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k a s p e r  k e p s u

Godsdrift och tjänstemän på 
ingermanländska gods under 
1600-talets andra hälft

I det tidigmoderna samhället fanns det flera grupper med dubbla 
 lojaliteter. Präster, länsmän, kronofogdar och t.o.m. landshövdingar 
representerade en mellannivå mellan staten och allmogen.1 Inom 

äldre forskning har dock relationerna mellan allmoge och överhet ofta 
beskrivits på ett förenklat sätt, inte minst när det gäller godsmiljöer, 
där förhållandet mellan godsherren och hans underlydande bönder 
fått stå i fokus. Viktiga förmedlande grupper har inte ännu fått den 
uppmärksamhet som de förtjänar, trots att dessa grupper i praktiken 
oftast utgjorde det herrskap som de lokala bönderna ställdes emot.2 
Mot denna bakgrund är det intressant att studera förvaltare (inspek-
tor) och fogdar (amtman) på herrgårdar och gods. De representerade 
ett slags ”förmedlat herrskap” och stod i skarven mellan befallande 
och underordnade. I godsdriften spelade godstjänstemännen en vik-
tig roll, eftersom de inte enbart var verkställare av godsherrens befall-
ningar, utan hade ett stort spelrum. Deras inflytande var stort när det 
gäller hur bönderna accepterade det herrskap som godstjänstemän-
nen representerade.3 Det huvudsakliga temat för denna artikel är frå-

1. Se t.ex. Nils Erik Villstrand, Anpassning eller protest. Lokalsamhället inför utskrivning-
arna av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620–1679 (Åbo 1992), s. 105–106.

2. Kerstin Sundberg, Stat, stormakt och säterier. Agrarekonomisk utveckling och social inte-
gration i Östersjöområdet 1500–1800 (Lund 2001), s. 295; Otto Ulbricht, ’Von Vogt zum 
Bittsteller – Clauß Paulsen 1619/1620’, Heinrich Kaak & Martina Schattkowsky (Hrsg.), 
Herrschaft: Machtentfaltung über adligen und fürstlichen Grundbesitz in der frühen 
Neuzeit (Köln 2003), s. 123.

3. Heinrich Kaak & Martina Schattkowsky, ’Einführung’, Kaak & Schattkowsky (Hrsg.), 
Herrschaft, s. XI–XIII, XVIII; Ivo Asmus, ’Vertrauen und Kontrolle. Zur Funktion 
vermittelter Gutsherrschaft in Schwedisch-Pommern in der Mitte des 17. Jahrhunderts’, 
Kaak & Schattkowsky (Hrsg.), Herrschaft, s. 168; Ulbricht, ’Von Vogt zum Bittsteller’,  
s. 137–139. I den tyskspråkiga forskningen används begreppet ”Vermittelte Herrschaft”.
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gan vilken godstjänstemännens position var i förhållande till allmo-
gen och till överheten.4

Under 1600-talet var godsherrarna i det svenska väldet sällan när-
varande på sina gods. Uppdrag i den expanderande statens armé och 
förvaltning medförde att godsägarna var tvungna att förlita sig på mel-
lanhänder.5 Det här gäller i högsta grad godsen i de svenska Östersjö-
provinserna, i synnerhet i den yttersta utposten mot Ryssland, Inger-
manland. Här innehade godstjänstemännen en särskilt maktfullkomlig 
position. Samtidigt ställdes de när det gäller godsdriften inför många 
utmaningar som hade att göra med områdets läge som gränsbygd. I 
artikeln behandlas hur godsdriften i Ingermanland var organiserad, i 
synnerhet vilken roll godstjänstemännen hade i den.

Artikelns kronologiska tyngdpunkt är den andra hälften av 1600-talet. 
Källmaterialet om gods i Ingermanland är knappt och inte ett enda 
gods från 1600-talets Ingermanland har bevarats till i dag. Bland de 
ingermanländska godsen, som kallades för hov eller hovläger, stude-
ras här främst förläningsgods, men även i viss mån arrendegods. För 
att komma ner på mikronivå har jag detaljstuderat Ingris gods i Nö-
teborgs län som tillhörde släkten Banér. När det gäller detta gods har 
handlingar bevarats i ett privatarkiv, nämligen Wijksamlingen i Riks-
arkivet i Stockholm. I övrigt har jag använt mig av domböcker samt 
jorde- och räkenskapsböcker för Ingermanland.

4. Artikelns tema sammanhänger med mitt pågående avhandlingsarbete vid institu-
tionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet, om 
Ingermanlands position i det svenska väldet i slutet av 1600-talet.

5. Janne Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä. Vallankäyttö ja vir-
kamiesten toimintaympäristöt satakuntalaisissa maaseutuyhteisöissä 1600-luvun 
jälkipuoliskolla, Bibliotheca Historica 121 (Helsinki 2009), s. 34–38; Heinrich Kaak, 
’Vermittelte, selbsttätige und maternale Herrschaft. Formen gutsherrlicher Durchset-
zung, Behauptung und Gestaltung in Quilitz-Friedland (Lebus/Oberbarnim) im 18. 
Jahrhundert’, Jan Peters (Hrsg.), Konflikt und Kontrolle in Gutsherrschaftsgesellschaften. 
Über Resistenz- und Herrschaftsverhalten in ländlichen Sozialgebilden der Frühen 
Neuzeit, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 120 (Göttingen 
1995), s. 55, 62. I vissa fall var det ett medvetet val av godsherren att vara frånvarande. 
Om frånvarande eller distanserande ledarskap i godsmiljöer, se Jan Peters, ’Insze-
nierung von Gutsherrschaft im 16. Jahrhundert: Matthias v. Saldern auf Plattenburg-
Wilsnack (Prignitz)’, Peters (Hrsg.), Konflikt und Kontrolle; Peter Ullgren, Lantadel. 
Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut (Lund 2004), s. 19–20, 
320–323.
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Godsdriften
För att utreda godstjänstemännens position i Ingermanland är det vik-
tigt att belysa den omgivning där de var verksamma. Därmed är det 
nödvändigt att behandla godsdriften i Ingermanland relativt grund-
ligt, inte minst för att den är så gott som outredd inom forsknings-
litteraturen.6 Genom freden i Stolbova 1617 erhöll Sverige Ingerman-
land och Kexholms län. Området kan beskrivas som en turbulent 
gränsprovins och en buffertzon mot Ryssland. Ingermanland hade 
under det svenska väldet en mycket rörlig befolkning och ett utsatt 
geopolitiskt läge, samtidigt som området var en mötesplats för olika 
folk och religioner. Särskilt de ortodoxa befolkningsgrupperna i Inger-
manland utgjorde ett särdrag jämfört med befolkningen i det övriga 
svenska väldet. Befolkningens rörlighet och Ingermanlands karaktär 
av ett gränsområde påverkade i hög grad både kronans verksamhet 
och resursuttaget i allmänhet i provinsen, således även godsdriften. 
Kronan hade svårt att kontrollera provinsen och godsherrarna hade 
svårt att hålla reda på sina bönder. Allmogens flyktbenägenhet var 
kanske det mest grundläggande problemet, och berörde godsdriften 
i högsta grad. Om skatteuttaget var för hårt, fanns det alltid en stor 
risk att bönderna rymde.7

Efter freden i Stolbova började förläningar och gods utdelas till de 
ryska adelsmän som övergått i svensk tjänst, de s.k. ryssbajorerna. Den 
svenska centralmakten försökte även främja bosättningen i den svårt 
krigshärjade provinsen genom att utdela förläningar och arrendera ut 
stora områden till svenska och utländska adelsmän. En del förlänades 
till högadliga män som hade förvaltningsuppdrag i Östersjöprovinser-
na.8 En av dessa var riksrådet och guvernören i Livland Svante (Gus-
tafsson) Banér, som 1626 tilldelades en stor förläning i Ingermanland, 

6. Se dock Kaj Janzon, ’Aristokraten och hans bönder: Karl Karlsson Gyllenhielms koloni-
sationsprojekt i 1620-talets Ingermanland’, Bebyggelsehistorisk tidskrift 23 (1992). Även 
i övrigt är forskningsläget beträffande Ingermanland under svenska väldet bristfälligt 
och till stor del föråldrat.

7. Kasper Kepsu, Mellan Moskva och Stockholm – De svenska ryssbajorerna i Ingerman-
land 1478–1722, opublicerat manuskript, utkommer 2014.

8. Sammanfattat om jordägoförhållandena och bosättningspolitiken i Ingermanland i 
början av det svenska väldet, se Antti Kujala, ’Viipurin Karjala, Käkisalmen lääni ja 
Inkerinmaa Ruotsin suurvaltakaudella 1617–1710’, Yrjö Kaukiainen (toim.), Viipurin 
läänin historia III. Suomenlahdelta Laatokalle (2010), s. 251–271; Kepsu, Mellan Moskva 
och Stockholm, och referenserna i dessa.
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närmare bestämt i Ingris pogost i Nöteborgs län.9 Förläningen inne-
fattade hovet Ingris, även benämnd Ussadissa10, som var beläget söder 
om staden Nyen längs floden Ingris, en biflod till Neva.11

Liksom på Ingris var hovet eller hovlägret den centrala punkten på 
de flesta förläningar och arrenden i Ingermanland. Det är troligt att 
 hoven var ganska anspråkslösa, men lokalbefolkningen uppfattade dem 
säkerligen som välmående.12 Den uppfattningen får man även av Ingris 
hov. Enligt inventarieförteckningar från början av 1650-talet bestod en 
nyuppbyggd huvudbyggnad av en storstuga, två framkamrar, en för-
stuga, och en vind. Byggnaden hade totalt elva fönster.13 Hovens boskap 
och egna åkrar underhölls främst genom dagsverken, vilka bönderna 
från hovets underlydande hemman utförde. Den främsta inkomst-
källan för godsherren eller arrendatorn var dock böndernas skatter.14 
Inkomsterna från det egna godsbruket ökade dock under 1600-talet. 
För utom böndernas skatter kunde godsherren också få inkomster genom 
olika binäringar som fiske eller krögeri. Ytterligare var försäljningen 
av spannmål en möjlig inkomstkälla för godsherrarna. Möjligheterna 
underlättades av en stor efterfrågan på spannmål under 1600-talet.15 

9. Jordägoförhållanden i Nöteborgs län, Guvernementsbok för Ingermanland 1682, s. 
462–463, 9740, Riksarkivet, Helsingfors. Det är aningen oklart när förläningen utdela-
des, i vissa verk nämns att det skedde i två omgångar, 1623 och 1626, se Bertil Boëthius, 
’Svante Banér’, Bertil Boëthius (red.), Svenskt biografiskt lexikon II (1920), s. 658. Förlä-
ningsbrevet har inte heller påträffats i Wijksamlingen. Det förstördes möjligen då det 
banerska godset Djursholm brann 1656, se Margareta Sparre till KM och till Reduk-
tionskommissionen (båda odaterade), E 2755, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.

10. Efter ryskans usadisjtje, som betyder just hov.
11. Svante Banér avled redan 1628 och förläningen övergick till hans änka Ebba Grip. 

 Sonen Svante (Svantesson) Banér övertog innehavet i början av 1650-talet. Svante 
Banér d.y. avled år 1674, varefter förläningen övergick till hans änka Margareta Sparre. 
Förläningen reducerades i samband med stora reduktionen 1683, men Margareta 
 Sparre fick behålla hälften av förläningen fram till sin död 1686. Det kan ännu nämnas 
att förläningen tidvis var arrenderad, i synnerhet under 1660-talet. Jordägoförhål-
landena har klarlagts genom åtskilliga handlingar i Wijksamlingen samt uppgifter i 
Boëthius, ’Svante Banér’, s. 658.

12. Kimmo Katajala, Nälkäkapina. Veronvuokraus ja talonpoikainen vastarinta Karjalassa 
1683–1697, Historiallisia Tutkimuksia 185 (Helsinki 1994), s. 105, 113–117.

13. Specialräkningar för Ingris gods 1651–1652, E 2749, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stock-
holm.

14. I Ingermanland och Kexholms län fastställdes skatten under huvuddelen av 1600-talet 
årligen genom prövning (s.k. arvning), se Katajala, Nälkäkapina, s. 80, 102.

15. Seppo Zetterberg, Viron historia (Helsinki 2007), s. 195–198; Katajala, Nälkäkapina,  
s. 105–106, 117–123.
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Ingermanland med 
Ingris hov på 1600-talet. 
Karta: Kasper Kepsu.

De ingermanländska godsherrarna erhöll inkomster åtminstone i viss 
mån genom att sälja säd. Det här påvisas av att statsledningen i Stock-
holm förbjöd spannmålsexport från Ingermanland under vissa miss-
växtår.16 På enstaka hov förekom därtill manufakturer. Sågkvarnar och  

16. Karl XI:s förmyndarregering till ridderskapet i Ingermanland och Kexholms län 14/3 
1666 och 23/6 1674, Livonica II: 615, Riksarkivet, Stockholm.

 Ingris 
   hov

Reval
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vattensågar grundades huvudsakligen längs floderna Narva och Neva 
i synnerhet under slutet av 1600-talet.17

Under drottning Kristinas regering inföll en intensiv förläningspe-
riod som inverkade på godsdriften i Ingermanland. Innan reduktionen 
inleddes i Ingermanland var så gott som hela provinsen förlänad.18 Ett 
antal nya hov grundades och adelsmännens antal ökade en aning. Sam-
tidigt inledde lantdagen i Ingermanland sin verksamhet. Fortfarande 
var det dock relativt få godsherrar som residerade på sina ingerman-
ländska gods. Förutom ryssbajorerna var ett fåtal släkter med främst 
tysk eller balttysk anknytning bosatta i provinsen.19

Under den här tidsperioden verkar åtminstone en del av godsen ha 
varit förhållandevis välmående. Från Ingris skeppades varje år livsme-
del till herrskapet i Sverige. Räkenskapsböckerna visar att godsdriften 
var mångsidig. På godset odlades huvudsakligen råg, korn och havre. 
Boskapen bestod bland annat av 26 mjölkkor, 22 bockar, 30 getter, 39 
får, 12 grisar och 28 höns. Därutöver gav till exempel kvarnar, laxfiske 
och tjärbränning inkomster till herrskapet. På förläningen byggdes 
även en ny hovbyggnad under 1650-talets första år samtidigt som bos-
kapsmängden ökade.20 På basis av räkenskaperna får man en känsla 
av att godsets tillstånd var relativt stabilt. Amtmannen Otto Botolfs-
son kunde 1653 rapportera till Stockholm att godset trots vissa smärre 
problem var ”utj gott tillstånd”.21

Godsdriftens blygsamma utveckling avbröts abrupt av rupturkriget 
mot Ryssland 1656–1658. Ryssland såg en chans att återta Ingerman-
land och Kexholms län, då Sverige var indraget i ett krig med Polen. 
Rupturen drabbade godsdriften i Ingermanland mycket hårt. Under 
kriget skövlades provinsen återigen skoningslöst. Många gods  brändes, 

17. Enn Küng, ’Vattensågar och skeppsbyggande i Ingermanland under 1600-talets senare 
hälft’, HTF 96 (2011:1).

18. Jordebok för Ingermanland 1670, s. 34–35, 106–107, 330–331, 520, 9715, Riksarkivet, Hel-
singfors; Kasper Kepsu, ’Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering i 
Ingermanland 1669–1684’, HTF 94 (2009:4), s. 391–392.

19. Kepsu, Mellan Moskva och Stockholm; Kujala, ’Viipurin Karjala, Käkisalmen lääni ja 
Inkerinmaa’, s. 348–350; Kujala, ’Det svenska riket och dess undersåtar’, s. 134–136. På 
lantdagarna deltog även ståndspersoner från Kexholms län.

20. Inventarium för Ingris gods 9/8 1649; Specialräkningar för Ingris gods 1645–1652, E 
2749, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.

21. Amtman Otto Botolfsson till landshövding Svante Banér 18/8 1653, 8/9 1653 och 10/10 
1653, E 2753, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.
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delvis av ortodoxa bönder som anslutit sig till de ryska trupperna. Där-
till blev lutherska bönder dödade. Efter att de ryska trupperna hade 
tvingats till reträtt, följde en stor del av de ortodoxa bönderna med till 
Ryssland, en del frivilligt och en del under tvång.22 Godsen låg i aska 
och en stor del av arbetskraften hade rymt eller dödats.

För Ingris hov blev kriget likaså förödande. Det kom dock inte 
som en överraskning. Redan i december 1654 varnade Botolfsson för-
läningsherren Svante Banér att ett krig sannolikt var förestående. Han 
föreslog att man snarast möjligt skulle överföra det som fanns i för-
råd till Stockholm.23 Ryssarna anföll slutligen under sommaren 1656. 
Nyen erövrades och förstördes. Ingris hov brändes och ryssarna byggde 
dessutom en skans på orten. De ryska truppenheterna drog sig dock 
snart tillbaka och lämnade även Nyen.24 Amtman Botolfssons för-
teckning från 1657 visar att flera av godsets bönder hade slagits ihjäl. 
De lutherska bönder från Ingris som var vid liv vågade inte återvän-
da till sina hemman, utan höll sig undan i trakterna kring Nyen. De 
ortodoxa ”Ryssbönderne” hade däremot alla rymt till Ryssland.25 Ef-
ter kriget gjordes en ännu noggrannare förteckning. Av förläningens 
70 byar har 38 antecknats som nedbrända och av de 93 hemman som 
byarna totalt innefattade låg 54 öde. Bönderna hade antingen avlidit, 
rymt eller flyttat till andra orter. Det kan ännu preciseras att huvudde-
len av de bebodda hemmanen hade blivit besatta av nykomlingar, för 

22. Antti Kujala, ’Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Inger-
manland och Kexholms län under ryska kriget 1656–1658 och provinsens kolonisation 
efter kriget’, HTF 97 (2012:4); Kujala, ’Viipurin Karjala, Käkisalmen lääni ja Inkerin-
maa’, s. 365–383; Tom Gullberg & Mikko Huhtamies, På vakt i öster 3 – 1600-talet (Hel-
singfors 2004), s. 105–164; Veijo Saloheimo, ’Inkerinmaan asutus ja väestö 1618–1700’, 
Pekka Nevalainen & Hannes Sihvo (toim.), Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri (Helsinki 
1991), s. 76–78; Jussi T. Lappalainen, Kaarle X Kustaan Venäjän-sota v. 1656–1658 Suo-
men suunnalla. ”Räikkä, häikkä ja ruptuuri”, Studia Historica Jyväskyläensia X (Jyväs-
kylä 1972), passim och särskilt s. 116, 264. Den ortodoxa befolkningens förhållningssätt 
och agerande under kriget ligger bakom benämningen av kriget (ruptur=spricka). 
Oftast benämns kriget Karl X Gustavs ryska krig, men termen är inte lika belysande 
som rupturkriget.

23. Amtman Otto Botolfsson till landshövding Svante Banér 4/12 1654, E 2753, Wijksam-
lingen, Riksarkivet, Stockholm.

24. Lappalainen, Kaarle X Kustaan Venäjän-sota, s. 111–113, 156–177; Gullberg & Huhta-
mies, På vakt i öster, s. 123–142.

25. Förteckning över bönder från Ingris 27/7 1657, E 2749, Wijksamlingen, Riksarkivet, 
Stockholm.
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det mesta lutherska bönder från Karelska näset.26 Banér själv konsta-
terade att godset var ”fast ruinerat” och bönderna ”uthplundrand och 
förhäriande”.27 Kriget var uppenbarligen en svår upplevelse också för 
godsherrarna i Ingermanland. Ända fram till 1680-talet då godset re-
ducerades till kronan beskrev förläningens innehavare och tjänstemän 
i otaliga redogörelser förstörelsen och lidandena under rupturkriget.28 
Även i övrigt besvärade sig ridderskapet i provinsen ännu i samband 
med reduktionen över de stora förluster som kriget hade medfört.29

Efter rupturkriget skedde en långsam återhämtning i Ingermanland, 
även när det gäller godsdriften. En stor våg av huvudsakligen luthers-
ka invandrare från Viborgska Karelen och Savolax förändrade befolk-
ningsstrukturen och underlättade bristen på arbetskraft. En del av de 
bönder som rymt eller tvingats till Ryssland återvände.30 Det måste 
dock betonas att återhämtningen var mycket långsam. De första åren 
efter rupturkriget var inkomsterna från Ingris närmast obefintliga. De 
nytillsatta bönderna måste understödas med frihetsår, medan de öv-
riga Ingris-bönderna hade stora svårigheter att betala sina utlagor.31 
I mitten av 1660-talet arrenderades förläningen till inspektor Georg 
Putensen, i hopp om att han skulle få godset på fötter igen. Effekten 
blev dock den motsatta och Putensen gjorde bankrutt.32 Således var 
godset i början av 1670-talet i ett mycket dåligt skick, delvis beroende 

26. Redogörelse över Ingris gods tillstånd 12/7 1660, E 2749, Wijksamlingen, Riksarkivet, 
Stockholm. Ett representativt inlägg i redogörelsen är: ”Matz Pettersson, mitt all sein 
Volck ershlagen, dass dorff ist abgebrantt”. Om Ingris-böndernas härstamning och 
ortnamnen i området, se Saulo Kepsu, ’Inkereen nimistön ja asutuksen vaiheita’, Pekka 
Laaksonen & Sirkka-Liisa Mettomäki (toim.), Inkerin teillä, Kalevalaseuran vuosikirja 
69 (Helsinki 1990).

27. Svante Banérs resolution 31/12 1660, E 2749, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.
28. Se t.ex. överstelöjtnant Christian Thumb von Weingartens redogörelse över Ingris gods 

tillstånd 19/4 1683, E 2750, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.
29. Kepsu, ’Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering’, s. 433 och refe-

renserna där.
30. Saloheimo, ’Inkerinmaan asutus ja väestö’, s. 78–81; Kujala, ’Förrädiska ryssar och för rym -

da finnar’, s. 483–491; Kujala, ’Viipurin Karjala, Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa’, s. 383.
31. Förhandling mellan bönderna på Ingris och förläningens tjänstemän 4/10 1663, E 2753, 

Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm; Överstelöjtnant Christian Thumb von Wein-
gartens redogörelse över Ingris gods tillstånd 19/4 1683, E 2750, Wijksamlingen, Riksar-
kivet, Stockholm.

32. Georg Putensens arrendekontrakt (odaterat), E 2750, Wijksamlingen, Riksarkivet, 
Stockholm; Georg Putensen till Svante Banér 23/8 1671, E 2753, Wijksamlingen, Riksar-
kivet, Stockholm; Överstelöjtnant Christian Thumb von Weingartens redogörelse över 
Ingris gods tillstånd 19/4 1683, E 2750, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.
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på att Putensen misskött förläningen. Tjänstemännen på Ingris, sär-
skilt den nyutnämnde amtmannen Anders Grabbe, klagade på att ti-
derna var eländiga och att godset hade en stor skuld både till kronan 
och till enskilda personer som lånat bönderna spannmål. Därtill led 
bönderna av hunger och var ovilliga att arbeta på hovet.33 Ännu ett par 
decennier efter rupturkriget gav förläningen i Ingris endast omkring 
hälften av de inkomster som godset gett före kriget.34 Först i mitten av 
1670-talet hade tillståndet på godset någorlunda stabiliserats. Då ut-
nämndes en inspektor som verkade i Ingermanland (major Gerhardt 
Skantzenstierna), vilket förbättrade kontrollen och effektiviteten på 
förläningen. Samtidigt inleddes även arbetet på en ny hovbyggnad.35

Rupturkriget visade konkret provinsens känsliga geopolitiska läge 
och sårbarhet som gränsområde. Att återhämtningen var så långsam 
visar också att Ingermanland var ekonomiskt underutvecklat. Minnet 
av kriget bidrog till att öka rysskräcken. År 1676 uppstod rykten om att 
en rysk invasion var på kommande. Ämbetsmän i provinsen konstate-
rade att bönderna inte lydde godsens förvaltare, utan flydde till skogs, 
medan godsherrarna i sin tur flydde till kuststäderna.36 Även överste-
löjtnant Christian Thumb von Weingarten som var överinspektor för 
de banerska godsen i Östersjöprovinserna var orolig över situationen.37 
Gränsprovinsens läge, rysskräcken och de svåra upplevelserna från 
rupturkriget inverkade följaktligen på viljan att investera i provinsen. 
Osäkerheten framkommer genom att de lokala ståndspersonerna i 
Inger manland ofta förhöll sig skeptiska till kronans investeringsplaner.38

33. Amtman Anders Grabbe till Svante Banér 28/1 1672, 12/2 1672 och 29/5 1672; Mats Lars-
son till Svante Banér 12/2 1672; Kyrkoherde Johannes Hoffman till Svante Banér 12/2 
1672, E 2753, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.

34. Överstelöjtnant Christian Thumb von Weingartens redogörelse över Ingris gods 
tillstånd 19/4 1683, E 2750, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm. Återhämtningen 
i Kexholms län var likaså mycket långsam, först i början av 1680-talet nådde man 
samma nivå som före kriget, se Kujala, ’Förrädiska ryssar och förrymda finnar’, s. 487.

35. Margareta Sparres fullmakt till major Gerhardt Skantzenstierna 12/7 1675; Överste-
löjtnant Christian Thumb von Weingartens redogörelse över Ingris gods tillstånd 19/4 
1683, E 2750, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.

36. Kepsu, ’Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering’, s. 402 och refe-
renserna där.

37. Överstelöjtnant Christian Thumb von Weingarten till Margareta Sparre 18/9 1676, E 
2754, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.

38. Se t.ex. Ridderskapet och Adeln i Ingermanland till generalguvernör Jacob Johan 
Taube 4/9 1678, Livonica II: 657, Riksarkivet, Stockholm.
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Den följande stora förändringen i provinsen som i hög grad påver-
kade godsdriften var fjärdepartsreduktionen. I Ingermanland började 
den genomföras 1675. Ungefär en tredjedel av jorden reducerades till 
kronan. Ämbetsmännen beslöt så småningom att arrendera ut krono-
godsen, trots att man också övervägde att kronan skulle ta över för-
valtningen. Arrendatorerna som arrenderade kronans gods hade rätt 
att uppbära de ordinarie skatterna på ett visst område mot en årlig ar-
rendesumma. Stora reduktionen utsträcktes till provinsen 1683, varefter 
kronans arrendegods ytterligare ökade i antal.39 I det svenska väldets 
slutskede var kronojordens andel drygt två tredjedelar.40 Reduktionen 
var ett led i kronans centraliserings- och unifieringspolitik som i hög-
sta grad berörde Östersjöprovinserna. Beträffande Inger manland inne-
fattade den även förändringar inom beskattningen, rättsväsendet och 
stadsförvaltningen, en konversions- och segregationspolitik gent emot 
den ortodoxa befolkningen, samt kuvandet av det ingermanländska 
ridderskapet. Åtgärderna syftade främst till att stärka provinsens mili-
tära beredskap och ekonomiska situation, men även till att integrera 
provinsen med riket.41

Med tanke på godsdriften ledde förändringarna, i synnerhet över-
gången till skattearrendering, till en mera intensiv godsdrift och ökad 
kontroll. Hovens och arrendatorernas antal ökade. Godsdriften blev 
även noggrannare reglerad, åtminstone i teorin, genom detaljerade 
och likformiga arrendekontrakt.42 Dessa kontrakt medförde många 
slags restriktioner beträffande godsdriften, men i praktiken fanns det  

39. Kepsu, ’Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering’. Se även Kujala, 
’Viipurin Karjala, Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa’, s. 431–435; Katajala, Nälkäkapina,  
s. 81–101.

40. Jordebok för Ingermanland 1699, s. 24, 49–56, 157–172, 252–253, 9795, Riksarkivet, 
Helsingfors.

41. Kepsu, ’Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering’, s. 403–404, 
426–427 med referenser. Se även Kimmo Katajala, ’Differentiering och unifiering. 
Provinspolitiken vid det svenska rikets östgräns ca 1617–1809’, Max Engman & Nils 
Erik Villstrand (red.), Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket 
(Helsingfors/Stockholm 2008); Nils Erik Villstrand, Sveriges historia 1600–1721 (Stock-
holm 2011), s. 309; Jaak Naber, Motsättningarnas Narva. Statlig svenskhetspolitik och 
tyskt lokalvälde i ett statsreglerat samhälle, 1581–1704, Opuscula Historica Upsaliensa 
15 (Uppsala 1995), s. 102–150; Kujala, ’Viipurin Karjala, Käkisalmen lääni ja Inkerin-
maa’, s. 427–429; Mika Sivonen, ”Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset”. Uskonnollinen 
integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 
1680–1702, Bibliotheca Historica 111 (Helsinki 2007), s. 25–36, 216–227.

42. För arrendekontrakten, se Katajala, Nälkäkapina, s. 99–101.
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brister i kronans kontroll. Arrendatorernas verksamhet kunde inte 
övervakas tillräckligt noggrant, vilket resulterade i omfattande bonde-
oroligheter i mitten av 1680-talet.43 En annan förändring var att gods-
herrarna inte längre var så avlägsna som under förläningsperioden. 
Som  Kimmo Katajala konstaterar blev överheten mer påtaglig för 
bönderna än  tidigare.44 Man kan uppskatta att ungefär hälften av de 
ingerman ländska arrendatorerna var bosatta på sina hov. På så gott 
som alla gods fanns dock fortfarande amtmän och på många hov fanns 
även  inspektorer.45

Kronans målsättning var därigenom att genom ett privatiserat men 
ändå kontrollerat herrgårdsbruk öka kronans resursuttag. Delvis ge-
nomfördes centraliseringspolitiken i Ingermanland således genom 
att decentralisera. Nyckelpositionen innehades av arrendatorerna och 
godstjänstemännen, som på sätt och vis representerade kronan som 
en ställföreträdande överhet. På gods där arrendatorn inte personli-
gen var närvarande var fogdarnas och inspektorernas roll naturligtvis 
speciellt viktig.

Hur förhåller sig godsdriften i Ingermanland till en nordeurope-
isk kontext? I samband med forskningen om godsstrukturer har man 
traditionellt skiljt mellan två olika system för den tidigmoderna pe-
rioden, Grundherrschaft och Gutsherrschaft. Områden öster om floden 
Elbe har förknippats med Gutsherrschaft, som innebar att godsherrens 
inkomster i hög grad kom från den egna godsdriften som var bero-
ende av dagsverksskyldiga bönder. Områden väster om floden domi-
nerades i sin tur av Grundherrschaft, där förläningstagarens inkoms-
ter huvudsakligen bestod av böndernas räntor.46 Under senare år har 
begreppen problematiserats. De ses inte längre som motsatspar, utan 

43. Kasper Kepsu, ”Töllikes oväsende”. Bondeoroligheter i Nöteborgs län under 1680-talet, 
opublicerad pro gradu-avhandling (Helsingfors universitet 2006); Kepsu, ’Fjärdeparts-
reduktionen och införandet av skattearrendering’, s. 386, 427; Kujala, ’Viipurin Karjala, 
Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa’, s. 435.

44. Katajala, Nälkäkapina, s. 88.
45. Mantalslängder över Nöteborgs län, Avkortningsbok för Ingermanland 1696, RA 9790, 

s. 644–776.
46. Heide Wunder, ’Das Selbstverständliche denken. Ein Vorschlag zur vergleichenden 

Analyse ländlicher Gesellschaften in der Frühen Neuzeit, ausgehend vom ”Modell 
ostelbische Gutsherrschaft”’, Jan Peters (Hrsg.), Gutsherrschaft als soziales Modell. 
Vergleichende Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften, 
Historische Zeitschrift 18 (München 1995), s. 23–24; Sundberg, Stat, stormakt och säte-
rier, s. 20–21.
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betraktas som ett slags idealtyper och analytiska begrepp som under-
lättar forskningen.47 Många gods i det tidigmoderna Europa passar 
nämligen inte särdeles bra in i någotdera av systemen, utan de repre-
senterar olika blandformer.48 Även när det gäller Östersjöområdet har 
det konstaterats att strukturerna för arbete och produktion var mång-
sidiga och komplexa.49

Godsdriften i Ingermanland under slutet av 1600-talet kan också 
beskrivas som en blandform. Den uppfyller en del av de kännetecken 
som i allmänhet förknippas med Gutsherrschaft.50 Bönderna låg under 
godsens relativt strikta kontroll och framför allt odlades hovens egna 
åkrar främst genom dagsverken som godsherrens underlydande bönder 
utförde. Å andra sidan var bönderna inte livegna. De ingermanländ-
ska godsherrarna hade inte domsrätt över sina bönder och svensk lag 
 tillämpa des i hela provinsen.51 Detta faktum satte i mitten av 1600-talet 
käppar i hjulet för det ingermanländska ridderskapets försök att hejda 
böndernas rörlighet genom flyttförbud.52 Det kan också påpekas att en 
betydande del av godsherrarnas inkomster baserade sig på böndernas 
räntor, inte på den egna godsdriften. Därmed skiljde sig godsdriften i 
Ingermanland från Gutsherrschaft-systemet på många sätt.

47. Jan Peters, ’Gutsherrschaftsgeschichte in historisch-antropologischer Perspektive’, 
Jan Peters (Hrsg.), Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen 
zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften, Historische Zeitschrift 18 
(München 1995), s. 7.

48. Carsten Porskrog Rasmussen, ’Corvée and paid work. Work and workers at manors in 
Schleswig and Holstein in the 18th century’, Kerstin Sundberg (ed.), Work and Produc-
tion on Manors in the Baltic Sea Region 1700–1900, Skrifter om skogs- och lantbrukshis-
toria 16 (Stockholm 2002), s. 165–166.

49. Kerstin Sundberg, ‘Introduction’, Sundberg (ed.), Work and Production, s. 11–12.
50. Typiska drag för Gutsherrschaft, se Helfried Valentinitsch, ’Gutsherrschaftlige Bestre-

bungen in Österreich in der frühen Neuzeit. Unter besonderer Berücksichtigung der 
innerösterreichischen Länder’, Peters (Hrsg.), Gutsherrschaft als soziales Modell, s. 
283–284; Jerzy Topolski, ‘The manorial serf-economy in Central and Eastern Europe in 
the XVIth and XVIIth centuries’, The Manorial Economy in Early-Modern East-Central 
Europe (Hampshire 1994), s. 350–351; Sundberg, Stat, stormakt och säterier, s. 20–21.

51. Kujala, ’Viipurin Karjala, Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa’, s. 256; Antti Kujala, ’Det 
svenska riket och dess undersåtar i Ingermanland och i Kexholms län på 1600-talet 
(1617–1658). Kronans dialog med den lokala adeln och de ortodoxa bönderna och 
köpmännen’, HTF 96 (2011:2), s. 132–133. Se även Kepsu, Mellan Moskva och Stockholm.

52. Kujala, ’Viipurin Karjala, Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa’, s. 349–350; Kujala, ’Det 
svenska riket och dess undersåtar’, s. 135; O.A. Forsström, Kuvaus Inkerinmaan oloista 
Ruotsinvallan aikana I (Sortavala 1890), s. 101–102; Kepsu, Mellan Moskva och Stock-
holm.
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Godsdriftens struktur är typisk med tanke på provinsens läge mellan 
Baltikum och Finland. I Finland och Kexholms län var storgodsdriften 
inte särskilt utvecklad före reduktionen.53 I Estland, Livland och Ösel 
hade storgodsdriften däremot etablerat sig i mitten av 1600-talet och 
blev synnerligen lönsam för godsherrarna. I de baltiska provinserna 
blev bönderna i praktiken livegna i mitten av 1600-talet.54 Även i Ryss-
land blev livegenskapen allt mer utbredd under 1600-talet.55

Inspektorer, amtmän, kubiaser och solvaneker
Godstjänstemännen i Ingermanland, som ansvarade för förvaltning-
en av godsen och ledde arbetet på det lokala planet, kan delas i tre 
grupper. Överst i hierarkin var inspektorn som i Ingermanland för det 
mesta titulerades så, i viss mån förekom även benämningen hopman 
(från ty. Hauptmann).56 Förläningen i Ingris var sällan besatt med en 
särskild inspektor. Det var främst överinspektorn för de banerska god-
sen i Östersjöprovinserna som övervakade verksamheten på Ingris.57 
Till den andra gruppen hörde fogden. Han var underställd inspektorn 
och kallades på de ingermanländska godsen oftast för amtman. I den 
tredje gruppen ingår olika slags arbetsledare av lägre rang. På hoven i 
Ingermanland benämns de kubiaser och solvaneker. Till denna grupp 
kan även räknas ryttare från den ingermanländska adelsfanan.

På större hov, i synnerhet på sådana där förläningstagaren eller ar-
rendatorn själv var bosatt med familj, kunde även hovbetjäning med 
andra uppgifter vara bosatt på hoven. Vanligen uppgick tjänstefolkets 

53. Mauno Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat I (Helsinki 1956), s. 276–277, 323.
54. Sammanfattat om godsdriften och böndernas ställning i Estland och Livland, se Zetter-

berg, Viron historia, s. 195–213; Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen, Provinsen bortom 
havet. Estlands svenska historia 1561–1710 (Helsingfors/Stockholm 2013), s. 138–151, 
207–215.

55. David Moon, The Russian Peasantry 1600–1930. The World the Peasants Made (London 
& New York 1999), s. 66–69.

56. Benämningar för ämbetsutövare i Ingermanland kan man finna i räkenskapsböcker 
och domböcker för Ingermanland, se Räkenskapsböcker för Ingermanland, 9722–9796, 
Riksarkivet, Helsingfors; Domböcker för Nöteborgs och Koporje län 1684–1700, KO 
a 1– KO a 15, Riksarkivet, Helsingfors. För benämningar i de baltiska provinserna se 
Arnold Soom, Der Herrenhof in Estland im 17. Jahrhundert (Lund 1954), s. 312–321, 340. 
För Finland se Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat, s. 104–110, 137–141.

57. I början av 1660-talet benämns Georg Putensen inspektor på Ingris medan majoren, 
sedermera överstelöjtnanten Gerhardt Skantzenstierna sannolikt var inspektor från 1675 
till reduktionen 1683. Se överstelöjtnant Christian Thumb von Weingartens redogörelse 
över Ingris gods tillstånd 19/4 1683, E 2750, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.
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antal på ingermanländska hov under slutet av den svenska tiden till 
mellan fem och tio personer. Förutom amtmän, kubiaser, solvaneker 
eller skrivare ingick till exempel skräddare, ammor och brännvinsbrän-
nerskor i tjänstefolket. På hoven levde vanligen även ett antal drängar 
och pigor. På enstaka gods kunde också en informator (præceptor) som 
undervisade barnen eller till och med en trädgårdsmästare tjänstgöra. 
Ryttare från den ingermanländska adelsfanan var också bosatta på ad-
liga gods, vilket är intressant att observera. I vissa fall hade ryttarna 
praktiskt nog en dubbelroll och fungerade samtidigt som amtmän.58 
Överlag verkar det som om ryttare användes i disciplinära och över-
vakande uppgifter på hoven.59

På basis av namnskicket tycks inspektorerna och fogdarna i Inger-
manland huvudsakligen ha varit av svensk härkomst. De hade flyttat 
till Ingermanland antingen från den västra eller östra riksdelen. En 
mindre del av dem hade tysk, balttysk eller finsk bakgrund. I Nöte-
borgs län hade drygt 15 procent ett tyskklingande namn. Kubiaserna 
var nästan helt och hållet rekryterade från lokalbefolkningen och hade 
i huvudsak finska namn.60 Det här var naturligt, eftersom de stod i 
 direkt kontakt med bönderna, inte minst under dagsverksarbetet.61 
Det balttyska inslaget var med andra ord relativt svagt i Ingermanland. 
Det kan nämnas att särskilt den finsknationella historieskrivningen 
som uppvisar bondeförhärligande drag har betraktat balttyskar som 
de värsta bondepinarna.62

Tidigare forskning har behandlat godstjänstemännens arbetsupp-
gifter ingående. Inspektorn och amtmannen styrde, planerade och 

58. Mantalslängder över Jama, Koporje och Nöteborgs län 1696, 9790, Riksarkivet, Hel-
singfors. Mantalslängderna i räkenskapsboken från 1696 är sällsynt detaljerade.

59. Se t.ex. Instruktion för amtmannen på Ingris 15/8 1675 och 17/1 1682, E 2750, Wijksam-
lingen, Riksarkivet, Stockholm.

60. Mantalslängder över Nöteborgs län 1696, 9790, Riksarkivet, Helsingfors.
61. Soom, Der Herrenhof in Estland, s. 319–320; Jürgen Heyde, Bauer, Gutshof und Königs-

macht. Die estnischen Bauern in Livland unter polnischer und schwedischer Herrschaft 
1561–1650, Quellen und Studien zur baltischen Geschichte 16 (Köln – Weimar – Wien 
2000), s. 295–296; Edgars Dunsdorfs, The Livonian Estates of Axel Oxenstierna (Stock-
holm 1981), s. 44–46; Tarkiainen & Tarkiainen, Provinsen bortom havet, s. 144.

62. Mirkka Lappalainen, Maailman painavin raha. Kirjoituksia 1600-luvun Pohjolasta 
(Helsinki 2006), s. 121–122; Ann-Catrin Östman, ’Buller och besvär – stormaktstidens 
bonde som aktör i tidig historieskrivning’, Christer Kuvaja & Ann-Catrin Östman 
(red.), Svärdet, ordet och pennan: kring människa, makt och rum i nordisk historia, 
Skrifter utgivna av Historiska samfundet i Åbo 12 (Åbo 2012), s. 503.
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övervakade arbetet på godset. Därtill skötte de bland annat godsets 
penningtransaktioner, ansvarade för bokföringen och såg till att bön-
dernas hemman var i dugligt skick.63 Inspektorernas och amtmän-
nens verksamhet reglerades genom instruktioner. Forskningen har 
konstaterat att instruktionerna var detaljerade och främst behandla-
de de praktiska arbetsuppgifterna. Instruktionerna påverkades starkt 
av samtida läroböcker om hushållslära.64 Det här kan man också säga 
om de instruktioner som skrevs till amtmannen på Ingris. I instruk-
tionen gavs anvisningar om hur åkrarna skulle sås och brukas, hur 
krogen skulle skötas, hur riatorkningen skulle övervakas, hur köttet 
skulle rökas och så vidare. Därtill gavs noggranna bestämmelser för 
när amtmannen skulle uppbära böndernas räntor och vilka produkter 
(t.ex. malt) som skulle ”öfuerskickias till Swerie”.65 De ingermanländska 
godstjänstemännens uppgifter var således likartade som på andra håll 
i det svenska väldet. En uppgift som var typisk just för amtmännen i 
Ingermanland var dock att spåra rymlingar som sökte sig till Ryssland 
eller till andra gods i Ingermanland.66

Kubiasernas eller solvanikernas roll var ambivalent, kanske ännu 
mer än inspektorernas.67 Bondebefolkningen var avogt sinnad mot 
dem eftersom de kom från samma sociala skikt som bönderna själva. 
Därmed var de väl insatta i böndernas mentalitet och de lokala sed-
vänjorna. Trots detta var de i allmänhet inte populära bland bönderna. 
I både estniska och lettiska folksånger beskrivs kubiaser i nedsättande 
ton som grymma plågoandar, samma ton kan finnas även i folkdikt-

63. Soom, Der Herrenhof in Estland, s. 314–321; Tarkiainen & Tarkiainen, Provinsen bortom 
havet, s. 142–144; Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat, s. 104–110, 137–141; 
Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä, s. 51–52.

64. Kerstin Sundberg, ’Work and social relationships – Instructions, correspondance and 
”suppliques” from Häringe and Trolle-Ljungby’, Sundberg (ed.), Work and Production, 
s. 81–82; Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä, s. 51–52.

65. Instruktion för amtmannen på Ingris 15/8 1675 och 17/1 1682, E 2750, Wijksamlingen, 
Riksarkivet, Stockholm.

66. Kujala, ’Förrädiska ryssar och förrymda finnar’, s. 490.
67. Solvanekernas position är aningen oklar. När det gäller lokalförvaltningen i Ingerman-

land har de betecknats närmast som sockenskrivare, se K.R. Melander, Kuvaus Suomen 
oloista vuosina 1617–1634 I (Helsinki 1887), s. 68–71. Inom godsförvaltningen verkar 
det dock som om deras uppgifter i stort sett motsvarade kubiasens. På Ingris hov 
innefattade uppgifterna åtminstone övervakning av arbete och boskap, se Instruktion 
för amtmannen på Ingris 15/8 1675 och 17/1 1682, E 2750, Wijksamlingen, Riksarkivet, 
Stockholm.
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ningen. Samtidigt kunde kubiasernas överordnade, åtminstone i Liv-
land, beskylla dem för att de såg mellan fingrarna på böndernas för-
summelser.68 Kubiasernas ställning i godsdriften var med andra ord 
inte avundsvärd. Både bönderna, förvaltarna och godsherren betrak-
tade dem med misstänksamhet.

Tidigare forskning om fogdar och förvaltare har konstaterat att gods-
tjänstemännens arbete var knutet till tidsperiodens allmänna normer 
om maktutövning för tjänsteinnehavare. Av speciell vikt var att tjänste-
innehavarens auktoritet var stark, särskilt inför bönderna. Auktoritet 
vanns och vidmakthölls genom ett respektabelt, ärligt och föredömligt 
leverne och utvecklades i den vardagliga interaktionen med allmogen. 
I ett idealfall skulle en inspektor eller fogde vara plikttrogen, noggrann 
och gudfruktig. Därutöver krävdes naturligtvis andra egenskaper som 
var mera knutna till konkreta arbetsuppgifter, framför allt organisa-
tionsförmåga, men även kännedom om de lokala böndernas språk, 
samt gärna en viss bildningsnivå för att kunna skriva och hålla reda 
på räkenskaperna. Tjänsteinnehavarna hade också ett moraliskt an-
svar. De skulle lära goda seder och se till att bönderna fruktade Gud.69

I det perifera Ingermanland var det av särskild vikt att tjänste-
innehavarna kände till landets seder, det framhävde både godsherrarna 
och bönderna. Efter det förödande rupturkriget behövdes det en ny 
amtman på Ingris gods. Svante Banér betonade att det skulle vara en 
”godh och dugelig karll, som Landzens sedh och wana weet”.70 I en tvist 
på Ilisia (Ilies) gods i Koporje län 1686 krävde bönderna att ryttmäs-
tare Werner Pöppelmann skulle avsättas som förläningsgodsets arren-
dator eftersom han inte var kompetent att driva det. Enligt bönderna 
hade allt varit bra under den tidigare amtmannen Otto Lahinens tid. 
Lahinen ”förstod deras Ryska språk och landzens maner”. Intressant 
nog hjälpte Lahinen senare bönderna med att författa och inlämna 
suppliker till förläningens innehavare ryttmästare Hans von Rosen.71

68. Dunsdorfs, The Livonian Estates of Axel Oxenstierna, s. 45; Soom, Der Herrenhof in Est-
land, s. 320; Arnold Soom, ’Fogden och herrgårdsmiljön i Baltikum under 1600-talet’, 
Svio-Estonica XIV (Lund 1958), s. 108.

69. Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä, s. 52–53, 176–177, 231; Jokipii, 
Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat, s. 95–96, 111; Soom, Der Herrenhof in Estland,  
s. 313.

70. Svante Banérs resolution 31/12 1660, E 2749, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.
71. Häradsting för Koporje övre del 18–24/2 1686 och 21–26/6 1686, Kaprio KO a 3, s. 

48v–54v, 177v–180, Riksarkivet, Helsingfors.
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I verkligheten motsvarade dock godstjänstemännens kunskaper säl-
lan idealen. Bildningen var låg, kompetensen tvivelaktig och levnads-
vanorna allt annat än exemplariska.72 Risken fanns dock att förvaltaren 
förlorade sin auktoritet och sitt anseende, inte enbart inför sina över-
ordnade utan även inför allmogen. I det kollektiva samfund som det 
tidigmoderna lokalsamhället utgjorde, var ära och heder avgörande i 
en människas relationer till sina medmänniskor. För en inspektor el-
ler fogde ledde det till stora svårigheter i tjänsteutövningen om hans 
ära och heder ifrågasattes och han förlorade det lokala kollektivets 
förtroende.73 Amtmannen på Ingris Mats Larsson anklagades 1651 för 
ohederlighet och ogudaktigt leverne. Kyrkoherden i Ingris församling 
Johannes Petri Hoffmannus menade att Larsson även var en ”oduglig 
man till att förstå tiensten”. Allmogen stod dock bakom amtmannen. 
De menade att han ”handlat med dem som een ährligh man”. Rätten 
fann inte Larsson skyldig till något och senare erkände även kyrkoher-
den att han uttalat sig i ”hastigheet och ifrigt modh”. Trots att Larsson 
inte förlorat sin ära inför allmogen verkar han ha mist sina överord-
nades förtroende, åtminstone temporärt. Han blev av med sin tjänst, 
men återfick den senare.74

Då godsherren var frånvarande blev godstjänstemännens roll i gods-
förvaltningen naturligtvis ytterst viktig. I praktiken var godsherren 
beroende av det förmedlade herrskapet, inte bara ekonomiskt. Gods-
tjänstemännen var dock inte enbart verkställare av godsherrens befall-
ningar. Arbetsledarna fick ett stort ansvar och det var genom dem som 
godsherren kontrollerade sitt gods. Brevväxlingen mellan godsherren 
och hans tjänstemän var i detta sammanhang av avgörande betydelse.75 
Det var inte ovanligt att förläningstagare ständigt fick tillrättavisa sina 
förvaltare för att de inte korresponderade tillräckligt ofta.76 Dessutom 
kunde förvaltare eller fogdar försköna sina redogörelser för att ge ett 
så gott intryck som möjligt av godsets förhållanden. Det var därför 

72. Soom, Der Herrenhof in Estland, s. 313–314.
73. Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä, s. 53, 176, 183–185, 229–235; 

Villstrand, Sveriges historia, s. 492–494.
74. Extraordinarie häradsting på Ingris 6.3.1651; Svante Banérs resolution 31.12.1660, E 

2749, Wijksamlingen, Riksarkivet, Stockholm.
75. Kaak & Schattkowsky, ’Einführung’, s. XI–XIII, XVIII; Sundberg, Stat, stormakt och 

säterier, s. 214–216; Kaak, ’Vermittelte, selbsttätige und maternale Herrschaft’, s. 62.
76. Se t.ex. Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä, s. 201–212.
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viktigt för godsherren att förfoga över andra kontrollmöjligheter, som 
kontakter till andra lokala tjänstemän, opartiska lokala kontakter eller 
möjligheten att utföra en rannsakning.77 Att godsherren var frånvaran-
de och måste förlita sig på brevväxling i godsförvaltningen var å ena 
sidan riskabelt och kunde leda till missförstånd och egenmäktighet. 
Å andra sidan var systemet flexibelt. Det fanns möjligheter att tolka 
de mångfaldiga befallningarna på ett lämpligt och fungerande sätt.78

Godstjänstemännen hade således relativt fria händer i sin ämbets-
utövning, men det gällde att inte svika godsherrens förtroende. Förut-
om kontroll var nämligen ett ömsesidigt förtroende mellan godsherren 
och godstjänstemännen en annan grundförutsättning när det gäller 
förmedlat herrskap. Kontrollmöjligheterna var trots allt begränsade. 
Godsherren måste kunna lita på sin inspektor eller fogde och vara säker 
på att denne förvaltade godset på bästa möjliga sätt. Godstjänstemän-
nen behövde i sin tur godsherrens understöd vid eventuella konflikter 
på det lokala planet. I annat fall kunde tjänsteinnehavarens auktoritet 
försvagas, vilket skulle försvåra godsdriften och därmed även gods-
herrens trovärdighet.79 För att godstjänstemännen skulle vinna gods-
herrarnas förtroende måste förvaltarskiktets män inför dem framstå 
som kompetenta och pålitliga. Framför allt skulle de signalera trohet 
och hörsamhet, men samtidigt utstråla handlingskraft gentemot sina 
underordnade.80

Skatteuppbörden utgjorde på många sätt hörnstenen i inspekto-
rernas och amtmännens verksamhet. Godsherren hade naturligtvis 
ett intresse av att godset skulle vara ekonomisk lönsamt och krävde 
att skatterna skulle uppbäras effektivt. Förhållandet till godsets un-
derlydande bönder formades i sin tur starkt av hur skatteuppbörden 
genomfördes i praktiken. Enligt Janne Haikari baserade sig den i hög 
grad på förhandling.81 Även om vardagliga förhandlingar inte läm-
nat efter sig speciellt mycket källmaterial så finner man spår av dem 
i källorna om Ingris. År 1653 förhandlade amtmannen Otto Botolfs-
son med bönderna om betalandet av kontribution. Tillsammans med 
inspektorn Georg Putensen förhandlades det i sin tur 1663 om bön-

77. Asmus, ’Vertrauen und Kontrolle’, s. 168–169.
78. Kaak & Schattkowsky, ’Einführung’, s. XII.
79. Asmus, ’Vertrauen und Kontrolle’, s. 168–171, 175.
80. Kaak & Schattkowsky, ’Einführung’, s. XVI.
81. Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä, s. 122, 228, 235.
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dernas rester.82 Dagsverksarbetet inverkade även starkt på förhållan-
det mellan godstjänstemännen och bönderna. På ett mentalt plan var 
dagsverket den mest centrala och återkommande händelsen där god-
set och dess representanter (särskilt amtmännen och kubiaserna) of-
fentligt kunde visa både sin egen makt och böndernas underordnade 
ställning gentemot godset.83

Inspektorerna och särskilt amtmännen utsattes således för press, 
förväntningar och krav på lojalitet både uppifrån och nerifrån. Inspek-
torerna och särskilt amtmännen hade dock ännu en grupp som ställde 
krav, nämligen de själva.84 Även deras eget uppehälle var i hög grad 
beroende av hur effektivt skatterna uppbars. Om amtmannen på Ingris 
dröjde med skatteuppbörden på hösten fanns det en risk att han måste 
betala böndernas rester ur egen ficka.85 I områden med låg produkti-
vitet och ofta förekommande missväxter var de egna inkomsterna inte 
självklara. Amtmännen måste således även tänka på det egna hushål-
lets uppehälle. Säkerligen krävdes en viss mån av sturskhet för att sä-
kerställa den egna inkomsten och hålla godsherren nöjd. Om skatter-
na uppbars för hårt riskerade förhållandet till bönderna att bli alltför 
konfliktfyllt. Ekvationen var minst sagt svårlöst och det var sällsynt att 
godstjänstemännens verksamhet gagnade alla parter: godsherren, bön-
derna och dem själva.86 Med andra ord kan man säga att godstjänste-
männen egentligen hade ”tredubbla lojaliteter”. Balansgången mellan 
de olika lojaliteterna var skör och det var inte lätt att hålla alla parter 
nöjda, särskilt om skörden slagit fel.

Godstjänstemännen under bondeoroligheterna i Ingermanland
Godstjänstemännens ömtåliga balansgång framkommer speciellt tyd-
ligt i samband med konflikter med lokala bönder, inte minst då vålds-

82. Amtman Otto Botolfsson till Svante Banér 10/10 1653; Förhandling mellan bönderna 
på Ingris och förläningens tjänstemän 4/10 1663, E 2753, Wijksamlingen, Riksarkivet, 
Stockholm.

83. Kimmo Katajala, Suomalainen kapina. Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuu-
rin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150–1800) (Helsinki 2002), s. 228.

84. Jfr Kaak & Schattkowsky, ’Einführung’, s. XII; Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten 
miesten edessä, s. 183–188; Valentinitsch, ’Gutsherrschaftlige Bestrebungen in Öster-
reich’, s. 296.

85. Instruktion för amtmannen på Ingris 15/8 1675 och 17/1 1682, E 2750, Wijksamlingen, 
Riksarkivet, Stockholm.

86. Jfr Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä, s. 183–184.
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metoder kom till användning. Som den tyska forskaren Otto Ulbricht 
konstaterar befann sig fogden i främsta linjen vid krissituationer. Om 
det uppstod missnöje mot godsherren var det ofta fogden som blev 
måltavla för motståndet.87 Den oroliga perioden under 1680-talet då 
det förekom en hel del oroligheter på de ingermanländska hoven är 
speciellt intressant. En intressant fråga i samband med detta är i vil-
ken mån godstjänstemännen använde sig av våld gentemot bönderna.

I vissa fall kunde inspektorerna, amtmännen och kubiaserna i 
 Ingermanland försvara sina underordnade bönder. Ovan nämndes 
hur den före detta amtmannen på Ilisia hjälpte godsets bönder med 
att inlämna suppliker. Ett annat fall där även godstjänstemännens in-
bördes relationer framkommer kan också nämnas. Under 1680-talets 
första hälft pågick en segdragen råtvist i Koporje län mellan gods herren 
på Orboina hov, löjtnant Gustaf Casimir von Spankow (Spandekow), 
och bönderna i grannbyn Holopovitsa, som i sin tur ingick i en för-
läning som greve Ture Gabrielsson Oxenstiernas arvingar innehade. 
Holopovitsa-böndernas amtman Henrik (Hindrich) Orduska försvara-
de enträget sina bönder, trots att konflikten urartade i ett mindre upp-
lopp där en bonde högg von Spankow i armen med en yxa.  Amtman 
Orduska förde böndernas talan i rätten och vägrade bestraffa dem, 
trots att inspektorn på förläningen beordrat honom till det. Inspektor 
von Skantzenstierna (bekant även som inspektor på Ingris gods) blev 
tydligt upprörd och beskyllde Orduska bland annat för ”halstarrig 
obstinatheet”.88 Fallet visar att spelet på lokalnivån ofta var komplext. 
Närvarande och frånvarande godsherrar samt lokala bönder försökte 
försvara sina egna rättigheter, medan inspektorer och amtmän balan-
serade mellan olika lojaliteter. Kronan var ytterligare en bricka i spelet 
och försökte bringa ordning i det hela på häradstinget.

Det finns dock ännu fler exempel där godstjänstemännen gjorde  
sig skyldiga till övergrepp mot bönderna. Även arrendatorerna89,  varav 
intressant nog en betydande del var före detta inspektorer och amtmän, 
tog i många fall till våld. Ett par representativa exempelfall kan tas 

87. Ulbricht, ’Von Vogt zum Bittsteller’, s. 139.
88. Behandling av tvisten mellan löjtnant Gustaf von Spankow och bönderna i Holopo-

vitsa by, Kaprio KO a 1, s. 1–34, Riksarkivet, Helsingfors. Alla tingsprotokoll som berör 
tvisten under åren 1682–1686 har samlats i början av domboken för år 1684.

89. Arrendatorerna representerade i princip också en typ av ett förmedlat herrskap, men 
här finns inte möjlighet att undersöka dem.
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upp. Enligt bonden Joachim Sosonoff hade amtmannen Simon Borg 
”honom illa slagit och bastionerat”. Amtmannen medgav att han hade 
slagit bonden några gånger med en liten piska, eftersom bonden för-
därvat en säck humle och senare brukat ”skamlöös mun”. Borg menade 
också att bonden försökt överfalla honom med sin farbror, men att han 
lyckats fly.90 I ett annat fall besvärade sig bonden Semen Oloxeoff från 
Gostilova över kubiasen Timoska Semenoff som honom ”hårdeligen 
slagit och tracterat”. Kubiasen försvarade sig med att Semen nedtram-
pat rågen vid skördetiden. Enligt vittnen hade båda parterna även an-
vänt skällsord mot varandra. Den första omgången av kubiasens slag 
ansågs berättigad av rätten, men för de övriga två dömdes han till bö-
ter. Semen dömdes i sin tur till dryga böter för en osann beskyllning 
gentemot kubiasen.91

Exempelfallen tyder på att husaga (även kallad gårdsrätt) utöva-
des i Ingermanland på ett liknande sätt som i de baltiska provinserna, 
även om svensk lag tillämpades i hela provinsen.92 Den relativt stränga 
hus agan, som i praktiken utövades av just godstjänstemännen utgör 
ett intressant inslag i det ambivalenta förhållandet mellan godstjänste-
männen och bönderna. Som Marten Seppel påpekar ingick husagan 
som en självklar del i det paternalistiska förhållandet mellan godset 
och bonden. Enligt en allmän uppfattning blev bönderna bångstyriga 
och lata om de inte tuktades. Godsherrarna var av den meningen att 
en mildare behandling av bönderna skulle uppfattas som ett tecken 
på svaghet och enbart leda till oreda.93 Som Janne Haikari påpekar 
fick dock underlydande bönder enligt samtida uppfattningar bara be-
straffas om goda ord och uppmaningar inte räckte till.94 I Ingerman-
land verkar dock tröskeln att ta till piskan ha varit förhållandevis låg. 
Böndernas kontinuerliga klagomål tyder dock på att de själva inte 
 accepterade hus agan. Enligt Marten Seppel gällde största delen av bön-
dernas klagomål även i de baltiska provinserna godstjänstemännens 

90. Häradsting för Koporje övre del 13–18/7 1685, Kaprio KO a 2, s. 179–179v, Riksarkivet, 
Helsingfors. Det är inte känt hur fallet slutade.

91. Häradsting för Koporje övre del 9–14/3 1685, Kaprio KO a 2, s. 18v–24v, Riksarkivet, 
Helsingfors.

92. Om husagan i Estland och Livland, se i synnerhet Marten Seppel, ’Vägivalla piirid 
päriorjuslikes suhetes Eesti- ja Liivimaal 17. Sajandil’, Tuna (2012:2).

93. Seppel, ’Vägivalla piirid päriorjuslike suhetes’, s. 20–22, 24, 28.
94. Haikari, Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä, s. 52–53.
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alltför stränga husaga. Vid överdrifter tog godsherrarna dessutom av-
stånd och lät godstjänstemännen få skulden.95 Detta påvisar återigen 
inspektorernas och amtmännens känsliga ställning.

Om bönderna behandlades med sträng husaga uppfattades det av 
samtida ämbetsmän och bönder som ett livländskt sätt eller maner. 
Med talesättet hänvisade man till Estland och Livland, där godsher-
rarna och de högre godstjänstemännen till en stor del var av balttysk 
härkomst.96 Både kronans ämbetsmän och bönderna uppfattade up-
penbarligen det livländska sättet som ett hot. Generalguvernör Gö-
ran Sperling konstaterade att bönderna hanterades ”med allehanda 
egenwilligheeter, dett effter Liiflendske settet”.97 I en supplik som 1686 
inlämnades till kungen klagades det att bönderna behandlades ”effter 
lijffländers maneer”.98 Det balttyska inslaget var dock relativt svagt i 
Ingermanland. Med andra ord behövde det livländska inte vara för-
knippat med godsherrarnas eller godstjänstemännens etniska här-
komst, utan med själva sättet att driva godset och behandla bönderna.

Samtidigt finns det tecken på att godstjänstemän och arrenda-
torer kände en viss fruktan för eventuella våldsdåd från böndernas 
sida. Arrendatorn Hans Klopstock på Staitza hov i Däglinskoj pogost 
råkade ut för en hotfull situation. Efter att han tillrättavisat den upp-
käftige inhyseskarlen Heikki Paavonpoika (Hindrich Paulsson) med 
en käpp, drog Heikki fram en kniv och hotade överfalla arrendatorn. 
Klopstock krävde ett hårt straff, i annat fall skulle det inte gå bättre 
för honom ”än månge förwaltare och Amptman som i framflutne åh-
ren här på Orten af böndren ihiälslagne äro”. Enligt arrendatorn var 
det nämligen inte särdeles svårt för bönderna att komma undan från 
dylika brott ”på denne gräntzohrt”.99 Klopstocks uttalande tyder på att 

95. Seppel, ’Vägivalla piirid päriorjuslikes suhetes’, s. 26, 29.
96. Soom, Der Herrenhof in Estland, s. 87–89.
97. Generalguvernör Göran Sperling till Karl XI 29/1 1687, Livonica II: 209, Riksarkivet, 

Stockholm. Se även Katajala Nälkäkapina, s. 101–103.
98. Kaplanen Matthias Moisanders, samt ingermanländska och karelska bönders odaterade 

supplik till kungen, Livonica II: 209, Riksarkivet, Stockholm.
99. Extraordinarie häradsting på Staitza hov 9–11/10 1686, Kaprio KO a 3, s. 251v–252v, 

Riksarkivet, Helsingfors. I ett annat fall befarade majoren Gustaf Wilhelm von Schlip-
penbach att hans underlydande bönder skulle skjuta ihjäl honom. Intressant nog berät-
tade ryktet att det var hovets före detta kubias som skulle genomföra dådet. Häradsting 
för Koporje nedre del 5–10/7 1686, KO a 3, s. 207v–208v, Riksarkivet, Helsingfors; 
Härads ting för Koporje nedre del 28/2–5/3 1687, KO a 4, s. 73–74, Riksarkivet, Helsing-
fors.



154 Kasper Kepsu

det existerade historier om hur godstjänstemän dödats i Ingermanland, 
och det fanns också verklighetsbakgrund bakom historierna. I början 
av 1660-talet dräptes amtmannen Henrik Olofsson av bonden Masuka 
Gauriloff. Under arbetet på hovet hade parterna råkat i slagsmål som 
utmynnat i att bonden Masuka stuckit amtmannen i magen med en 
kniv.100 Under 1680-talet förekom det även andra fall där bönderna öp-
pet hotade sina överordnade eller till och med använde våld mot dem. 
Förutom löjtnant von Spankow råkade även ryttmästare Pöppelmann 
ut för hotfulla situationer. Pöppelmann blev både förolämpad, hotad 
och slutligen överfallen med en kniv.101 Typiskt nog lyckades gärnings-
männen i de båda fallen utnyttja provinsens gränsnära läge och und-
vika att föras inför rätta, precis som arrendatorn Klopstock hävdade.

Avslutning
Som det framkommit var maktstrukturerna på det lokala planet säl-
lan entydiga. I Ingris styrdes godset emellanåt av en amtman, ibland 
av en arrendator, medan förläningstagarens och inspektorns engage-
mang i godsförvaltningen varierade. När det gäller godsmiljöer behövs 
det mera forskning om de förmedlande godstjänstemännen. Även i 
övrigt borde mellaninstanserna uppmärksammas tydligare i förhål-
landet mellan centralmakt och lokalsamhälle. Beträffande godsdriften 
påverkades den i Ingermanland givetvis av natur- och befolkningsgeo-
grafiska faktorer, men även av områdets geopolitiska läge. Framför allt 
framkommer detta genom den förödande och långvariga verkan som 
rupturkriget hade för godsdriften och den ekonomiska utvecklingen i 
provinsen. Rörligheten bland bönderna hör även ihop med Ingerman-
lands läge som gränsområde och påverkade godsdriften i högsta grad.

Godstjänstemännens position präglades som sagt av en känslig ba-
lansgång. Många gånger var det en relativt otacksam uppgift att brottas 
med tredubbla lojaliteter. Denna undersökning bekräftar att det med 
tanke på tjänsteutövningen var centralt att inspektorn eller amtman-
nen var betrodd i det lokala kollektivet och att hans ära och heder inte 
ifrågasattes. I detta sammanhang spelade personliga egenskaper en vik-

100. Rannsakning på Ivangorods häradsting 26/1 1661, 623.1.21, s. 151–153p, Historiska 
 arkivet, Dorpat.

101. Häradsting för Koporje övre del 18–24/2 1686 och 21–26/6 1686, Kaprio KO a 3,  
s. 48v–54v, 177v–180, Riksarkivet, Helsingfors.
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tig roll. Det var även viktigt att vara en duktig förhandlare och i viss 
mån även retoriker. Olika slags förhandlingar med bönderna hörde 
till vardagen på godsen, inte minst i samband med skatteuppbörden. 
Det var likaså ytterst viktigt hur godstjänstemännen agerade i sam-
band med dagsverken. Det gränsnära läget och den stränga husagan 
bidrog till att förhållandet mellan bönderna och godstjänstemännen 
ofta innehöll element av hot och våld. Möjligheten att relativt enkelt 
slinka över gränsen utgjorde på sätt och vis ett latent hot mot gods-
herrar och godstjänstemän. Delvis förorsakades den spända relatio-
nen även av att både svensk lag och ”det livländska sättet” tillämpades 
sida vid sida i Ingermanland.

De allmänna förhållandena i området och det sätt på vilket resurs-
uttaget var organiserat spelade därtill en viktig roll för godstjänste-
mannens ställning. Förutsättningarna för balansgången var bättre om 
förhållandena var stabila, både på det lokala och på det rikspolitiska 
planet. Däremot försvårades godstjänstemännens position tydligt om 
det uppstod en kris (t.ex. missväxt eller krig) eller om resurs ut tagets 
form saknade legitimitet. I Ingermanland motsatte sig bönderna skatte-
arrenderingen, vilket ledde till att arrendatorerna och amt männen 
förlorade en del av sin auktoritet. Godstjänstemännen behövde ett 
starkt understöd i bakgrunden, vare sig det var fråga om kronan  eller 
en godsherre.


