i Gerum: TL 1614 Jacob 2 mk; ML 1614, 1618 ej med; ML 1620, 

befriade gårdar, Peder.
168 Gandarve i Sproge: TL 1614 utan namn ½ mk; ML 1614, 1618 ej med; ML 

1620, befriade gårdar, Mogens.
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Myre i Fardhem. ÖL 1618: »öde i 16 aar«. Bebodd 1614, 1620.169

Salands i Linde. ÖL 1618: »öde i 22 aar«. Bebodd 1614, 1620.170

Petes i Linde. ÖL 1618: »öde i 15 aar«. Bebodd 1614, 1620.171

Magnuse i Rone. ÖL 1618: »öde i 32 aar«. Bebodd 1614, 1620.172

L:a Hallvards i Hablingbo: »haff:r verrit öde i 6 eller 7 aar och ingen 
bruger iorden. Ehr och nu i dette aar bleffuen besatt.« Bebodd 1614.173

Simes i Hablingbo. ÖL 1618: »öde i 24 aar, ingen bruger iorden«. 
Bebodd 1614.174

Nisse i Hablingbo. ÖL 1618: »öde i 10 aar«. Bebodd 1614, 1620.175

Almungs i Havdhem. ÖL 1618: »öde i 9 aar och ingen bruger ior-
den«. Bebodd 1614.176

Liksom vad gäller de ovannämnda gårdarna i kategori 6 har här tyd-
ligen någon annan betalt skatten än de som bodde på gårdarna. Det 
kan ha varit fjärdingen eller någon annan bonde.

2.27 Bebodda ödegårdar i regi av andra bönder 1585 och 1618
Genomgången av ÖL 1618 har entydigt visat att de flesta gårdar, som 
då kallades öde, i verkligheten var bebodda. Problemet är att det i de 
flesta fall inte anges vem som betalade skatten för dessa gårdar.

Emellertid har ett litet antal spridda uppgifter om vissa gårdar i ÖL 
1618 visat följande: de gårdar som andra bönder betalade skatt för var 

169 Myre i Fardhem: TL 1614 två gårdparter: Peder ½ mk, Jacob ½ mk; ML 
1614 indester Peder; ML 1618 ej med. ML 1620 befriade Peder. 

170 Salands i Linde: TL 1614 Peder 1 mk; ML 1614 indester Peder; ML 1618 ej 
med; ML 1620 befriade Peder.

171 Petes i Linde: TL 1614 Anders 1 mk; ML 1614 indester Anders; ML 1618 ej 
med; ML 1620 befriade Jacob.

172 Magnuse i Rone: TL 1614 Olof ½ mk. ML 1614, 1618 ej med. ML 1620 
befriade Joen.

173 L:a Hallvards i Hablingbo: TL 1614 Christopher, avgift 1 mk; ML 1614, 
1618, 1620 ej med.

174 Simes i Hablingbo: TL 1614 Lavritz, avgift 1 mk; ML 1614, 1618, 1620 ej 
med. Tiondeavgiften 1614 hade en storlek som får anses normal (flertalet 
gotländska gårdar hade en avgift mellan 1 och 5 mark).

175 Nisse i Hablingbo: TL 1614 Rasmus, avgift 1 mk; ML 1614 Katarina; ML 
1618 ej med; ML 1620 befriade Rasmus.

176 Det är osäkert om ÖL 1618 avser St. och/eller L:a Almungs. I TL och ML 
1614 omnämns två gårdar: Michel Almungs och Jacob Almungs med TL-av-
giften 2 respektive 4 mk. Tiondeavgiften 1614 hade en storlek som får anses 
normal (flertalet gotländska gårdar hade en avgift mellan 1 och 5 mark).
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i vissa fall bebodda, och de gårdar som fjärdingen betalade för var van-
ligen bebodda.

Uppenbarligen rådde samma situation 1585. I ÖL 1585 är rubriken 
utformad på ett sätt, så att man inte utsäger att gårdarna var bebodda 
utan ger möjlighet till en annan tolkning; enligt min mening har man 
här varit taktisk för att ge bästa möjliga chanser för eventuella beslut 
i Köpenhamn om skattelättnader på Gotland. Av de 214 ödegårdarna 
i ÖL 1585 brukades flertalet, 140 st, av bönderna på en eller två andra 
gårdar. Det förefaller troligt att många av dem var bebodda.

En passus i det ovan relaterade brevet från Kungl. Maj:t till Gotland 
1585 pekar på det. Kungen har erfarit att »nogle bönder ochsaa skulle 
haffue thaget en deell samme ödegaardis eiendom wnder theris gaarde 
och haffue siden en siddendis paa thenom som thett lader bruge och 
giöre them dagswerk ther aff och hielpe nogit till aff giffthen som ther 
aff bör att gange.«

Det ligger nära till hands att förmoda att situationen var likadan 
1514 och tidigare. Redan i Gutalagen förutsätts att en bonde kan äga 
mer än en gård.

Det finns anledning att noggrant betrakta det som tingsdomaren i 
Rute ting, Dines Västrume i Rute, skrev i sin ödegårdslista 1618. Han 
uppgav antalet ödegårdar till 0. Han konstaterade »att ij Rude thinng 
findes inngen [ödegård] och icke heller nogen som bruger nogen denn 
andres jord, wider en som hand wiider sinne garrd thill legendes er 
medt all rette. Mend der som wij icke haffde hafft dj smaa haffner, som 
skiben kunde löbe thill, och bonnden icke der kunde for thientt sig en 
thunne bröd wnder thiden, eller en daler pennge, thill att lösse sinn 
skatt medt, daa haffde dett lenge siden weredt øde medt denum.« Allt-
så: i Rute ting fanns inga ödegårdar, tack vare att man fick använda sina 
små hamnar och de inkomster som därigenom erhölls. Men följande 
formulering förefaller tvetydig: det fanns inte »någon som brukar nå-
gon den andres jord, vidare än som han vet sin gård (sina gårdar?) till-
liggande är med all rätt«. Det är svårt att veta vad Dines Västrume lade 
in i begreppet med all rätt. Vi bör nog räkna med att det även i Rute ting 
fanns ödegårdar som brukades av andra bönder.

Ödegårdarna kunde i princip utnyttjas på två olika sätt, antingen 
som arrendegårdar under förhållandet som kan beskrivas som dubbelt 
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ägande (se nedan), eller som obebodda komplement till den egna går-
den. Janken Myrdal har konstaterat att »detta i sig (var) ett hinder 
mot återuppodling, eftersom de nya ägarna ville behålla marken i bruk 
under sina gårdar«.177

2.28 »Dubbelt ägande« av gårdar
Det som beskrivits i skildringen ovan är ett system, där förmögna bön-
der kunde disponera ödegårdar, som i vissa fall beboddes av en annan 
brukare, kanske den tidigare ägaren. I vissa fall var det skattekollektivet, 
fjärdingen eller socknen, som gick in och betalade skatten. Tydligen har 
i vissa fall systemet kunnat fungera så, att bönder på obestånd har kun-
nat sitta kvar på sin gård, medan någon med kapital, fjärdingen eller en 
annan bonde, övertagit skatteansvaret och kanske hela ägandet. 

Man kan beskriva systemet som ett slags »dubbelt ägande«. Hur 
systemet fungerade i detalj är okänt, men det kan möjligen ha haft vissa 
drag av senare tiders kreditgivning och belåning av fastigheter.

Några gotländska hembygdsforskare har givit mig följande tips om 
ett antal gårdar från 1600-talets senare hälft och senare, där ägande-
förhållandena verkar uppvisa drag av »dubbelt ägande« eller liknande 
förhållanden.

Mickels i När ägdes på 1670- och 1680-talen av en Frans, som avled 
1695. I mantalslängderna 1694 och 1696 står som ägare kyrkoherden 
Oxenwaldt, som 1694 sålde gården för 80 daler till bröderna Johan och 
Per Franssöner, den förre ägarens söner. De delade Mickels i två parter, 
och deras ättlingar har sedan varit bönder där till slutet av 1900-talet 
(på den ena parten ännu idag).178

Lingsarve i Näs ägdes 1653 av Oloff Larsson, som hade köpt gården 
av prästen Claus Trogillides i Havdhem. »Denne Oloff är troligen son 
till förre ägaren« Lars, omnämnd 1646.179

Klinte i Follingbo beboddes 1683–1707 av Casper Hansson Klinte, 

177 Myrdal 2000.
178 Uppgift av Per Häglund, När, i brev 2000 2/4 till förf., som härmed framför 

ett hjärtligt tack.
179 Nils Olofsson, Näs socken [I], Visby 1985, s. 123. För flera muntliga uppgif-

ter om detta och hithörande frågor vill jag dessutom erkänna min tacksam-
hetsskuld till numera framlidne Nils Olofsson.
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samtidigt som en del av gården (brukad av Casper?) ägdes av prästen 
Arent Felderman i Follingbo.180

Gotländska domböcker från 1600-talets senare hälft verkar inne-
hålla flera belägg på mer eller mindre komplicerade ägosituationer.181 
Austers på Fårö beboddes 1670 av Eskil Austers; till denne ville prästen 
herr Johan sälja gården men de kunde inte komma överens om pri-
set. Spillings i Othem ägdes 1670 av Johan Schröder, som stämdes för 
skatterest; samtidigt beboddes gården av Jacob Spillings, som stämde 
Johan för slagsmålsskador. Grausne i Lokrume beboddes 1682 av Olof 
Grausne, men skatten betalades av Petter Dahlborg. Stora Tollby i Fole 
beboddes 1699 av Hans Larsson Stora Tollby, men denne stämdes av 
nämndemannen Per Medebys i Ekeby som tydligen givit Hans upp-
drag att sköta gården.

Skattelängder och domböcker från och med 1600-talets senare hälft 
innehåller säkerligen många ytterligare exempel. De är emellertid 
tidskrävande att eftersöka och källorna kan ofta vara svårtolkade. Sä-
kerligen har det tidigt funnits ett kreditsystem i det gotländska agrar-
samhället. Vad gäller 1700-talet kan det spåras i bouppteckningarna. 
Vissa förmögna bönder hade innestående krav hos flera andra bönder. 
Dessutom hämtade bönder krediter hos präster och Visbyborgare. Re-
dan Gutalagen (GL 65) innehåller ett förbud mot detta: »Borgande av 
stadsboar är ock förbjudet. Ingen köpe mera, än han då strax gäldar.« 
Säkerligen efterlevdes inte förbudet!

I Revisionsboken 1653 och i ÖL 1585 och 1618 framgår att Visbybor-
gare ägde gårdar på Gotlands landsbygd. Även pantsättning omnämns 
i 1653: Bockes i Fröjel hade pantsatt en åker till hamnfogden. Ett tidigt 
exempel på pantbrev finns från Alskog 1639 och beskrivs på följande 
sätt: »et pantebreff lagligen giffvit aff Jon Hesleby, settingsdommer 
til Burß seting dhen 5 septemb. 1639, dher utdhj formäleß att And-
hers Romundtz j Allskouff war till wällförståndigh man Baltzar Smidt, 

180 Uppgift av Karin Felderman, Stockholm, i brev 2000 15/3 till förf., som 
härmed framför ett hjärtligt tack. Källor: Gotlands norra härads dombok 
1683 16/10, 1687 11/3, 1688 28/3, 1689 13/11, 1697 9/2, 1707 okt.

181 Uppgifter av Anders R. Johansson, Hellvi, i brev mars 2000 till förf., som 
härmed framför ett hjärtligt tack. Källor: Gotlands Nordertredings dombok 
1670 vt § 22, 56, 60. Gotlands norra häradsrätts dombok 1682 st § 13 pag. 
581, 1699 vt § 126.
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borgmäster j Wijßby skyldigh 108 dr smt och såsom be:te Andherß 
Romundtz inthet war mächtigh samma post till wälb:te borgmäster 
betala, haffuer han forty uthj underpant honom och hans arffwinghar 
oplåtit Öffueroß sågeqwarns ställe opbyggia och sigh till nytto bruka 
till dheß han eller hans arffingar sine uthlånte penningar mächtige 
bliffwe«.182 Arrangemang av detta slag, där större eller mindre delar av 
gården sattes i pant, har antagligen inte varit ovanliga.

Det ovan beskrivna inslaget i det gotländska bondesamhället, som 
jag vill kalla dubbelt ägande, stämmer väl överens med bilden av ett 
ägarmässigt rätt rörligt agrarsamhälle. Den bilden har jag försökt teck-
na i annat sammanhang. Jag har därvid hänvisat till Majvor Öster-
grens arkeologiska undersökningar, till Gutalagens bestämmelser och 
till min undersökning av gotländska pappers- och pergamentsbrev.183 
Till detta skall läggas Åke G. Sjöbergs (1981) analys av Revisionsbo-
ken 1653, som visar »att hela 37 procent av gårdarna bland skattehem-
manen hade bytt ägare genom köp under en mycket kort tidsperiod« 
och därför måste »bilden av de många släktgårdarna betecknas som 
genomfalsk«.184

Till sist bör understrykas att det dubbla gårdsägandet såsom det 
framträder i skriftliga källor i början av nya tiden uppenbarligen inte 
hade någon stor omfattning. De fall som påträffas har helt klart ka-
raktären av undantag från huvudregeln: en bonde – en gård. Man bör 
räkna med att samma förhållande gäller medeltiden. Hade flergårdsä-
gandet under denna period medfört att det byggdes upp gårdskomplex 
hade dessa varit synliga i de historiska källorna i början av nya tiden. 
Och som bekant lyser då gotländska storgods helt med sin frånvaro!

2.29 Ödegårdsfrågan under svensktiden 1645–1730
Under den svenska tiden från och med 1645 fortsatte i länsräkenska-
perna avkortningarna i jordeboksskatten för gårdar som var så kallat 
»öde«, det vill säga icke-betalande. Emellertid minskade ödesavkort-
ningarna i början av 1700-talet för att snart helt upphöra. Ödegårds-

182 Gotlands sudertredings dombok 1655 7–8/11, Svea Hovrätts renoverade 
domböcker Gävleborg 4, s. 397v–398, RA.

183 Siltberg 1990a, 1990b, 1993 s. 73ff.
184 Sjöberg 1981 s. 120.
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frågan sågs alltfort som ett stort problem under hela 1600-talet och 
1700-talets första decennier.

För lokalsamhället var det viktiga att kunna utverka skattebefrielser 
från överheten. Redan i de första riksdagsbesvären från Gotland 1646 
framhålls frågan: bönderna vill att för »öde och forarmede gaarde« 
skall kunna beviljas »nogenn aars frihed«.185

På myndigheternas sida fanns det genom decennierna en ambiva-
lens inför om man skulle satsa på att få gårdarna besatta med en åbo 
eller om man skulle tillåta gräsgäld. En misstänksamhet mot gräsgäld 
syns i Kammarkollegiets brev 1646 5/12 till landshövdingen Åke Hans-
son Ulfsparre:

»… att såsom vi intet hålle rådeligit att hemmanen utsättes på gräs-

gäld utan heller att man förordnar åboe däruppå tillåtandes den … så 

många års frihet som hemmanet varit öde till«.186

Den gotländska ödegårdsfrågan anknöts tidigt under svensktiden till 
frågan om båtsmän. Det framkommer i det förläningsbrev för Gotland 
som drottning Christina 1652 2/6 utfärdade till arvprinsen Carl (X) 
Gustaf. Där heter det:

»Och emedan der opå landet een stoor deel ödhedhemman finnas, som 

nu widh denne tijdh onyttige och obrukadhe liggia. Hwarföre hafwer 

Wij der hän förordnat till tuhundrade knechter, som här j Swerige inge 

heemkall hafwer, bådhe samme ödhes hemman att optaga och bruka 

emodt der af gåendhe wthskylder till H:s Kärh:t [Hans Kärlighet = 

Carl Gustaf] effter frijheets åhrens förlopp. Som elliest att på alle hen-

delsser wara H:s Kärl:t widh handen att inläggias på Guarnizonen, der 

sådant behöfwas kunde.«187

Huvuddregen i utvecklingen 1646–1750 framgår av tabell 6.

185 Original: Riksdagens arkiv, Allmogens besvär, Gotlands län, R 5446, RA. 
Kopia: film AB 32, ViLA.

186 Kammarkollegiet, kansliet B IIa1:37 s. 2257, RA.
187 Stegeborgssamlingen E 216a, RA; kopia i Avskriftssaml. 317:4 s. 269–272, 

ViLA.
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Tabell 6 
Mantal avkortat i jordeboksskatten som öde m. m.  
på Gotland 1646–1750

År Öde mantal Frihetsupptaget 
Mantal

Förmedlat 
inkl. *utfattigt 

mantal

Förbränt och 
underlagt 

mantal

1646  12 39  12*  2

1649  47 40  21* 11

1651  35 63 152* 13

1655  69 17 158*  6

1657 113 12  15*  2

1659 218  9 182*  3

1660 249 16   ?  3

1661 255 15  22  2

1665 208 47  29  2

1666 180 66  62  2

1684  11 65  42  1 ½

1690   1  4  76  1 ½

1694  14  0   ?  ?

1695  25  0  74  ?

1696  37  0  77  ?

1697  48  0  76  ?

1698 139  0  76  ?

1699 153  0  76  ?

1700  53 75  77  2 1/4

1701  35 47  77  ?

1705  15 12  77  ?

1710  12  3  80  ?

1715  26 27  79  2

1716  10 29  79  ?

1717  10 25  79  2

1718   9 23   –  –

1719  10 19   –  –

1720  13 11   –  –

1725  21  6   –  –

1730  18  4   –  –

1740    1/4  0   –  –

1749   »5/8«  0   –  –

1750   0  1   –  –

Källor: 
1646–1666: Birgit Arfwidsson Bäck 1967 tab. 19 s. 153, jfr tab. 11 
s. 144f, s. 72–75.
1684: EIa:2 s. 39–41, 78–80; 1690: EIa:8 s. 76, 135, ViLA.

150-gotlands_landsbygdssamhalle-inlaga_del_2-130415.indd   216 2013-04-15   18:03:09



Gotlands gårdssamhälle 1413–1900 och ödegårdsfrågan 1514–1750 • (5)

331

1690–1730: Gunnar Kellgren 1942 tab. 5–6 s. 239f, jfr s. 212–216 (här 
har talens bråkdelar utelämnats). Vissa årgångar här utelämnade.
1740–1750: Landskontoret, ViLA: 1740 EIIIa:22 s. 8–11, 25, 29; 1749 
EIIIa:29 s. 16, 45, 209, 797; 1750 EIIIa:30 s. 14f, 43–45, 401.
Underlagt mantal 1684–1717: Landskontoret EIa:2 s. 43, 81; EIa:8 
s. 81, 138; EIa:18 136f, 162, 233; EIa:33 s. 266, 321f; EIIIa:1 s. 422, 424, 
ViLA.

Kommentar:
Tabellen utgör en fortsättning på tabell 4 ovan.

Tabellen anger inom varje grupp inte antalet gårdar, utan den sum-
merade mängden mantal. Ungefär en tredjedel av Gotlands gårdar 
hade en mantalssiffra som var mindre än 1 (Siltberg 1986 s. 202f). Det 
medför att man kan utgå från att antalet gårdar var något högre än de 
tal som anges i tabellen.

I kolumnen »Förmedlat« inkluderar talen för 1646–59 även antalet 
mantal som anges vara »utfattiga«.

»Förmedlade« gårdar anges inte i länsräkenskaperna efter 1717 be-
roende på att dessa gårdars mantalssiffror angavs (med »förmedlat« 
tal) i jordeböckerna från och med 1718.

Beträffande underlagt mantal anger Arfwidsson Bäck att det vissa 
år redovisas tillsammans med förbrända gårdar. Kellgren saknar upp-
gifter om underlagt mantal. Jag har eftersökt uppgifter i länsräken-
skaperna 1684, 1690, 1700, 1715 och 1717. Där omnämns följande un-
derlagda hemman. Samtliga nyss nämnda år nämns 1 mtl Änggårde i 
Björke (Djurgården) och ½ mtl Högbro i Halla som var underlagda 
Roma Kungsgård. Därutöver nämns 1700, 1715 och (indirekt) 1717 ½ 
mtl Hemsarve i Hejnum som var underlagd Prästgården, samt 1700 1/4 
mtl Kutemora på Fårö som var underlagd prästgården Svens på Fårö. 
Tre av dessa gårdar (Änggårde, Högbro, Hemsarve) ströks ur jorde-
boken vid skattläggningen 1747 (Siltberg 1990). Från och med 1718 
finns Underlagda hemman inte som rubrik i länsräkenskapernas årliga 
kapitalräkning.

Beträffande 1749 anger länsräkenskaperna ingen »öde« gård. 
Emellertid finns i den extra ordinarie avkortningslängden (EIIIa:29 s. 
797) gården 5/8 mtl Lilla Hellvis i Fole omnämnd (utan mantalssiffra) 
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för att den skulle skatteavskrivas. 1750 omnämns som frihetsupptaget 
samma gård samt en gård på 3/8 mantal (sammanlagt 1 mantal).

Jag har hämtat huvuddelen av uppgifterna i tabellen från två tidigare 
forskare, nämligen för tiden 1646–1666 från Birgit Arfwidsson Bäck 
(1967) och för tiden 1690–1730 från Gunnar Kellgren (1942). Deras 
framställningar behandlar Gotlands jordbrukssamhälle men har något 
olika inriktningar, Arfwidsson Bäcks på statsförvaltning och kamerala 
förhållanden, Kellgrens på demografi och ekonomi. Båda forskarna 
beskriver den gotländska samhällsutvecklingen och jag skall här ge ett 
kort sammandrag av deras framställningar med vissa kommentarer.

Både Kellgren och Arfwidsson Bäck är på det klara med att öde i detta 
sammanhang är en kameral term, som inte säger något om huruvida 
gården var bebodd eller inte. »Skiftningarna i ödesmålen visa näm-
ligen enbart fluktuationerna i den jordbrukande befolkningens skat-
teprestationsförmåga«, konstaterar Kellgren (1942 s. 213). Ödeshem-
man är »ett hemman som av kronan klassats som öde … [Om detta] 
alltid är lika med att det inte fanns någon åbo boende där, kan dock 
inte avgöras«, konstaterar Arfwidsson Bäck (1967 s. 99).

Först några ord om länsräkenskaperna vid denna tid. I den årliga 
landsboken redovisas först kronans inkomster, där en mycket stor del 
utgjordes av gårdarnas årliga ränta och andra inkomster enligt jorde-
boken. Den andra stora avdelningen i landsboken avser förstås utgif-
terna, varefter olika specialräkningar följer. Dock finns först direkt ef-
ter inkomsterna en avdelning för »Avkortning«, där man uppräknar 
de inkomster som aldrig kommit till stånd och som därför frånräknats, 
avkortats, inkomsten. Det är i avdelningen »Avkortning« man åter-
finner redovisningen av ödegårdar och liknande. Bland avkortning-
arna redovisades dessutom gårdar som avdelats för särskilda ändamål, 
förläningar, privilegier och friheter. Det var gårdar som avdelats till 
belöningar och förmåner för enskilda personer och till boställen för 
länsmän och andra ämbetsmän, det var prästgårdar och liknande 
(»clereciets friheter«). Även »posthemman« fanns för bönder som 
skötte posttransporterna till Öland. Vad gäller 1650- och 1660-talen 
uppräknar Arwidsson Bäck (s. 72) bergfrälse (Lummelunds bruk), gar-
veri och gästgivare.
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Arwidsson Bäck (s. 72–75) ger för 1650- och 1660-talen följande bild 
av ödegårdarna och de andra grupperna av skattebefriade gårdar som 
uppräknas i tabell 6. Vid denna tid var det den så kallade ordinarie 
avkortningen som »var störst och omfattade i allmänhet 3/4 av hela 
avkortningssumman. De bestod av olika slags hemman, som fått sin 
skatt avdragen i större eller mindre utsträckning, t.ex. öde, utfattiga, 
upptagna, förmedlade (=lindrade) eller avbrända hemman. … I gen-
gäld upptogs bland uppbörden en gräsgäld eller ödesränta, oftast beta-
lad av de till ödehemmanet omkringboende bönderna.

De upptagna hemmanens antal var ganska stort i början av svensk-
tiden, sjönk efter 1651 men ökade åter omkring 1661 och då i sam-
band med att ödeshemmanen minskade … Vad beträffar de utfattiga 
och förmedlade hemmanen är sammanhanget mera oklart. Förmed-
lat hemman har i de gotländska räkenskaperna inte haft den i övriga 
Sverige allmänna betydelsen av att hemmanet på grund av sin svaga 
bärkraft fått mantalet nedsatt utan endast lindrat. Skillnaden mellan 
förmedlade och utfattiga hemman vad gäller befrielser har särskilt 
efter 1660 varit obefintlig. De utfattiga … förekom redan 1646 och 
ökade … och omfattade 1654 och 1659 över 10 procent av öns mantal. 
Efter 1656 fördes de utan hemmansangivelse över till att kallas för-
medlade och – med undantag av 1658–1659 och delvis 1660 – avskaf-
fades därefter …

Därmed har efter 1660 gårdar i behov av lindring förts över till de 
förmedlade hemmanen istället för de utfattiga men om det har haft 
någon reell betydelse är svårt att avgöra … Under de första åren har 
antalet lindrade (utfattiga och förmedlade) varit relativt litet (omkring 
20 mantal), för att 1651–1652 nå en topp på 150–160 mantal. Därefter 
sjönk antalet ner till 40 och 1659 åter 190 för att sedan nästan helt 
försvinna … [Det] måste även betraktas som ett resultat av myndighe-
ternas politik och deras bedömning av hemmanens bärighet … [samt] 
förändringarna omkring 1660 … då alla lindringar nästan helt avskaf-
fades. Detta kan nämligen ses i samband med den allmänna åtstram-
ningspolitik drottningen införde vid denna tid … trots att ön under de 
föregående åren drabbats av flera missväxter.

Vad beträffar de övriga avkortade hemmanen, nämligen avbrända 
och underlagda, var de mycket få och uppgick i allmänhet endast till 2 
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á 3 mantal. Underlagda var de hemman som sorterade under klostret 
eller djurgården«. 

Det var missväxterna som var den främsta orsaken till ödegårdarnas 
tilltagande, konstaterar Arfwidsson Bäck, och myndigheternas mest 
framgångsrika metod för att ge gårdarna nya brukare var att avdela 
båtsmän för ändamålet. Hon skriver (s. 104):

Det framgår »att ödegårdarna verkligen blev ett problem … sär-
skilt från 1657 och de följande åren. Till stor del berodde ökningen just 
dessa år på missväxterna och trots att man förmedlat och lindrat ett 
stort antal hemman ökade ödegårdarna … [Där]efter 1661 gick kur-
van sakta men definitivt nedåt, samtidigt som de upptagna hemma-
nens kurva allt mer strävade uppåt. Detta år har kronan börjat lyckas 
få bukt med ödesproblemet.« Hon fortsätter (s. 105–107): »Som de 
viktigaste orsakerna till ödeshemmanens stora ökning under 1650-ta-
let får nog missväxterna sägas ha varit. Dessa förekom 1657–1660. Un-
der de sistnämnda åren 1659/60 framgår av brevmaterialet skildringar 
om hur tillståndet varit, ingen skatt kunde uppbäras, redan tidigt på 
våren var all spannmål slut till bröd och nästa vårs utsäde, många bön-
der svalt ihjäl, andra föredrog att fly till fastlandet. På denna missväxt 
följde sedan liksom 1658 en kraftig boskapsdöd. Under samma period 
var även de extra hjälperna ovanligt höga och detta bidrog troligen … 
Båtsmanshållet har varit en ofta förekommande klagopunkt, vilket 
liksom andra pålagor, t.ex. dagsverken också kan ha bidragit till ödes-
hemmanen … I slutet av 1650- och i början av 1660-talet … har 
myndigheterna låtit de hemvändande båtsmännen få uppta ödehem-
man. Någon opposition mot detta har inte framkommit i brevmate-
rialet … Av dessa hade 47 [båtsmän] upptagit ödehemman för vilka 
mer än hälften redan skattade. Utan tvivel har båtsmännen haft den 
största betydelse, när antalet ödeshemman började minska på 1660-
talet.«

Det är rimligt att tänka sig att det förekom en dragkamp mellan de 
ämbetsmän som ville besätta ödegårdarna och de som ville säkra båts-
mansrekryteringen. Jag har inte haft möjlighet att närmare undersöka 
saken. En brevväxling av detta slag finns refererad av Knut Stålhand-
ske i en tidningsartikel på 1930-talet (»1933«). Generalguvernören 
tillskrev 1664 30/4 Amiralitetskollegium och berättade att de båtsmän 
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som tagit upp ödegårdar hade begärt »belöning« för sitt arbete och 
att det vore bäst om de fick sitta kvar på gårdarna. Amiralitetskollegiet 
svarade 1664 15/12 att Kungl. Maj:t medgivit att de båtsmän som ville 
sitta kvar på gårdarna fick göra det – om de skaffade nya lämpliga karlar 
till båtsmän i sitt ställe! (Se även Olsson 1993 s. 18f.)

Den gotländska ödegårdsfrågan behandlades utförligt 1669 av den 
svenska kronans undersökningskommission till Gotland med flera av 
drottning Christinas underhållsländer. Ett huvudsyfte när det gällde 
Gotland var att undersöka hur drottningens utarrendering av Gotland 
till Momma-Reenstierna fungerade.

Kommissionen framhöll i sin rapport en rad orsaker till de många 
ödegårdarna på Gotland. Tre orsaker framhöll kommissionen att de 
hade försökt avhjälpa genom att utfärda kungörelser. 1) Fogdarna be-
ordrades hålla efter böndernas skattebetalningar så att ingen bonde 
fick samla skatteskulder på hög. 2) Det förbjöds att upplåta ödegårdar 
för gräsgäld. Istället skulle man använda böndernas dagsverksskyldig-
het till kronan till att slå höet och underhålla ödegårdarnas stängsel. 
3) Böndernas skuldsättning hos Visbyborgarna skulle avhjälpas bland 
annat genom att årliga varutaxor upprättades gemensamt av repre-
sentanter för stad och land. Som andra orsaker pekade kommissionen 
på pesten, missväxten, tullhöjningen som drabbade böndernas han-
del med de främmande, underhållet av för många kyrkor och präster. 
Kommissionen ansåg att de drygt 40 pastoraten borde nedbringas till 
ett tjugotal, vilket i så fall, om Kungl. Maj:t slog in på den linjen, finge 
ske efterhand när pastoraten blev vakanta.

Vältaligt framhöll också kommissionen att det till stor del var den 
gotländska allmogens eget fel att man hade så många ödegårdar:

»9) Ähr och bondens allmenna och egen lättja till hans förderf een 

hufwudorsaak, ty intet wärck giöres af honom, ther han ickie sin maak-

ligheet uti sökt hafwer, som förfarenheeten noogh uthwijsar, brukandes 

än tå thessutom dagen mästa deels half till sitt ahrbete. 

10) Förderfwas bonden mycket af thet goda lefwerne han dageligen 

wedh upfödes, ther han heller will gifua penningar än sielfwa pertzelen, 

på thet han then samma förtära måste. Thesslijkast upgår mycket wedh 

theras stoore bröllop, barndoop och begrafninger som hoos Gotlen-
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ningen mehr än uthj någon annor ohrt till öfwerflödh ihnnrijtadhe ähro, 

hwilke alle upräknade styckie ähro förnembste ohrsaken till gårdernes 

ödhe blifwandhe och almogens oförmögenheet, föruthan andre skiäl af 

mindre werdhe ther then rijke bonden uthöder then fattige och somb-

lighe alt för otijdigt bruka hampn kiörninger och låta åkerbruket blifwa 

tillbakars, sampt när arfskifte hållas skall, mehna arfwingarne thet wara 

een skyldighet at thee böra thill bytet kalla dommaren then the sedan 

thet bästa af boodt [sic] gifwa, fast än förrådet är ganska ringa.«

I slutet av citatet framskymtar kommissionens kritik mot de gotländ-
ska domarna eller länsmännen. Den finns också mera utförligt på an-
nan plats i resonemanget. Kommissionen framhöll nämligen att såväl 
borgare, präster och länsmän pressat bönderna på ett oskäligt sätt. Be-
träffande länsmännen (domarna) heter det: »5) Thesslijkest ähr och 
almogen af lendsmennen, them the dommare kalla, noogh tryckt blef-
wen, hwilcke icke allenast medh allmogen kiöpslagat, uthan och them 
tillhållit at giöra sigh ahrbete och tienst, sampt genom hwariehanda 
greep sökt att giöra någon them närbelegen gårdh ödhe, på thet the 
honom måge bruka kunna för gräsgieldh.«

Kommissionen framhöll också att det fanns män på Gotland som 
gott kunde ta upp ödegårdarna. På vissa gotländska gårdar fanns det 
många fullvuxna karlar. Kommissionen skriver vidare i sin rapport: 

»Dhetta föruthan allernådigste Konung, skulle och ickie ringa till 

ödesgårdernes uptagandhe hielpa, om the store boolagh som på skat-

tegårdarne sig tillsammans leggia på något sätt skillias kundhe, ty på 

Gottlandh ähr nu för een wahna inrijtat när månge arftagandhe till 

gården berättigade ähro, giöra the een af sigh till förman, then the 

hussbondhe kalla, hwilcken för all gårdzens utskylder swara skall och 

alle the andhre medh theras hustror tiene thenne hussbonden, ther 

af tå föllier att han får flere tienare än honom aff nöden ähro, och the 

månge personer förtära alt thet gården inbringa kan, hwar emot andre 

måste wara öde och obrukade, förmehnandes wij under Eders Kongl. 

M:tz nådigste förbättringh, att gienom båtzmans skrifningen sådane 

stoore bolagh separeras kunde, om Eders Kongl. Maij:t tecktes befalla 

och allom weeta låta at på the gårder först båtzmän tagas skola, ther 
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som flere än twå fullwuxne och arbetsföre karlar på een heel eller half 

gårdh wistas och sig uppehålla, och the andre hemmanen förskonas 

medh någon karls uthtagandhe, medan så månge mans personer på ett 

hemman tillsamman finnas, så frampt ickie Eders Kongl. Maij:t nå-

digst teckes, af Kongl. macht strax stadga huru många fullwuxna karlar 

på een gårdh sig uppehålla måge, och om tå ickie ödesgårdarne till 

bruuks uptagas och beboos kunde«.

Kommissionen menade alltså, att det fanns lämpliga karlar på Got-
land, men tillfogade genast därefter att det fanns ett problem, men 
pekade då på ytterligare en lösning: invandring från Ösel! Kommis-
sionen skriver i sin rapport: 

[Om] »äntå i mangel af manskap och folckets ringa tillwexandhe efter 

then hårdhe utståndne pestilentielsche siukdom uti ödesmåhl lembnas 

skulle, tå giöres af oss till Eders Kongl. Maij:ts nådigste omdömme 

thet förslagh om icke ifrån Ösell till landets besettiandhe een deel aff 

the Ond [?] tyske bönder, som ifrån Kongl. Empterne sig till staden 

Ahrensburgh begifwit och nedersatt hafwa, och nu af bårgarne brukas 

för drengier, till Gotland transporteras kunde och them theras frijheet 

gifwas, sampt uti begynnelsen förstreckias någon spannmål och et paar 

hästar, huilcke ther uti landet eij mycket kåsta, tå ähr inttet twifwelsmål, 

att ickie thet folcket som wed hårdt ahrbete wahne ähro, och weeta 

at the ahrbeta åth sig sielfwe, warandes medh mycket ringa wahne at 

lefwa, ju i kort tijdh sigh före komma skohle, och well weeta att nyttia 

the godhe tillfellen, som thetta landet till penningers wpbringandhe af 

Gudh förundte ähro, och ther ofwan upå lära gottlenningen huru han 

sigh föda böör …«.

Den kungliga kommissionens nyordning i den gotländska ödegårdsfrå-
gan framgår klart av den kungörelse de utfärdade i Visby 1669 23/7:

»Förordningh om ödeshemmanens häfd och wpptagande på Gott-

landh, giordt af Hans Kongl. Maij:tz till thenna insul förordnade Kongl. 

herrar Committerade till Kongl. Maij:tz widare allernådigste behagh. 

Gifwit uthi Wijsby d. 23 julij 1669.
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Efther som här på landet Gottland wthaf åthskillige tillfällen och 

händelsser, många hemman äro öde blefwne, hwilckes uptagande och 

bebygning till Kongl. Maij:tz tienst och landzens ägit bästa, högeligen 

af nöden är, och lijkwähl gienom wisse orsaker sådanne ödesgårdars 

wpptagning till rättmätigt bruuk, aff een deehl förhindras, så och alde-

les, så och aldeles [sic!] efthersettias. Altså är för een nödhtorfft erach-

tat, fölliande förordning theröfwer at giöra.

1. Emedan icke ringa hindras, at ödeshemmanen eij till fullkomme-

ligh häfd antagas at beboos, thet een deel mechtige i landet hafwa sigh 

företagit at nyttia hemmanen för grässgiäld, altså blifwer härmedh alf-

warligen förbudit, at ingen efther thenne dagh ware sigh fougde, präst 

eller länsman eller någon annan, skall tillåtas at bruka någon gårdh för 

grässgiäld, uthan then som thet ringaste af gårdzens åker eller eng häf-

dar, skall therföre fulle skatten betala, utan all exception.

2. Men på thet gården och therass gierdzgårdar icke måtte läggias 

för fääfoot mädan then öde ståår, Ty skall tingzdommaren, efther herr 

Gouverneurens fördeelning, af allmogen så många dagzwärkiän tillord-

nas, som till engebergningen och giärdzgårdarnes weedhmachthållande 

åhrligen behöfwas, för hwilcke tingzdommaren skall wara skylligh, 

wnder befallningzmannens inspection, att låta berga gårdzens ängewall, 

hålla ett huus wedh macht uthi boostellet, ther höö förwahras kan, och 

så laga at giärdzgården allestädes goodh och wäll behållen blifwer, weet-

andes at ther gienom hans försummelse, något af thesse styckien, som 

honom påleggias, tilbakasettias, han tå skall skyldigh wara, skadan at 

bethala, och een annor settias till hans embete.

3. Till at giöra then nödhwändige daagzwercken till ofwanbe:te ödes-

gårdar, hållas allmogen medh alfwar, och betrachtas af h. Gouverneurn 

weedh thess påbiudande, huru mycket arbete hwar gårdh, efther 1654 

åhrs jordebook, medh kiördzler och hand arbetare förrätta borde, hwa-

raf först drages så många dagzwärcken, ploge och kiöredagar, som till 

Closteretz och Ladugårdszarbetet rijkeligen behöfwes, sedan tillordnas 

af thee öfrige till ödesgårdernes underhåld, så mycket arbete, som ther 

till efther förbe:te wijss finnes och betarfwas kan.

4. Theremoth wille herr Gouverneurn påbiuda låta, at inge [sic] 

fogde, tingsdommare, stockman eller rådhman, eller och någon annor 

skall härefther macht hafwa, at fordra dagzwärckie eller annat arbete till 
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sin nytta, af någon bonde, weedh 10 dr sölf:mtz bööter, och ther han 

fleere gånger medh sådant betredd blefwe, tå skall thensamme föruthan 

bööterne, ifrån tiänsten afsettias, eij heller skall bonden, skyldig wara 

till prästen mehra arbete at giöra, än honom tillföllie af 1648 åhrs giorde 

förlijkning åligger.

5. Låter och herr Gouverneuren een noga ransakning anstella, och 

undersökia, om och warande ödesmåhlet eller tillförende någre ägor 

ifrån hemmanet distraherade äro, antingen thee nu uthom hägnaden 

uthlagde woro, eller och någon i granskapet till sin marck lijtet eller 

mycket inkrächtat hade, och alt sådant straxt sitt förra hemman, åter 

tilläggia, hwarhoos och herr Gouverneurn een alfwarligh förmah-

ning gifwer, at ther någon wijste sigh af ödeshemmanetz ägor lijtet 

eller myckiet innehafwa, och nu weedh thenne ransakning sådant 

uptäckte, thensamme tå för all widare molest, när han thet intagne 

ifrån sigh gåfwo, härefther befrijas skulle, men döllies thet nu, och 

framdeeles sigh öppnar, sampt medh goode skiähl bewijses honom 

thet weedh ransackningen witterligen innehaft, tå skall thens[amme] 

straffas, så och för alle åhren tillbakars oafkortat uthgifwa och betala, 

hwadh ther således besutne ägor, kunne skattas at hafwa åhrligen 

kunnat skylda.

6. Befalles så wäll befallningzmannen som tingzdommare, at thee 

sigh beflijta, at förskaffa åboor på ödesgårdarne, och när någon sigh 

tilbiuder ett ödeshemman att uptaga, tå skall på jorderansakningen om 

gårdzens inrättande, frijheetsåhren, och skattens uthgiörande slutas, 

och för samma bonde nöiachtigh löfthe tagas, at han efther frijheets 

åhrens förlopp i sex åhr skatta skall, men kunde för bonden ingen cau-

tion nåås, tå tillsees om thet är een frisk karl, som hemmanet anträda 

will, och förnimmas hans förhållande ther han sigh tillförende uppehål-

lit, hwilcket när thet för ett godt rychte erkiennes, tå må thensamme till 

gården admitteras, och ther hoos uthtryckeligen præcaveras, at der han 

eij som wederböhr, hemmanet brukar, han tå för een roote till båtzman 

skrifwas skall, och af rotepenningarne så mycket upbäras, som efther 

hållen inquisition, han skyldigh är, till fölie af thee sluuth som weedh 

gårdzens anträdande giordt blef, at byggia och förbättra, sampt uthi 

uthlagor wthgifwa.

7. Mädan frijheetzåhren påståå, må ingen then uthi thet ringaste 
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[om] dhe [ar]bete eller kiördslor beswäa, som en ödegårdh upptagit, 

hwarcken fogde, präst, tingzdommare eller någon annor, giöres häre-

moth, tå bööte then brotzlige 10 dr sölf:tt för förbudz brått, och betala 

bonden fullkommeligen all möda och omkostnadt.

Datum ut supra. 

Gustaff Kurck 

Hinrich Falkenberg Erich Rosenholm«

Att döma av kungörelsen 1669 blev det nu slut på den dagsverksskyld-
ighet de gotländska bönderna tidigare haft till sin tingsdomare. Den 
hade föreskrivits bland annat i 1653 års Revisionsbok (Siltberg 1993a, 
Gardell 1986). Att döma av kommissionen ansågs länsmännen ha 
missbrukat dagsverksskyldigheten till att för egen del bruka ödegår-
dar. Det skall inte uteslutas att sådant hade skett, det hade ju i så fall 
dittills varit helt i enlighet med gällande regelverk. Liksom andra hade 
domarna haft rätt att bruka ödegårdar mot gräsgäld eller kanske annan 
ersättning. Böndernas dagsverken till domarna hade tidigare utgjort 
en ersättning för det arbete domarna utförde. Man får förmoda att 
länsmännen efterhand fick löneförhållanden som gjorde att dagsver-
kena inte längre kunda anses vara befogade.

Någon analys av ödegårdsfrågan på Gotland under 1670- och 1680-
talen har såvitt jag vet inte utförts. Uppgifterna för 1684 som jag infört 
i tabellen här ovan visar att det fanns 11 mantal ödegårdar samt drygt 
100 mantal frihetsupptagna och skattenedsatta gårdar. Det stämmer 
också med den uppgift om »hän emot 100 stycken« ödegårdar, som 
lämnades av ståthållaren (landshövdingen) Johan Cedercrantz i en 
skrivelse 1682 25/4 till hans överordnade, Johan Olivecrantz, general-
guvernör över Drottning Kristinas Underhållsländer.188 Vi skall åter-
komma till den skrivelsen senare. Den ger en intressant ögonblicksbild 
för myndigheternas syn på Gotlands gårdssamhälle vid denna tid. Här 
finns inget försök att skylla ödegårdarna på dåliga skördar eller knapp-
het på naturresurser. Enligt Cedercrantz är orsaken helt och hållet ju-
ridisk, social och politisk. 

188 Landskansliet AII:5 1682 nr 146, ViLA.
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Cedercrantz upprepade förbudet mot gräsgäld i sitt cirkulärbrev 
1683 16/5 till tingsdomarna.189 Där heter det:

»6. Ingen owptagen ödesgård skall för detta åhret brukas för grässg. 

wthan den, som det giör, skal der för betahla heela skatten. Deremot 

skall den som innan d. 10 junij wptar sådan ödegård bekomma derpå 

all nödig frijheet och billiga conditioner, men der ingen åboe fins, skall 

gården höstas med lagårdzdagwerken till threda och hööt föras till sta-

den.«

Det verkar tveksamt om förbudet har gällt oavbrutet sedan 1669. 
Formuleringen »detta åhret« tyder på att det några år tidigare hade 
förhållit sig på annat sätt! Men nu 1682 gällde 1669 års regler, och så 
även följande år. I sitt cirkulärbrev 1683 2/8 till de båda kronobefall-
ningsmännen skrev Johan Cedercrantz: »Måste noga efftersees hu-
rusom ödesgårdarne ähre wordne effter mijne ordres inbergade och 
ödesbohlshööt kommit chronan till nytta.«190

Något tidigare hade Cedercrantz haft anledning att beklaga sig om 
ödegårdarna i ett brev 1682 15/1 till generalguvernören.191 Han ville på-
peka »de olidliga och lantfördärvliga missbruk sig här inritat särdeles 
uti krigstider i det många lupit till och upptagit ödegårdar på frihet och 
det utan löfte, uthuggit och ruinerat skogarne och inmot den tiden de 
skolat kunnat till skatt lupit därifrån … vartill länsmännerne ej ringa 
är skyldige som aldrig hållit syn varken på hus eller ägor«.

Ödegårdsfrågans anknytning till båtsmanshållet framgår än en gång 
av ett brev 1683 12/5 från Cedercrantz till generalguvernören.192 Han 
berättar att kommendören nu är hitkommen efter fördubblingsbåts-
männen och hade med sig ett brev från excellens Wachtmeister vari 
meddelades att Cedercrantz hade »frihet till att utväxla de båtsmän 
som har bondegårdar emot andra dugeliga karlar istället. Detta är för 
Gotland en god hjälp och hugnad uti deras svårigheter och ängslan 
med fördubblingen«.

189 Landskansliet AII:6 1683 nr 106, ViLA.
190 Landskansliet AII:6 1683 nr 164, ViLA.
191 K 527 s. 171ff, RA.
192 K 528 f. 780ff, RA.
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Låt oss övergå till förhållandena på Gotland 1690–1720, som ut-
retts och beskrivits av Gunnar Kellgren (1942). (Se även Olsson 1993 
s. 23–26.)

Det var dåliga skördar eller ren missväxt som drabbade Gotland 
1691–98, konstaterar Kellgren (s. 37–39). En epidemi av rödsot krävde 
dessutom många liv. Vintern 1697–98 var sträng. »Det är annars yt-
terst sällan kyrkböckerna tala om personer, som frusit ihjäl. Men från år 
1698 relateras flera fall.« »En ofta citerad kyrkoboksanteckning anger 
antalet 1698 av hunger och sjukdom döda till inemot 2 000 personer, och 
av allt att döma torde det ej ligga mycken överdrift i detta påstående. 
Inom 26 gotlandssocknar … [av 91 stycken] dogo över 500 personer 
detta år. Som jämförelse kan nämnas, att inom samma område dogo 
235 personer under nödåret 1696 och under peståren 1711–12 resp. 137 
och 293. Under perioden 1699–1704 dogo i medeltal årligen endast 66 
personer i dessa församlingar«.

Vad innebar de dåliga tiderna för ödesmål och andra skattebefriel-
ser?

Kellgren konstaterar (s. 214–216) att under 1690-talets andra hälft 
»stegras oavbrutet svårigheterna för jordbruket, och följderna härav 
kunna med skrämmande tydlighet avläsas i tabell[-siffrorna]. År 1698 
var säkerligen det svåraste året för Gotlands jordbrukare under hela 
perioden 1690–1730 … Ödeshemmanen ökades med cirka 190  % se-
dan föregående år, och sammanlagt 139 2/3 mantal ha nu fått ödestäm-
peln … [Likväl] är det ingen överraskning, att ödeshemmanen nå sitt 
maximum år 1699, som dock torde ha varit ett tämligen fruktsamt år. 
Sammanlagt 153 1/8 mantal äro nu öde … [vilket] motsvarar 12,3 % av 
länets hela mantal. Med år 1699 är det slut på freden, och krigsåren 
börja. Men samtidigt inträda i skördeavseende ljusare tider, och detta 
betyder, som man kan se, tydligen mera för gotlandsböndernas eko-
nomi. Man kan iakttaga en markerad nedgång i antalet öde mantal … 
[Och] när Karl XII:s regering slutar, ha de s.k. rena ödeshemmanen på 
Gotland nedgått till icke fullt en femtedel (1/5) av vad de voro, när det 
stora nordiska krigets åskor började rulla.«

Kellgren har en hög uppfattning om välståndet på Gotland efter det 
stora nordiska kriget. Han gör en intressant reflektion med utgångs-
punkt från en svensk källa rörande beskattningen. Kellgren skriver 
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(s. 219f): »Till belysning av förhållandena kan måhända också för-
tjäna anföras, att Gotland, vars befolkning (1720) utgjorde något mer 
än 1,2 % av rikets, vid 1713 års förmögenhetsdeklaration kom upp till 
en summa av cirka 650 000 dlr smt, d.v.s. något mer än 1 procent av 
hela rikets då deklarerade förmögenhet – 60 mill. dlr smt, och ändå 
funnos här inga storgods och (troligen) ej heller några mer betydande 
förmögenheter, snarare ett jämngott välstånd.« Kellgren konstaterar 
alltså att Gotland var i besittning av en förmögenhet som var jämför-
bar med andra lantbruksbygder i riket, men de förmögenheter som på 
andra håll innehades av adel och ståndspersoner innehades på Gotland 
av bönderna själva!

Mot Kellgrens bild av ett välmående Gotland finns det en viktig in-
vändning. Det finns en negativ faktor som han inte beaktar. Utveck-
lingen av ödeshemmanen talar visserligen sitt tydliga språk, men man 
bör också ta hänsyn till en annan sak: en stor del av de gotländska 
gårdarna hade skatteskulder. Många övergick till att bli kronohemman 
därför att skatten inte kunde betalas! Vi skall återkomma till detta här 
nedan i kapitel 2.32.

Den årliga utskrivningen av båtsmän från Gotland har av Kellgren 
(s. 55–61) undersökts i de spridda källor som finns vissa av krigsåren, 
nämligen 1700–17. Gotland var en del av flottans rekryteringsområde 
och skulle bestå drygt 400 båtsmän men inga knektar. Antalet avgång-
na (mestadels döda) är känt för år 1711 och var då 29 båtsmän. Kell-
gren sätter ingen tilltro till landshövdingeuppgifter 1712 och 1716 om 
cirka 100 döda båtsmän per år och menar att de överdrivits. Kellgren 
konstaterar att de årliga utskrivningarna blivit fullgjorda i tid och att 
utskrivningsmaterialet »klart och tydligt samt absolut ovederläggligt 
bevisar, att tillgången på manbart krigsfolk icke var för knapp – för att 
använda ett modest uttryck« (s. 60). Exempelvis fick vice landshöv-
dingen Coyet beröm 1712 av en företrädare för fartygscheferna för sin 
»goda omsorg att anskaffa dugeligt och manbart folk« (s. 56).

Det framgår dock att utskrivningen i vissa fall kunde drabba gårds-
brukande bönder (s. 57f). Landshövding Posse konstaterade 1716 att 
årets utskrivning skulle göras planenligt »oaktat att några hemmans 
åbor lära i mangel av annat manbart manskap måtte gå med«. I en 
annan skrivelse samma dag till konungen framhöll Posse, i syfte att ar-
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gumentera för Gotlands undantagande från knektutskrivning, att det 
faktiskt fanns risk för att gårdars ödesmål kunde uppstå: Gotland hade 
vid båtsmansutskrivningens »årligen timade stora avgångar måst till-
sätta det manbaraste manskap, ja undertiden bonden och enaste mans-
hjälpen på hemmanet, varigenom det lutat till ödesmål«. 

Kellgren påpekar ytterligare ett samband mellan ödegårdarna och 
båtsmanshållet. Det framgår att båtsmännen i en rote kunde få åtnjuta 
ödegårdarnas hö. Kellgren återger (s. 212) att det i en skrivelse 1695 
»omtalas, att av södra befallningens ödeshemman 5 3/4, d.v.s. ungefär 
hälften, giva gräsgäldspenningar, och det tillägges: »De övriga ödes-
hemman, som uti avkortningen finnes, skulle fuller lika med de ovan-
nämnda beräknas till gräsgäld, men som man efter noga rannsakning 
ej finner det ringaste vara mera hö inbärgat, än allenast det krono-
båtsmännen uti roten åtnjutit, ty kunde samma ödeshemman till gräs-
gäldspenningar intet påläggas.«

Ödegårdarna beskrevs i en skrivelse 1716 2/8 från landshövdingen till 
Kammarkollegiet som svar på deras förfrågan.193 Den siffra landshöv-
dingen här uppger, 24 hemman, ligger uppenbarligen närmare siffran 
för 1715 enligt tabellen ovan. En specifikation insändes till Kammar-
kollegiet, men den är inte bevarad i Landskansliets brevbok. Lands-
hövdingen berättar att han vidtagit åtgärder rörande ödegårdarna 

»som iag och alla jorderannsakningar sielf bewistat, och Kongl. Maij:tt 

höga interesse hwad ödeshemmanens uptagande samt allt annat be-

träffar så mycket giörligaste warit vigilerat, så att allenast 24 hemman 

befinnes öde i hela länet och mig ombeflitat. Hwilcke uppå specifica-

tionen upförde äre och hafwa långlige tider tillbakars legat öde, hwilcka 

äro af så swaga beskaffenheter at ömögeligen innan de efter proportion 

av dess ägor och hwilkår å nyjo skattlagde warda, kunnat uptagas. Män 

icke dess mindre likwist till båtzmanshåll indelta, som åhrligen af det 

derwid fallande ringa höö och beter till löhn, utredningar och legor 

werckeligen praesterat är. Och der på ett stadigt upseende haft, så att 

ingen eg[en]mägtighet af sodanna ödeshemman uthi något måhll hwar-

ken af fogdar äller länsmän, befinnes här i lähnet wara begått …«.

193 Landskansliet AII:22 1716 nr 510, ViLA.
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2.30 Gotländsk oordning i svenskarnas ögon
Efter det att staten 1619 övertog ansvaret för ödesavkortningarna i jor-
deboksskatten bör man räkna med två övergripande orsaker till öde-
gårdsproblematiken fram till 1700-talets början.

Den ena är befolkningsbrist. Det förelåg uppenbarligen en brist på 
personer som hade vilja och förmåga att vara självägande bönder. Tyd-
ligen var det folkökningen under 1700-talets första hälft som gjorde att 
ödegårdsfrågan blev inaktuell. Skatteköpen då visar att det hos bonde-
klassen då fanns en efterfrågan på jord. Frågan om kronohemman och 
skatteköp skall behandlas i ett följande avsnitt.

Den andra är en ohörsamhet hos allmogen inför överhetens krav på 
att inordna sig i beskattningssystemet. Att bli bonde med ansvar för en 
gård innebar en förpliktelse att betala jordeboksskatten. Om det fanns 
alternativa sätt att söka sin utkomst är det inte förvånande om allmo-
gen ibland kunde föredra att försöka dessa.

Det fanns en misstänksamhet hos överheten mot det gotländska lo-
kalsamhällets sätt att hantera ödegårdsfrågan. Redan 1586 påpekade 
danske kungen att det var ett oskick att en gotländsk rik bonde kunde 
ha en man sittande på en ödegård för att sköta den. I den här artikeln 
vill jag göra troligt att det är en medeltida tradition för gotländska 
bönder att ha landbor. Från början av 1700-talet finns ett exempel på 
ett liknande arrangemang där en präst har en ödegård brukad av på 
den boende personer.

Exemplet har påpekats av Gunnar Kellgren (1942 s. 212 not 2) och 
handlar om Aumunds gård i Källunge. Kellgren skriver att gården »är 
öde 1707 och förekommer i avkortningslängderna under samma rub-
rik åtminstone 1710–14. Men redan 1707 års mantalslängd uppger, att 
gården brukas av pastor i församlingen, »som där har« två personer 
att sköta den. Här har tydligen ödesstämpeln åsatts med ganska diskuta-
bel rätt«, anser Kellgren. (Samtidigt framhåller han dock i sin bok att 
termen öde faktiskt var en kameral term som inte skall uppfattas vara 
relaterad till fysiskt boende.)

Den svenska överhetens misstro mot det gotländska lokalsamhällets 
förmenta oordning kom till uttryck mycket tidigt. Gotland hade bara 
varit svenskt i en månad då landshövdingen Åke Hansson Ulfsparre 
skrev till Kammarkollegiet 26/11 1645: »Här hos giver de goda her-
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rarna jag och tjänstligen till känna, att här uppå landet ibland bönder-
nes egne hemman äre månge ödeshemman. Och som man förnimmer 
skole bönderne draga utav samma ödeshemman, på det de måge ut-
lagorne kvitte varda, och sättia sig på skogar i backestuger, att hugga 
timber, ved och annat, som dee sedan försällia, låtandes hemmanen i 
medlertid stå öde och obrukade.«194

Nu hade Ulfsparre påbörjat ett arbete om vilket han hade informerat 
Kammarkollegiet i sitt brev 10/11 1645: han tänkte resa ut på landet 
och upprätta en ny jordebok där varje bondes ränta specificerades. Det 
var en fantastisk optimism som Ulfsparre nu visade upp: han tänkte 
faktiskt själv i egen regi klara av det stora arbete som senare utfördes 
av kammerrevisor Berg med flera vid det stora skattläggningsarbetet 
1653–54. Ulfsparre berättade, att han av den danske länsherren, som 
fortfarande befann sig i Visby men som nu tänkte avresa tillsammans 
med sin slottskrivare och två av öns tre ridefogar, hade fått mottaga 
en jordebok. Den jordeboken översände Ulfsparre nu till Stockholm 
med amiral Ryning. (Den förvaras idag i Kammararkivet i Riksarki-
vet, jordeboken »1608«.) Men, fortsatte Ulfsparre, den jordeboken 
var oriktig och han skulle nu göra en ny. Ulfsparre skriver (stavningen 
normaliserad):

»Haver jag de gode herrar tjänst- och vänligen härmed icke kunnat un-

derlåta, det mig en jordebok över Gotland är tillhanda levrerat av den 

danske ståthållaren, av vilken jordebok amiralen h. Erich Ryning haver 

originalet med sig till Sverige. Och såsom man märker någon oriktighet 

sig därutinnan att sticka, alltså är jag sinnad tillkommande vecka att 

begiva mig omkring landet och uti vart länsmansdöme, som här kallas 

domare, erfara och uti en viss jordebok vars och ens bondes skatt och 

ränta fatta låta …

Räntorna här på landet äre för detta av en slottsskrivare uppburne 

och vid den tiden de hava skolat utgå haver han om dess utfordrande 

domarene tillskrivit, vilka sedan var i sitt domare- eller länsmansdöme 

hava tillhållit allmogen deras utlagor på föresagdan dag att införa och 

194 Dannert 1939 s. 97 not 115. Här rättat enl. Kammarkollegiet EIIa:115 f. 412, 
RA; kopia i Avskriftssaml. 144:28 s. 663f, ViLA.
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hit på slottet levrera. De restantier som sedan hos en och annan hava 

kunnat tillbaka stå äre med ridfogdens hjälp uttagne. Sammalunda 

måste jag ock nu procedera till det Kongl. Kammarkollegii vidare order. 

Och bliva alla vid deras tjänster, undantagandes slottsskrivaren, vilken 

haver varit ståthållarens tjäner och två ridfogdar, som nu med ståthål-

laren av landet förresa.«195

Några veckor senare fortsatte Ulfsparre i sitt brev 1645 23/12 till Kam-
markollegiet. Nu hade han närmare konfronterats med den gotländska 
verkligheten. Han hade insett att upprättandet av en ny jordebok inte 
var något enkelt och snabbt arbete: det var något som nu »icke står till 
att göra«. Ulfsparre skriver:

»… dedt jag hafwer warit wthe på landet, warandes j den meeningh 

hoos domarne och allmogen at kunna ehrfara hurusåssom medh bon-

dens åhrlige skatt och rättigheet förewette om man den på een wiss 

jordeboock schulle kunna formera, hwilket mann förnimmer icke ståår 

till giöra, altmädan pertzelerne äre många, och af ganscha ringa wärde, 

at man dem så per qvota iblandh allmogen icke kan distribuera. Bonden 

hafwer her till icke wist hwad han effter jordebooken åhrligen hafwer 

scholadt wtgiöra, förr än domaren af hwertt ting hafwer allmogen till-

hopa stembdt, då dee sig först föreenat hafwa, hwad och huru mycket 

hwar och een j wtlagor wtgifwa schulle hwarwtinnan een stoor orich-

tigheet således schedd är. Kongen af Danmarck hafwer af sitt rådh med 

andra åtschillige reesor hijtsendt, förmeenandes sig kunna bringa een 

sådan oordning wtj richtigheet, män dedt är doch intet wijdare kommit. 

Der een dehl af pertzelerne kunne afslåås och förwandlass wtj smöör, 

spanm:l heller tiära, schulle allmogen der med bettre wara till fridz, fast 

dedt stegho een god dehl högre. På dedt dee om sijne åhrlige wtlagor, 

kunde wara förwissade, hwad hwar och een j så måtto borde wtgiöra. 

Här opå landet äro alla hemman för markleje, som dee kalla, skattlagde. 

Och som bönderna berätta, schola dee som äre öfwer 7 mk leje wara 

hela heman, män dee som wnder äre, hallfwa. Ingen weet förwisso 

195 Kammarkollegiet kansliet EIIa: 115 f. 411, RA; kopia: Avskriftssaml. 144:28 
s. 661f, ViLA.
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berätta hwadh samma markleje schall wara. Dee förmeene wäl, att 3 

tunnor landh, schall wara ett mk leje hoos den som nogh åker hafwer. 

Sammalunda schall och wara mkleje j engh, så myck[et] som tree karar 

j een dagh kunna afslå. En dehl hemman rächnade mkleje för fiske och 

siälsskiuterj. Här finnass och stennar, som en rächnass för mkleje, een 

part äre och rächnade för steenbrått, så at wtj allt sådant öfwass een 

stoor oordning.«196 

Ulfsparre hade insett att gotlänningarna hade en taxering i marklej. 
Uppenbarligen förstod han att man för ögonblicket inte hade annat val 
än att använda denna taxering. Men istället för att låta sig imponeras av 
gotlänningarnas förmåga att kunna skapa ett fungerande skattesystem 
visade Ulfsparre stor misstänksamhet. Han konstaterade sammanfatt-
ningsvis att här »övas en stor oordning«! 

Något senare fortsatte Ulfsparre sin beskrivning. Han skrev 1646 
22/2 till Kammarkollegiet: »Häruppå landet haver varit en stor orik-
tighet med ödeshemmanen, i det präster, domare och rika bönder hava 
hemman under sig, vilkas hus de hava bortföra låtit, brukandes åker 
och äng, dock likväl hemmanen för öde avskrivit.«197

Synsättet accepterades i Stockholm i den mån det inte redan tidigare 
hade funnits där. Drottning Christina skrev 1646 29/5 198 till landshöv-
ding Ulfsparre:

»Och ändock Hennes Kongl. Maij:tt nådigst förnimmer på Gottlandh 

stoor orichtigheet wara jnrjtat, j det ägorne ähre ifrån hemmanen 

igenom sälliande, förpantande, bytande, fördelande och annat slijkt 

kompne; Och dock lickwäl wthlagorne blefne lijka store widh hemma-

nen; dock lickwäll, emädan, förr än man allt detta rätta kan, af nöden 

wara will, att landet tages j noga ögonskeen och genom refues, på det 

hvar och een må beswäras effter som han besitter lägenheet till, nöd-

gas Hennes Kongl. Maij:tt här medh låta anstå, till dess fulkombligh 

196 Kammarkollegiet kansliet EIIa: 119 f. 494f, RA. Kopia i Avskriftssaml. 
144:28 s. 694-696, ViLA. Brevet omnämns i Dannert 1939 s. 96f.

197 Dannert 1939 s. 97 not 115.
198 Landskansliet DI:1 s. 11–13a, ViLA. Brevet är citerat och refererat i Gahne 

1857 s. 3f, 13–15.
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order der öfwer widh tilfälle kan ställas; Men der någre finnes, som så 

nyligen hafwa sigh tilhandlat af någon så store ägor, att Sälliarens hem-

man tager en stor affsacknadt och köparens een stor båttnat, och för 

den skuldh af den portion bör gå wthlagor, will Hennes Kongl. Maij:tt 

nådigst, att dess landzhöffdinge eftter Mätesmannaordom för laga ting 

samma köpare pro quota skattläggia skall, så att sälliaren icke skeer 

förnähr; Efter som han och skall förhindra den fördeelning der å landet 

skeer af ägorne till Bondens Barn, hwilcke sigh här och ther omkringh 

Fadren sättia j gatuhuus, och giöra till oss och Cronan ingen rättigheet, 

wthan fördärffwa hemmanen och wnder dem hörande ägor, tillhållan-

des dem som flyttia ifrån Föräldrarne, att optaga ödeshemman, eller der 

dee icke tillräckia på sätt och wijs, som här j Rijket är seedwanligit, torp 

och nybygge.«

Det finns en klar insikt hos den svenska statsledningen om att det got-
ländska agrarsamhället hade fått sin utformning genom att man hade 
köpt och sålt jordområden utan uppsikt från överheten. Detta var något 
som efterhand skulle åtgärdas, men det kunde inte ske på en gång.

Gotlänningarna hade andra prioriteringar vad gällde mötet mellan 
överhetens krav och lokalsamhällets beskaffenhet. Det framgår i de 
besvär 1646 22/12 Gotlands allmoge ingav till Kungl. Maj:t inför 1647 
års riksdag.199 De ville »at alle kiöbe- och jordeskifftebreffue, som for 
dette giorde och wdgiffne ehre, kunde nu widere hereffter forbliffue 
wed deris fulde magt, emedens de effter dansche loug, som her paa 
landet er passerat, retuisselig wdgifne och forhuerffuede.« De ville att 
för »öde och forarmede gaarde« skall kunna beviljas »nogenn aars 
frihed«.

Vidare ville de att pålagor skulle anpassas till gårdarnas storlek: »I 
lige maade, efftersom her paa landet befindis mange smaa gaarder, som 
ehre gandsche ringe paa brug och marchleie jord, ere derfor wnderda-
nigst begierindis att naar nogenn wuisse wdlager, enten med peinng-
eschatter, sampt baasmandshold, eller desslige kunde paakomme, att 
da samme gaardes besidere inge widere motte wdgiffue, end deris jord 
och effne ehr till, nemlig att tho halffue gaarde motte beregnis imo-

199 Allmogens besvär, Gotlands län, R 5446, RA; kopia film AB 32, ViLA.
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dehnn fuld gaard, och tho fierdingdels gaarde imodehnn halff gaard 
thill samme wdgifft.«

Kungl. Maj:t avgav 1647 27/3 ett svar på böndernas supplik.200 Där 
heter det:

»Hwadh kiöp och jordeskiffte som medh nöijacktige documenter 

sampt breeff och insegell kunne bewijsas wara giorde opå dhen tijdh 

dhe under dhen danske regeringen wore, håller H. K. Maij:tt skäligt at 

blifwa bestående.«

Detta svar kunde verka lugnande nog. Snart skulle det emellertid visa 
sig att gamla köpebrev inte ansågs gälla vissa jordköp av jord från en 
gård till en annan gård (Siltberg 1990a). Förutsåg man det 1647? För-
utsåg man att vissa dokument snart skulle anses vara onöjaktiga? 

Kungl. Maj:t var också villig att bevilja frihet för ödegårdar:

»at dhe som dhesslijke ödesshemman optaga, motte till dheres be-

byggning och oprättelse igen, medh någre frijheets åhr blifwa benådde. 

Hennes Kongl. Maij:tt befinner dhenne dheres begäran wara skäligh, 

och will fördhenskull hafwa dhess Gouverneur j befallning gifwet, at 

han dhem som ödessgårdarne optaga wele, skal så månge frijheetsåhr 

förunna som han kan pröfwa skäligt, och gårdarne som sålunda af sigh 

kompne, och till huus och byggnadt nederrötte, stå till sitt fullkomlige 

bruuk at bringa. Men hwadh widkommer at dhe som dhesslijke ödess-

hemman optaga, begäre fåå dhem för dheres arff och egendomb sedan 

behålla, dhär öfwer kan Kongl. Maij:tt sigh för dhenne gång inthet 

förklara.«

Vad gällde beskattningen av små hemman ansåg Hennes Kungl. Maj:t 
deras önskemål inte obilligt, och en jordrevning skulle framdeles  hållas.

I ett brev 1646 16/11 till landshövding Ulfsparre uttalade drottning 
Christina sin belåtenhet över att han framgångsrikt har överlagt med 
stad och land om införande av båtsmanshåll.201 Principen skall vara som 

200 Stegeborgssamlingen E 216a, RA; kopia i Avskriftssaml. 317:4 s. 162–165, 
ViLA.

201 Landskansliet DI:1 fol. 34f, ViLA.
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i Sverige att det skall vara fyra mantal om en båtsman. Men det råder 
oklarhet om vad som på Gotland skall motsvara ett svenskt mantal:

»Och ehuruwäl Wij wthj bem:te wårt skriftelige ordre och swar på 

någre Edre ankomne frågepuncter månde, ibland annat, förklara Oss öf-

wer bem:te båtzmanshåll af almogen sammestädz å landet, således, att I 

dem påläggia skulle att hålla deres båtzmän, som allmogen här j Swerige 

nu göra, nembl:n hwarie fyra mantal en båtzman; Lijkwäl emedan Wij 

sedermehra wnderrättade blifwa, att hemmanen på den orten mästa-

deels af den beskaffenheet äre, att tre, fyra såsom ock wäl fem bönder 

sittia tillhopa på en gård, huilcken skall omöjeligit wara, att fyra sådane 

af dem, der hwardera bonden för ett mantal räknas skall, en båtzman 

skole kunna åstadkomma. Huarföre hafwe Wij Oss emoot Eder, här 

med, j den saken således nådigst welat förklara, att fem hemman der å 

landet, store och små, skole wara om en båtzman och den till Wår och 

Cronones tiänst wthhålla, der boo sedan en, twå, tree eller flere bönder 

opå, såsom ock den ordningen här öfwer hela Swriget hållen blifwer. 

Och wele fördenskull, att I allmogen der till medh tillbörligit maner 

disponere; …«.

Någon riktig överhets-ordning på Gotlands agrarlandskap blev det 
inte förrän karteringen av lantmätare gjordes omkring 1700 och den 
därpå grundade skattläggningen äntligen stadfästes 1747. Men det som 
ur överhetens synpunkt framstod som oordning har ur lokalsamhällets 
synpunkt varit en ordning, framsprungen under sekler och decennier 
i ett agrarsamhälle där jord kunnat köpas och säljas i relativ frihet. Vid 
sidan av gårdarna hade uppstått frijordar (som var skattefria) och fly-
tande jordar, ägor som saknade gårdstillhörighet och därigenom var lät-
tare att köpa och sälja (antagligen också med hänsyn till bördsregler). 
Det var naturligt att framgångsrika individer och släkter fick större 
gårdar och de mindre framgångsrika fick mindre gårdar. Ur överhetens 
synpunkt var sådant en oordning: gårdarna kunde gärna vara jämn-
stora och framför allt var och en ha en stabil bärkraft. Hade så varit 
fallet skulle Gotland inte haft några ödegårdar.

Ungefär så kan man sammanfatta ståthållaren Johan Cedercrantz 
beskrivning av det gotländska agrarlandskapet. Hans brev 1682 25/4 
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till generalguvernören Olivekrans 202 ger en god bild av överhetens 
syn på det oordnade gotländska lokalsamhället. Cedercrantz citerar 
gärna Kommissionen av år 1669 och framhåller behovet av lantmätare 
till Gotland. Båtsmanshållet tas här upp igen. Här sägs det rent ut att 
båtsmansutskrivningar är ett sätt att skrämma män att acceptera en 
ödegård.

Jag skall här återge hans brev till större delen in extenso:

»Elliest gunstige herre hafwa dhe Kongl. Committerade iblandt annat 

A:o 1669 resolverat, att den inquisition som är placiderat att anstellas 

här å landet öfwer gårdarnes olijkhet måtte med det forderligaste fort-

sättias, hvars werkstellighet ähr worden anbefallat då wahrande gouv. 

Ribbing, som hoesgående bijlaga N:o 1 med mehra uthwisar. Men som 

det sedermehr haar framgeent studzat med samma inquisition, jag och 

fast dageligen öfwerlöpes af landtmannen som söker at få werkel. niuta 

samme förordningar till goda, hwarmed jag dem och eendehles, helst 

wpå senaste jordransaakningen förtröstat, af det jag då klageligen be-

funnet mången skohla skatta för dhe ägor som aldrig niuter, som gjör 

att eij allenast mången ödesgård ähr på landet, wthan och det een dehl 

som heetas behåldne senast åboes det eena åhret af den eene, det andra 

åhret af een annan, sedan dhe alle see sig inthet kunna bli behåldne wijd 

slijka gårdar, för den olijkheet som ähr emellan gårdzskatten och dess 

ägor. Deremot finnes och dhe och nästan lijka många som haa mycket 

mehra ägor wnder sijna gårdar, än skatten tillhörer, hwilka een dehls 

krächtat wnder sig dess grannars marck och jord, hwarigenom den eena 

wuxit till, den andra tagit af, niuter förmedlingar, frijheter och dock 

wahret och bleer öde, så länge full skatt skrifz på gården, hwars ägor 

een annor brukar. Så att och dhe finnes som igenom sådan obillig han-

dell besittia vnder een fierdedehls gårdh mehra ägor än mången vnder 

ett heelt hemman! Hwartill kommer dhe altför många och olijdeliga 

frijjordar på landet, dem jag belibeer egentel. herflyta af dhee gambles 

obetenksambheet, som enär dhe gifft ifrån sig sijne barn hafwa då gif-

wet dem medgift ett stycke åker, äng eller skog etc. och det frij för skatt 

och all tunga, som lembnatz qwar wijd sielfwa gården, den och dhe 

202 Landskansliet AII:5 1682 nr 146, ViLA.
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förmögne föräldrar fuller vthi sin tijd till äfwentyrs kunnat dragat, men 

sedermehr blefwet effterkommandom odrägelig, och på sidstone föror-

sakat sielfwa ödesmåhl. Emedlertijd hafwa desse frijjordar gått genom 

mångens hender, wunnit häffden, hwarwijd det alt framgent förblifwit, 

således, att jag remarquerat wijd een gårdh, 12 à 16 capital frijjordar af 

åker, äng, skog och betermarck, deremot saknat straxt derhos åtskillige 

ödesgårdar, och enär jag vndersöökt orsaken till ödesmåhlet, finner jag 

sielfwa gården knapt hafwa mehra ägor än een lijten sandbacke, oduge-

lig till een backstugu, än mehr att säga till een bondegårdh. Sådant har 

saken vahret klagat ifrån det landet kom vnder Chronan Swergie, sahl. 

konungen då wahrande Kongl. Högheet haar och wähl redan a:o 1652 

då wahrandes vpå Gottland låtit derom vthgå dess öppne breef N:o 

2. Dhe Kongl. Committerad hafwa och 1669 ansedt samma dehl och 

resolverat deröf:r N:o 2, till förtiga Kongl. Ma:tts egne af trycket publi-

cerade stadgar, som och samma hijt applieras. Men execution ähr se-

dermehra alldeles tillbakas blefven förmedelst betienternas skadel. för-

summelse skull så att många sådane ägor ehr sedermer effter den tijden 

fråndömbde dess rätta båhlby af den som det ägdt förhindra, som ibland 

många flere allenast till ett prob anses af een domb N:o 3 som ähr ett 

åhr effter sahl. Konungens vthgångne påbudh N:o [tomrum] och twert 

emot dess innehåldh, ju på alldeles falska skiähl, wisa[r] min annotation 

N:o 2 afsagder, der dock Lagmansrätten vthi een annor saak af aldeles 

lika natur dömbdt twert deremot, wijsar original lagmansdommen 

N:o 4. Heraf lährer Tit. see den olijdel. confusion som här måtte wahra 

vthi landet, och orsaken till dhe många ödesgårdar, som sig bestijga 

hän emot 100 stycken. Sådant alt will och böör rättas effter dhe Kongl. 

Committerades alligerade resolution det jag och mig seer sätt att med 

Gudz tillhielp wärckstella till Kongl. Maj:ts och landetz werckel. nytta i 

framtijden, så wijda jag blifwer vthi all nödig och skiählig måtto seccun-

derat, och med hwad dertill nödwendigt requireras, i tijder instadder, 

såsom

1:mo Skattar jag aldra oförgripel. nödigt att, såsom jag nepligen tror 

enhwar någonstedz fandt sådant missbruk med frijjorder som här på 

landet, dem een och annan så mycket mindre kunnat såldt skattfrij från 

dheras gårdar, som gårdarne sedermehr blefwet derigenom öde, och 

Lag 30 Cap. B:en [?] biuder, att hwilken som swikligen wnderslår sig 

150-gotlands_landsbygdssamhalle-inlaga_del_2-130415.indd   239 2013-04-15   18:03:10



(5)  •  ur GUSEM 2

354

skatteskyldig jord, så att Konungens ingälder derigenom förminska, 

det demsamma ägne wahra fulla Konungz tyffwar, det man fördenskull 

uthwärckade Konungens öpne breef till denna ohrten, det alle sådane 

oskattlagde frijjordar, anten gå tillbakar wnder dess rätta ägare, eller 

och att dess för tijden innehafware skattläggias så mycket högre som 

jorderne skattas wara nyttiga, hwilket kunde afkortas på den förswaga-

des gårdzskatt. Lijkaledes och dhe som kiöpt ägor ifrån andra gårdar 

och lembnat skatten qwar på gårdarne hwarest dhe sedermere ähre af 

sig kombne och dhe andre deremot lembnade vnder funne [?] wahnlige 

skatten etc. måtte äfwen såwähl till öre [?] och orten [?] skattläggas 

och deruthöfwer hootas med skadans ersättianden till Chronan wthi 

anseende ödesmåhl. Jempte hwad mehra af tompter, fiskerijer och an-

nat eller andra sedermehra tillwuxne nyttigheeter, som eij rättel. finnes 

wahra skattlagdt.

Ty wthom denne Konungens öpne breef och konungsliga myndig-

heet, torde heröfwer många klagomåhl föllia helst effter detta mehren-

dehls treffar dhe fläste och myndiga wthi landet, som wnderkrächtat 

sig landetz nyttigheeter, och sig på den hendelsen sammangadda skulle 

med ett och annat beswährsmåhl.

2. Anseer och önskeligit att wthwercka af Cammaren något wist reg-

lement häru[r] ett och annat effter öre och ortens [?] ägor skattläggias, 

sampt ängar, fiskerijer kalkugnar, såg- och miöhlqwarnar etc. böhra 

efter ref eller wthreknas, så att man hwarken fär lindrigt eller för strengt 

procederar.

3. Hertill requireras för det 3:die landtmetare. Dertill haar jag her-

skrefwit den som wehret på Öland, hwilken och fordersamst hijtkom-

mer men praetenderar samma löön som på Öland, som ehr een gård 

skattfrij och 200 dr smt. Detsamme hoppas jag han skall kunna inbringa 

genom sin tienst och Chronan ändå der wtsägter ett ansee[n]ligt, så att 

han intet skall gravera staten eller dhe be..:te extraordinarie medel, så 

wijda E:s Ex:s behagar resolvera till dess antagande, ty wthom landtmä-

tare kan inthet giöras, eij eller dessa dhe Kongl. Commiterades resolu-

tioner excequeras. Och kunde man ändå gå lijka skulle vthi begynnelsen 

med sådan conduite dermed till wäga, att den ordin. Jordeboken skulle 

derigenom vthi ingen dehl ..erberas

Och såsom jag förmodar att genom E:s Ex:tz krafftiga åthhielp, 

150-gotlands_landsbygdssamhalle-inlaga_del_2-130415.indd   240 2013-04-15   18:03:10



Gotlands gårdssamhälle 1413–1900 och ödegårdsfrågan 1514–1750 • (5)

355

bijstånd och befordran wthrätta herwthinnan det som förökar K. M:ts 

intresset och bringar landet wthi rätt skick och opkomst om skiönt det 

än kåstar något arbete och möda och medförer mångens illwillia och 

förtahlaaaa, så nödgas jag lijgwähl att till samma wärcks så mycket mog-

nare angrijpande och ophielpande ännu conferera med E:s Ex:t om den 

stora swårheeten här ähr med ödesgårdarne. som ähr inemoot 100 heela 

hemman, och inhempta E:s Ex:tz högförnufftiga råd och betenckiande, 

till dehres opkomst finge man här bruka samma maxime som med ödes-

gårdarnes ophielpande i Skåne, och mig lembnas frija hender dertill will 

jag innan åhr och dag skaffa dem allesammans dugelige åboere, men 

med förbehåld att hwar ödesgård får skatten efter ägorne. Emot E:s 

Ex:t will jag ödmiukeligt blåtta mijne aldra oförgripeligste tanckar och 

förslag heruthinnan.

I 1680 åhrs Rijksdagsbeslutz sidste punkt förbehåller trenne starcka 

wthskrefningar pro 1681 och 1682 hwar tijonde man och 1683 hwar 

tijonde gårdh. Techtes nu E:s Ex:t för detta landetz opkomst skull så 

begå hoos Konungen, att dhe effter Konungens resolutiioner och för-

tröstningen finge behålla sijne båtzmän hemma, och derhoos förskonas, 

som jag hoppas, för dessa wthskrifningarne, men att man i det stellet 

finge med Konungens consens och för Konungens egen nyttai thenna 

tijd anstella istellet för dessa trenne, allenast een wthskrijfning på Gott-

landh, effter det sättet som skedde i Skåne. hwilke allenast finge brukas 

och employeras till landetz cultur och ödesgårdarnes wptagande will jag 

säga gott derföre, att gårdarne snart skulle kunna i bruuk till Hennes 

Kongl. Maijtz och Konungens merkel. nytta i framtijden. Till E:s Ex:tz 

närmare information sänder jag herhos N:o 5 – Een copie af Konungens 

Instruction för samma wthskrifning[z] commissarier i Skåne jämpte 

dhe flere påfölg[de] resolutioner till dess werkstelligheet, och wille jag 

snart wtharbeta alt hwad som dertill tarffwas på dhenna orthen, så 

frampt E:s Ex:t skulle finna detta förslaget gott och practicabelt. Willi-

andes jag sedermehra correspondera med E:s Ex:t de modi procedendi, 

allenast E:s Ex:t techtes förmå Konungens samptycke i anledning af 

Riksdagzbeslutet till een sådan wthskrifning på Gottland som i Skåne 

ähr skedder, till ödesgårdarnes ophielpande och skulle jag sedan snart 

befordra dess effect, ty här sitter mången förmögen bonde som haar 

gården full med tienlige karlar af hwilke den tienligste kunde wthskrif-

150-gotlands_landsbygdssamhalle-inlaga_del_2-130415.indd   241 2013-04-15   18:03:10



(5)  •  ur GUSEM 2

356

was till een ödesgård skremmas med knecht eller båtzman, och kunde 

den sedan wnderstödias af roten. Dhe ha fuller sijne wahnliga båtzmän, 

men detta kunde passera istellet för fördubblingen, eller gees färgen af 

een på Rijkzdagen bewilliat extraord:e knechtskrifning, helst efter dhe 

seetat wthi heela krigstijden derföre förskoonte, då andre effter Halm-

stadzbeslutet måst den wthgiöra, förwthan desse samme bewilliade 

starcka wthskrifningar, hwilke ährender som allena lända till landetz 

ophielpande, wählstånd och förkoffring. E:s Ex:tz gunstiga befordran 

ödmiukeligst hemstelles, hwaröfwer och Tit. behagel. resolution til een 

som annan anförd punct afwachtas med skyldigt förblifwande

Wisby d. 25 aprilis A:o 1682 Eders Excellences«.

Här talas om många karlar på gårdarna, likaså i den ovan citerade rap-
porten från Kommissionen 1669. Samma syn finns i det kungabrev 
1606 som grundades på länsherren Juels rapport. Några av dessa be-
lägg diskuterades av Nils Lithberg (1932b) som ansåg att de bevisade 
ett storfamiljsystem på Gotland. Lithberg menade att breven speglade 
samma verklighet som i den isländska sagatiden. Han beskriver Njals 
gård Bergtorsval: »Fadern och de gifta sönerna bo tillsammans, driva 
gården i sambruk och spisa vid samma bord.«

Jag har bestridit den uppfattningen (Siltberg 1986 s. 186). Främsta 
skälet är att det inte syns några spår av storfamiljer när mantalsläng-
derna börjar 1694. Varför blev det inte en explosionsartad partklyv-
ning om det hade ackumulerats familjer på de gotländska gårdarna 
under 50–100 år?

Troligare är att de ovannämnda 1600-talskällorna speglar situatio-
ner med utökade hushåll, det vill säga en kärnfamilj med många tjänare 
eller ogifta hemmavarande barn. Dessutom speglar enligt min mening 
källorna den gotländska partklyvningen. När källorna talar om flera 
karlar på samma gård torde det i flera fall kunna röra sig om partkluvna 
gårdar. För den överhet som önskade få ödegårdarna besatta måste 
partklyvningen ha varit ett problem. Där kunde alltså två eller flera 
familjer bo på en enda gård och delas om erläggandet en gårds jorde-
boksskatt. Detta som alternativ till att en av familjerna istället skulle 
uppta en ödegård.
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Antagligen är det den sistnämnda situationen som är upphovet 
till de uppretade myndighetsrapporterna om »store bolag« etcetera. 
Även när drottning Christina 1646 29/5 skrev om »gatuhuus« kan det 
röra sig om något som Gotlandsbönderna betraktade som en partklu-
ven gård.

2.31 Ödegårdsfrågans slutskede 1730–1750
Som framgår av Tabell 6 ovan så uppgav länsräkenskaperna efter 1730 
mycket låga, rent av försumbara, siffror för antalen ödeshemman och 
frihetsupptagna hemman. Även efter 1730 förekom förstås enstaka går-
dar som behövde skattelindring beroende på olyckor och enskilda famil-
jers ekonomiska katastrofer. Att döma av stickprov (1780, 1800) i senare 
länsräkenskaper finns inga listor över icke betalande (öde) eller frihets-
beviljade mantal. Uppenbarligen beviljades numera inga skattebefriel-
ser för att få människor att vilja bruka gårdar. Därmed ansåg man an-
tagligen heller inte att det fanns något behov att upprätta förteckningar 
över icke betalande (öde) gårdar. De enstaka gårdarna av denna typ som 
tillfälligt förekom noterades uppenbarligen i avkortningslängderna till-
sammans med de skattebefrielser som av andra skäl blev beviljade.203

De sista noteringarna i Tabell 6 avser 1749 och 1750. Det handlar om 
två gårdar som blev frihetsupptagna efter att ha varit öde. Det har sitt 
intresse att granska dessa båda ärenden mera i detalj.

I båda fallen framhölls att gårdarna hade kommit på obestånd ge-
nom åboarnas vanvård. I efterhand är det självfallet omöjligt att be-
döma om det utöver vanvård kan ha funnits andra krafter i rörelse. 
Man bör kanske inte utesluta att det kan ha funnits intressenter som 
ville komma åt gårdarna. Emellertid förefaller det inte sannolikt att 
ämbetsmän eller grannar hade möjlighet att driva iväg en bonde som 
skötte sin gård på ett acceptabelt sätt.

Den ena gården var ½ kronohemman Rommunds i Gammelgarn 
för vilken bonden Evert Nilsson 1751 fick 3 års skattefrihet (Lands-
kontoret EIIIa:30 p. 401, 461). Vid besiktning 1747 hade konstaterats 
att gården saknade åbo: den hade »för 2 åhr sedan Kongl. Maj:t och 

203 Beträffande avkortningslängder på Gotland på 1700-talet se Lext 1968 
s. 172.
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kronan för innestående skatterest i brist af annan tilgång hos dåwa-
rande åbo Erick Rommunds hemfallit, hwarefter bem:te åbo sig der 
ifrån blåt och bar begifwit, och gården således utan åbo til närwarande 
tid förblifwit.«

På vintertinget 1750 meddelades att Evert Nilsson anhöll om några 
års skattefrihet. Rätten skriver: »tilspordes altså åboen Efwedt Nils-
son först när och hwad tid han samma kronohemman til bruk och 
häfdande emottagit? Swarade Midfastotiden 1748. Widare frågades 
honom, huru länge hemmanet tå legat öde? Swarade uti 2:ne åhrs tid, 
innan han thet samma tilträdde, då all åkeren legat i linde och obru-
kad, samt ängen af grannarne emot gräsgield slagen och bergad blifwit, 
hwilket af nemdemannen Rassmus Munckebos jemwäl bestyrktes så i 
sanning wara. Äfwen och att husen warit merendels förfallne och odu-
geliga, samt alla gierdesgårdarne omkring hemmanets ägor til större 
delen förlorade, som Efwerdt Nilsson dock nu sade sig på den korta 
tiden han hemmanet åbodt, med stor bekostnad så mycket han hunnit 
och mächtat hafwa satt i någorlunda stånd igen. Jemwäl bewittnades 
att förra åboens wårdslöshet och försummelse warit mycket orsaken til 
detta ödesmåhl.«

Den andra gården var 5/8 kronohemman Lilla Hellvis i Fole, för vil-
ket kronobefallningsmannen Johan Edmark 1750 fick 6 års skattefrihet 
(Landskontoret EIIIa:29 s. 797; EIIIa:30 s. 401, 475–494). Gården är 
med i avskrivningslängden 1749 och då nämns åbon Hans Andersson: 
»Utfattig och godt ifrån hemmanet och all egendomen uttagen till de 
förra åhrens utlagor«. 

Det var Norra häradets kronobefallningsman som nu beslöt att ta 
upp gården från öde. Han hade inget tjänsteboställe så han ansåg det 
kunde passa. Eftersom han själv var part i målet fick hans kollega i 
Södra häradet fullgöra rollen som kronobefallningsman i ärendet.

Johan Edmark skrev i sin anhållan om skattefrihet, daterad Visby 
1749 3/6:

»Sedan jag för 2:ne åhr sedan kom uti ährfarenhet thet 5/8 dels krono-

hemmanet L. Helfwigs i Broo Ting och Fohle sochn belägit, af der på-

warande odugelige åboar, blifwit så illa medfarit, förödt och ödelagt, at 

ett ögonskenligit ödesmåhl till befarandes wore. Så har jag icke allenast 
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wid åtskillige tillfällen sökt at få thetsamma med någon dugelig åboe 

förset, hwilket af hwad uppå wällofl. LandsCancelliet ang:de samma 

kronohemman förehafts nogsamt befunnit är; utan och har jag i åhr 

sielf emottagit hälften till bruks af oftabe:t kronohemman i tanke at 

then andra dehlen, af nuwarande åboe Hans Anderson, i brist af någon 

annan, så mycket bättre skjötas kunde; och till en början har jag i wår 

låtit upsättja omkring den så godt som på gatan aldeles lagde ängsmar-

ken 2300 al:r gärdesgård.

Men althenstund berörde Hans Anderson nu äfwen afsagt sig den 

öfriga halfwa gårdsdehlens bruk, sedan han i winter mist alla des dra-

gare och creatur, och utom hwilcka ej heller han nu mehra den ringaste 

ägendom hafwer, at hwarcken förskaffa sig thet till gårdsbruket oum-

gengeliga eller långt mindre ärsättja Kronan den tagande skadan af 

huusröta och skatt-rest. Så emedan jag intet bostelle hafwer anholler 

hos [tit.] Landshöfdingen och riddaren jag ödmiukeligast at emot skjä-

liga frihetsårs åtniutande få uptaga thetta, både till man- och ladugårds-

huusen samt gärdesgårdar och åboernas tilläggande aldeles förfallne 

5/8dels kronohemman L. Helfwigs. Hwilcket ödesmåhl, som i syn-

nerhet kronobefallningsmännen åligja at afwerja, jag under then korta 

tiden sysslan mig ombetrodd warit så mycket mindre kunnat förekom-

ma, som, wid mitt anträde till tjensten, efter nu afl:ne befallningsman 

Frigell, thetsamma i lika förfallit tillstånd då som nu warit«.

Ärendet behandlades vid sommartinget 1750. Därvid fanns det ingen 

som »kunnat intyga, at hemmanet förmedelst gravation af altför stor 

ränta kommit i thenna lägerwall, utan endast genom åboens Hans An-

derssons wårdslöshet och illacka häfdande råkat i ödesmåhl. Äfwensom 

ock kyrkjoherden … Johan Herliz … jemwäl bewittnat, at han som 

nu i 11 års tid warit i Fohle församling kyrkjoherde, för ofwan andragne 

ordsaker skull under all sin tid inga prästerättigheter af mehrberörde 

kronohemman bekomma kunnat …«

I sin resolution 1750 18/7 var landshövdingen Hökerstedt mycket tydlig 
med att framhålla att ödesmålet för Lilla Hellvis var de förra åboarnas 
fel. Han konstaterade att till hemmanets iståndsättande krävs 668 daler 
smt »hwartill hos der förr warande odugelige åboen Hans Anderson, 
som tillika med dess inhyses sittjande fader till samma ödesmåhl wål-
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lande warit, så mycket mindre någon tillgång gifwes, som den äfwen 
ådragne skatte-resten för samma ordsak skull jag nödgas låta afskrifwa. 
Förthenskull och emedan hwarcken åboen sielf mägtat, eller någon an-
nan funnits som thetta till byggnad och häfd förfallne kronohemmans 
uphjelpande sig åtaga welat …« så beviljade landshövdingen nu de 
av häradsrätten föreslagna 6 frihetsåren för kronobefallningsmannen 
Johan Edmarck. Därmed hade denne fått sitt löneboställe!

2.32 Kronohemmanen och skatteköpen 1701–1903
Vid Gotlands övergång till Sverige aktualiserades frågan om den 
svenska regeln skulle införas om att skattevrak skulle bli kronohem-
man. Beslutet kom mycket snabbt. Regeln skulle gälla.204 Gotland fick 
snabbt ett stort antal kronohemman.

Många gotlandsbönder övergick till att bli kronobönder på grund 
av skatterestantier omkring 1680–1720.205 Drygt 40 % av böndernas 
mantal övergick från skatte till krono. Förhållandet återgick successivt 
till det gamla under 1700-talet och början av 1800-talet, därigenom att 
bönderna genom skatteköp återlöste sina gårdar. Omkring 1718 var 
535 mantal krono, vilket var närmare hälften av Gotlands gårdar. Från 
siffran bör räknas något tiotal för statliga löneboställen, dock inte de 
ecklesiastika boställena, vilka mantalssattes först 1748. 

De gotländska gårdar som staten 1653 och successivt fram till början 
av 1700-talet överförde från skatte till krono var »skattevrak«, gårdar 
som viss tid (3 år) inte betalt jordeboksskatten. Detta var i enlighet 
med rådande svensk praxis och reglerna fanns i princip kvar ända till 
grundskatternas avskaffande omkring 1900.206

I jordeböckerna finns talrika noteringar om att gården varit öde, 
blivit upptagen att skatta och därvid hemfallit åt kronan. Några belägg 
efter 1720 har inte påträffats.207 

Vad innebar det för en gård att bli kronohemman?
Då Gotland blev svenskt hade utvecklingen i Sverige redan gått dit-

204 Dannert 1939 s. 70.
205 Texten i detta avsnitt finns huvudsakligen i Siltberg 1986 s. 179–181, 202. 

Också källorna anges där.
206 Siltberg 1986 s. 179.
207 Landskontoret GIIIb:2 isht fol 1–2, GIIIb:4–5, GIIIa:1, ViLA.
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hän att »enda väsentliga skillnaden mellan skatte- och kronobonde 
bestod i den förres rätt att sitta odriven, så länge han betalade skatt«. 
Kronobonden hade inte större skattetryck men skulle dessutom betala 
städja.208 En kronobonde som inte skötte sig kunde förlora gården. Da-
vid Gadd (1954 s. 173) visar att myndigheterna 1742 bytte ut inneha-
varen av kronohemmanet Bjärges i Garde.

Genom skatteköp kunde innehavaren få sin gård överförd från kro-
no till skatte – köpeskillingen varierade under tidernas lopp från ett till 
tio års ränta. Tydligen fanns det en stark längtan hos kronobönder att 
bli skattebönder inte bara på Gotland utan i hela riket. I slutet av 1800-
talet fanns det bara ett fåtal kronohemman kvar i Sverige.

När skatteköp efter att en tid varit förbjudna blev tillåtna 1701, var 
det inte mindre än 97 gotländska bönder som de tre första åren utnytt-
jade möjligheten. Gerentz har beräknat att 381 mantal skatteköptes 
1720–1815 och därefter ytterligare 20 till 1849.

Uppenbarligen fanns det ett intresse hos gotlänningarna redan i 
slutet av 1600-talet. Landshövdingen Gustaf Adolf van der Osten till 
skrev 1689 29/7 till Kammarkollegiet:

»Emedan åtskillige hava anmält sig att vilja köpa en och annan kron-

gård till skatte och erbjuda ifrån 50 à 60 till 70 dlr smt för ett hem-

man … huruvida sådant finnes vara hans K. Mts tjänst och intresse«.

Landshövdingen påpekade samtidigt att det var viktigt att om skat-
teköp skall göras vid ett hemman som är dels skatte och dels krono, så 
måste man se till att »kronoägorne genom en lantmätare skiljes från 
skatteägorna och slike hemman delas mitt itu«.209

Det som var krono 1871 var nästan helt »krono under allmän dispo-
sition«, nämligen prästgårdar, boställen och andra gårdar kronan själv 
utnyttjade. Därifrån skiljde man »krono under enskild disposition«, 
de få återstående av de kronohemman som varit så talrika under 1700-
talet. Flertalet hade nu inlösts till skatte (skatteköpts).

Av de kronohemman som fanns 1871 inlöstes de sista parterna av 

208 Wirsell 1968 s. 51, 71.
209 Kammarkollegiet, kansliet EIIa:265 s. 694ff pkt 12, RA.
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Botvatte i Ala 1871 och Ogges i Näs 1903, vilket alltså var de sista skat-
teköpen på Gotland. De återstående tre kronohemmanen existerar i 
princip ännu i dag. Mattise tomt i Grötlingbo (1/8 mtl) och Vismaräng 
och Långfäneskog i Hogrän (2/27 mtl) ägs eller disponeras av kyrkan 
eller prästgården. Det tredje kronohemmanet är en del (1/32 mtl) av en 
privatägd gård vid Lillegårds i Eke.

När det gäller Gotland var det till skillnad från många övriga trak-
ter i Sverige bönder som fullgjorde skatteköpen. Det har påpekats av 
Gerentz (1945 s. 332): Det är »särskilt anmärkningsvärt att medan nio 
tiondelar av skatteköpen på Gotland gingo till bönder, så var bondean-
delen i hela riket endast något mer än tre fjärdedelar. Deras betydelse 
för den gotländska bondeklassen måste alltså i detta avseende ha varit 
mycket stor, av allt att döma större än för den svenska bondeklassen i 
allmänhet.«

2.33 Mantalssummans förändringar 1646–1936
I den här artikeln har mantalet nämnts åtskilliga gånger. På 1500- och 
1600-talet talade man i gotländska källor vanligen om hemman eller 
hemmantal, men betydelsen är densamma: den grundläggande inne-
börden är att ett mantal är en gård. Men redan från början fanns med-
vetenheten om att ett mantal kunde vara delat och betyda två eller flera 
gårdsbruk, eller på gotländskt språk parter, gårdsparter.

Mantalet på Gotland är alltså inte detsamma som antalet gårds-
bruk = antalet husbönder. Mantalet är ett kameralt mått som legat till 
grund för beskattningen. Fram till 1653 hade jordetalet marklej större 
betydelse för skattefördelningen, men ersattes då i praktiken av be-
greppet årlig ränta för varje gård. Samtidigt blev gårdarnas mantals-
siffra viktigare, i synnerhet efter skattläggningen 1747 då mantalet blev 
ett rättvisande mått på gårdarnas skattekraft. Samtidigt behöll måttet 
årlig ränta sin betydelse.

Statistik över Gotlands gårdparter, antal bönder, fördelningen mel-
lan skatte och krono har publicerats tidigare (Siltberg 1986). Där sak-
nas emellertid en sammanställning över mantalssummans exakta ut-
veckling. En sådan framställning görs här nedan i Tabell 7.

I synnerhet utvecklingen under 1700-talets första hälft har tidigare 
inte funnits utredd. Nu är den det. Här framgår att förmedlingarna 
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av vissa gårdars mantal växte fram efterhand för att slutligen 1718 bli 
införda i jordeboken och »slutgiltigt« fastställda. Det vill säga: slutgil-
tigt var det förstås inte: 1747 var det dags för en ny omläggning!

Tabell 7 
Lista över Gotlands läns mantalssumma 1646–1936  
med kommentarer

1646(–1653): 1 231 ½ mantal.

Kommentar: Den första svenska jordeboken 1646 byggde på den in-
delning i hela och halva hemman som funnits under den danska tiden. 
Nu 1646 erhöll dock ett 60-tal gårdar andra mantalssiffror, i synnerhet 
lägre än ½. Enstaka smärre ändringar för vissa gårdar kan ha företagits 
under perioden 1647–53; det har inte närmare utretts.

1654–1692: 1 246 mantal.

Kommentar: Den första svenska skattläggningen 1654 klassificerade 
gårdarna i 1 020 hela, 388 halva och 112 gårdar med andra mantals-
siffror, i synnerhet lägre.

1693–1717: 1 244 5/8 mantal.

Kommentar: Länets mantalssumma minskades 1693 då en ny skatt-
läggning fastställdes för Fårö fjärding och socken. Fårös mantal fast-
ställdes till 23 5/8, vilket innebar en minskning med 1 3/8 från det tidigare 
mantalet 25.

1718–1746: 1 164 1/12 mantal.

Rättelse: I Siltberg 1986 (s. 202) Tabell 1 står felaktigt 1 164 ½.
Kommentar: I jordeboken 1718 minskades mantalssiffran för ett stort 
antal gårdar, framför allt på södra Gotland (främst Hoburgs och Eke 
ting). Minskningen var i Norra Fögderiet 22 17/24 och i Södra 57 1/4 
mantal. Fram till 1717 hade man i länsräkenskaperna årligen avkor-
tat (minskat) mantalssiffrorna för vissa gårdar genom så kallad för-
medling (ändring) av mantalssiffran. De årliga beloppen för de båda 
fögderierna kunde variera något mantal, men hade länge varit ungefär 
samma, exempelvis 1695 NF 21 11/24 och SF 53 5/24 mantal. Uppenbarli-
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gen rörde det sig hela tiden om ungefär samma gårdar, vilka nu 1718 
erhöll en permanent förmedling (ändring) av sin mantalssiffra så att 
den blev lägre.

1747–1894: 1 098 (½) mantal.

Efter en omsorgsfull kartering omkring 1700 fastställdes 1747 en ny 
skattläggning av Gotland, varvid gårdarnas skattekraft rättvist uträk-
nades enligt svensk noggrann jordeboksmetod. Mantalet blev för Got-
land 1 098 ½ mantal, efterhand ändrat till 1 098.

För första gången fick Gotland 1747 ett antal jordeboksgårdar med 
mantal högre än 1 (Siltberg 1986 s. 180, 203). Gårdarnas mantalssiffror 
blev nämligen nu i vissa fall högre, men det vanliga var att de blev lägre. 
1747 års mantalssiffror kom i fortsättningen att benämnas förmedlat 
mantal, oavsett om de blivit höjda eller sänkta. Detta i motsats till 
oförmedlat mantal, varmed man avsåg de siffror som gällde före 1747. 
Oförmedlat mantal har även efter 1747 haft betydelse långt fram i tiden 
som grund för vissa gårdars delaktighet i samfälligheter. Oförmedlat 
mantal utgjorde också fram till 1860-talet grunden vid uträkning av 
gårdarnas erläggande av prästrättigheter.

1895–1935: 1 096 15/16 mantal.

1895 minskades länets mantalssumma med 1 1/16 mantal, utgörande 
större delen av Visborgs Kungsladugård i södra Visby, som överfördes 
från Södra Fögderiet till Visby stad. Därigenom försvann detta mantal 
eftersom man i städernas fastighetsregister inte använde mantal. Över-
föringen berodde på att Visby Södra Landsförsamling upphörde 1895 
genom K. Maj:ts brev 1894 2/2. Därigenom och även genom K. Befall-
ningshavandes utslag 1894 24/10 överfördes till Visby stad dels ovan-
nämnda 1 1/16 mantal samt dessutom Slottsbetningen (utan mantals-
siffra) där Fängelset var beläget. Återstoden av Visborgs Kungsladu-
gårds ursprungliga 2 3/8 mantal namnändrades till 9/32 Hunnelundstorp, 
som överfördes till Västerhejde och 1 1/32 Kronolandtholmen (namnet 
ändrades 1941 till Kronholmen) som överfördes till Västergarn.

1936– : 1 094 3/16 mantal.

1936 minskades länets mantalssumma med 2 3/4 mantal, utgörande 
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1 3/8 Lilla Hästnäs och 1 3/8 Stora Hästnäs i norra Visby, som överfördes 
från Norra Fögderiet till Visby stad. Liksom 1895 (se ovan) försvann 
då detta mantal. Överföringen berodde på att Visby socken (tidigare 
Visby Norra Landsförsamling) upphörde 1936 genom K. Maj:ts brev 
1935 8/3.

Den största delen av Gotlands mantal tillhör de 1621 gårdar som 
fanns i jordeboken 1871 och äldre jordeböcker och som nästan alla är 
av medeltida ursprung. Några små gårdar med nya namn har regist-
rerats efter 1871 därför att man i vissa fall vid gårdsdelning givit en av 
gårdarna ett nytt namn. Antalet sådana nya gårdar beräknades 1986 till 
123 st (Siltberg 1986 s. 181, 205).

Källor:
Jordebok 1646 i Landsboken 1646, RA (film A 77, ViLA); Jordebok 
1654 »defekt«, RA (film A 76, ViLA); Jordeböcker i Landskontorets 
och Häradsskrivarnas arkiv, ViLA; Landskontoret EIIIa:1 1717 s. 410–
418, ViLA; Siltberg 1986.

3 Kommentar och sammanfattning
3.1 Storbönderna på Gotland
Resultatet av denna undersökning är att den gotländska ödegårdsfrå-
gan bör sättas i samband med frågan om det gotländska gårdssamhäl-
lets elit. Agrarsamhällen brukar ha en elit och det gotländska är inget 
undantag. Under de senaste decennierna har det framförts olika stånd-
punkter bland forskarna om vad den gotländska eliten bör kallas: bland 
arkeologer har talats om stormän och hövdingar, bland rättshistoriker 
om adel (Elsa Sjöholm 1976), bland historiker om adel eller aristokrati 
(Carl-Johan Gardell 1986). Jag har själv velat hålla fast vid termen stor-
bönder, som var vanlig i tidigare decenniers Gotlandsforskning.

I den här artikeln har jag visat exempel på att den gotländska öde-
gårdsfrågan, som det framstår i källorna 1514–1618, utgjorde en situa-
tion som var till fördel för storbönderna. Det finns exempel på att vissa 
bönder, storbönder, kunde bruka ödegårdarna och ibland rentav ha 
andra bönder sittande där. Systemet går enligt min mening säkert till-
baka till medeltiden: Gutalagen innehåller stadganden om landbor. 
Dessa stadganden har rimligen tillkommit inte enbart för de 10 mun-
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kelandborna. Det har funnits en tradition att gotländska storbönder 
kunde ha landbor.

Vi kan förstå att detta system fanns och hade viss omfattning. Vi bör 
konstatera att omfattningen inte var särskilt stor: stadgandena i Guta-
lagen om landbor var relativt få och antalet ödegårdar på Gotland på 
1500- och 1600-talet var på sin höjd drygt 200 av öns 1 500 gårdar.

Hur systemet fungerade i detalj är okänt, men frågan bör nu ställas: 
var det gotländska samhällets elit trots allt inte en aristokrati? Detta är 
en fråga om definitioner. Enligt min mening förutsätter aristokrati och 
adel feodalism, och feodalism är när en klass med utomekonomiska 
medel tillägnar sig en del av böndernas produktion. Vi måste konsta-
tera att det inte finns tecken på några utomekonomiska medel i sam-
manhanget: alltså kan vi inte tala om adel och aristokrati. Kan vi då 
tala om en klass av storgodsägare, eller jorddrotter som man talar om på 
Island, där en stor del av jorden ägdes av ett litet antal släkter? Svaret är 
nej. På Gotland skapades inga storgods, och inga bestående samlingar 
av gårdar ägda av en enda person. De gårdssamlingar av flera gårdar 
ägda av en peson, som vi kan iaktta på 1600-talet, verkar alla upphöra 
efter en generation. Enligt min mening spelar barnbegränsningen in 
i detta sammanhang. Den bonde som hade fler gårdar kunde sätta fler 
barn till världen.

Alltså: jag anser att vi bör hålla fast vid termen storbönder när det 
gäller Gotland. De gotländska storbönderna syns i vissa sammanhang i 
spetsen för den gotländska landsbygdens lokalsamhälle. Det var i första 
hand bland dem som tingsdomarna rekryterades fram till 1600-talets 
mitt.210 Bland bönderna var det i första hand storbönder som deltog i 
etablerandet av de cirka 100 sågverken vid gotländska vattendrag un-
der 1600-talet, vid sidan av borgare, präster och ståndspersoner.211

Storböndernas numerär belyses av följande sammanställning över 
de gotländska gårdparternas marklejstorlek 1653.212 För att beskriva 
de gotländska domarnas roll och ekonomiska förutsättningar har jag 
undersökt två grupper domare. Den första gruppen är Gotlands alla 20 

210 Siltberg 1993a s. 24ff.
211 Sjöberg 1973 s. 68, 85.
212 Siltberg 1993a s. 25, 1993b, 1992 s. 169.

150-gotlands_landsbygdssamhalle-inlaga_del_2-130415.indd   252 2013-04-15   18:03:11



Gotlands gårdssamhälle 1413–1900 och ödegårdsfrågan 1514–1750 • (5)

367

tingsdomare, som omnämns i en urkund 1561.213 Den andra gruppen 
är de 57 domare på Gotland 1600–1645 som jag funnit i olika källor. 
Jag har noterat deras gårdars storlek i marklej enligt Revisionsboken 
1653.214

Det visar sig att ett överväldigande flertal av domarna kommer från 
de gårdar som hade 10 marklej eller mera. Det innebär att dessa doma-
re kom från de 559 största gårdarna, dvs. från den tredjedel av gårdarna 
som var störst. Men det skall observeras att domarna inte dominerade 
denna grupp av gårdar. Det kan ha funnits omkring 100 domare på 
Gotland under perioden 1600–1645, vilket innebär att på 5–6 gårdar 
kunde man vänta sig att finna en domare under ett halvsekel. Alltså 
tillhörde de största gårdarna inte enbart domare. En liknande bild kan 
iakttas 1561.

Tabell 8 
Gotlands gårdars storlek 1653  
och domargårdarnas storlek 1561 och 1600–45
Marklej 1653 Domare 1561 Domare 1600–45

0–1  2%

2–6 44%  1 st

7–9 22%  2 st  3 st

10–14 24% 14 st 25 st

15–29  8%  4 st 28 st

30–32  0,1%

1 763 bönder 20 st domare 57 st domare

Till denna bild bör emellertid fogas, vilket har visats i den här arti-
keln, att vissa bönder tidvis kunde disponera mer än en gård, vilket 
troligen var vanligare på 1500-talet än 1653. Men även med den kun-
skapen måste vi konstatera att den gotländska storbondegruppen inte 
utmärkte sig så väldigt mycket gentemot de övriga bönderna, vare sig 
genom sitt antal eller sitt jordinnehav. Den gotländska agrarsamhäl-
let framstår fortfarande som tämligen egalitärt. Några jorddrotter av 
isländsk typ hade Gotland inte.

Emellertid bör poängteras att föreliggande undersökning har visat 

213 Tryckt i Gotländskt Arkiv 1930 s. 43ff. Gårdarna har identifierats av 
Engquist 1973.

214 Siltberg 1993a s. 24–26.
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att det 1618–1619 inträffade något dramatiskt i den gotländska öde-
gårdsfrågan. Staten började bevilja skattefrihet för bönder på obestånd. 
Därmed var dessa inte längre i lika hög grad beroende av fjärdingen el-
ler andra bönder för sin ekonomiska framtid. Statens ändrade policy 
måste ha varit till fördel för det gotländska lokalsamhället i sin helhet, 
men till nackdel för vissa storbönder.

Vår nyfunna kunskap om denna förändring 1618–1619 är ett vik-
tigt komplement till bilden av de dramatiska händelserna på Gotland 
1618–1622, då danska staten stärkte sitt grepp om lokalsamhället. Des-
sa händelser har skildrats av Gardell 1986 och Siltberg 1993a. 

3.2 Övriga boplatser
En nyhet i den här artikeln är att utöver gårdar och bönder även övriga 
boplatser lyfts fram. Det är en befolkningsgrupp som inte ägnats så 
stor uppmärksamhet i Gotlandslitteraturen av naturligt skäl: bristen 
på källor. I artikeln presenteras en ny uppgift om deras numerär, näm-
ligen en uppenbarligen säker uppgift 1610, då det fanns 376 gårdsmän 
på Gotland. I Gutalagen benämns de husfolk, som bor i hus på en bon-
des ägor, eller såddlöst folk, som saknar eget utsäde. Under senare år, in 
emot vår egen tid, har man om sådana människor sagt att de bor i ett 
ställe, detta i motsats till en gård.

En möjlighet är att de var betydligt mera talrika före 1610. I Got-
lands allmoges klagoskrivelse 1514 till Kungl. Maj:t heter det:

»Sammaledes begyntes här ock i Jöns Holgerssons tid att landet skulle 

utgöra tröskkarlar till ladugården, som skulle tröska för skäppetal. Till-

förne plägade detta husarbete att lösas och därtill togos legodrängar och 

lösa drängar i landet. Nu finnas här inga lösa drängar i landet, nu är det 

kommet på allmogen att de skola tröska alla år i ladugården, som ock 

aldrig var tillförne förr än Jöns Holgersson tog det upp.«215

En förklaring till uppgiften 1413 om 2 300 man kan vara att det då fanns 
1 500 bönder och 800 övriga män. Jag utgick från den tanken 1986, då 

215 Originaltext i DM 3 r 3 bd 1851 s. 104. Översatt i Snöbohm 1871 s. 220ff, 
1897 s. 233ff.
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jag gjorde följande tolkningsförslag beträffande den gotländska allmo-
gens dagsverksskyldighet.216 

Det är okänt hur den del av dagsverksskyldigheten som kallades 
»samsarbetet« har uppkommit. Detta arbete åvilade de 20 tingen 
kollektivt och utfördes genom dagsverken in natura på Romakloster, 
Skenholmen med mera. I penningvärde på 1600-talet motsvarade vär-
det av samsarbetet ett värde av 8 dagsverken av 800 man. Mitt förslag 
gick ut på att »kanske har länsherren tidigt försökt få denna dagsverks-
skyldighet att kollektivt åligga tingen. Kanske förblev sedan storleken 
oförändrad även när icke-böndernas antal minskade.«

Jag menar alltså att samsarbetet kan ha uppkommit genom att över-
heten ville hålla sig skadeslös och dagsverket på en oförändrad nivå, då 
de märkte att icke-böndernas numerär avtog.

3.3 Sammanfattning
I artikeln presenteras en empirisk bekräftelse på det antagande som 
forskningen under de senaste decennierna brukat göra om det got-
ländska gårdssamhället: kulturgeografer, arkeologer och historiker har 
brukat räkna med att det fanns 1 500 historiska gårdar på Gotland i 
början av nya tiden och antagligen också på medeltiden. Likaså har 
man räknat med att gårdssamhället präglades av en påtaglig konstans. 
Allt detta har nu genom undersökningen i föregående avsnitt kunnat 
empiriskt bekräftas. Det har kunnat föras tillbaka åtminstone till slutet 
av 1400-talet. Bilden av utvecklingen har kunnat göras mera specifi-
cerad: bland annat framgår att gårdsantalet uppenbarligen minskade 
något kring 1610-talet.

Siffrorna över antalet bönder på Gotland från senmedeltiden och 
framåt har i artikeln kunnat föras ända till 1900, detta tack vare en 
utförd bearbetning av befolkningsstatistiken. Med hjälp av denna källa 
och äldre kamerala källor har också antalet boplatser utöver gårdar 
kunnat fastställas vid några tidpunkter.

Ett problem med bilden av det konstanta gårdssamhället har varit 
uppgifterna om ibland mer än 200 ödegårdar. I artikeln presenteras en 
förklaring till uppgifterna: vi kan nu räkna med att det huvudsakligen 

216 Siltberg 1986 s. 200.
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handlar om bebodda, skatteoförmögna gårdar. De »riktiga« ödegår-
darna, de som var långvarigt obebodda, har varit betydligt färre – det 
handlar om några tiotal.

Genomgången av visar alltså att de flesta gårdar, som då kallades 
öde, i verkligheten vanligen var bebodda. De gårdar som andra bönder 
betalade skatt för var i vissa fall bebodda, och de gårdar som fjärdingen 
betalade för var vanligen bebodda.

Det har framkommit att möjligheten för storbönder att lägga under 
sig ödegårdar har vissa likheter med flergårdsägande. Jag förmodar att 
ett begränsat flergårdsägande har förekommit långt fram i tiden och 
att det finns en sådan tradition från Gutalagens samhälle under med-
eltiden. 
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ViLA Landsarkivet i Visby
ÖL Ödegårdslista (1585, 1618)

Källor
De otryckta källorna beskrivs i varje enskilt fall i anmärkningar i not-
apparaten eller i den löpande texten. Flertalet källor finns i ViLA eller 
DRA. Källorna i DRA finns vanligen också i kopia (film eller papper) i 
ViLA. En övergripande beskrivning av kopior i ViLA av Köpenhamn-
skällor finns i ViLA:s ämbetsarkiv, PM 2011 18/2 (ViLA 54–2011/ 
Förv. 05), av T. Siltberg.

I artikeln hänvisas ofta till olika skattelängder. En förteckning över 
längder och liknande källor med personnamn, samt jordeböcker med 
mera finns i Arkivforskning på Gotland, Visby 1979 (se i litteraturlis-
tan Siltberg 1979).
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