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Sammandrag 
Syftet med min uppsats var att undersöka kreditutlåningen från Balingsta socken under 

perioden 1780-1835. Jag har undersökt sockens skuldbok. Utlåningen skedde ur olika kassor 

men de som undersökts mest är kyrko- och fattigkassan. Jag har undersökt säkerheten, 

längden, storleken och vinsten på lånen och hur skillnader i socialtillhörighet och hemort 

påverkade lånen och hur utlåningen utvecklades över tid. Utlåningen ökade i antal och storlek 

speciellt för bönderna. Troligtvis på grund av det ökade kreditbehovet det mera 

marknadsintegrerade jordbruket medförde. En relativt stor del av bönderna var från andra 

socknar och deras lån blev större ju längre från Balingsta de var.  Jag har jämfört utlåningen i 

Balingsta med en av dess grannsocknar Hagby där utlåningen var liknande och med socknar i 

Småland och Skåne med vilka det fanns större skillnader.  

 

Nyckelord: Kredithandel, Uppland, Ekonomisk Historia, Institutionell Kreditutlåning   
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1. Inledning 
I denna på ekonomisk intressegemenskap fast grundade form för den mänskliga samlevnaden, som den 
förkapitalistiska familjen utgjorde, vållar den så småningom inträdande industrialisering svåra slitningar. Med 
industrialiseringen följer nämligen penninghushållningen och inom denna en utvidgad, en hela samhället 
omfattande arbets- och funktionsdelning, som splittrar familjen såsom en enhetlig produktions- och 
konsumtionsenhet. 

(Myrdal, Gunnar och Alva, 1933 Kris i befolkningsfrågan) 

 

Det ovanstående citatet är från Kris i befolkningsfrågan av Gunnar och Alva Myrdal utgiven 

år 1933. Paret Myrdal skrev hur industrialismen hade förstört den tidigare ordningen i 

familjen och hur kvinnan hade förlorat sin roll i samhället. Det sociala nätverk som familjer 

var beroende av för att uppfostra sina barn hade gått förlorat, barn var nu en börda istället för 

den billiga arbetskraften de hade varit i ett agrart samhälle.1 Eli Heckscher en man som bland 

annat har kallats fadern av den ekonomiska historien i Sverige, av Lars Magnusson 2 , 

kritiserade mycket av boken men det här citatet kom upp flera gånger.3 Herr Heckscher hade 

nämligen studerat krediter under 1700-talet och var väl medveten om att pengar användes och 

att det fanns en privat kreditmarknad. 4 Men vidare menade han att det inte fanns någon 

institutionell utlånare som var nämnvärd. Men ny forskning visar att det fanns institutionella 

utlånare bland annat socknar.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka en av de stora institutionella utlånarna före 

sparbankerna uppkomst nämligen utlåningen från kyrkokassorna. Kyrkan var troligtvis den 

största institutionella utlånaren i Sverige under en mycket viktig tid av utveckling i det 

svenska jordbruket 17- och 1800-talet. Balingsta kyrka som jag har undersökt har en lång 

historia av utlåning från kyrkokassan den börjar under 1600-talet, vilket är ovanligt. Det var 

inte givet att en socken skulle låna ut pengar, speciellt inte så tidigt då de flesta kyrkokassor 

ofta började lån ut under 1700-talet.5 Den institutionella utlåningen under perioden har ofta 

förbisetts av den ekonomiskt historiska forskningen eftersom bouppteckningar ofta använts 

som underlag. 6  Men under senare tid har flera studier visat att det fanns flera olika 

institutionella utlånare under perioden. Det finns studier i flera länder bland annat Tyskland, 

                                                             
1 (Myrdal, 1997) s 302 
2 (Magnusson, 2014) 
3 (Heckscher, Befolkningsfrågan som murbräcka, 1934) (Heckscher, Folkets framtid och familjens, 1934) 
4 (Pelinge, 2010) s 61 
5 (Aronsson, 1992) s 73 
6 (Murhem & Ulväng, 2016) s 2-3 
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Nederländerna och Storbritannien som visar att det var vanligt. I vissa fall var det inte kyrkan 

som lånade ut pengar utan olika råd som bestod av nämnde- och handelsmän.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kreditutlåningen från Balingsta socken år 1780-

1835. I uppsatsen kommer jag undersöka lånens storlek, vem som lånade och hur det 

utvecklades över tid. Det finns som tidigare nämnt mycket forskning kring de privata 

utlånarna syftet med denna uppsats är att bidra till forskningen av den institutionella 

utlåningen.    

 

1.2 Tidigare forskning 
För att undersöka vilken betydelse lånen hade kommer jag att använda mig av tidigare 

forskning om agrarsamhällets struktur mellan 16- och 1800-talet, den ekonomiska 

utvecklingen och behovet av krediter. Det finns mycket forskning kring den privata 

utlåningen under perioden men moderna forskning har funnit flera institutionella utlånare.   

  

Bönderna spelade en viktig roll i den omvandlingen av det svenska jordbruket under 17- och 

1800-talet. Skiftesrörelsen förstärkte böndernas äganderätt till marken men bidrog till 

proletarisering. 7  Den forskning som jag använt mig mest av är Patrick Svenssons 

doktorsavhandling Agrara entreprenörer vilket behandlar de ämnena. Syftet med 

avhandlingen var att undersöka viktiga faktorer såsom ägandet av jorden, förändringen av 

institutioner och framväxten av kreditväsen i omvandlingen av det svenska jordbruket under 

perioden 1800-1870.8 Han menar att mycket av den tidigare forskningen har förbisett både 

kreditmarknaden och behovet av krediter före uppkomsten av institutionella utlånare som 

sparbanker på 1850-talet. Han tar upp böndernas behov av krediter, olika utlånare, under vilka 

perioder som bönderna hade störst behov av krediter, skiftesrörelsen och proletariseringen och 

penningbristen på landsbygden.9  Han kommer fram till att krediter var viktiga för böndernas 

roll i omvandlingen men att behovet av krediter fluktuerade, ofta beroende av priset på 

spannmål. 

                                                             
7 (Svensson, 2002) s 101 
8 ibid s 6-9 
9 ibid s 39-41 och penningbrist s131 
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 Det finns mycket forskning om den privata kreditmarknaden. En av dem är 

Sockenbankirerna av Anders Perlinge som behandlar uppväxten av banker och den privata 

kreditmarknaden på landsbygden i Skåne under 1800-talet. En sockenbankir var ofta en 

storbonde som agerade som utlånare i en socken. Han undersöker bland annat behovet av 

banker och privata utlånare 10 , hur de påverkade samhället, hur lånen fungerade, 

formaliserades och handeln med privata skuldsedlar. 11 Boken innehåller också mycket 

information om den svenska valutan under perioden12, olika institutionella kreditgivare13, hur 

fattigdomen påverkade lån och hur skuldbördan var fördelad. 14  Perlinge är etnolog och 

undersöker de sociala relationerna krediterna skapade.15 Han kommer fram till att den privata 

kreditutlåningen var viktig bland annat eftersom handeln med skuldsedlar givna av en pålitlig 

person kunde reducera effekten av penningbristen som landsbygden led. 

 

Peter Aronssons avhandling Bönder gör politik behandlar sockenstämmor och böndernas roll i 

dem mellan 1600-1840 i tre socknar i Småland. Aronsson undersöker socknarnas sociala 

struktur, vilka ämnen som diskuterades under sockenstämmorna och många av de lagar som 

påverkade böndernas jordbruk.16 Bland annat tar han upp den kyrkliga kreditutlåning i de 

socknar som han har undersökt och kommer fram till att det såg annorlunda ut i varje socken 

troligtvis beroende på andelen frälsebönder i socken.17 

 

Men det finns modern forskning om den institutionella utlåningen under perioden före 

sparbankernas uppkomst. Min undersökning kommer jämföras med resultaten i Göran Ulväng 

och Sofia Murhems konferenspapper The Church as a Parish Banker vilket är en studie kring 

Hagby sockens kreditutlåning under perioden 1750-1850, en grannsocken till Balingsta. De 

har undersökt utlåningen i Hagby och har med hjälp av husförhörslängderna funnit möjliga 

anledningar till deras lån. De kommer fram till att mängden som utlånades och antalet lån 

                                                             
10 (Perlinge, 2005) s 112-114 
11 ibid s 78 
12 ibid s  55-57 
13 ibid s 159-163 
14 Ibid s 114-118 
15 ibid s 150-152 
16 (Aronsson, 1992) 313 och s 323 
17 ibid s72-75 
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ökade kraftigt under 1800-talet och precis som i Svenssons avhandling var bönderna den 

största gruppen låntagare. Lånen var dock små så de var troligtvis inte var entreprenörslån.18  

 

1.3 Frågeställningar:  
- Hur stor var utlåningen i Balingstas sockens kyrkokassa och hur förändrades det över 

tid? 

- Under vilka perioder förändrades utlåningen? 

- Vilka lånade och hur utvecklades det över tid? 

- Vilka säkerheter användes då lånen togs? 
 

1.4 Metod, material och källkritik 
Som utgångspunkt för mitt arbete använder jag mig av hypoteser och teorier kring böndernas 

roll i utvecklingen av jordbruket, krediternas funktion och behovet av dem under 17- och 

1800-talet. Jag valde Balingsta kyrka eftersom det finns mycket historisk forskning kring 

uppländska byar och eftersom det är en grannsocken till Hagby vilket Murhem och Ulvängs 

studie behandlar. Jag har valt åren 1780-1835 av två anledningar. För det första är det efter 

myntreformen år 1777.19 För det andra är det under den stora omvandlingen det svenska 

jordbruket gick igenom under slutet av 1700-talet och framåt.20 Perioden jag undersöker är en 

tid av stor inflation så värdet på lånen har räknats om med riksbankens KPI siffror. Jag har 

även räknat om riksdalerbanco till riksdalerriksgäld. I tabellerna och diagrammen är 

riksdalerriksgäld förkortat till RdRg. 

 

Balingsta skuldbok var kyrkokaplans ansvar och innehåller förutom kyrkokassans utlåning 

också räkenskaper för utlåningen ur fattig-, invalid- och skolkassan. Skuldboken ger 

information relaterade till lånen. Titeln på låntagaren, namnet, hemorten, storleken på lånet, 

datum och säkerheten är nedskriven. I många av de tidiga lånen saknas det titlar, jag har 

jämfört deras namn med husförhörslängderna och bekräftat att de var bönder. Det finns ett 

glapp i kyrkokassans skuldbok på 8 år mellan 1808-1816. Många av de lån som är tagna efter 

1832 är sällan avslutade så många av dem är inte med i mina beräkningar.  För att undersöka 
                                                             
18 (Murhem & Ulväng, 2016) s 6-11 
19 (Edvinson, 2010) s 48-49 
20 (Svensson, 2002) s 25 
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hur stor Balingstas befolkning var och hur den såg ut under perioden har jag använt mig av 

Hagunda härads mantalslängder och demografiska siffror ur Balingsta kyrkoarkiv. Jag har 

använt alla lån i kyrko- och fattigkassan fram till 1835 vilket är slutet för kyrkokassans 

skuldbok och några få lån från invalidkassan, det är 256 unika lån. I de flesta fall har jag 

skrivit ner ränta och året då de återbetalades. I vissa fall har dock startdatumet för samma lån 

ändrats i senare års nedteckningar. I de fall där jag anser mig vara säker på att det är samma 

lån har jag hanterat det som om det var det samma, men i vissa fall då det kan röra sig om ett 

nytt lån har jag skrivit ned det som ett nytt och ignorerat det gamla lånet då jag har gjort mina 

kalkyler.  

 

1.6 Balingsta socken 
Balingsta är en liten socken på 21 kvadratkilometer vid Mälaren i Hagunda härad i närheten 

av Uppsala. Mälaren gav Balingsta tillgång till Stockholm och dess nätverk av internationell 

handel. Skiftena skedde tidigt i Uppland så de var troligtvis utförda i Balingsta under tidigt 

1800-tal.21 Skiftena medförde ofta en ökad proletarisering eftersom marken ofta utdelades till 

förmån för de stora bönderna men förstärkte på samma gång böndernas äganderätt.22 Handeln 

med spannmål var Balingstas främsta inkomstkälla, försäljningen ökade under slutet av 1700-

talet i många av Sveriges socknar och var en stor inkomstkälla för bönder under Napoleon 

krigen då priserna steg.23De svenska kyrkornas inkomster var ofta ifrån försäljning av vin- 

och bryggsäd men också från gåvor av allmogen.24  

 

 I min undersökning har jag delat in befolkningen i fyra grupper, obesuttna, bönder, 

tjänstemän och adel. Hagby liknar Balingsta på flera olika sätt. Befolkningen är uppskattad att 

vara runt 500 personer och ytan och det geografiska läget är snarlikt. Två märkbara skillnaden 

är att Hagby hade flera adliga familjer och färre arrendebönder.25 

  

 

 
                                                             
21 (Svensson, 2002) s 95 
22 Ibid s 97 
23 (Aronsson, 1992) s 131 
24 Ibid s 71-72 
25 (Murhem & Ulväng, 2016) s 6 
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Tabell 1. Balingsta befolkning indelad i socialtillhörighet 1790 och 1830 

År Obesuttna Bönder Tjänstemän Adel Summa 
1790 41 61 15 1 118 

Procent 34,7 % 51,7 % 12,7 % 0,8 % 100 % 
1830 29 32 8 1 70 

Procent 41,4 % 45,7 % 11,4 % 1,4 % 100,0 % 
Källa Mantalslängderna Hagunda härad ULA 1790, källa Mantalslängderna Uppsala mellersta fögderi ULA 1830 

 

I obesuttna räknar jag in torpare, soldater och tjänstehjon. I bönder är änkor, mjölnare, krono-, 

frälse- och skattebönder inräknade. Det kan argumenteras att frälsebönder borde räknas som 

obesuttna eftersom de saknar samma äganderätt och privilegium som kronobönder hade, men 

eftersom några av frälsebönderna har titeln bonde i skuldboken så har jag placerat dem i 

bonde kategorin.  Inom tjänstemän är kyrkans och häradens anställa inräknade samt 

officerare. 

 

År 1790 var Balingstas befolkning 541 personer enligt mortalitetslängderna, lite större än 

Hagby. Som det går att se i tabell 1 var bönderna den största folkgruppen på runt hälften av 

befolkningen. Obesuttna var den näst största gruppen runt en tredjedel, tjänstemännen och 

adeln var endast en liten del. Det går att se tecken på proletarisering mellan 1790-1830 då de 

obesuttnas andel av befolkningen ökade och böndernas minskade. Orsaken till att antalet 

hushåll minskar beror på att antalet gårdar blev färre genom dels sammanslagningar av 

hemmansdelar till större enheter, dels genom att herrgårdarna övergick till domändrift där 

underlydande frälsehemman avhystes och inkorporerades med herrgårdarnas jordbruk.26 Det 

skedde också förändringar inom bondeståndet, år 1790 var kronobönder den största gruppen 

men år 1830 var det skattebönder. Att skattebönder ökade i andel var troligtvis på grund av 

skiften och 1789 års lag vilket gav bönder rätten att köpa frälsejord. 27  Tjänstemännen 

minskade i antal eftersom det inte finns med officerare i den andra mantalslängden.  

2. Balingsta sockens skuldböcker 
Det finns det flera kassor i Balingstas skuldbok. De är kyrko-, fattig-, skol- och invalidkassan. 

De flesta av lånen i min uppsats är från fattig- och kyrkokassan eftersom det finns flest av 

dem. Kyrkokassans lån är sammanlagt 132 stycken och fattigkassan 119 stycken medan det 
                                                             
26 (Ulväng, 2008) s 56-61 
27 (Aronsson, 1992) s 313 
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endast finns ett par få i invalid- och skolkassorna de hade få lån förrän 1840-talet. Endast en 

liten del av lånen från invalid- och skolkassan är med. 

 

Rent praktiskt finns det ingen större skillnad i hur kassorna fungerade. De flesta lån hade 

säkerhet och alla ränta på 6 % eftersom det var lag på det, allt över 6 % räknades som ocker.28 

År 1825 sänktes dock räntan till 5,7 % i alla kassor. Det finns ingen anledning skriven i 

skuldboken om varför den sänktes men eftersom lånen granskades av nämndemän från 

sockenstämman varje år kan det vara en överenskommelse mellan stämman och kyrkan.  

 

 Tabell 2. Medelvärdet och längden på lånen per kassa 

Kassa Medelvärde 
längden 

Median 
längden 

Medelvärdet på 
alla lån 

Medianvärdet på 
alla lån 

Kyrkokassan 2,75 1 295,57 138,75 
Fattigkassan 4,00 4,14 186,43 105,13 
Invalidkassan 5,333333 5 109,0639 101,9141 

Medelvärdet och median på lånens storlek och längd i de olika kassorna. Skolkassan är inte med eftersom jag endast skrev 
ner ett av dem. KPI 1914. Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

Kyrkokassan var som tidigare nämnt den största kassan med flest lån. Dess lån varierar 

kraftigt i storlek men som tabell 2 visar var de störst och kortast i medelvärde. Kyrkokassans 

lån var troligtvis menat för alla i allmogen till alldagliga ändamål t.ex. stöd under kriser och 

mindre investeringar. 

 

Fattigvården tog många former såsom sockenmagasin och fattigkassor. Vinsterna från 

sockenmagasinen gick oftast tillbaka till fattigvården alltså var det troligtvis detsamma med 

fattigkassan.29 Fattig- och invalidkassornas lån var mindre och längre av uppenbara skäl. Det 

var vanligare för lånen i fattigkassan att förfalla eller att räntan inte betalades. I några få fall 

förflyttades lån från kyrkokassan till fattigkassan men aldrig det motsatta. Det skedde 

antagligen vid tillfällen då låntagaren hamnat i en svår ekonomisk situation. Avbetalningar 

var ovanliga och förekom oftast vid de stora lånen efter cirka 8 år. Det finns endast ett fall där 

amortering är överenskommet, det är en skolmästare som avbetalar sitt lån från sin lön. Det 

                                                             
28 (Perlinge, 2005) s 17 
29 (Aronsson, 1992) s 192-193 
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finns inga avskrivningar noterade i boken. Ifall ett lån förföll fanns det två möjliga 

konsekvenser, antigen skrevs en revers eller så tog borgenärerna över lånet.  

 

 Reverser kunde användas som betalningsmedel  och skrevs troligtvis av den anledningen. 30  

Det var ovanligt att ett lån inte återbetalades, antagligen på grund av att de var så små. Det var 

vanligare att lån förföll i fattigkassan. 

 

Hagby var likt Balingsta eftersom det fanns en separat fattigkassa. Den enda skillnad är att 

fattigkassan separerades först år 1802 från kyrkokassan, lånen som gavs före var troligen 

ämnade för fattighjälp, eftersom de var små.31  

 

2.1 Kyrkans vinst på lånen 
Under perioder av stor inflation är utlåning ett sätt att bevara värdet på sina pengar.32 Det ter 

sig föga troligt att kaplan skulle ha räknat ut värdet på lånet efter inflationen. Men inflationen 

var så allvarlig att den troligtvis var märkbar av de flesta. Sockens utlåning hade antagligen 

flera motiv och av dem var vinsten troligtvis ett. Vinsten från lånen gick troligtvis tillbaka till 

kassan för att lånas ut igen eller till kyrkans underhåll.  

 

Vinsten är uträknad per decennium. Vinsten på ett lån givet under ett decennium räknas som 

vinst för samma decennium även ifall det betalades tillbaka senare. Räntan för ett lån har 

räknats om med KPI för år då det återbetalades.  Siffrorna i diagrammet är från alla kassorna. 

Alla lån är inte med i denna beräkning utan endast de som betalades tillbaka alltså finns det ett 

stort bortfall under 1806-1816. Lånen under perioden 1830-1835 är inte med eftersom så få är 

avslutade. Det finns flera kostnader än de som inflationen skapade till exempel 

transaktionskostnaderna. De är inte inräknade eftersom de inte finns nedskrivna i skuldboken. 

Meningen med uträkningen är inte att mäta sockens exakta vinst utan att undersöka ifall 

utlåningen gav någon möjlig vinst 

 

                                                             
30  (Perlinge, 2005) s 74 
31 (Murhem & Ulväng, 2016) s 6-7 
32 (Perlinge, 2005) s 27 
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Diagram 1. Vinsten av utlåningen per decennium 

                                       
Vinsten per decennium räknat med KPI basår 1914 i procent och riksdalerriksgäld. Källa Balingsta socken skuldbok,         

ULA LI a 6 

 

Som diagram 1 visar gjorde Balingsta socken vinst på de flesta lånen och under de flesta 

perioderna. Vinsten var ofta beroende på året då lånet betalades tillbaka eftersom inflationen 

varierade kraftigt. Under de tre första perioderna var vinsten mindre eftersom de lånen var 

kortare och mindre än senare. Vinsten ökade efter 1810 eftersom lånen blev längre vilket gav 

större vinter i inflation. under 1810-1820 beviljades flera av de största lånen. Att vinsten i 

procent sjönk efter 1820 kan vara på grund av räntesänkningen år 1825 eller slump då vinsten 

var beroende av året då lånet betalades tillbaka.    

 

3. Utlåningen från Balingsta socken 
Summorna i diagram 2 på nästa sida är från alla kassor. Efter 1810 stiger den utlånade 

summan kraftigt. Det var troligen på grund av böndernas ökade kreditbehov efter 

Napoleonkrigens slut och eftersom vinsten från lånen gjorde det möjligt. Andra möjligheter är 

att socken lånade ut mera pengar i ett försök att underlätta penningbristen som rådde på 

landsbygden eller som en ny inkomstkälla. 
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Diagram 2. Utlånat per decennium 

                                  
Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6. I riksdalerriksgäld omräknat med KPI basår 1914. Källa Balingsta socken 

skuldbok, ULA LI a 6 

 

I både Hagby och Balingsta ökade mängden som var utlånad efter Napoleonkrigens slut. I 

Hagby sjönk mängden efter 1850 enligt Ulväng och Murhem på grund av uppkomsten av en 

lokal sparbank. Lånen från socken var troligtvis av stor betydelse för allmogen men Hagby 

socken var enligt dem inte en stor utlånare alltså kan detsamma sägas om Balingsta.33  

 

Mängden som Balingsta socken lånade ut är mindre än Hagby. Under året 1820 var utlånad 

summa runt 8000 riksdalerriksgäld(omräknat med KPI basår 1914) i Hagby och endast 3312 

riksdaler i Balingsta. En anledning till att Hagby socken lånade ut mera kan bero på att flera 

adliga tog lån i Hagby till skillnad från Balingsta där ingen adlig tog lån. En annan anledning 

kan ha vara att många personer av hög rang från andra socknar och städer lånade från 

Hagby.34 Låntagare ur högre sociala skikten kunde ta större lån eftersom de hade mera större 

inkomster och kunde sätta mera land i pant. Det var vanligt att de tog lån för att upprätthålla 

deras dyra livsstil.35 En sista anledning kan ha varit att det möjligtvis fanns flera alternativa 

utlånare i Balingsta som konkurrerade med socken till exempel en sockenbankir eller en 

hypoteksförening.  

 

 

 

 
                                                             
33 (Murhem & Ulväng, 2016) s 6-7 
34 ibid s 6-9 
35 Ibid s 12 
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Tabell 3. Antal lån indelat i socialtillhörighet i procent 

År Antal Lån Bönder Obesuttna Tjänstemän Institutioner Summa 
1780-1790 17 76,5 % 5,9 % 17,6 % 0,0 % 100,0 % 
1790-1800 32 43,8 % 9,4 % 46,9 % 0,0 % 100,0 % 
1800-1810 48 62,5 % 18,8 % 14,6 % 4,2 % 100,0 % 
1810-1820 44 84,1 % 4,5 % 11,4 % 0,0 % 100,0 % 
1820-1830 60 68,3 % 11,7 % 20,0 % 0,0 % 100,0 % 
1830-1835 55 78,2 % 0,0 % 21,8 % 0,0 % 100,0 % 
Totalt 256 69,5 % 8,6 % 21,1 % 0,8 % 100,0 % 

Antal lån indelat i sociala grupper. Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

Tabell 3 visar alla lån indelat i social ställning. Antalet lån är mindre än i Hagby36 men flera 

än de socknarna som Svensson37 och Persson undersökt.38 Antalet lån ökar kraftigt under 

perioden, den största gruppen låntagare är bönder. Ståndets betydelse skiftade under perioden 

men det var troligen en faktor till varför obesuttnas är så liten andel.39 Något som skulle 

fortsätta under resten av 1800-talet. 40 

 

Svenssons menar att bönder hade ett mindre behov av krediter under Napoleonkrigen 

eftersom priset på spannmål var högt och ett större behov efter dem då priserna sjönk.41 Det 

skulle betyda antalen lån borde vara mindre under de perioderna. Det verkar inte stämma i 

Balingsta, böndernas antal lån ökar efter sekelskiftet och stiger tillsynes opåverkat av 

Napoleonkrigen. Det kan vara så att lagändringen år 1789, som gav bönder rätten till att köpa 

frälsejord, ledde till en ökad efterfrågan på krediter men storleken på lånen är så små att det är 

föga troligt att de användes för att köpa upp frälsejord. Lånen var troligen ämnade att ersätta 

verktyg eller andra mindre kapitalvaror, att hyra extra arbetshjälp vid dödsfall eller sjukdom 

inom familjen eller startkapital vid övertagandet av en gård.  Som tidigare nämnt finns det ett 

glapp i kyrkokassans skuldbok år 1808-1816 så det finns ett stort bortfall under krigen. 

 

Andelen frälsebönder spelade en roll i antalet lån som en socken gav enligt Aronsson. I en 

socken med stor andel frälsebönder var utlåningen ofta dominerad av personerna med hög 
                                                             
36 (Murhem & Ulväng, 2016) s 9 
37 (Svensson, 2002) s 166-169 
38 (Aronsson, 1992) s 75 
39 ibid s 27 
40 (Pelinge, 2010) s 108 
41 (Svensson, 2002) s 131 
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social ställning som tog få men stora lån.42 Andelen frälsebönder var mindre i Hagby än 

Balingsta vilket kan förklara varför Balingsta socken lånade ut färre lån och en totalt mindre 

summan än Hagby. En annan faktor är att ingen ur adelsståndet tog lån från Balingsta medan 

det förekom i Hagby, adelsståndets lån var ofta stor vilket påverkade den totala utlånade 

summan. 

 

Skuldbördan var enligt Svensson ofta större för de yngre bönderna eftersom de försökte 

etablera sig.43 I Hagby var det inte åldern som var den viktigaste faktorn för då människor tog 

lån utan händelser i deras liv, som då de tog över en gård eller någon i familjen dog.44 

Perlinge skriver att skuldbördan skiftade kraftigt mellan grupper under olika perioder och 

mellan socknar.45 Det är alltså möjligt att skuldbördan såg annorlunda ut mellan Balingsta och 

Hagby men den var troligtvis högst för bönderna. Det är inte möjligt att mäta skuldbördan 

endast med Balingsta socken skuldbok utan det skulle kräva en undersökning rörande de 

privata utlånarna. 

 

3.1 Säkerheten 
Tabell 4. Säkerheten indelad i socialtillhörighet i procent 

Grupper Pant Inteckningar i 
mantal 

Bönder som 
borgenärer 

Tjänstemän 
som borgenärer 

Ingen/sig 
själva 

Obesuttna 17,4 % 4,3 % 39,1 % 26,1 % 13,0 % 
Bönder 6,5 % 4,1 % 65,1 % 16,0 % 8,3 % 
Tjänstemän 12,7 % 1,8 % 38,2 % 30,9 % 16,4 % 
Alla 8,9 % 3,6 % 56,7 % 20,2 % 10,5 % 

Säkerheten indelad i grupper och procent. Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

För att beviljas ett lån krävdes det ofta säkerhet av både privata och institutionella utlånare, 

det vanligaste var dock att någon stod i god för låntagaren som tabell 4 visar. Det var vanligt 

att bönder ägde små föremål av silver eller guld för att sätta i pant.46 Något som var ovanligt 

under perioden men som blev vanligare mot mitten av 1800-talet var att inteckna mantal i 

                                                             
42 (Aronsson, 1992) s 73 
43 (Svensson, 2002) s 133 
44 (Murhem & Ulväng, 2016) 
45 (Perlinge, 2005) s 117-119 
46 (Lilja, 2004) s 135 
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pant.47 De flesta låntagare i Balingsta hade två borgenärer, ibland från olika sociala grupper. 

Pant var ovanligt men då det förekom var det ofta små silverföremål, guldringar, inteckningar 

i mantal och några få gånger skuldsedlar. Skuldsedlar användes bara som pant av tjänstemän 

och förekom endast två gånger. Guldringar och silverföremål användes endast av bönder och 

torpare. Inteckningar i mantal var ovanligt och förekom oftast då bönder eller torpare tog lån, 

troligtvis var det hypotetisk pant. Hypotetisk pant är då man sätter något (jord i de flesta fall) i 

pant utan att den hamnar i låntagarens händer. Alltså kunde jorden användas av låntagaren så 

länge de kunde betala räntan och lånet i tid.  

 

I Hagby var pant var ovanligt, det var dessutom ovanligt att en person av högre rang stod som 

borgenär åt en bonde eller torpare. Det förekom endast då bonden eller torparen var i den av 

högre rangs anställning, möjligtvis för som ett sätt att knyta kontakt eller eftersom den av 

högre rang kunde tjänade på det. Ulväng och Murhem menar att en av anledningarna till att i 

synnerhet de självägande bönder inte hade personer av högre rang som borgenärer, var att de 

ofta var i konflikt med adeln och inte ville hamna i en underordnad ställning till dem.48 I 

Balingsta var det relativt vanligt att en person av högre social ställning stod i god för en bonde 

eller obesutten. Det var ofta kyrkans anställda som stod som god för dem. Kyrkan hade som 

tidigare nämnt ett intresse av att stöda sin allmoge genom att låna ut pengar, att stå i god till 

de som annars inte kunde ta lånen var då ett sätt att hjälpa dem.  

 

 Det var vanligt för släktingar att gå i god för varandra i Hagby, speciellt bland de av högre 

social ställning.49 I Balingsta finns några fall då en grupp låntagare stod i god för varandra 

vilket kan tyda på att de var släkt. Lån som var tagna av personer från Balingsta hade för det 

mesta en borgenär därifrån med. I de ifall låntagaren var från en annan socken var det ovanligt 

att borgenärerna var från samma socken som låntagaren. Jag antar utifrån det att många av 

dem var släkt eftersom de då inte var grannar utan hade någon annan relation.  

 

Flera av lånen i både Hagby och Balingsta saknade säkerhet, ca 10 %.50 I Balingsta var många 

av dessa lån var givna före år 1802 då skuldboken var indelad på ett mindre detaljrikt sätt så 

                                                             
47 (Svensson, 2002) s 179 
48 (Murhem & Ulväng, 2016) s 9 
49 ibid s 8-9 
50 ibid s 8-9 
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det är möjligt att det inte heller fanns klara regler kring hur lånen skulle vara uppskrivna i 

boken eller så saknades det regler kring säkerhet. Efter år 1802 tillkom det bland annat 

underskrifter av sockenstämmans nämndemän för att visa deras godkännande.  

 

 Det var riskabelt att låna till personer som bodde långt ifrån den egna socken eftersom många 

utlånare var beroende av personkännedom. Historiska undersökningar kring krediter har visat 

på att pantsättningen allmänt ökade med distansen.51 Detsamma stämmer i Balingsta.  Lån till 

personer från socknar utanför Hagunda hade ofta flera borgenärer och det var vanligast att de 

hade inteckningar i mantal som säkerhet. Lånet till personen längst bort var till en kyrkvärd i 

Öregrund vilket hade tre andra kyrkvärdar stod i god för honom. 

 

3.2 Sockens låntagare 
Diagram 3.  Andel av lånen indelat i socialtillhörighet per decennium i procent 

                                      
De indelade gruppernas andel av Balingsta skuldbok i procent under perioden. Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

Diagram 3 visar gruppernas andel per decennium. Jag har räknat om lånens värde med hjälp 

av KPI så de kan jämföras dem över tid. I gruppen obesuttna finns inga lån perioden 1830 

varför medelvärdet är noll.  

 

                                                             
51 (Lilja, 2004) s 135 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

1780-1790 1790-1800 1800-1810 1810-1820 1820-1830 1830-1835

Gruppernas andel av lånen per decennium

Bönder Obesuttna Tjänsmän Institutioner



 
18 

 

Sockens utlåning har setts som en överseende och lättillgänglig utlånare av många som 

studerat krediter till skillnad från de privata eftersom de var motiverade av profit. 52  En 

torpare skulle haft svårt att beviljas lån från en handelsman eller en hypoteksförening 

eftersom de inte hade land eller skörd att sätta i pant. Det stämmer säkert, men i Balingstas 

skuldbok är obesuttna ovanliga. I diagrammet ovan kan man se att bönder var den 

dominerande gruppen under de flesta decennierna. Det är vad man kan förvänta sig eftersom 

de var den största befolkningsgruppen och hade ett stort behov av krediter.  

 

Diagram 4. Medelvärdet på lånen per decennium indelat i socialtillhörighet  

             
Medelvärden på lånen under perioden per decennium. Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

Jordbruket blev mera kapitalkrävande och integrerat i marknaden eftersom städernas 

spannmåls behov ökade.53 Det var alltså möjligt att investera i jordbruket av vinstmotiv. Det 

var troligen en av orsakerna till att bönderna och torparnas lån ökade i medelvärde som 

diagram 4 visar. En annan anledning kan vara att de ekonomiskt svåra tiderna efter 

Napoleonkrigens slut ökade kreditbehovet.  

 

Tjänstemän och människor av hög social status hade ett behov av att upprätthålla sin livsstil 

genom konsumtion något som kan ha motiverat dem att ta flera större lån.54 Tjänstemännens 

lån har ett högre medelvärde än böndernas, deras tidigare rikedom, deras status och deras 

                                                             
52 (Svensson, 2002) s 166-167 
53 (Svensson, 2002) s 39-41 
54 (Murhem & Ulväng, 2016) s 12 
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inkomster möjliggjorde större lån. Medelvärdet på deras lån stiger också med tiden.  

Ytterligare motiv kan ha varit att ta lån från socken för att betala lån till privata utlånare som 

hade ofta hade strängare villkor. Eftersom det finns så få lån kan det också vara slumpen. Som 

det går att se i diagrammet ovan är medelvärdet lågt för tjänstemännen perioden 1810-1820. 

Anledningen till det är att endast fem lån togs av tjänstemän under den perioden och fyra av 

dem var från fattigkassan i vilket lånen i medel var mindre. Intressant nog är de obesuttnas 

medelvärde relativt lika  med böndernas under alla indelningar förutom 1810. Anledningen 

till det är att det endast lånades ut till två obesuttna under den perioden och ett av lånen var 

från fattigkassan. Medelvärdet ökade i alla grupper på samma gång som antalet lån ökade.  

 

Tabell 5. Lånens antal, medelvärde och median indelat i socialtillhörighet 

Socialtillhörighet Antal lån Antal lån 
(%) 

Medelvärdet 
på lån RdRg 

Lånens 
median 

Lånad 
summa 
RdRg 

Procent av den 
utlånade 
summan 

Obesuttna 22 8,59 % 142,38 96,73975 3132,32 4,99 % 
Bönder  178 69,53 % 218,73 121,7318 37710,24 60,08 % 
Tjänstemän 54 21,09 % 400,81 201,4761 21643,56 34,48 % 
Institutioner 2 0,78 % 207,90 207,90 277,20 0,44 % 

Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

Som går det att i den ovanstående tabell 5 har tjänstemännen det största medelvärdet. Det är 

inte särskilt förvånande då de i många fall hade en inkomst i pengar och ansågs var pålitliga 

personer. Summan de har lånat är den näst största på ca 34 % medan de endast har lånat 21 % 

av lånen. Bönderna som jag tidigare visat är den klart största gruppen låntagare med det näst 

största medelvärdet på lån. De obesuttna har lånat minst och medelvärdet på deras lån är lägst 

men jämfört med Hagby har de ett högt medelvärde. Institutionerna är Balingsta kyrka själv 

som tog två lån 1802 för reparationer av prästgården.  

 

I Ulväng och Murhems konferenspapper är bönderna indelade i arrendebönder vars lån hade 

ett medelvärde på 170 riksdaler och självägande bönder vars medelvärde är 240 riksdaler. 

Medeltalet för alla bönder i Hagby är ca 227 riksdaler alltså likt Balingsta. Det är inte 

förvånande eftersom de är lika geografiskt och socialt. Medelvärdet på lånen var för lågt för 

att användas till att köpa en stor bit land men kunde användas för att köpa vissa kapitalvaror 

och att ersätta dem. De obesuttna i Hagby har ett medelvärde på endast 45 riksdaler vilket är 
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betydligt mindre än i Balingsta. 55  En anledning till skillnaden kan vara att de flesta lånen 

som de obesuttna tog i Balingsta var under perioden 1800-1810 då böndernas antal var lågt, 

alltså fanns det likvida medel tillgängliga för dem. Vissa kyrkor hade som policy att 

kyrkokassan skulle utlånas så pengarna inte stod fruktlösa.56 Det tål att minnas att perioden 

som undersöks i Hagby är 1750-1850 och med tanke på att medelvärdet på lånen steg med 

tiden skulle antagligen medeltalet på Hagby lån vara högre ifall det skulle begränsas till 

perioden jag undersöker. 

   

I både Hagby och Balingsta var bönder den grupp som lånade den största summan. I Hagby 

var den runt 54 % och i Balingsta runt 61 %. Inte särskilt förvånande eftersom bönder är de 

flesta låntagare. Summan torpare lånade var mindre än i Balingsta på ca 2 %. En skillnad är 

att tjänstemän och institutionernas lån, deras andel av den totala lånade summan var större än 

i Balingsta med ungefär 10 %.57  

 

Det fanns flera adliga och självägandebönder i Hagby än Balingsta.58 Som tidigare nämnt 

gjorde ägandet av marken skillnad i utlåningen. 59 Det kan förklara en del av skillnaden, 

Aronsson menar att en socken med stor andel frälsebönder ledde till få stora lån. Men 

skillnaden i andelen av den lånade summan är så liten att ägandet av marken troligtvis inte 

påverkade det. 

 

3.3 Låntagare från andra socknar 
I skuldboken finns det många lån till personer från andra socknar än Balingsta, ca 29 %. De 

flesta var till låntagare från socknar inom Hagunda men några få av dem var från andra 

härader. Antalet lånet till personer från andra socknar ökade med tiden och speciellt kraftigt 

efter 1810. Mellan 1810-1820 tog en mjölnare från Danmark socken två av de största lånen i 

skuldboken vilket är varför en så stor summa lånades ut till personer från andra socknar 

medan deras andel är så liten.  

 
                                                             
55 (Murhem & Ulväng, 2016) s 8 
56 (Svensson, 2002) s 137 
57 (Murhem & Ulväng, 2016) s 6-9 
58 ibid s 6 
59 (Aronsson, 1992) s 73-76 
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Det finns ingen märkbar skillnad mellan andelen låntagare från andra socknar mellan fattig- 

och kyrkokassan. Jag finner det lite förvånande eftersom fattigkassan var till för att stöda de 

fattiga i socken, men antagligen vägde vinsten från lånen upp användandet av lånekapitalet. 

Det kan också vara så att de var födda i Balingsta eller hade släkt eller vänner där. 

 

Tabell 6. Antal lån till inom och utanför Balingsta  

År  Utanför 
Balingsta (%) 

Antal lån 
Balingsta 
 

Antal lån utanför 
Balingsta  (%) 

Antal lån andra 
socknar inom 
Hagunda 

Utanför 
Hagunda 

Totala 
antal lån 

1780-1790 0,00 % 17 0,00 % 0 0 17 
1790-1800 8,12 % 29 9,38 % 2 1 32 
1800-1810 13,80 % 39 18,75 % 7 2 48 
1810-1820 39,97 % 38 13,64 % 5 1 44 
1820-1830 41,50 % 31 48,33 % 24 5 60 
1830-1835 47,50 % 29 47,27 % 24 2 55 
Totalt  183 28,52 % 62 11 256 

Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

Tabell 6 visar hur många av lånen som var till låntagare från andra socknar. Att många av de 

obesuttna inte var från Balingsta och några inte heller från Hagunda är förvånande. Det är 

underligt att de skulle röra sig stora sträckor för att ta lån. Nio av de obesuttnas lån var från 

personer som inte bodde i Balingsta, det är 40 %. Tjänstemännens siffror ser liknande ut men 

mindre, ca en femtedel. Bönderna är av naturliga skäl den största gruppen av de som var från 

andra socknar, cirka en tredjedel av alla bönder var från andra socknar. Det  är underligt att så 

få av dem som kom ifrån socknar utanför Hagunda eftersom de var så stor del av 

befolkningen och hade ett stort behov av krediter. Det är möjligt att bönderna hade lätt att ta 

lån från sina egna hemsocknar eftersom socknarna ansåg att de tjänade på det.  

 

Tabell 7. Antal lån utanför Balingsta indelat i socialtillhörighet 

Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

Tabell 7 visar hur lånen till andra socknar var indelat i social tillhörighet. Precis som i 

Balingsta lånade många bönder från grannsocknarna av Hagby. Ulväng och Murhem har delat 

Obesuttnas 
lån inom 
Hagunda 

Obesuttnas 
lån Utanför 
Hagunda 

Bönders 
lån inom 
Hagunda 

Bönders lån 
utanför 
Hagunda 

Tjänstemäns 
lån inom 
Hagunda 

Tjänstemäns 
lån utanför 
Hagunda 

7 2 47 6 8 3 
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in bönderna i självägande och i arrendebönder. Runt en tredjedel av lånen var till självägande 

bönder från andra socknar men endast en femtedel av arrendebönderna och precis som i 

Balingsta var endast ett fåtal av dem från socknar längre bort än en grannsocken. Tjänstemän 

kom till Hagby från många håll, ungefär en tredjedel från Hagby, en tredjedel från 

grannsocknarna, en tredjedel från andra socknar och några få från Uppsala. Det skiljer sig från 

Balingsta, en möjlig orsak kan vara personliga kontakter som var viktiga för lån, speciellt 

över sockengränserna. En annan skillnad var att obesuttna från andra socknar inte lånade från 

Hagby i lika stor andel. De flesta av de obesuttna som lånade från Hagby bodde där och ingen 

av dem var från en socken utanför dess grannar.60 Det är intressant att så många låntagare var 

från andra socknar då det var ovanligt inom den privata utlåningen.61 

 

Tabell 8. Medelvärdet och median på lånen tagna av låntagare inom och utanför 
Balingsta 

Social grupp Medeltal lån 
tagna inom 
Balingsta RdRg 
 

Median lån 
tagna inom 
Balingsta 
RdRg  

Medeltal lån 
inom Hagunda 
utanför 
Balingsta 
RdRg 

Median lån 
inom Hagunda 
utanför 
Balingsta 
RdRg 

Medeltal lån 
utanför 
Hagunda 
RdRg 

Median 
lån utanför 
Hagunda 
RdRg 

Obesuttna  137,79 93,09 200,07 101,49 57,14 57,14 
Bönder  153,90 92,53 302,31 209,28 603,02 118,00 
Tjänstemän 429,35 170,26 227,17 101,91 199,92 199,92 
Alla 216,66 115,01 286,68 199,86 427,92 160,92 

Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

I Hagby ökade lånens storlek ju längre ifrån Hagby deras hemsocken var.62 Detsamma gäller i 

Balingsta för bönder och obesuttna som tabell 8 visar. Endast ett fåtal lån var till bönder från 

andra härader men de var ofta väldigt stora. En anledning till det kan vara den höga 

transaktionskostnaden som mynten och distansen medförde vilket gjorde det olönsamt för 

dem att låna små summor. De obesuttnas lån minskade ifall de var från socknar utanför 

Hagunda troligen eftersom det ansågs osäkert. Tjänstemännens lån minskar också, det är svårt 

att veta varför eftersom det var tvärtom i Hagby.  

 

                                                             
60 (Murhem & Ulväng, 2016) s 8-9 
61 (Pelinge, 2010) s 96 
62 (Murhem & Ulväng, 2016) s 8-9 
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3.4 Kvinnors lån  
Det finns väldigt få kvinnor med i skuldboken och de är alla änkor. Änkor kunde ta lån 

eftersom de var myndiga. Ogifta kvinnor skulle först bli myndiga under slutet av 1800-talet. 

Perlinge menar att kvinnor också hade ett behov av krediter men att de möjligtvis tog lån 

genom andra kvinnor eller släktingar.63 Endast fyra kvinnor lånade från Balingsta socken och 

bara en av dem var från Balingsta. fem av lånen togs under 1820-talet.  

 

 

Tabell 9. Medelvärde, median och längden på kvinnors lån i skuldboken 

Lånad 
summa 
 

Antal lån Medelvärdet  
RdRg 

Median 
RdRg 

Medellängden 
år  

Median 
längden 
år 

502,08 6 83,68 92,02 2 2 
Källa Balingsta socken skuldbok, ULA LI a 6 

 

Tabell 9 visar att kvinnornas lån var små och korta. Två av dem var från kyrkokassan, två från 

fattigkassan, ett från invalidkassan och ett från skolkassan. Att kvinnor ofta tog lån från de 

kassorna kan ha varit på grund av deras roll som moder hamnade i konflikt med deras möjliga 

försök till entreprenörskap. Det finns inget lån i vilket en kvinna stod i god. 

 

4. Sammanfattande diskussion 
Utlåningen ökade efter kraftigt efter 1790-talet. Det finns flera möjliga anledningar till det. 

Socken kan tidigare haft en negativ inställning till utlåning och sett det som ocker före det. 

Det är också möjligt att det inte fanns samma behov av krediter före lagändringen år 1789. 

Enskiftet spreds tidigt i Uppland runt sekelskiftet 1800, det går att se att antalet lån ökade i 

och med det. Det kapitalintensiva jordbruket hade ett större behov av valuta och led på grund 

av penningbristen på landsbygden. Det finns då en möjlighet att penningutlåningen från 

socken var ett sätt att reducera den, det är också möjligt att sockenbankirer införskaffade 

likvida medel genom kyrkokassan. Att skuldbokens struktur ändrades 1802 och att 

sockenstämman började granska skuldboken är ett tecken på att krediter var en allt viktigare 

del av sockens och folkets ekonomi.  

                                                             
63 (Perlinge, 2005) s 104 
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De flesta lånen krävde någon form av säkerhet. Det allra vanligaste var att två personer stod i 

god. Det förkom i vissa fall pant, många av de lånen var givna tidigt i skuldboken. Den högsta 

räntan var enligt lag sex procent och visade sig tillräckligt för att förhindra förluster på grund 

av inflationen. Det fanns flera kassor som Balingsta socken lånade ut från. Den största var 

kyrkokassan i vilket lånen var större och kortare. De andra kassorna var fattig-,invalid- och 

skolkassan i vilka lånen var längre och mindre.  

Den största gruppen låntagare under perioden var bönder. Att bönderna var den största 

gruppen låntagare är ett tecken på att jordbruket blev allt mera marknads integrerat och att 

kulturen var på väg att förändras. De var den största gruppen i alla decennium förutom 1810. 

Jag antog före jag började undersöka att de obesuttna skulle vara en stor grupp eftersom de 

ofta saknade möjligheten att låna från privata utlånare. Men de obesuttna var endast en liten 

del av lånarna från Balingsta och det finns ingen större ökning i varken lånad summa eller 

antal lån över tiden. Antalet lån som tjänstemännen tog var ökade från 1780 men var 

vanligtvis runt 7-10 lån per år. Deras lån var i medeltal de största på grund troligtvis på grund 

av deras tidigare rikedom och deras titlar. Tjänstemännen hade det största medelvärdet på lån 

men de största lånen var till bönder vilket visar att den titeln inte alltid var den viktigaste 

faktorn. Ståndets betydelse skiftade under perioden men var troligtvis en faktor i att så få 

obesuttna fick lån från kyrkokassan. I socknarna som Perlinge undersökt var det ovanligt att 

de obesuttna tog lån under resten av 1800-talet. Det är mycket möjligt att de obesuttna valde 

att inte ta lån, då de möjligtvis ansåg att de saknade tillräckligt med inkomst för att betala för 

privilegiet att vara skyldiga pengar. 

 

Lånarnas relation till Balingsta är något jag har velat gå in på men som jag saknat tid för. Den 

privata utlåningen skapade troligtvis en relation av beroende mellan låntagaren och utlånaren 

som ofta var en storbonde inom den privata kreditmarknaden. Alltså stärktes storböndernas 

position i socken, kyrkokassan kan ha haft en liknande effekt men eftersom den kunde 

påverkas av sockenstämman var den en mera demokratisk kreditinstitution. För att undersöka 

relationen mellan kyrkan som utlånare och allmogen hade jag studerat husförhörslängderna 

och sockenstämmans protokoll. Eftersom det blev vanligare att människor från andra socknar 

lånade från Balingsta är det möjligt att personer från Balingsta som hade flyttat lånade ifrån 

kyrkokassan i sin hemsocken. Frågan är då vilken lojalitet de hade till sin hemsocken 

gentemot den de bodde i.  
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Hagby och Balingsta var på många sätt lika, speciellt då de jämförs med socknar som 

dominerades av adeln. Balingsta kyrka var en liten utlånare jämfört med Hagby men en 

relativt stor utlånare jämfört med många av de socknar Svensson och Aronsson har undersökt. 

Hagbys utlåning var över dubbelt så stor år 1820 och blev skillnaden mellan socknarna ökade. 

Den utlånade summan ökade i storlek tills en sparbank öppnade i Hagby runt 1850-talet. Hur 

det ser ut i Balingsta vet jag inte men på grund närheten till Hagby så är det troligt att samma 

eller en liknande sparbank minskade behovet av sockens utlåning.    
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