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Abstract: The purpose of this thesis is to elucidate the importance of the enclosure movement 

for the agricultural development in the area of Mälardalen, Sweden. This is done through a 

case study of Torstuna härad between the years 1750-1914 by sampling five points in time. 

By studying the long term development of land reclamation and its correlation with meadow 

acreage, crop rotation and animal stock the thesis argues that the the radical enclosures in the 

1850’s was a course of action to regain opportunities for agricultural expansion. The most 

intense period of land reclamation was after the implementation of radical enclosure which 

brought with it a change from communal land use to private ownership. Private property 

rights meant a new set of advantages for the individual farmer to plan and invest and balance 

the arable and the meadow. 

 

Keywords: Enclosures, Open-field system, Land use systems, Agricultural revolution, Land 

reclamation, Arable, Meadow, Property rights, Crop rotation  
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1. Inledning 

Det förindustriella jordbrukssamhället uppfattas inte sällan som statiskt och outvecklat utifrån 

vår nutida föreställning. Så var det självfallet inte, men i jämförelse med de stora ekonomiska 

och sociala förändringar som genljöd genom Västeuropa under slutet av 1700-och det tidiga 

1800-talet är det inte underligt att tidigare framsteg och innovationer inom jordbruket hamnat i 

skymundan.  De genomgripande förändringar som ägde rum brukar sammanfattas med 

begreppet den agrara revolutionen. Förenklat kan man förklara detta begrepp som en rad 

förändringar som gällde jordägande, odlingssystem, redskapsteknik och odlingsväxter. 

Förändringarna ökade produktiviteten inom jordbrukssektorn dramatiskt.1 

Om det verkligen var en revolution kan dock diskuteras då det i själva verket var en lång 

och utdragen process där flera faktorer samverkade. Ekonomhistorikern Carl-Johan Gadd 

beskriver det som ett slags ryckigt utvecklingsförlopp, där stagnation alternerade med periodvis 

snabba förändringar och framsteg.2 Åsikterna går också isär om vad som var den eller de 

drivande faktorerna bakom omvandlingen. Man har försökt hitta och isolera den oberoende 

variabeln. Förändringarna kan emellertid sägas ha ägt rum utifrån regionala variationer vid 

olika tidpunkter och utifrån specifika geografiska och kulturella förutsättningar i och inom olika 

länder. Tidigare forskning har bland annat fokuserat på befolkningsutvecklingen som ett 

incitament för ökad produktivitet inom jordbruket. Andra menar att det var de stigande 

spannmålspriserna eller jordbrukets övergång till en marknadsekonomi. Ytterligare en grupp 

omfamnar ett institutionellt perspektiv med förändringar i rådighetsmönster, lagar och 

förordningar med stärkt äganderätt och landreformer i fokus. 

Föreliggande arbete kommer att hantera just de stora jordskiften som genomfördes i 

Sverige under perioden 1750-1850 och söka ge ett bidrag till att ringa in betydelsen av 

skiftesreformerna för den ökade jordbruksproduktiviteten under nämnda tid. Arbetet är en 

fallstudie över fyra socknar i Torstuna härad i Uppland och undersöker mer specifikt 

nyodlingens utbredning i området för att därigenom ge en bild av produktionsökningen (för 

karta se bilaga 1). 

1.2 Jordskiften i Sverige 

För att förstå den omdaning som skiftesreformerna innebar måste man skapa sig en bild av 

organisationsförhållandena i svenska byar under förmodern tid och få en inblick i 

                                                 
1 Gadd, Carl-Johan, 2000, Det svenska jordbrukets historia III.: Den Agrara Revolutionen 1700-1870, s.11 
2 Gadd Carl-Johan, 1998, Jordbruksteknisk förändring i Sverige under 1700- och 1800-talen – regionala aspekter 

i Ett föränderligt agrarsamhälle – Västsverige i jämförande belysning, s. 84 
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skiftesreformernas inverkan på dessa förhållanden. Att framställa verkningarna av en 

förändring förutsätter att bakgrunden är känd, så att skillnaden kan framträda.3 

Det förmoderna jordbruket i Sverige präglades, i likhet med i andra länder i Västeuropa, 

sedan medeltiden i allmänhet av tegskifte. Detta system karakteriserades av såväl kollektiva 

som individuella brukningssystem, framförallt innebar tegskiftet en långtgående ägosplittring. 

Byarna var indelade i inägor och utmarker. Inägorna, jorden närmast byn, bestod av åkerjorden 

och ofta även delar av ängsmarken. Åkerjorden var fördelad på ett stort antal små jordlotter, 

som likt sönderfallande isflak om våren låg i sektorer kallade gärden.4 Varje bonde brukade 

enskilt och med privat förfoganderätt sina åkertegar, som låg utspridda i de olika gärdena, fram 

till dess att förfoganderätten inskränktes av bykollektivet vid bestämda tider på året när 

stubbåkern eller trädesåkern skulle användas till bete. Utmarkerna låg bortom inägorna och 

bestod av större skogsområden och ibland även ängar och hagar. Utmarken brukades till 

skillnad från åkerjorden kollektivt av byalaget och med samfälld förfoganderätt. Detta innebar 

att bydelägarna tillsammans hade rätt att bruka utmarken.5 För ängsmarken såg praktikerna 

alltså mer växlande ut, brukandet av ängen organiserades ibland kollektivt, ibland individuellt. 

Olika byar fann olika fördelar i respektive system och olika naturliga förutsättningar innebar att 

ängen i olika fall låg i inägorna eller utmarkerna. Man kan säga att det så kallade 

rådighetsmönstret6 i den tegskiftade byn var uppdelat på flera olika individer. Tegskiftet 

skapade således en stor gemensam organisering runt brukandet av jorden med gemensam 

odlingsplan och gemensam beteshållning för bönderna.  

Under 1600- och 1700-talet genomfördes det emellertid kontinuerligt omskiftningar av 

åkertegarna och andra jordlotter runt om i Sverige.7 En av anledningarna var att enskilda gårdar 

nyodlade8, man utökade sin åkerjord för att kunna höja spannmålsproduktionen, vilket ofta 

skapade en obalans i gårdarnas räntor i förhållande till deras åkerinnehav. Att genomföra 

omskiftningar av jorden blev en lösning på de konflikter som kunde blossa upp i byarna på 

grund av obalansen. Man ville omfördela jorden för att skapa rättvisa i förhållande till 

jordräntan, efter var och ens skattebörda. Man rättade alltså jordinnehavet efter 

                                                 
3 Olai, Birgitta, 1987, ”… till vinnande af ett redigt Storskifte …” – En komparativ studie av storskiftet i fem 

härader, s. 35 
4 Erixon, Sigurd, 1953, Byar och bykultur i En bok om Mälarlandskapen – Bygd och näringar genom tiderna. 

Utgiven av Mälarprovinsernas Hypoteksförening i anledning av dess 100-årsjubileum, s. 144 
5 Gadd 2000, s. 112, Olsson 2005, s. 144, Pettersson 1983, s. 11-12 
6 Ett begrepp som arbetet kommer att återkomma till, men som syftar på bruknings- och förfoganderätt till jorden. 
7 Olai, Birgitta, 1983, Storskifte i Ekebyborna – Svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasocken, s. 229 
8 Nyodling innebär oftast omvandlingen av äng till åker. Detta ska diskuteras närmare lite längre fram i arbetet. 
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skattefördelningen som uttrycktes i byamålet (i detta fall örestalet9).10 Även teg- och jordbyten 

samt mindre skogsskiften genomfördes under uppsikt av byarna själva.11  

Från och med 1750 började emellertid staten att ingripa i jordskiftesprocessen genom 

lagstiftning. Den första av dessa var förordningen om storskifte (1749), som sedan följdes av 

flera storskiftesstadgor, av stadgor om enskifte från 1803 och sist men inte minst laga skifte 

1827. Syftet med storskiftet var att förenkla ägostrukturen och rationalisera jordbruket genom 

att begränsa det stora antalet jordlotter till ett fåtal större tegar. Antalet tegar kunde reduceras 

från 50 per brukningsgård till fem eller sex, ibland var reduceringen ännu kraftigare. En ökad 

press på de kollektiva naturtillgångarna skapade ett behov av att tydligare definiera 

äganderätten till marken. Enskilda jordägare (och även kronoarrendatorer) anhöll om skifte på 

eget initiativ och under myndigheternas överinseende tillkallades utbildade lantmätare för att 

kartlägga och mäta upp jordinnehavet.12 Värderingen av jordlotterna vägdes noggrant samman 

under en kontrollerad process. Varje lott graderades värdemässigt, arealen multiplicerades med 

ett tal, beroende på förväntad avkastning med beaktande av yta och bördighet. Detta gjorde 

jordlotterna jämförbara sinsemellan och gjorde det möjligt att ersätta (kvantitativt) mycket jord 

av lägre kvalitet med mindre jord av bättre kvalitet.13  

Det finns delade åsikter om huruvida storskiftet innebar ett första steg mot jordägande i 

individuellt avgränsade områden och därmed ett självständigt brukande utan 

byalagsgemenskapen.14 Men mycket tyder på att byorganisationen istället tycks ha stärkts under 

samma period i och med lagstadgan om mönsterbyordning 1742 som på flera sätt stärkte lokala 

bestämmelser och sedvänjor. Storskiftesreformerna bedömdes däremot som otillräckliga som 

rationaliseringsåtgärd och följdes snart upp av andra skiftesförordningar.  

Enskiftesförordningen 1803 fick begränsat genomslag i Sverige i stort men desto större 

regionalt genomslag i först och främst Skåne och sedermera Öland och Blekinge. Landskapens 

relativt stora likformighet med relativt små variationer i markkvalitet innebar goda 

förutsättningar att skifta till skillnad mot skogs- och övergångsbygder där 

                                                 
9 Örestalet var, liksom mantalet, ett mått på hemmanets bärkraft i åker och äng liksom på andelen i  

byns gemensamma resurser, vilket bestämde vissa jordskatter. Erikson, Marja, 2017, Krediter i lust och nöd – 

Jordbruk, tillgångar och skulder hos jordägande bönder i Torstuna härad 1770-1870. Manus till slutseminarium, 

s. 26 
10 Olsson, Mats, 2005, Skatta dig lycklig – Jordränta och jordbruk i Skåne 1660 – 1900, s. 110, Maths Isacson 

1979, visade detta för By socken i Dalarna. 
11 Gadd 2000, s. 269-271 
12 Gadd 2000, s. 273-277, 284 
13 Svensson, Jörn, 1965, Jordbruk och Depression 1870-1900 – en kritik av statistikens utvecklingsbild, s. 24 
14 Olai 1983, s. 25 
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landskapsförutsättningarna skapade mer komplicerade förhållanden för enskifte.15 Att 

genomföra jordgradering av det mer differentierade landskapet, med ojämn jordkvalitet och 

skogsmarker, som fanns i dessa bygder var svårare och mer kostsamt. De bönder eller byalag 

som valde att enskifta fick sina hemman flyttade och sin jord reducerad till större och färre 

lotter. 

År 1827 ersattes de tidigare skifteslagstiftningarna med stadgan om laga skifte som kan 

sägas ha inneburit en mer slagkraftig skiftesreform och kanske i högre grad än de andra var en 

produkt av den centrala administrationen, utan speciell hänsyn till intressegrupper. Laga skifte 

kom att innebära en mer drastisk omfördelning av jord även i skogs- och övergångsbygderna.16 

Nu krävdes det endast att en bydelägare ansökte om skifte för att hela byn skulle drivas att 

genomgå laga skifte, liksom i storskiftesstadgorna från 1756 och framåt, men inte i 

enskifteslagstiftningen. Tre ägostycken tilläts per hemmansdel, två i åker och äng och ett i 

skogsmark.17  

Skiftesreformerna kan ses som en del i moderniseringen av jordbruket. Tegskiftet hade i 

forskningen länge ett oförtjänt dåligt rykte och betraktades som underutvecklat. Denna bild har 

emellertid delvis gett vika för bilden av byorganisationen som en fungerande och rationell 

ekonomisk struktur. Det fanns flera fördelar med systemet som kanske på sätt och vis innebar 

så låga transaktionskostnader som var möjligt inom ramen för sin tid och sociala struktur.18 

Bland annat bör rättviseprincipen betonas eftersom varje bonde ägde jord av olika slag, bördig 

såväl som mager, utifrån den andel han ägde i byn. Likaså hade systemet riskminimerande 

effekter och man kunde genom de utspridda jordlotterna försäkra sig mot missväxt. 

Skördeperioden spreds ut eftersom säden på de olika tegarna mognade vid olika tidpunkter 

vilket fungerade som en arbetsbesparande funktion. 19 

Befolkningstillväxten under 1700-talet ledde till en ökad hemmansklyvning och en 

omfattande tegsplittring med tilltagande omkostnader för transport mellan ägolotterna. Även 

nyodlingen, som blev mer och mer attraktiv för bönderna, ökade tegsplittringen. Samtidigt 

gjorde fördelaktiga omständigheter såsom låg skattebörda och stigande jordpriser att bönderna 

                                                 
15 Pettersson, Ronny, 1983, Laga skifte i Hallands län 1827-1876: Förändring mellan regeltvång och 

handlingsfrihet, s. 323 
16 Pettersson 1983, s. 323 
17 Gadd 2000, s. 293-294 
18 Olsson 2005, s. 144 
19 Fenoaltea, Stefano, 1988, Transaction costs, Whig history, and the common fields, in Politics and Society vol. 

16, s. 171-175, 215 
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kunde behålla en större del av överskottet, eftersom skatten sänktes och produktionen ökade. 

Medlen för att investera och konsumera ökade.20  

När det gäller laga skifte brukar man lyfta fram att de svenska byarna som social 

organisation tillintetgjordes. Men intressant är att laga skiftet också kan tolkas som 

byorganisationens sista suck, i och med att delningsgrunden efter vilken man tilldelades jord 

fortfarande var örestalet, det gamla byamålet, som byggde på var och ens andel i byn.21 Rent 

fysiskt försvann många av byarna som bebyggelseform, men byorganisationen hade på grund 

av det tilltagande antalet obesuttna också blivit mindre viktig. Man kunde helt enkelt lösa 

arbetskraftsefterfrågan genom lönearbetskraft utan bygemenskapen vid intensiva 

arbetsperioder såsom skörd och slåtter. Skiftet förbättrade också förutsättningarna för nyodling, 

alltså att odla upp mer åker.22 Den privatisering av jorden och stärkta äganderätt som en- och 

laga skifte innebar framhålls ofta som ett incitament för bönderna att investera i jorden. 

Framförallt de ofta missbrukade utmarkerna, som brukades hårt som betesmark, kunde 

återhämta sig i privat regi. De nya sammanhängande åkrarna innebar flera praktiska fördelar, 

bland annat färre transporter till och från åkrarna, färre inhägnader och tid, arbete och slitage 

sparades in.23 Det fanns alltså ett växande behov av ett mer radikalt jordskifte. 

Det har också föreslagits att bygemenskapens informella och formella strukturer 

begränsade jordmarknaden tillsammans med bestämmelser om bördsrätt vid försäljningar och 

lagstiftningar mot hemmansklyvningar. Byorganisationen blev från detta perspektiv ett hinder 

för böndernas marknadsintegrering och fick istället en begränsande funktion.24 Det har också 

uttryckts idéer om att ”bytvånget”, den starka regleringen av odlingen, hämmade det 

individuella initiativet.25 

1.3 Forskningsläge 

Kartläggningen av skiftesreformerna i Sverige och deras inverkan på produktionsförhållandena 

och jordbrukets sociala strukturer kan förenklat sägas ha dominerats av regionala studier med 

                                                 
20 Gadd 2000, s. 112, 274 
21 Morell, Mats, 2013, “Ecological constraints and property rights in Swedish agriculture, c. 1750-1850” i van 

Bavel, Bas & Thoen, Erik (red.), Rural Societies and Environments at Risk – Ecology, Property Rights and Social 

Organisation in Fragile Areas, s. 80 
22 Gadd 2000, s. 267, 293-294 
23 Ulväng, Göran, 2004, Hus och gård i förändring – Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 

1700- och 1800-talens agrara revolution, s. 19 
24 Olsson 2005, s. 120 
25 Heckscher, Eli F., 1949:II, Sveriges ekonomiska historia – Från Gustav Vasa. Del II, Det Moderna Sveriges 

grundande, s. 247-248 
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fokus på skiftenas verkan på lokalsamhället. Resultatet är ett lappverk av ”de många små 

detaljernas paradigm”26. En långt ifrån komplett och sammanhållen bild av 

jordbruksutvecklingen där olika regionala förutsättningar har fått stor betydelse.  

Birgitta Olai har givit ett stort bidrag till kartläggningen av storskiftets verkningar på 

lokalnivå i östsvenskt perspektiv med sin mikrostudie över Ekebyborna: Storskifte i 

Ekebyborna – Svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasocken. Olai genomför ett 

detaljstudium över ett flertal faktorer och deras koppling till storskiftet under en längre period 

(1640-1850). Studien visar att trots att storskiftet i Ekebyborna ofta innebar en uppdelning av 

utmarken på individuella lotter, just för att främja nyodlingen, så var det främst på inägorna 

som detta skedde. Framförallt lyckas Olai i sitt arbete precisera att det först och främst var 

gärdesängen, smala lotter av ängsmark som låg innanför gärdena bland åkerlotterna, som 

nyodlades. Så långt det var möjligt valde man att nyodla dessa lotter eftersom de var ömsom 

åker, ömsom äng, på grund av att de följde trädessystemets rytm. Det var (den särhägnade) 

odalängen som var stommen i höproduktionen och en uppodling av denna skulle allvarligt 

skada odlingsbalansen. Utifrån studien kan även den traditionella tolkningen av skiftet som ett 

statiskt dekret infört av staten mot bysamhällets vilja starkt ifrågasättas. Det fanns starka 

incitament för byarna att genomgå storskifte, eftersom detta möjliggjorde för en fortsättning av 

den nyodling som bedrivits kontinuerligt under 1700-talet.27 

En annan sockenstudie, Ulla Göransons En undersökning av rumsliga förändringar av 

kulturlandskapet i Torstuna socken i Uppland från 0 till 1650, har visat att slättlandskapet i 

sydvästra Uppland redan under 1600-talet hade en förhållandevis hög uppodlingsgrad28 jämfört 

med andra områden i Sverige eller Mellansverige generellt.29 

En regionalstudie som liksom Olais och Göransons undersökningar påvisar en 

långtgående nyodling i Östsverige är David Hannerbergs undersökning av Närke. Hannerberg 

visar att åkerarealen i Närke från och med 1630-talet fram till 1865 ökade från 17 000 till 

närmare 81 000 hektar. En stor del av nyodlingen konstateras alltså ske kontinuerligt under 

1600- och 1700-talet men intensifieras först på 1800-talet efter storskiftet.30 

Det landskap som är bäst kartlagt, med en stor mängd undersökningar, är Skåne. Studier 

av Mats Olsson och Patrik Svensson, bland annat Agricultural growth and institutions: Sweden, 

                                                 
26 Förändringsprocesser som studeras i detaljundersökningar på lokal nivå. Pettersson 1983, s. 159 
27 Olai 1983, s. 15-16, 228, 101   
28 det vill säga areal åker i förhållande till områdets totala area. 
29 Göranson, Ulla, 1977, En undersökning av rumsliga förändringar av kulturlandskapet i Torstuna socken i 

Uppland från 0 till 1650, s. 48 
30 Hannerberg, David, 1941, Närkes landsbygd 1600-1820 – Folkmängd och befolkningsrörelse. Åkerbruk och 

spannmålsproduktion, s. 23 
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1700 - 1860 tyder på att det finns ett starkt samband mellan institutionella förändringar såsom 

skiftesreformer och regionens ökade spannmålsproduktion. Redan storskiftesreformen hade en 

positiv effekt på produktionen men den största ökningen, av den näst intill fyrdubblade 

produktionen, ägde rum under 1800-talets första år. Detta tyder på att framförallt 

enskiftesreformen under 1800-talets första år hade en starkare effekt på produktionen. Enligt 

Olsson och Svensson var enskiftets förändringar av tegskiftet till individuell ägande- och 

brukningsrätt förutsättningen för en ökad tillväxt för den agrara produktionen.31 

Carl-Johan Gadd har i Jordbruksteknisk förändring i Sverige under 1700- och 1800-talen 

– regionala aspekter ingående diskuterat de svårigheter som de förindustriella bönderna stod 

inför i sina försök att öka produktionen. Han lyfter specifikt fram nyodlingens dilemma, den 

inbyggda motsättningen mellan åker och ängsmarkerna. De olika markerna, den ena ämnad för 

spannmål, den andra för foder (hö) till djuren, var nämligen högst beroende av varandra för att 

produktionen skulle kunna upprätthållas i det förmoderna jordbruket. För att åkerjorden inte 

skulle utarmas tillförde man näringsämnen via gödsel genom boskapen. En viss mängd boskap 

behövdes därmed för att kunna överföra den mängd näring som behövdes för en specifik 

åkerareal. Vid nyodling i slättlandskap expanderade ofta åkerjorden på bekostnad av ängarna 

och betesmarken. När man i själva verket behövde mer gödsel, det vill säga mer boskap, för 

den växande åkern, minskade fodermängden till djuren. Proportionerna mellan åker och äng 

var därför extremt viktiga i det förmoderna jordbruket.32 

Enligt Gadd blev lösningen på nyodlingens dilemma introducerandet av ett nytt 

odlingssystem, växelbruket. Det innebar att trädesarealerna minskade dramatiskt och att 

foderväxter odlades på åkern i regelbunden rotation med spannmålen. Fodervallen på åkern 

kom därmed att ersätta ängarna och beroendet av ängsmark för foder försvann, ängen kunde 

sålunda odlas upp. Gadd menar emellertid också att den tröskel som måste överbryggas vid en 

omläggning av odlingssystem och produktion tycks ha varit högre i det östsvenska 

slättlandskapet än i andra delar av Sverige. Av betydelse för denna omläggning var också 

skiftesreformerna som var en direkt förutsättning för att man skulle kunna införa växelbruk.33 

Växelbruket krävde ett mer avancerat gärdessystem med flera uppdelade gärden eller fält, 

vilket gjorde det i princip omöjligt att behålla tegsystemet. Att bedriva vallodling på oskiftade 

                                                 
31 Olsson, Mats, & Svensson, Patrick, 2010, Agricultural growth and institutions: Sweden, 1700 - 1860 in European 

Review of Economic History, Vol 14, No. 2., s. 294, 296-297 
32 Emanuelsson, Urban & Möller, Jens, 1990, Flooding in Scania: A Method to Overcome the Deficiency of 

Nutrients in Agriculture during the Nineteenth Century in The Agricultural History Review, Vol. 38, nr. 2, s. 127-

130, Gadd 2000, s. 235-237, 
33 Gadd 1998, s. 83-84, 198-199 
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åkrar var ett mycket ineffektivt system. Den gamla ägoindelningen av tegskifte var i praktiken 

tvungen att brytas sönder för att växelbruket i sin helhet skulle kunna införas.34  

Lars Nyström menar i Mellan marknad och teknik – regionala mönster i 1800-talets 

befolkningsutveckling att den viktigaste enskilda faktor som är central för att förklara de 

regionala skillnaderna i uppodlingsgrad och befolkningstillväxt i Sverige under 1800-talet var 

odlingssystemet. I Sverige nyttjades vid 1800-talets början i huvudsak tre typer av 

odlingssystem, en-, två- och tresäde (se bilaga 2). Enligt Nyström var det odlingssystem som 

en- och tresäde vars produktion gynnades av att nyodla och omvandla ängmark till åkerjord. 

Ensäde innebar att i princip ingen del av jorden låg i träda, vid tresäde delades åkern i tre ungefär 

lika stora gärden där ett alternerande var i träda, det vill säga 1/3 av åkern. I systemet med 

tvåsäde låg ett av de två gärdena, ungefär hälften av arealen, i träda årligen. Rent praktiskt 

innebar detta att för att odla upp en hektar årligen besådd ny åker från äng, gick det åt 1,5 hektar 

äng vid treskifte, vid ensäde bara 1 hektar, och vid tvåskifte gick det åt hela 2 hektar äng för 

varje hektar nyuppodlad besådd åker. Följaktligen måste man offra mer äng (fodermark) vid 

nyodling i tvåsädesområdet, vilket lätt innebar att balansproblem uppkom. 

Odlingssystemet hade också betydelse för vad som odlades på åkern. I tvåsädesområdet 

i Mälardalen odlade man mycket höstsäd såsom råg och vete som ytterst sällan användes till 

kreatursfoder. Halmen från höstsäden var grov och svårsmält, inte alls näringsrik. Det skapade 

ett större behov av ängsmark, för att upprätthålla foderproduktionen, som inte fick inskränkas 

genom nyodling. Den årliga trädan skapade en möjlighet att så råg eller vete till hösten, vilka 

båda inbringade ett högre pris per tunna än havre. Om trädan skulle inskränkas skulle det gå ut 

över råg- och veteproduktionen, som efterfrågades av marknaderna i både Stockholm och 

Bergslagen. En övergång till växelbruk ansågs därmed inte ekonomiskt attraktiv eftersom den 

skulle inskränka höstsädesarealen. Man hade komparativa fördelar att fortsätta inom det 

existerande systemet.35 En- och tresädet i sydvästra Sverige passande istället bättre för vårsäd 

såsom korn, havre och blandsäd. Dessa typer av grödor, även vårsädeshalmen, lämpade sig 

även som kreatursfoder. Genom att nyodla i detta område behövde man därmed inte inskränka 

foderproduktionen som delvis säkrades genom åkern.36 

Nyström menar därmed, liksom Gadd, att det i tvåsädesregionen Mälardalen fanns en 

motsättning mellan åkerbruket och kreaturshållningen, ett så kallat nyodlingens dilemma. Den 

                                                 
34 Gadd 1998, s. 198-199 
35 Nyström, Lars, 1998, Mellan marknad och teknik i Ett föränderligt agrarsamhälle – Västsverige i jämförande 

belysning, s. 248-249, 259 
36 Nyström 1998, s. 267 
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kraftiga expansion av åkerbruket som Nyström observerat i en- och tresädesregionerna under 

det tidiga 1800-talet kan enligt honom kopplas till just odlingssystemet. Nyström hävdar 

därmed att tvåsädesområdet under samma tid präglades av en stagnation som inte bryts förrän 

efter 1860-talet. Då öppnade exportmarknaden för nya avsättningsmöjligheter för havre, 

särskilt mot slutet av 1800-talet när efterfrågan på mejeriprodukter växte. Detta blev 

incitamentet för Mälardalens jordbruk att övergå till växelbruk från och med 1860-talet, och i 

och med detta som man bör kunna urskilja en mer påtaglig nyodlingsfas i området. Nyodlingens 

dilemma bröts i och med att det blev ekonomiskt gångbart att omvandla äng till åker utan att 

inskränka fodertillgången.37 

Den danska ekonomen Ester Boserup lyfter istället fram befolkningstillväxten som den 

oberoende och drivande faktorn till agrar utveckling, till skillnad mot Nyström. Enligt Boserup  

gör befolkningstrycket det nödvändigt för ett samhälle att övergå till en högre teknisk nivå. Så 

långt det är möjligt genomförs förändringar inom jordbruket trögt och inom rådande 

jordbrukssystem. Detta skapar självfallet skiftande förhållanden i olika områden och länder. 

”Först när gällande system tömts på sina traditionella utvecklingsmöjligheter för ökad och 

nödvändig produktion, först då vidtas mera genomgripliga förändringar.”38. Enligt Olai var det 

detta skede som hade nått jordbruket i Ekebyborna och som skapade incitamentet att skifta.39 

Huruvida befolkningstillväxten bör ses som explanans eller explanandum är inte en 

aspekt som det här arbetet ämnar gå närmare in på. Något som däremot är av signifikans för 

detta arbete är att Olais arbete, liksom Göransons och Hannerbergs undersökningar, bidrar med 

studier där nyodlingens utveckling inom ramen för tvåsädet ligger i förgrunden. Olais studie är 

i många aspekter i samklang med Nyströms. Studien om Ekebyborna socken klarlägger att det 

existerade ett nyodlingens dilemma i Ekebyborna där gränsen för nyodling inom 

odlingssystemet tvåsäde nåtts vid storskiftets intåg. Övergången till ett nytt odlingssystem i 

form av växelbruk sker först i samband med laga skifte. En viktig skillnad är att Olais studie 

visar att det skedde en markant nyodling efter storskiftet vid 1700-talets andra hälft, någonting 

som Nyström menar skedde först efter 1860-talet i tvåsädesregionen. Frågan är om man kan 

skönja samma utveckling i Mälardalen som i Ekebyborna? 

Utifrån forskningsläget blir det tydligt att den lappade kartläggningen av 

skiftesreformerna på sina håll har lämnat stora luckor i beskrivningen av det agrara 

händelseförloppet. Framförallt för östra Sverige är bilden av områdets jordbruksutveckling 

                                                 
37 Nyström 1998, s. 251, 260 
38 Olai 1983, s. 226 
39 Olai 1983, s. 226 
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delad, mer specifikt existerar en särdeles stor lucka för Mälardalen. Här finns alltså utrymme 

för närmare studier av skiftesreformernas inflytande på jordbruket. 

 

1.4 Valet av undersökningsområde 

Valet av område har fallit på Torstuna av flera anledningar. Det ska också tydliggöras att arbetet 

kommer att behandla de fyra socknarna (Torstuna, Härnevi, Österunda och Vittinge) som en 

enhet. När arbetet behandlar Torstuna härad, kommer det att syfta på dessa fyra socknar, fastän 

häradet egentligen omfattar ytterligare en socken (Huddunge), som av nämnda anledningar inte 

har inkluderats. 

Valet har fallit på detta område, främst för att det är en utpräglad jordbruksbygd belägen 

i Mälardalen, med ett ovanligt gott källäge. Området är redan tämligen välutforskat, men 

nyodlingens utveckling i ett längre perspektiv samt dess förhållande till ängsmarken och kreatur 

är fortfarande en vit fläck. Detta gör att undersökningen både kan komplettera och dra nytta av 

tidigare forskning. Området klassificeras som slättbygd med goda förutsättningar för uppodling 

och eventuella utvecklingssteg bör därför gå att urskilja tydligt. Ett undantag från detta är 

Vittinge socken som närmast kan klassas som en övergångsbygd. Vittinge har inkluderats i 

undersökningen för att påvisa skillnaden mellan bygderna och få en bild av eventuella 

avvikelser i utvecklingsbilden i förhållande till de andra socknarna i häradet. Häradet 

dominerades även av en ganska homogen grupp självägande skattebönder vilket betyder att 

incitamentet för att nyodla borde ha varit förhållandevis starkt i området. 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att försöka klargöra vilken betydelse skiftesreformerna hade för 

nyodlingen i Mälardalen under perioden 1750-1914. Detta kommer mer konkret att göras 

genom en fallstudie över fyra socknar: Torstuna, Härnevi, Österunda och Vittinge i Torstuna 

härad.40 Eftersom nyodling är en långsam och tidskrävande process bör den studeras i ett längre 

perspektiv för att man ska kunna urskilja ett mönster. Genom att ta fram kvantitativa data på 

utvecklingen av åkerjord respektive ängsmark i detta härad under den undersökta perioden 

kommer arbetet att säkerställa nyodlingens utveckling utifrån olika tidsnedslag. För att ringa in 

                                                 
40 Den femte socknen, Huddunge, har utelämnats från studien på grund av tidsbegränsning. Men också på grund 

av dess nordliga läge. 
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nyodlingens förlopp, omfattning och plats i det agrara systemet kommer också hänsyn att tas 

till foderväxtodling och boskapsstockens utveckling i området. 

Frågorna som detta arbete kommer att söka besvara lyder således: 

• Hur fortgick nyodlingens utveckling i Torstuna härad under den undersökta 

perioden? 

• När skedde den största nyodlingen? 

• Hur kan nyodlingen kopplas till jordskiftesreformerna? 

 

Arbetets syfte och frågeställning har formulerats med utgångspunkt i den kunskapslucka som 

föreligger runt betydelsen av skiftesreformerna för jordbrukets utveckling i det undersökta 

området. 

1.6 Disposition 

Arbetets upplägg kommer att se ut på följande sätt: Detta inledande kapitel introducerar 

forskningsområdet och den tidigare forskningen som behandlat skifte och nyodling. Därpå 

följer arbetets syfte och teoretiska ramverk som går närmare in på arbetets utgångspunkt i 

förhållande till ämnet. Kapitlet avslutas med en ingående diskussion av metod och hantering av 

material. Nästa kapitel ger en kortfattad översikt över skiftesreformer ur ett internationellt 

perspektiv, för att skapa en bild av skiftesreformernas utvecklingsförlopp i två utvalda länder 

för att jämföra med den svenska utvecklingen. Kapitel tre består av arbetets empiriska 

undersökning av de fyra socknarna, som i arbetet hädanefter kommer att benämna som Torstuna 

härad. Kapitlet är, med risk för att ge ett intryck av upprepning, uppdelat efter socknarna, som 

redovisas var för sig med samma underrubriker. Detta upplägg har valts för att prioritera 

symmetri och för att få en tydlig jämförelse mellan socknarna. Undersökningen kommer att titta 

på faktorer såsom nyodling, ängsmarkens utveckling, foderväxtodling samt boskapsbestånd, 

eftersom dessa är intimt sammanbundna med skiftesprocessen. Datan kommer kontinuerligt att 

relateras till tidigare forskning. Framförallt studier av Olai, Erikson, Göranson, Ulväng och 

Hannerberg kommer att relateras till min egen undersökning, för att skapa en bild av den agrara 

utvecklingen i området. I det fjärde och avslutande kapitlet sammanfattas och diskuteras 

studiens resultat från de föregående kapitlen i relation till den tidigare forskningen och 

teoribildningen. 
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1.7 Vikten av ett institutionellt perspektiv som teoretiskt ramverk 

Skiftesreformerna innebar som tidigare nämnts inte bara en förändring i byarnas geografi utan 

även förändringar i ekonomiska och sociala förhållanden, alltså det institutionella ramverket. 

De av tegskifte komplicerade och överlappande rättigheterna bröts med skiftesreformerna upp 

mot en mer definierad privat äganderätt.  

Institutionellt är det framförallt property-rights-företrädare som har intresserat sig för 

skiftesreformerna.  Denna del av arbetet kommer att använda sig av Petterssons definition och 

analys av property-rights-teorin i hans arbete Laga skifte i Hallands län 1827-1876: Förändring 

mellan regeltvång och handlingsfrihet för att diskutera och försöka skapa en generell bild av 

skiftesreformernas inverkan på jordbruksförändringen. Enligt Pettersson är: 

 

äganderätts- och organisationsformer […] föremål för ekonomiska val på samma sätt som andra 

variabler i ett ekonomiskt system. Snarare än att påtvingas detta utifrån, utvecklas de inom det 

ekonomiska systemet för att fullgöra speciella ekonomiska funktioner. De fungerar som mekanismer 

för social kontroll av individuellt handlande. Regelsystemet utgör en styrmekanism, som förmår de 

ekonomiska aktörerna att handla på ett visst sätt och att undvika att handla på ett annat.41  

 

Alla samhällen har finita resurser, i ett historiskt perspektiv och i förhållande till vår samtid kan 

vi utgå från att flera av dessa kan betraktas som knappa. Det agrara samhällets 

livsförutsättningar och möjligheten att utnyttja dessa resurser beror på flera faktorer, bland 

annat geografiska och demografiska förhållanden, innovationer och marknader.42 Runt de 

knappa resurserna uppstår det självfallet olika intressekonflikter. Olika samhällen använder sig 

av olika regler och normer för att lösa dessa konflikter, både på mikro- och makronivå, den 

politiska makten definierar rättigheterna via lagstiftning och upprätthåller dessa genom 

rättsapparaten. De olika metoder som används för att lösa intressekonflikterna innebär en 

uppsättning regler, som Pettersson kallar rådigheter, som ger individer eller vissa grupper 

socialt erkända handlingsmönster för tillträde till och nyttjandet av resurser. Enligt Pettersson 

skapar valet av metoder olika samhällsorganisationer och olika rådighetsmönster. Ofta kan man 

tala om en samling av rådigheter för en resurs eller ett objekt. Det är då inte resursen eller 

objektet i sig det handlar om, utan förfogandemöjligheterna till denna eller dessa.43  

Det blir därför viktigt att studera vilka ägandestrukturer som är förhärskande i ett land 

under en viss tid. Förändringar i rådighetsmönster kan rent praktiskt innebära förändring i vilka 

som besitter och äger jord, relationen mellan brukare, arbetare och ägare till jorden, 

                                                 
41 Pettersson 1983, s. 13 
42 van Bavel, Bas & Hoyle, Richard W., 2010: ”Introduction: social relations, property and power in the North Sea 

area, 500-2000” i van Bavel, Bas & Hoyle, Richard W. (red.), Social Relations: Property and Powers. 2-6 
43 Pettersson 1983, s. 14, 39-40 
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anställnings- och arrendeavtal och statens relation till jordbrukssamhället. Hur ett samhälle 

organiserar rådighetsmönster skapar också förutsättningar för arbete och kapital och därmed 

jordbrukseffektiviteten och möjligheterna till överskott.44  

Äganderätt är i vår samtid ett ganska enkelt koncept som oftast innebär exklusiv rätt att 

nyttja och sälja den ägda egendomen. Men historiskt har äganderätt till egendom varit betydligt 

mer komplicerat. Det som idag uppfattas som en typ av rådighet, nämligen äganderätten, har 

förr ofta inneburit flera olika typer av rådigheter, uppdelad på flera individer eller till och med 

grupper.45 Olika typer av odlingssystem i samverkan med varierande rådighetsmönster skapar 

också ett heterogent utbud av odlingspraktiker.46 Detta syns inte minst i byns organisering av 

tegskiftessystemet där den enskilde bondens brukande av sina åkerlotter var underställd det 

kollektiva beslut om betesrätt som fattades av byalaget. Eller den uppdelning av rådigheter som 

präglade godssystemet och brukandet av frälsejord. 

Nyttjandedomänen, är en typ av rådighet och kan liksom beslutsprocessen, 

konsekvenserna och överlåtelserättigheterna kontrolleras och vara uppdelad på en eller flera 

individer. Det finns på grund av denna uppdelning alltid risk för konflikter och motstånd vid 

institutionell förändring eftersom de olika typerna av rådigheter öppnar för ingripandet av 

många olika individer. Att ändra eller modifiera rådigheter medför också alltid risker för de 

individer eller grupper som priviligierats med fördelaktiga rådigheter och som därmed riskerar 

att förlora inkomstmöjligheter vid en omfördelning eller ändring av dessa. Resultatet, om de 

olika inblandade parterna har divergerande önskemål, kan bli utdragna processer där politiska 

maktförhållanden och ekonomiska krafter spelar in.47 

Hur rådigheter upprätthålls påverkar också deras legitimitet och styrka. Dessa 

upprätthållande krafter kan vara självskydd, normbildning eller lagstiftning. Genom lagstiftning 

får rådigheter den i särklass starkaste sanktionen. Då skyddas de av rättsliga sanktionshot och 

detta kan främja eller hota en förändring av rådighet. Det finns en idé om att staten befrämjar 

de mest effektiva rådigheterna eftersom de skapar den största samhällsnyttan och ekonomiska 

tillväxten. Men viktigt att ta i beaktande är också statens möjlighet till ingripande och realisera 

sina intressen. Här spelar kontrollapparatens omfattning och effektivitet stor roll och den 

                                                 
44 Bavel & Hoyle 2010, Introduction, s. xii, 1-2 
45 Bavel & Hoyle 2010, s. 12 
46 Overton, Mark, 1996, Agricultural Revolution in England - The transformation of the agrarian economy 1500-

1850, s. 23 
47 Pettersson 1983, s. 15-16, 36-37 
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politiska elitens uppfattning om nödvändigheten att förändra rådighet och deras inverkan på 

politikens utformning.48 

Statens möjlighet eller önskan till ingripande i det agrara samhället har ur ett historiskt 

perspektiv länge varit svagt. Statsapparaten har under de senaste två århundradena ökat i 

komplexitet. Under äldre tider fokuserade den nästan uteslutande på att upprätthålla sin 

auktoritet, den allmänna ordningen och säkra statsinkomsterna, för att under 1700-talet 

intressera sig för nästan all form av ekonomisk aktivitet. Den merkantilistiska synen på 

ekonomin innebar att man ville öka spannmålsproduktionen för att lönerna skulle kunna hållas 

låga och importen, som man befarade skapade negativ handelsbalans, skulle hållas nere. Staten 

ville öka folkmängden för att hålla vinsterna uppe. Idén om att staten befrämjar de mest 

effektiva rådigheterna blir därför bundet till den moderna, centraliserade nationalstatens 

framväxt. Den statliga inblandningen i jordbrukets affärer var länge tämligen passivt. 

Skiftesreformerna kan på sätt och vis ses som de första stora statliga jordbruksreformerna.49 

Det har i flera fall gjorts försök att bedöma rådigheter efter någon form av effektivitets- 

eller utvecklingshierarki eftersom förändringar i rådighetsmönster har setts som ett naturligt 

steg i den fortgående strävan att öka produktionsresultatet. Privata rådigheter har därmed ställts 

mot kollektiva och inte helt överraskande tycks man schablonmässigt ha utgått från att den enes 

överhöghet gentemot den andre också varit självklar. Den historiska utvecklingen har därmed 

bedömts som en rörelse från ett nyttjande av ineffektiva kollektiva rådigheter till nyttjandet av 

privata och effektiva rådigheter. Vid närmare studier är det emellertid tydligt att så inte 

nödvändigtvis är fallet. Kollektiva rådigheter har i flera fall visat upp en effektiv 

resursallokering och individuell inkomstmaximering.50 Viktigt är att kontextualisera, olika 

samhällsbyggen kräver också olika typer av rådigheter. 

När äganderätten till en resurs eller ett objekt är begränsad eller dåligt definierad, vilket 

kollektiva rådigheter enligt denna definition per se är, bedöms de som innebärande stora 

negativa effekter och instabilitet. Egendomsförhållanden betraktas som ineffektiva. Detta 

brukar benämnas som ”the common-pool problem”.51 Med detta begrepp menar man att 

individen i brist på tydligt definierad rådighet inte kommer att ta ansvar för konsekvenserna av 

sitt handlande fullt ut vid nyttjandet av den kollektiva rådigheten. Detta leder till svaga 

incitament att hushålla med resurserna eller att investera i dem. Individens möjligheter att 

                                                 
48 Pettersson 1983, s. 14, 40-41 
49 Bavel & Hoyle 2010, s. 13, 18-19, 70 
50 Pettersson 1983, s. 21-23 
51 Cohen, Jon S., 1996, Institutions and economic analysis i T. G. Rawski et al., Economics and the historian, s. 

62-63 
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maximera sina inkomster kommer att driva individen att nyttja den samfällda rättigheten och 

resursen innan alla andra, resurser tas från det gemensamma men inkomsterna tillfaller den 

enskilde. Detta, menar property-rights-teoretikerna, leder till en ökad knapphet av resurserna, 

en ökning av resursernas värde, och driver de inblandade att på ett eller annat sätt skapa 

exklusiva och individuella rådigheter. Men överutnyttjande eller underinvesteringar kan lösas 

genom överenskommelser om begränsningar mellan individerna. Detta kan dock leda till höga 

transaktionskostnader i form av förhandlingskostnader eller regleringskostnader. Självfallet 

varierar dessa kostnader beroende på resurs, den berörda gruppens homogenitet, de inblandade 

individernas förväntningar på reglerna och reglernas legitimitet.52 

Incitamenten att definiera och upprätthålla individuella rådigheter är svaga så länge 

intäkterna från elimineringen av kollektiva rådigheter är låga i relation till kostnaderna av en 

förändring. När denna relation förändras och de potentiella intäkterna vid en förändring mot 

individuella rådigheter ökar, blir incitamenten starkare och intresset för en förändring blir 

starkare. De förväntade effektivitetsvinsterna måste vara större än omfördelningskostnaden. 

Individernas bedömning av kostnader och intäkter blir här en del i beslutsprocessen beträffande 

skapandet och upprätthållandet av individuella eller exklusiva rättigheter. Faktorer som ofta 

haft ett stort inflytande över förändring i rådighetsmönster, som lett till förändring i individens 

kostnads-intäktskalkyler, är teknisk förändring, marknadsexpansion, ändrad relativ 

faktorknapphet och statens agerande.53  

 

Thus, changes in social structure or property rights may induce changes in land use system, but 

conversely economic constraints which make land use system changes necessary for further 

increase of production may also induce changes in social structure and property arrangements.54 

 

Som alltid när det gäller försök att använda och skapa renodlade teorier blir det lite mer 

komplicerat när man tillför fler faktorer i analysen. Denna logiska process där den överläggande 

individen strävar efter ständig ekonomisk maximering blir lite otydligare i kanterna och 

prediktionen försvåras vid hänsynstagande till individuella preferenser och politiska 

maktförhållanden.55 

Institutionella förändringar byggs i de flesta fall på och präglas av redan etablerade äldre 

institutioner, sociala och kulturella strukturer blir därmed extremt viktiga i 

förändringsprocessen.  Ett institutionellt perspektiv är ett fruktsamt perspektiv för att studera 

                                                 
52 Pettersson 1983, s. 17, 19-20 
53 Pettersson 1983, s. 25, 36, 137 
54 Morell 2013, s. 48 
55 Pettersson 1983, s. 35, 37 
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skiftesreformer och jordbruksutveckling. Det är emellertid viktigt att betona att det inte går att 

bortse från att forskning om rådigheter också måste bli forskning om maktstrukturer. Marx hade 

rätt när han insisterade på att egendom och ägande alltid medför privilegier. Rådighetsmönstren 

blir i själva verket det verktyg som i sin samtid definierar och befäster ett samhälles sociala 

struktur. Och vad är en social struktur om inte en maktfördelning, där rådigheter möjliggör 

gruppers tillgångar till de knappa resurserna och därmed auktoritet över de andra som saknar 

tillgång till dessa resurser.  

Individens rådighet till jorden som brukas inordnar individen i specifika sociala och 

därmed demografiska kategorier. Olika samhällen och områden präglas av olika 

befolkningssammansättningar med olika förhållanden och rättigheter till jord. Ett samhälles 

utveckling, oberoende av storlek, formas av dess demografiska sammansättning. Mats Morell 

uttrycker detta på ett koncist sätt när han menar att: 

 

Substantial changes of land use systems and technological innovations require costly investments 

and actors in different social structures with different property rights may be more or less able and 

willing to undertake such investments – because they gain socially/economically from doing so. 

Thus social, political and/or economic developments which altered the social structure and the 

property rights arrangements may have induced changes in the land use system which may have led 

to ecological constraints being surpassed.56 

 

Detta skapar alltså en dynamisk maktbalans och påverkansmöjligheter från statens, 

ståndspersonernas och böndernas sida. Att studera och jämföra förändringar i rådighetsmönster 

i och mellan länder blir därför essentiellt för att förstå den agrara utvecklingen.  

1.8 Metod och källmaterial  

Det huvudsakliga källmaterialet består av två delar; lantmäterimyndighetens digitaliserade 

skiftesakter, den offentliga jordbruksstatistik som finns tillgänglig för den undersökta perioden 

samt beskrivningen till Ekonomiska kartan 1914. Genom detta material kommer det att göras 

fem tidsnedslag och skapas en tidsserie med flertalet mätpunkter. Det första nedslaget är 

storskiftet (ca 1770-1780) för att sedan fortsätta med laga skifte (ca 1850-1860), den offentliga 

jordbruksstatistiken 1879 och 1894 samt Ekonomiska kartan 1914. Det finns emellertid flera 

aspekter att ta i beaktande vid hanteringen av dessa källmaterial. 

                                                 
56 Morell 2013, s. 48 
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1.8.1 Lantmäterimyndighetens digitaliserade skiftesakter 

Skiftesakterna används för att identifiera fördelningen av jordtyper och dess arealer i byar för 

de två första nedslagen. Arbetet kommer att utgå från två typer av skiftesakter för att fastställa 

en potentiell förändring i jordinnehavet där ängsmark övergår till åkerjord. Det första nedslaget 

är i storskiftesakter från 1700-talets senare hälft och det andra i laga skiftesakter från ca 1850. 

I detta material kommer det gå att urskilja byarnas jordegendomar, alltså vilken typ av jord som 

fanns i deras ursprungliga fördelning innan skiftesreformen. 

Lyckligtvis har lantmäterimaterialet en mycket hög tillförlitlighetsgrad, med detaljerade 

arealsiffror grundade på utförliga mätningar. Det finns självfallet risk för feltolkningar då 

materialet i vissa fall varit svårläst och haft stor variation i tydlighet. Framförallt 

storskiftesakterna innehar en stor variationsrikedom i struktur, systematik och upplägg vilket 

har försvårat arbetet. Otydliga tabeller gör att man vid tillfällen får läsa sig till typen av jord i 

den löpande texten. Därför är det viktigt att också ha en förståelse för de olika benämningarna 

och jordslag samt eventuella begreppsändringar som förekommer. För att minska risken för 

feltolkning vid de svårare passagerna kommer Läsebok för släktforskare – Lär dig tyda och 

läsa gammal handstil av Henrik Anderö och Elisabeth Thorsell och även Fårad Mark – 

Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap av Niklas Cserhalmi att rådsökas.  

Åkerjorden är oftast tydligt redovisad och i bästa fall är även de olika lotterna 

sammanfattade i en tabell i slutet av varje skiftesakt. I storskiftesakterna uppges nästan alltid 

åkerjordens kvalitet, vilket lyckligtvis förenklar möjligheten att identifiera åkerjorden när tabell 

saknas. Ängsmarken är oftast lite svårare att identifiera och förekommer i stor mångfald. I flera 

fall finns stora ängar och hagmark på utmarkerna. Där kan de förekomma under namn såsom 

utäng, skogsäng, myrslåtter eller skogshage. Ibland kan de också vara svåra att särskilja från 

inägornas slåtterängar som oftast går under namnen vall, slog, odaläng, byäng, storäng eller 

gärdesäng. Det är bara inägornas ängar och hagar som kommer att ingå i studien. De få 

åkerlotter/åkerlyckor som är registrerade som utmark har inte heller räknats in.57 

Materialet erbjuder dock andra typer av svårigheter. Ett exempel är att kategoriseringen 

av åker respektive äng- och hagmark genomgick förändringar under den studerade perioden.58 

Detta märks inte minst i sorteringen av olika typer av jord i storskiftesakterna respektive laga 

skiftesakterna. I laga skiftesakterna förekommer exempelvis kategorin odlingsmark, alltså 

potentiell åker, som inte förekommer i de tidiga skiftesakterna. Vidare är det bara enstaka laga 

                                                 
57 Lyckligtvis stöds detta av Olai som menar på att utmarkslyckorna i slättbygderna var av ringa omfattning och 

därmed har utelämningen av denna areal relativt liten betydelse. Olai 1983, s. 103. 
58 Svensson 1965, s. 23, 26 
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skiftesakter som innefattar kategorin hagmark till skillnad mot en majoritet av 

storskiftesakterna. Även begreppen vret och linda medför en viss problematik eftersom de är 

ömsom åker, ömsom äng. I Olais studie är det dessa vretar och lindor som går under namnet 

gärdesäng och som var de lotter som först nyodlades. Vilken jordtyp det rör sig om uppges ofta 

i storskifteshandlingarna, men inte alltid särdeles tydligt.  

 En ytterligare utmaning med skiftesakterna är arealmåtten. Majoriteten av akterna är 

räknade i tunnland och kappland, där tunnland från början är den jordyta som besåddes med en 

tunna utsäde. Ända sedan 1600-talet hade dock tunnlandet blivit en geometriskt bestämd yta 

motsvarande 0,4936,6 hektar. På ett tunnland går det 32 kappland. Vid mitten av 1800-talet 

övergår arealsmåttet i akterna i kvadratrev och kvadratstänger där en kvadratrev är ungefär 

881,5 kvadratmeter. En kvadratrev är 100 kvadratstänger och en kvadratstång 100 kvadratfot. 

Detta arealmått användes sedan fram till den successiva övergången till metersystemet efter 

1889. För enkelhetens skull kommer dessa två måttenheter att överföras till måttet kvadratmeter 

och sedan till hektar, som är 10 000 kvadratmeter, och mer överskådligt. 

Jörn Svensson kastar ljus på svårigheterna med skiftesförrättningarnas fördelning i 

tidsmässigt och geografiskt hänseende. Vid ett jämförande kan det skapa vanskligheter att olika 

byarnas skiften kunde äga rum vid skilda tillfällen. Vissa byar genomförde aldrig något 

storskifte medan andra gjorde det. På samma sätt ansökte olika byar om jordskiften vid skilda 

tillfällen och detta gör att jordskiftena i huvudsak ägde rum över ett spann på ungefär 100 år. 

Förrättningarna kan därför i vissa fall ha skett mycket tätt eller sparsamt i häradet under de 

undersökta åren. Detta kan försvåra redovisningen av utvecklingsbilden.59 För att kunna 

specificera nedslagsår i tabeller och diagram kommer medianen för skiftena i respektive socken 

att redovisas. Lyckligtvis visar också undersökningen att majoriteten av skiften i respektive 

socken oftast är koncentrerade till 1770-tal och 1850-tal. En ytterligare dimension av 

redovisningsproblematiken står de byar för som storskiftade sin åker-, ängs-, hag- och utmark 

vid skilda tillfällen. Samma by kan alltså ha genomgått två eller tre storskiften på olika ägotyper 

och med flera års mellanrum. I flera fall storskiftade man inte heller alla ägotyper utan lämnade 

dessa till att skiftas med laga skiftet långt senare. Ett vanligt mönster tycks vara att man vid 

storskifte främst skiftade åkerjorden, medan ängen i stor utsträckning förbisågs. Ängsmarkens 

ekonomiska betydelse varierade kraftigt med var den låg, hur stor och hur bördig den var.60 

                                                 
59 Svensson 1965, s. 22 
60 Olai 1987, s. 79 
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För att kunna jämföra åker- och ängsarealen på sockennivå beräknas den totala åker- och 

ängsarealen i socknarna vid tidpunkten för stor- och laga skifte. Detta är inte helt lätt då en och 

annan by, utjord och äng inte skiftades och därmed inte registrerades i skiftesakterna.  

Det finns olika metoder för att jämföra åker och äng och beräkna uppodlingen. Det är inte 

ovanligt att man har utgått från uppodlingens ökningsprocent, men denna metod kan bli 

problematisk eftersom ökningsprocenten ter sig väldigt olika beroende på bygd och 

undersökningstid. Olika områden och typer av jord har varierande potential i tid och rum för att 

uppodlas. Uppodlingens höjdpunkt inföll ofta vid olika tillfällen för slätt- respektive 

skogsbygder. Får man höga procenttal för ökningen av uppodlingen är det därför möjligt att 

detta beror på att uppodlingen varit mycket blygsam tidigare.61 I undersökningen studeras den 

procentuella ökningen av de olika jordtyperna i de fyra socknarna för att det är intressanta siffror 

att förhålla sig till då de faktiskt säger någonting om de olika socknarnas odlingspotential. 

Självfallet kommer detta att göras med ovanstående resonemang i åtanke. Med en fast 

referensbas kan man emellertid undvika problematiken med den procentuella ökningen.  

Arbetet kommer att utgå från Ekonomiska kartan 1914 som den fasta referensbasen 

eftersom dessa uppgifter har hög tillförlitlighetsgrad. Detta innebär att arbetet kommer utgå 

från att de oskiftade byarna i de undersökta socknarna hade samma andel av socknens åker- och 

ängsmark vid tidpunkten för den Ekonomiska kartan 1914 som för respektive skifte. Det gör 

det möjligt att räkna ut hur stor procentuell andel av all åkerjord i socknen som föll på de byar 

som inte var skiftade. På detta sätt går det att räkna ut deras areal i förhållande till den skiftade 

jorden. Detta gör det möjligt att mäta framförallt graden av uppodling i förhållande till 

totalarealen i respektive socken. Dessa procenttal blir betydligt mer jämförbara och 

kompletterar den procentuella ökningen.62 Denna metod kommer att vara essentiell för arbetet 

och göra det möjligt att på sockennivå relatera åker- och ängsarealerna till varandra för att 

tydliggöra deras relation. Alla tabeller och figurer kommer redovisa uppgifter för 

skiftesnedslagen baserade på denna metod. 

Olai har i sin undersökning av Ekebyborna valt att utgå från storskiftets totalareal istället 

för Ekonomiska kartans totalareal när hon beräknar byarnas och socknens uppodlingsgrad. De 

olika totalarealerna har inte nämnvärda skillnader63, men fördelen ligger i storskiftesakternas 

uppdelning av inägornas och utmarkernas areal. Med denna metod studerar Olai nämligen både 

                                                 
61 Olai 1987, s. 132-133 
62 Samma metod används av Hannerberg 1971, s. 21-22 
63 Totalarealen för socknarna har troligtvis genomgått endast marginella skillnader under de undersökta åren. För 

Ekebyborna (storskifte) 4970 tld., (ekonomiska kartan 1876) 5029 tld, dryga 1,2 procent avvikelse. Även många 

byars areal låg fast. Olai 1983, s. 136. 
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uppodlingsgraden i förhållande till totalarealen och uppodlingsgraden för enskilda byars inägor 

för att belysa vilken jord det var som nyodlades.64 Eftersom Olais studie omfattar en djupgående 

undersökning av en socken är det möjligt att studera enskilda byars inägoareal på djupet och 

använda byarnas totalareal som bas. Föreliggande undersökning är tidsmässigt begränsad till 

att fokusera på sockenarealerna då undersökningen studerar ett helt härad. För Mälardalen i 

stort finns det emellertid utrymme för vidare studier över uppodlingsgraden på båden socken- 

och bynivå.  

1.8.2 Den officiella jordbruksstatistiken 

Den andra delen av källmaterialet består som nämnts av officiell jordbruksstatistik från BiSOS 

och beskrivningarna till Ekonomiska kartan. Genom statistiken i BiSOS går det att på 

sockennivå komma åt den totala åker- och ängsarealen för åren 1879 och 1894. Uppgifterna för 

respektive år skiljer sig inte nämnvärt åt, rubriceringen innehar emellertid en smärre variation. 

För nedslaget 1879 har uppgifterna även räknats om från tunn- och kappland till kvadratmeter 

och hektar, någonting som inte varit aktuellt för 1894, som redan redovisas i hektar. 

Information om boskapssammansättningen i socknen under dessa år finns också att tillgå 

och genom dem går det att relatera dragdjursantal och nötkreatursenhet till åkerarealen. 

Eftersom det anges hur stor del av åkerarealen som användes till höstsäd, vårsäd, foderväxter 

och träda är det också möjligt att diskutera odlingssystemet, vilket är intressant för att förstå om 

det var inom ramen för det traditionella jordbruket som expansionen skedde eller om 

foderväxtodlingen expanderade. Datan för boskapsbeståndet i BiSOS kommer att kompletteras 

med uppgifter från prästerskapets inlämning till tabellkommissionen, som ger ungefärliga antal 

kreatur per socken, vart femte år 1805-1820. Denna data finns däremot bara för Vittinge och 

Torstuna socknar, men används som jämförelsepunkt. För storskiftesperioden saknas 

lättillgängliga uppgifter om boskapsstocken. 

Den officiella statistiken, insamlad av präster, landshövdingar och sedermera 

hushållningssällskap, innehåller stora brister. Kvaliteten på jordbruksstatistiken från 1800-

talets sista årtionden har starkt ifrågasatts och utförligt undersökts i en detaljanalys av 

framförallt Jörn Svensson. Systematiska underregistreringar och gradvisa korrigeringar har lett 

till en varierad grad av tillförlitlighet och detta har självfallet skapat kraftiga begränsningar i 

jordbruksstatistikens användbarhet under den nämnda perioden. Lyckligtvis har noggranna 

lokalundersökningar som genomfördes fögderivis i Västmanlands län från och med 1873 

bedömts som pålitliga från och med ”andra varvet eller rundan”, dvs i Torstunas fall 1879. 

                                                 
64 Olai 1983, s. 133-134    
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Länssiffrorna bestod alltså av både nya siffror för just det året undersökta fögderiet och gamla 

siffror för resterande fögderier. Fram till nästa lokalundersökning av Väsby fögderi, där 

Torstuna ingick, som ägde rum 1894 användes helt enkelt 1879 års siffror, medan siffror från 

andra fögderier var nyare. Därför släpar de sammanlagda länssiffrorna efter. Kan man urskilja 

åren då varje lokalt område lokalundersökts av länsagronomen (i Torstunas fall 1879 och 1894) 

så kan de siffrorna hållas för säkra.65 

Ekonomiska kartan och dess beskrivning är en karta över Torstuna härad som visar hur 

marken utnyttjades vid 1914. I denna syns bland annat ängs- och åkerarealerna samt den totala 

jordarealen för respektive by i samtliga socknar. Denna information gör det, som tidigare 

nämnts, möjligt att räkna ut socknarnas totala jordareal vid de två skiftes nedslagen. All 

redovisning över data kommer därmed att presenteras på sockennivå. Den gör det också möjligt 

att urskilja utvecklingen över hela 1800-talet, en mycket viktig aspekt eftersom seklets sista 

decennier upplevde många stora förändringar. 

  

                                                 
65 Svensson 1965, s. 277-279 
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2. Skiftesreformer i ett internationellt perspektiv  

Skiften är ingen specifikt svensk företeelse utan genomfördes runt om i Västeuropa från och 

med 1500-talet för att rationalisera det rådande systemet av tegskifte. Mindre förändringar och 

anpassningar av rådighetsmönster hade självfallet ägt rum på privat nivå före skiftesreformerna, 

för att möta nya ekonomiska omständigheter. Men först med de offentliga skiftesreformerna 

under 1700-talet skapades ett långtgående och effektiviserat projekt för att omfördela jorden. 

Staterna tog avsiktliga och strategiska beslut för att omdana.  Men skiftenas förlopp och 

utbredning skiljer sig åt länder emellan och innebar olika förändringar i rådighetsmönster.  

I denna del kommer skiftesutvecklingen i två utvalda områden kort att diskuteras och 

belysas i förhållande till utvecklingen i Sverige. Valet har av flera anledningar fallit på England 

och Danmark, främst för att det var just i dessa områden som skiftesreformerna fick ett tidigt 

och brett genomslag. Många länder i Europa genomförde aldrig denna typ av statligt 

sanktionerade jordskiften eller kom att skiftas först långt senare.66 I ett makroperspektiv blir det 

också tydligt att dessa länder som ligger, mer eller mindre, runt Nordsjön förenas av likartad 

ekonomisk och kulturell utveckling som en konsekvens av handel, tankeströmningar och 

geografiska förutsättningar. Ur ett rums- och tidsperspektiv blir det därmed aktuellt att kort 

studera just dessa områden. 

2.1 Enclosures i England 

I England var det framförallt två faktorer som vid 1800-talets mitt hade skapat ett nytt socialt 

landskap i jordbrukssamhället, dels brukades i princip all jord privat, dels tillhörde 75-80 

procent av jorden stora jordägare som arrenderade ut jorden till bönder. De flesta som arbetade 

inom jordbruket ägde alltså inte jorden de brukade utan hade blivit arrendatorer eller jordlösa 

jordbruksarbetare. Båda dessa utvecklingsspår innebar nya klasstrukturer på landsbygden och 

gick hand i hand med skiftesrörelsen.67   

 Man brukar tala om två faser av skiftesrörelser, eller enclosure-movements. Under 1500- 

och 1600-talet genomfördes Tudor-skiftena (som inte sanktionerades av staten eftersom de 

ansågs skapa arbetslöshet) som sedan följdes av parlamentsskiften under 1700- och 1800-talet. 

Vid 1850 var i princip all åkerjord skiftad i England.68 Befolkningsökningen under Tudor-tiden 

skapade sjunkande reallöner och ökade jordpriser. Skiftad jord blev värd betydligt mer än 

                                                 
66 I exempelvis Nederländerna, stora delar av Frankrike och södra Tyskland genomfördes inte fullständigt skifte 

förrän 1900-talet, ibland inte förrän efter andra världskriget. 
67 Overton 1996, s. 195 
68 Overton s. 147-148, 195 
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tegskiftad och detta skapade ett incitament, framförallt för större jordägare vars inkomst var 

beroende av arrendeavgifter, att skifta och förändra rådigheterna mot mer exklusiva eftersom 

det öppnade för potentiella intäkter. Kortvariga och omförhandlingsbara kontrakt baserade på 

enskilda jordbruksenheters marknadsvärde var mer lukrativt än de äldre traditionella kontrakten 

som oftast gällde långvariga perioder. Även den växande ullmarknaden skapade ett högre tryck 

på betesmarkerna som inte sällan överutnyttjades under denna period.69 

Dessa skiften genomfördes genom privata överenskommelser och förhandlingar. Det var 

framförallt godsägare och storbönder som drev utvecklingen i syfte att realisera de stora 

investeringarna i driftsomställningar mot animalieproduktion. Staten drevs att ingripa och 

begränsa jordägarnas möjligheter att omvandla åkerjord till betesmark vilket ökade 

omläggningskostnaderna. På 1600-talet erhöll istället privata skiften officiell sanktionering av 

staten, vilket innebar en kostnadsfördel för innehavarna av de nya rådigheterna.70 

Med 1700-talets parlamentsskiften kom genomförandekostnaderna att sänkas ytterligare 

genom en standardiserad lagstiftningsakt i parlamentet. Någon generell lagstiftning som 

styrinstrument skapades däremot inte förrän 1836. Men det togs alltså parlamentsbeslut om 

varje enskild skiftesakt och i och med detta legitimerades och stärktes förändringen av 

rådigheterna och den samfällighetsrätt som individerna i byn automatiskt hade haft i 

beslutsprocessen kunde nu ignoreras till fördel för den majoritet som hade ansökt om skifte.71  

Napoleonkrigens höga spannmålspriser skapade ett starkt incitament att skifta och 

nyodla.  En jordägare som ägde mellan 2/3 och 4/5 av jorden i en by kunde driva igenom skifte. 

Kostnaderna för skifte var höga, material och vägar kostade och dessutom lantmäteriexpertisen. 

För små jordägare innebar det stora och kostsamma förändringar, och många drevs från 

landsbygden och jordbruket.72 

Det är intressant att de tidiga skiftena drevs igenom med syftet att utöka betesmarken, till 

skillnad från de senare skiftena vars funktion var att underlätta för expanderande åkerbruk. Det 

blir tydligt att marknader och priser får en viktig roll för utformningen och syftet med skiftena. 

2.2 Danmark och udskiftningsbevægelsen 

I Danmark gick en allt borgerligare tjänstemannaskara under 1700-talets andra hälft i bräschen 

för mer fundamentala sociala förändringar av bondesamhället där det utpräglade godssystemet 

                                                 
69 Pettersson 1983, s. 31, Overton 1996, s. 162 
70 Pettersson 1983, s. 324, 32-33 
71 Pettersson 1983, s. 33-34, 55 
72 Brassley, Paul, Hoyle, Richard & Turner, Michael, 2010: ”Britain 1750-2000” i van Bavel, Bas & Hoyle, 

Richard W. (red.), Social Relations: Property and Power, s. 90 
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som institution ifrågasattes. Man menade att bönder under godssystemet var döma till ofrihet 

och ineffektivitet och att lösningen var den självägande bonden med incitament att förbättra sin 

ställning och produktionsförhållanden. Skiftesreformerna kan liksom i Nordtyskland ses som 

en del i ett större reformprogram för att modernisera det danska jordbruket. 1805 upplöste den 

danska regeringen all form av ofrihet för de danska bönderna som även fick möjlighet att 

antingen köpa loss eller arrendera jorden de brukat. Områden som länge präglats av 

godssystemet förändrades nu helt i sin sociala struktur och kom att domineras av självägande 

bönder.73 

Det var samfälld utmark mellan byar som kom att beröras av den första vågen av 

skiftesförordningar på 1750-talet. Den främsta anledningen var att man ville främja nyodlingen 

på dessa marker. Flera skiftesförordningar följde på 1760- och 1770-talet, med detaljerade 

bestämmelser om delning mellan enskilda gårdar. Det räckte med att en delägare i byn ansökte 

för att hela byn skulle bli tvungen att bekosta skiftet. Det blev också krav på att gör upp en 

fullständig skiftesplan för varje by där skifte skulle äga rum. Jordägare som ansökt om skifte 

tilläts ofta att öka arrendet och antalet dagsverken i samband med de tidiga skiftesreformerna. 

Under loppet av ungefär 35 år skiftades den stora majoriteten av landets jord.74  

Det är mycket som tyder på att de tidiga skiftena på 1770-talet drevs igenom av 

självägande bönder. De konflikter och tvister som eventuellt uppkom reglerades för att undvika 

tidsödande processer som uppehöll skiftningen. Det tycks också vara just stora byar som 

tenderade att skiftas tidigt. Det är därmed svårt att dra slutsatsen att det var det starka 

koncentrerade jordägandet som skapade det snabba skiftesförloppet i Danmark.75 

Ett undantag från den generella danska utvecklingen är delar av Schleswig-Holstein som 

såg en privat skiftesrörelse från 1500-talet och framåt, driven först av godsägare som bröt ut sin 

mark från allmänningarna och byarna och sedan av bönderna som koncentrerade sina jordar.76 

I detta område hade man tidigt ett exportorienterat jordbruk.77  

 

                                                 
73 Brakensiek, Stefan & Mahlerwein, Günter, 2010: ”North-west Germany, 1750-2000” i van Bavel, Bas & Hoyle, 

Richard W. (red.), Social Relations: Property and Power, s. 255, 263 
74 Pettersson 1983, s. 56-57 
75 Pettersson 1983, s. 331-332 
76 Porskrog Rasmussen, Carsten, 2010: ”An English or a continental way? The great agrarian reforms in Denmark 

and Schleswig-Holstein in the late eighteenth century” i Congost, Rosa & Santos, Rui (red.), Contexts of Property 

in Europé – The Social Embeddedness of Property Rights in Land in Historical Perspective, s. 131-132 
77 Brakensiek & Mahlerwein 2010, s. 265-266 
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2.3 Gemensamma och särskiljande utvecklingsdrag med de svenska skiftena 

Skiftesreformerna hade ett långt ifrån enhetligt förlopp inom de olika staterna. Olika regionala, 

geografiska och kulturella betingelser och rådigheter hade stor betydelse för utvecklingen inom 

jordbruket och implementeringen och funktionen av skiftesreformerna. Utvecklingen i Sverige 

var på många sätt lik både den danska och den engelska. Till skillnad mot de danska präglades 

de engelska och svenska skiftesreformerna inte av ett enhetligt och snabbt förlopp. I Sverige 

var reformpolitiken långt ifrån kontinuerlig och i olika grader effektiv över den period av drygt 

hundra år då de genomfördes.  

Skiftesreformerna kan ses som en produkt av statsbyråkratins strävanden att modernisera 

och effektivisera jordbruket,78 detta är tydligt för samtliga länder. Men det är också påtagligt 

att dessa föregicks av privata skiften. Liksom i övriga Västeuropa kom staten i Sverige också 

att intressera sig för jordbruket som näring och inte enbart som ett beskattningsobjekt, från och 

med 1700-talets mitt. Flera reformer genomfördes för att höja produktiviteten och 

handelsutbytet (öka spannmålsproduktionen). Bland dessa kan nämnas medgivandet av 

hemmansklyvning och rätten att anlägga torp, rätt för ofrälse att äga frälsejord och säterier från 

1789 respektive 1810. Spannmålshandeln avreglerades 1780 och skråtvånget avskaffades 

1846.79 

En viktig aspekt av de förändringar som ägde rum var alltså de nya tankeströmningar som 

fick fäste i Västeuropa under slutet av 1700-talet. Regimen och de lagstiftande organen 

anammande nya synsätt som förespråkade reform och en brytning med tidigare värderingar. 

Den bästa – och den mest produktiva – bonden var den fria bonden med privat äganderätt över 

sin jord.80  

Man bör inte se skiftesreformerna som ett statligt tvång mot bysamhällets vilja. Det fanns 

starka incitament för bönder att ansöka om skifte, framförallt eftersom de höga 

spannmålspriserna under 1700-talet sista år sköt i höjden. Flera mikrostudier och 

undersökningar på lokal nivå i Sverige visar att böndernas besittningsrätt spelade stor roll för 

deras möjlighet att agera som självständiga ekonomiska aktörer. I de socknar som dominerades 

av självägande bönder tog man ofta initiativ till att långsiktigt investera i förbättringar av sina 

hemman. Det fanns i bondesocknarna (dvs socknar som dominerades av skattebönder eller/och 

kronobönder) betydligt större ekonomiskt utrymme för tillväxt. Under 1700-talet stagnerade 

skatte- och räntetrycket för skatte- och kronobönder och detta skapade ett starkare incitament 

                                                 
78 Svensson 1965, s. 335-336 
79 Ulväng 2004, s. 16-17   
80 Bavel & Hoyle 2010, s. 10, 19 
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för dessa att öka sin produktion, eftersom produktionsöverskottet kunde behållas. Detta 

stimulerade till nyodling, som var starkare på skattehemmanen, och tekniska förbättringar inom 

jordbruket.81 Frälsebönderna fortsatte istället att hämmas av ett högt räntetryck. Men i båda 

grupperna skedde det under samma tid en ökad social differentiering bland bönderna och en 

nedåtgående social rörlighet.82 

Undersökningar visar på lite olika resultat gällande ägandeförhållandena hos de som 

ansökte om skifte. De tidiga skiftena (i Sverige 1757-1766) ansöktes av jordägande 

ståndspersoner i samtliga länder. Därefter tycks det vara bönder som övertog initiativet.83 Även 

i England och i danska Schleswig-Holstein var de tidiga skiftena kopplade till 

marknadsintegrerade storgods. Först under 1700- och 1800-talet var det bönder som allt mer 

intresserade sig för skifte, kanske för att de då fått mer förtrogenhet med skiftenas potential. 

Men de gynnsamma spannmålspriserna kan också ha verkat som ett incitament. Bönderna var 

tvungna att ha ett pragmatiskt förhållningssätt till innovationer och förändringar, så de 

potentiella inkomsterna vägdes hela tiden mot kostnaderna för arbete och investeringar.84 

För det statliga agerandet var inflytande på skiftesrörelsen till att börja med begränsad. 

Den största kostnaden låg på den enskilde individen som drev en konsolideringspolitik för sig 

själv. Troligt var att det var omkostnader som den enskilde bonden fann mycket kostsamma. I 

och med de statliga sanktioneringarna av skifte eller domstolsprövningarna vid konflikter vid 

dessa kunde i alla fall en mindre del av skifteskostnaderna överföras på staten.85 

Återigen blir det tydligt att demografiska förändringar får en viktig roll för den agrara 

utvecklingen. Den expansiva borgerligheten kommer att utgöra en allt större del av den växande 

tjänstemannakåren. I deras kölvatten följer nya liberala ideologier där privat äganderätt är 

paradordet och de får snabbt fäste i den ideologiska debatten. Handelsmän och hantverkare var 

stora vinnare på samhällsomvandlingen. Utifrån ett egenintresse fanns det mycket att vinna på 

att förespråka liberala reformer eftersom det var de som styrde den växande handeln och 

efterfrågan på varor. Städernas borgare slog däremot ofta vakt om handelsprivilegier och 

motsatte sig t.ex. handelsfriheten på landsbygden.86 För staten själv skapade en självägande 

bondeklass en säkrare skattebas och ett säkrare tillhandahållande av produkter till de växande 

                                                 
81 Olsson 2005, s. 18, 20 
82 Winberg, Christer, 1975, Folkökning och proletarisering – kring den sociala strukturomvandlingen på Sveriges 

landsbygd under den agrara revolutionen s. 177-178, 184-185, 189, Olsson 2005, s. 152-253, 173,  
83 Svensson 1965, s. 334-335 
84 Ulväng 2004, s. 49 
85 Pettersson 1983, s. 51-52 
86 Morell, Mats, 1982, Bondeköpmän – Sörkörarnas arvtagare i norra Ångermanland under sent 1800-tal. s. 39-

43. 
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städerna. Böndernas förhållanden skulle förbättras och skapa framgångar även för landet.87 

Incitamenten var framförallt ekonomiska, dels att säkerställa och öka statsinkomsterna men 

också att befästa den statliga administrationen. 

  

                                                 
87 Porskrog 2010, s. 126, 133 
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3. Jordbruket i Mälardalen 

Det har under de senaste tusen åren pågått en fortlöpande uppodling av marken för 

spannmålsproduktion i Sverige. I Mälardalen, liksom i stora delar av östra Sverige, var det 

dominerande odlingssystemet tvåsäde och det var inom ramen för detta system som den agrara 

näringen utvecklades.88 Man kan se det som att områdets odlingssystem och naturförhållanden 

samspelade och påverkande den materiella kulturen. Naturfaktorerna och människans 

anpassning till dessa resulterade i en sorts spårbundenhet, eller –path dependency– som man i 

Mälardalens fall menade skapade låga förutsättningar till förändring.89 Den övergripande bilden 

har varit att Mälardalen utgjort en avvikelse från det generella utvecklingsmönstret i Sverige 

under 1800-talets första hälft. Expansionsmöjligheterna var begränsad, bland annat har 

befolkningsutvecklingen och den ekonomiska tillväxten lyfts fram som stagnerande under 

perioden, till skillnad mot Syd- och Västsverige. 1860-talet har lyfts fram som vändpunkten 

varefter stagnationen avtog.90 

I jämförelse med stora delar av övriga Sverige genomfördes storskifte tidigt i 

Mälarprovinserna, framförallt Uppland urskiljer sig som ett föregångslandskap. Storskiftet 

följdes emellertid inte upp av laga skifte förrän relativt sent. Först runt 1850-talet och i flera fall 

betydligt senare genomfördes laga skifte i landskapet.91 

3.1 Torstuna härad 

Undersökningsområdet Torstuna härad var en gränsbygd, under den undersökta perioden 

tillhörde det Västmanlands län, men låg i landskapet Upplands västra del. Det kan sägas ha 

utgjort en del av den uppländska centralbygden i Mälardalen och låg ca 1,5 mil norr om 

Enköping. Området var totalt 2 6916,7 hektar stort, 2,75 mil i nordsydlig riktning respektive 

0,5 à 1 mil i öst-västlig riktning. Tillsammans med två andra härader inbegripande sju socknar 

tillhörde området Väsby fögderi. 

Två vattendrag flyter genom området, Örsundaån rinner österut genom socknen och 

Skattmansöån i nordsydlig riktning. Den södra delen utgjordes av ett utpräglat slättområde med 

bördiga lerjordar vilket gjorde området mycket lämpat för åkerbruk. Denna södra del var näst 

intill skoglös med brist på timmer. Olof Grau uppger i sin reseberättelse från området 1754 att 

man i de södra delarna av häradet försåg sig med material från skogen i den nordliga socknen 

                                                 
88 Till slättbygd räknas stora delar av Skåne, Östergötlands och Skaraborgs län samt Mälardalen. 
89 Gadd 1998, s. 124-125, 94 
90 Erikson 2017, s. 17-18, 36 
91 Pettersson s. 333 
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Vittinge.92 Slättlandskapet övergick norrut gradvis i moränjord och ett mer skogspräglat 

landskap med bördiga dalgångar. Den norra delen av häradet var till skillnad mot den södra rik 

på skog, med god tillgång till ängsmark och betesområden och med en sandblandad jordmån.93 

Området var ett tämligen homogent kulturlandskap där samtliga socknar dominerades av 

självägande skattebönder och med byar som i de flesta fall inte var större än 3-4 gårdar, även 

om det också existerade ett fåtal större byar.94  

3.1.1 Nyodling och uppodlingsgrad 

Som tidigare nämnts i metod- och materialkapitlet spelade naturförhållandena i olika områden 

stor roll för uppodlingsgraden. Den bördiga jorden i de mellan- och västsvenska slättbygderna 

skapade goda förutsättningar för uppodling och dessa områden präglades följaktligen av en 

gammal jordbrukskultur. Mälardalen var redan under medeltiden en expansiv region och det 

fanns tidigt en ensidig inriktning på spannmålsproduktion där Bergslagen och Stockholm 

utgjorde de största marknaderna. Dessa marknader bidrog till en hög uppodlingsgrad i området 

redan under 1600-talet. I övergångs- och skogsbygdernas jordar var möjligheterna till 

uppodling betydligt sämre.95 När den stora nyodlingsfasen tog fart var det trots detta övergångs- 

och skogsbygderna som upplevde den största produktionsökningen, och nyodlingen kunde i 

dessa områden vara mycket kraftig. I By socken i Dalarna ökade åkerarealen mellan 1750-1850 

med 325 procent.96 I Skaraborgs läns skogsbygder ökade åkerarealen med 180 procent under 

samma tid.97 

Skattefriheten för torpanläggning på 1740-talet innebar en tilltagande nyodling av 

utmarkerna runt om i Sverige. Det blir därför också symptomatiskt att den låga 

befolkningsökningen i Mälardalen, som Erikson betonar för Torstuna, resulterade i ovanligt låg 

etableringen av torp i området. Detta minskade också trycket på nyodling av utmarkerna, dock 

inte på ett hårt nyttjande av deras resurser.98 Detta i kombination med utmarkernas begränsade 

storlek i slättområdet gör det troligt att den pågående nyodlingen ägde rum främst på byarnas 

inägor. Detta var fallet även i Ekebyborna. 

                                                 
92 Grau, Olof, 1754, Beskrifning öfver Wästmanland. Wästerås, s. 143-145 
93 Göranson 1977, s. 30, 34 
94 Erixon 1953, s. 150 
95 Hannerberg, David, 1971, Svenskt agrarsamhälle under 1200 år – Gård och åker, skörd och boskap, s. 23 
96 Isacson, Maths, 1979, Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680-1860 – Bondeklassen i By socken, 

Kopparbergs län.  s. 168 
97 Ulväng, Göran, 2001, Böndernas hus – Den agrara bebyggelsen i sydvästra Uppland under 1700- och 1800-

talen. s. 16,  
98 Erikson 2017, s. 32-33, Olai 1983, s. 104, Heckscher 1949, s. 183. 
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Enligt Hannerbergs uppskattningar hade en produktiv mellansvensk bygd vid 1650 

mellan 10 och 15 procent uppodlingsgrad. Enligt dessa beräkningar hade Närkes silurområde 

13 procent, Falbygdens tresädesområde 11 procent (Skaraborgs län), Seminghundra 14 procent 

(Stockholms län) och Sollentuna 11,5 procent (Stockholms län). Ett område som urskiljer sig 

var Vadstenaslätten, som vid det här skedet gått in i en marknadsinriktad produktion, där 

genomsnittet var 19 procent för 11 undersökta socknar.99 Dessa uppgifter stöds också av Olais 

siffror för Ekebyborna socken där uppodlingsgraden var 18,7 procent (1640), 27,5 procent 

(1775) samt 35,1 procent (1850). Västra Östergötland hade alltså en hög uppodlingsgrad redan 

från 1650-talet.100 

Uppodlingsgraden för Torstuna härad, alltså de sammanlagda sockenarealerna, var vid 

tidpunkten för storskifte 14,7 procent (tabell 1). I jämförelse med Ekebyborna vid samma 

tidpunkt är siffrorna relativ låga för ett slättbygdsområde. Om man vidare studerar socknarna i 

området var för sig blir det påtagligt att Vittinge, den största av socknarna men med endast 4,8 

procent uppodlad åker, drar ner procenttalen för häradets uppodlingsgrad. Detta tydliggör det 

förrädiska i att ha ett för brett perspektiv vid undersökningen av uppodling eftersom större 

områden lättare innefattar varierande odlingslandskap med skilda naturförhållanden och 

odlingsförutsättningar. Därför blir det viktigt att studera de enskilda socknarna var för sig eller 

studera en relativt homogen uppsättning socknar. Skulle Vittinge socken inte ingå i 

undersökningen skulle de tre resterande socknarnas gemensamma uppodlingsgrad resultera i 

24,3 procent. Dessa siffror ligger betydligt närmare data som Olai uppger för Ekebyborna och 

visar tydligt att varierande odlingslandskap måste nyttjas och analyseras efter sina egna 

förutsättningar. Tabell 1 visar på en ganska försiktig ökning under mellanskiftesperiodens 

ungefär 70 år. Det är i perioden efter laga skifte som den största ökningen av uppodlingsgraden 

sker. Under perioden laga skifte till 1879, ca 30 år, ökade uppodlingsgraden med 10,9 

procentenheter (ca 50 %), alltså en dubbelt så stor ökning som under de 70 åren innan. Under 

hela undersökningsperioden, från storskifte till 1914, mer än fördubblas uppodlingsgraden. 

  

                                                 
99 Hannerberg 1941, s. 22, Göranson 1977, s. 48 
100 Olai 1983, tabell s. 247  
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Tabell 1. Uppodlingsgrad i Torstuna härad 1772-1914 fördelat på socknar 

 

 

 

 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

 

Hannerberg presenterar även ett normalgenomsnitt för åkerareal per mantal för Mellansverige. 

Enligt dessa hade området vid 1650-talet i genomsnitt 9,5 hektar åkerjord per hemman. 

Göransons undersökning tyder på att Torstuna vid detta nedslag hade cirka 15,4 hektar åkerjord 

per hemman, vilket alltså är högre än det beräknade genomsnittet för området.101 Hannerbergs 

och Göransons siffror för 1600- och 1700-talet har kompletterats med siffrorna för Torstuna 

härad med samtliga socknar i tabell 2. Tabellen visar att fördelningen av åkerjord på häradets 

mantal vid tidpunkten för storskifte var 21,6 hektar och därmed över normalgenomsnittet. Men 

Hannerbergs nästa nedslag 1865 visar att det genomsnittligt skett en mycket stor ökning av 

åkerjord per mantal i Mellansverige efter storskiftet, som drar upp normalgenomsnittet vid 1865 

till 42 hektar. Detta speglas inte alls i Torstuna härad eller någon av de enskilda socknarna. 

Potentiellt kan detta bero på de ca 15 åren som skiljer nedslagen åt men 1879 tycks häradet nätt 

och jämt ha kommit upp till normalgenomsnittets nivå, som det var mer än tio år tidigare. 

 

Tabell 2. Åkerjord i hektar per mantal i Torstuna härad fördelat på socknar 

År Normalt 

genomsnitt 

Torstuna Härnevi Österunda Vittinge Totalt 

ca 1650 9,5 15,4 
    

ca 1700 13 
     

Storskifte*  16,5 21,6 37,3 24,4 14,5 21,6 

Ca 1865** 42 25,2 43,6 31,5 22,4 26,9 

1879 
 

36,0 55,1 44,7 53,3 42,9 

1894 
 

36,2 64,7 50,5 57,1 45,6 

1914 
 

37,4 64,2 51,9 63,1 47,5 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS, Ekonomisk karta, Eriksons mantalsuppgifter (s. 

33-34) samt Hannerbergs siffror för normala genomsnittet. 

* ca 1770-1780 

** mina egna siffror är från nedslaget för laga skifte ca tio år innan. 

 

                                                 
101 Göranson 1977, s. 48, 83 

Socken Storskifte Laga 

skifte 

BiSOS 

1879 

BiSOS 

1894 

Ek kartan 

1914 

Torstuna 30,3 35,5 50,6 50,9 52,6 

Härnevi 36,7 42,9 54,2 63,6 63,1 

Österunda 13,4 17,3 24,5 27,7 28,5 

Vittinge 4,8 7,4 17,6 18,9 20,9 

Totalt 14,7 18,4 29,3 31,1 32,7 
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Den procentuella ökningen av åkerarealen i Torstuna härad anges nedan i tabell 3. Tabellen 

visar att åkerjorden under den totala undersökningsperioden ökade med 123 procent. Torstunas 

slättbygd präglades inte alls av samma åkerexpansion 1750-1850 som andra områden i Sverige. 

Torstunas slättbygd ökade med endast 25 procent i jämförelse med By socken i Dalarna som 

ökade sin åkerareal med 325 procent mellan 1750-1850 eller skogsbygderna i Skaraborgs län 

som ökade åkerarealen med 180 procent.102 Det är först efter 1850-talet och laga skifte som 

området utmärker sig med en högre procentuell tillväxt av åkerjorden, som ökade fram till 1894, 

för att sedan plana ut. Den exponentiella utvecklingen minskade alltså.  

 

Tabell 3. Index över åkerareal i Torstuna härad fördelad på socknar 1772-1914 (storskifte=100) 

Socken Storskifte Laga 

skifte 

BiSOS 

1879 

BiSOS 

1894 

Ek kartan 

1914 

Torstuna 100 116 166 167 173 

Härnevi 100 116 147 173 171 

Österunda 100 129 183 207 213 

Vittinge 100 154 367 393 434 

Totalt 100 125 200 212 223 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

Eftersom byarnas åkerjord skiftades vid skilda tillfällen, både vid tidpunkten för storskifte och 

laga skifte, har i samtliga fall medianen valts som tidpunkten för respektive skifte. För häradet 

i stort blir det 1773 för storskifte och 1852 för laga skifte. Det är medianvärdena som används 

som approximativa nedslagsår för respektive skifte i diagrammen. I figur 1 ser man en tydlig 

redovisning av åkerarealens expansion i absoluta tal. Åkerjorden ökade från 3 950 (1773) till 

4 946 hektar (1852) under mellanskiftesperiodens 69 år. Alltså med dryga 1 000 hektar. 

Diagrammet visar emellertid tydligt att den intensivaste nyodlingsfasen inföll efter laga skifte. 

Åkerjorden ökade då, på ca 27 år, (1852-1879) med 2 943 hektar. 

                                                 
102 Ulväng 2001, s. 16  
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Figur 1. Åkerjord i hektar i Torstuna härad med nedslag 1773, 1852, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

 

Olai menar att uppodlingsgraden på inägorna var av största betydelse för när storskiftet 

accepterades och genomfördes. Man storskiftade den jord som gav acceptabla intäkter. Att 

storskifta gav inte bara större åkerskiften utan också mer sammanhängande skiften av 

gärdesäng, som var potentiell uppodlingsmark.103 Den senare skiftningen av ängsmarken skulle 

kunna tyda på att man uppfattade de ekonomiska fördelarna med att skifta dem först efter att ha 

skiftat åkerjorden. Olai betonar att fram till storskiftet hade åkern i Ekebyborna inte överskridit 

60 procent. Den största ökningen tycks ha skett mellan storskiftet och laga skifte från 52,3 

procent till 66,8 procent. Studien tyder på att mer än hälften av de undersökta byarna i Aska 

härad i Östergötland och drygt en femtedel av byarna i Trögd i Uppland hade en uppodlingsgrad 

på över 90 procent av inägorna vid storskiftet.104 

Enligt Ulvängs undersökning av Lagunda härad kom ängsarealerna i området inte att 

påverkas av nyodlingen förrän under andra hälften av 1800-talet, fram till dess låg ängsarealen 

på ungefär 1 600 hektar. Det var först efter 1850 som ängsmarken drastiskt minskade i storlek. 

Detta på grund av att det främst rörde sig om våtmarksängar som inte kunde nyttjas till annat 

än hö. Nyodlingen ägde därmed rum på utmarkernas skogs- och beteshagar samt torrängar.105 

Olais studie av lantmäterikartorna avslöjar att så gott som all tillgänglig jord som möjligen 

kunde uppodlas under tvåsädets system var odlad åker. Uppodlingen hade alltså nått en kritisk 

punkt just vid inträdet av storskiftet. Men enligt Olai ifrågasattes under denna tid inte 

                                                 
103 Olai 1983, s. 105-106 
104 Olai 1987, s. 106 
105 Ulväng 2001, s. 37-38 
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odlingssystemet utan det var tegskiftet som identifierades som käppen i hjulet, 

utvecklingshämmande, och som den faktor som gick att förändra. Storskiftet skulle därmed 

återskapa utvecklingsmöjligheter genom den produktivitetsökning det skulle innebära att skifta 

tegarna.106 Däremot visade sig storskiftet vara otillfredsställande när det gäller just 

produktivitetsökning, eftersom ytterligare skiften genomfördes och odlingssystemet även det 

slutligen ersattes med ett växelbruk. 

3.1.2 Ängsmarkens utveckling och foderväxtodling 

Grundläggande för att kartlägga jordbruksutvecklingen är förhållandet mellan åkerjorden och 

ängsmarken, eftersom de båda jordtyperna var beroende av varandra i det förmoderna 

jordbruket. I Ekebyborna urskiljer Olai i drygt hälften av byarna en näst intill oförändrad 

odaläng mellan åren 1640-1700. Ängens andel av totalarealen var 21 procent (1640), 20,0 

procent (1700), 17,7 procent vid tiden för storskiftet samt 14,5 procent vid tiden för laga skifte. 

I mindre utsträckning ökade ängen genom att inhägnade beteshagar togs i anspråk. Men studien 

ger klara besked om att stora delar av ängen i mellanskiftesperioden uppodlades till åker. Olai 

menar också att det blir tydligt att man i Ekebyborna under samma tid måste ha infört 

foderväxtodling inom tvåsädessystemet. Eftersom ängsmarken hade minskat till ett minimum 

hade nya fodergrödor introducerats på sädesgärdet. Utmarken kunde inte nyodlas innan 

storskiftet då den var samfälld. I och med storskiftet delades utmarken upp mellan hemmanen 

och kunde potentiellt odlas upp. Men vid valet att nyodla utmarken eller ängen var det ängen 

som i första hand omvandlades till åker och vars funktion inom odlingssystemet som 

ifrågasattes.107 

Ängsarealens utveckling i Torstuna härad, se figur 2, visar intressant nog på en stor 

ökning under mellanskiftesperioden, till skillnad mot utvecklingen i Ekebyborna, från 2 909 

hektar till 4 616 vid nedslaget för laga skifte. Vad detta beror på är lite oklart men det synes 

mig vara en helt orealistisk ökning av ängsmark. Enligt Olai kunde storskifte möjligen innebära 

en viss utökning av ängsmarken, då det kunde ge mer sammanhängande gärdesängslotter. Mer 

troligt synes det vara att delar av utmarksängar har kategoriserats som ängsmark vid laga skifte, 

men som inte gjort det vid storskifte. Detta skulle möjligen kunna klargöras vid ett 

intensivstudium av några byars skiften, men den möjligheten finns naturligtvis inte för denna 

undersökning. Troligt är emellertid att det fanns en diskrepans i registreringen av ängsmarken 

mellan de två skiftena. 

                                                 
106 Olai 1983, s. 229-230 
107 Olai 1983, s. 140-142, 145 
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Diagrammet visar emellertid tydligt att ängsarealen minskade kraftigt efter laga skifte, 

vid samma tid som nyodlingen var som starkast i området. Medan ängen kraftigt minskade 

ökade istället åkerjorden. Mellan 1894 och 1914 skedde det en liten ökning av ängsarealen, från 

473 till 556 hektar. 

 

Figur 2. Ängsmark i hektar i Torstuna härad med nedslag 1773, 1852, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

 

I tabell 4 kan man se den procentuella förändringen av ängsmarken. Den totala ökningen av 

ängsmarken i mellanskiftesperioden för häradet var 59 procent, här visas alltså en ökning av 

ängsarealen med mer än hälften av sin ursprungliga areal. Därefter minskade ängsmarken 

dramatiskt till mindre än hälften av det ursprungliga värdet, för att ytterligare sjunka ned till 1/6 

del av den ursprungliga arealen, innan den marginella ökningen som visas 1914. 

 

Tabell 4. Index över ängsareal i Torstuna härad fördelad på socknar 1772-1914 (storskifte=100) 

Socken Storskifte Laga 

skifte 

BiSOS 

1879 

BiSOS 

1894 

Ek 

kartan 

1914 

Torstuna 100 121 23 11 21 

Härnevi 100 170 13 6 27 

Österunda 100 87 32 3 20 

Vittinge 100 212 109 27 16 

Totalt 100 159 37 16 19 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 
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Förhållandet mellan åkerjorden och ängsmarken förändrades dramatiskt under 

undersökningsperioden. I tabell 5 visas det att åkerjorden och ängsmarken i häradet var ganska 

jämnstora. Intressant nog går det också att urskilja att trots att ängsmarken under 

mellanskiftesperioden visar på en väldigt stark ökning så innebar nyodlingen under samma 

period att förhållandet mellan de båda ägotyperna inte förändrades så dramatiskt. Den stora 

förändringen skedde istället efter laga skifte då åkern började ta allt mer plats i förhållande till 

ängen. Dominansen av åkerjorden i förhållande till ängsmarken ser vi vid 1894 års nedslag på 

18,0:1. I Lagunda härad var förhållandet mellan åker och äng vid slutet av 1700-talet 6:4, vid 

mitten av 1800-talet var proportionerna 7:3. 

 

Tabell 5. Åker i relation till äng i Torstuna härad fördelat på socknar 

Socken Storskifte Laga 

skifte 

BiSOS 

1879 

BiSOS 

1894 

Ek kartan 

1914 

Torstuna 1,9:1 1,8:1 13,6:1 29,4:1 15,8:1 

Härnevi 2,7:1 1,8:1 29,5:1 72,8:1 16,9:1 

Österunda 1,9:1 2,8:1 10,9:1 124,3:1 20,4:1 

Vittinge 0,5:1 0,4:1 3,5:1 7,6:1 13,8:1 

Totalt 1,4:1 1,1:1 7,4:1 18,0:1 15,8:1 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

 

Naturliga ängar och betesmarker var den främsta foderresursen i det förmoderna jordbruket. 

Det var först i och med växelbruket som foderväxtodling flyttade in på åkerjorden i gärdena. 

Då slopades helträdan och odlingen av vallväxter roterade i en flerårig växtföljd. När 

foderproduktionen skedde på åkerjord var det också möjligt att uppodla ängsmarkerna. Det nya 

systemet främjade både en ökad animalieproduktion och ökade gödseltillgångar, detta bidrog 

till ökade möjligheter till nyodling och också till högre spannmålsavkastning.108 

Omläggningen till växelbruk påbörjades inte på en bredare front i Mälardalen förrän på 

1870-talet eller ännu senare. Först vid sekelskiftet 1900 skall övergången ha varit så gott som 

genomförd.109 Först i slutet av 1840-talet börjar växelbruket sättas i system på de större 

egendomarna i södra Uppland, men inte ens på dessa slog systemet igenom förrän på 1870-

talet. Även utvecklingen i Västmanland var lik den i Uppland. I andra delar av östra Sverige 

var man tidigare igång med växelbruket, i Östergötland runt 1850.110 

                                                 
108 Hannerberg 1971, s. 102-103 
109 Nyström 1998, s. 259-260, Gadd 1998, s. 178 
110 Gadd 1998, s. 188 
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Gadd betonar att östra Mellansverige (Mälardalen) sedan länge sådde ärter, lin och bönor 

i en inhägnad del av trädesgärdet. Under 1820-1840-talet blev det emellertid allt vanligare att 

man sådde klöver i denna inhägnad. Arealen för dessa foderväxter var ändå förhållandevis liten 

och kan inte tolkas som ett fullständigt växelbruk, men kanske ett växelbruk i sin linda. Gadd 

menar i sin undersökning av foderväxtodlingens utbredning i Sveriges olika län, med nedslag 

1870 och 1910, att ett visst samband mellan foderväxtodlingens omfattning och graden av 

anammande av växelbruket kan förväntas föreligga. I Mellansverige, med 7-8 åriga växtföljder 

och 2-3 års vall, borde vallprocenten, enligt Gadd, 1870 ligga på ca 25-40 procent. Uppsala län 

redovisar runt 17-18 procent (1870) samt runt 37 procent (1910), medan Västmanlands län visar 

runt 35 procent (1870) liksom 41 procent (1910), men en högre vallodlingsprocent är också att 

räkna med i Bergslagen. Gadd betonar att fler lokalundersökningar behövs för att stärka något 

resultat, framförallt då uppgifterna för 1870 tycks alltför osäkra.111 

Ulvängs undersökning över Lagunda visar att brödsädesodlingen lämnade allt mer plats 

för foderväxtodling under 1800-talets gång. Framförallt korn- och havreodlingen utökades så 

sakteliga innan växelbrukets införande. Vid 1865 var det fortfarande tvåsädet som dominerade 

som odlingssystem men foderväxtodlingen hade fördubblats och tillgången till halm därmed 

förbättrats, det var först på 1870-talet som genombrottet för foderväxtodlingen ägde rum och 

detta i samband med övergången till ett växelbruk.112 Utvecklingen i Lagunda indikerar att 

övergången var successiv och att man inom ramen för tvåsädet fann en provisorisk lösning på 

nyodlingens dilemma. Det skedde en integrering av foderväxter i växtföljden.  

I tabell 6 redovisas foderväxtodlingens utbredning i Torstuna härad för nedslagen 1879 

och 1894, i form av foderväxtarealen som andel av åkerjorden. Tyvärr är studien begränsad till 

endast dessa två nedslag. Men de bör ge en uppfattning om hur långt foderväxtodlingen 

utvecklats i området vid den tid då Nyström menar att det ”räddade” Mälardalen från 

nyodlingens dilemma. Mönstret är som vi kan se att trädesarealen minskar mellan nedslagen, 

trädan får en mindre plats i gärdena under dessa 15 år. På samma sätt minskar också 

höstsädsarealen från 20,4 till 14,4. Både gräs och andra foderväxter liksom vårsäd ökar under 

samma tid, framförallt gräs och andra foderväxter. Två av de viktigaste komponenterna i det 

traditionella tvåsädessystemet tycks alltså tryckas tillbaka till förmån för gräs och andra 

foderväxter liksom vårsäden. 

 

                                                 
111 Gadd 1998, s. 191-192 
112 Ulväng 2001, s. 42 
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Tabell 6. Foderväxternas andel av åkerarealen i Torstuna härad 1879 och 1894 

Torstuna 

härad 

Gräs och 

andra 

foderväxter 

Trädesareal Höstsäd Vårsäd 

(stråsäd) 

1879 28,2 21,7 20,4 26,6 

1894 35,6 15,6 14,4 29,9 

Källa: Egna beräkningar utifrån BiSOS. 

 

Frågan är hur man ska bedöma tiden mellan 1852-1879 och om 1879 års foderväxtodling var 

tillräckligt omfattande för att väga upp ängsminskiningen? Det gjorde den och detta går att 

exemplifiera med Torstuna socken.113 Ängsarealen i Torstuna socken uppgick vid laga skiftet 

till knappt 1 400 hektar. 1879 har arealen sjunkit till ungefär 259 hektar naturlig äng. Genom 

att studera skörden av hö från den naturliga ängen, som också redovisas i BiSOS, går det att 

studera höavkastningen för respektive areal. Den uppgick 1879 till 785 lass á 25 lispund (1 

lispund = 8,5 kg).  Ängen gav då ungefär tre lass per hektar. Med samma avkastning på 

ängsarealen vid laga skifte (1 400 hektar) skulle totalavkastningen hö bli 4 243 lass. Enligt 

skördesiffrorna i BiSOS 1879, gav den odlade vallen (gräs på åkern för skörd) 8 280 lass (från 

850 hektar). Det var nästan tio lass per hektar, tre gånger så mycket som den gamla ängen. 

Dessutom hade man lite naturlig äng kvar, och den gav ju som nämnts 785 lass. Sammanlagt 

fick man därför 9 120 lass hö 1879, mer än dubbelt mot vad man fick från ängen vid tiden för 

laga skifte.  Den odlade vallen, alltså gräset som såddes på den nya åkern, avkastade alltså 

betydligt mer hö per hektar än den gamla ”naturliga” ängen.114 

3.1.3 Boskapsbestånd 

Ett viktigt komplement till studiet av jordsammansättningen är att studera boskapsbeståndet. 

Det är genom att identifiera sammansättningen av boskapsbeståndet som det blir tydligt vilka 

förhållanden som var realistiska för åker- och ängsarealerna. 

För att få insyn i nyodlingens utbredning och den agrara förändringen som Torstuna härad 

gick igenom är det viktigt att studera boskapssammansättningen i området. Specialiseringen på 

spannmål och den utökade åkerarealen ökade också arbetsbördan, med en växande 

uppodlingsgrad växte behovet av dragdjur, för att kunna upprätthålla höga spannmålsskördar 

behövdes ett visst antal dragare. Minskande ängsareal innebar därför ett stort problem. 

                                                 
113 Exemplet över Torstuna socken visar att den odlade vallen avkastade betydligt mer hö än den traditionella 

ängsmarken. Med all säkerhet gäller dessa sakförhållanden i hela häradet och jag kommer att arbeta utifrån denna 

premiss. 
114 BiSOS, Serie N: Jordbruk och boskapsskötsel, 1879, Västmanlands län, s. 9 
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Djurbeståndet borde återspegla den agrara inriktningen och det ekonomiska läget i området 

genom en högre andel arbetsdjur. 

Återigen är det viktigt att ha i åtanke att en naturlig förutsättning för boskapsbeståndets 

sammansättning var de geografiska omständigheterna som var förhärskande i området. Det 

skedde en förskjutning av boskapsbeståndet vid övergången från slättbygd med tyngdpunkt på 

spannmålsodling, till övergångs- och skogsbygd som vanligen har starkare inriktning på 

boskapsskötsel. Kännetecknande för slättbygden var det stora behovet av dragdjur till 

åkerbruket, ett behov som på grund av den kraftiga nyodlingen torde ha varit växande i Torstuna 

härad under den undersökta perioden.115 Genom att närmare studera dragdjursbeståndet av 

hästar och oxar får man en inblick i den agrara utvecklingen. Hästar och oxar bedömdes ha 

olika fördelar. Hästar var snabba och smidiga men krävde också betydligt större omsorg och 

mer näringsrikt hö och halm liksom havre. De var alltså mycket dyrare i drift än oxar. Oxar 

ansågs segare och starkare, visserligen var de långsammare men krävde inte lika dyrbart 

halmfoder och kunde nyttjas som köttdjur efter att de tjänat ut som dragdjur.116 

På grund av dessa olika styrkor och svagheter kunde fördelningen av hästar och oxar 

variera kraftigt mellan olika åkerbruksområden. I Närkes slättområden nyttjades främst oxar 

för det allra tyngsta arbetet ute på åkern medan hästar, ca 21 procent av dragdjuren, användes 

för de lättare sysslorna såsom körningar och längre transporter. I västra Östergötlands 

slättområden dominerade oxen som dragdjur, men också hästar var vanliga, i flera byar 

överträffade dragdjursantalet antalet kor.117 Under tidigt 1800-tal var antalet hästar och oxar i 

Skånes bördigaste slättbygder ungefär fyra gånger fler än korna.118 Den uppländska slättbygden 

sticker ut som tidigt dominerat av hästar som dragdjur.119 Enligt Grau drev bristen på skog 

bönderna i häradets södra del att hålla ”onödigt många” hästar, för vedkörslornas skull. Bristen 

på skog var ett stort problem eftersom det försvårade möjligheter till binäringar.120
 

Ulvängs undersökning över Lagunda visar på en ökad animalieproduktion, där 

boskapsstocken långsamt ökade under hela 1800-talet. Trots den stadiga ökningen lyckades 

boskapsstocken emellertid inte hålla jämna steg med den kraftiga nyodlingen. Under hela seklet 

sjönk antalet nötkreatur i förhållande till hektar åkerjord. Framförallt antalet svin och får 

                                                 
115 Hannerberg 1971, s. 98-99 
116 Morell, Mats, 2001, Det svenska jordbrukets historia IV.: Jordbruket i industrisamhället, s. 242-243 
117 Hannerberg 1971, s. 98-99 
118 Bohman, Magnus, 2012, Tionde och vad mera dem med rätta tillkommer – Prästtiondelängder som källmaterial 

för undersökningar av bondejordbrukets djurhållning under den agrara revolutionen cirka 1700–1860 i Historisk 

tidsskrift 132:3, s. 468 
119 Hannerberg 1971, s. 98-99 
120 Grau 1754, s. 143-145 
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minskade kontinuerligt. Trots detta bibehölls de höga spannmålsskördarna. En förklaring till 

detta, menar Ulväng, kan vara övergången från att hålla hästar som dragare till att istället övergå 

till oxdrift. Först med växelbrukets införande ökade incitamentet att använda den mer effektiva 

hästen igen, då hade balanshållningen mellan spannmålsodlingen och foderproduktionen spelat 

ut sin roll.121
 

I Sverige i stort ökade satsningen på hästar under denna tid, men i östra Sverige skedde 

det motsatta.122 Detta var med all säkerhet ett sätt att sänka kostnaderna för djurdriften. 

Dragdjurens antal var tvunget att öka men till ett så litet pris som möjligt eftersom 

ängsmarkerna alltmer kom att minska till förmån för åkerjorden. Genom att minska på antalet 

produktionsdjur och prioritera oxar som dragdjur kunde man trots bristen på ängsmark 

upprätthålla stora spannmålsskördar. 

För boskapsbeståndet i Torstuna innehåller varken skiftesakterna eller Ekonomiska 

kartan någon information angående djurhållningen. Lyckligtvis erbjuder prästerskapets 

inlämning till tabellkommissionen (vart femte år 1805-1820) en ungefärlig bild av antalet 

kreatur för Torstuna och Vittinge socken. För Torstuna härad finns däremot endast uppgifter 

från BiSOS för åren 1879 och 1894. Detta gör det omöjligt att skapa en längre tidslinje för 

häradets boskapsstock. På grund av det relativt korta tidsspannet, endast 15 år, mellan nedslagen 

är det också svårt att dra några slutsatser angående boskapsutvecklingen.  Uppgifterna kan ändå 

ge en indikation om situationen om de används i förhållande till åker- och ängsuppgifterna, 

samt relateras till den tidigare forskningen. 

För att underlätta jämförelser omräknas boskapsbestånden till nötkreatursenheter (NE), 

en allmänt vedertagen metod som jämför energibehov för olika djurslag. I tabell 7 går det att 

urskilja att en övervägande del av dragdjursantalet var hästar. Mellan nedslagen sker också en 

ökning av både unghästar och hästar med 12,2 respektive 11,7 procent medan antalet oxar och 

kalvar sjunker, med 33 procent respektive 11 procent. Trenden i Lagunda, med ett växande 

antal oxar, visar sig alltså inte i detta skede i Torstuna. Den absolut största ökningen sker för 

kor och svin som båda ökar med 26,1 respektive 56 procent. Produktionsdjuren, som här 

representeras av kor och svin, blir alltså fler och fler i relation till arbetsdjuren. Mellan dessa 

nedslag har också nyodlingens tillväxt minskat i takt och foderväxtodlingen ökat. Förhållandet 

mellan åkerareal och boskapsbestånd förändras endast marginellt under perioden. 

 

                                                 
121 Ulväng 2001, s. 42-43 
122 Ulväng 2001, s. 42-43, se tabell 2:7 och 2:8 
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Tabell 7. Boskapsstocken i Torstuna härad omvandlat till nötkreatursenhet (NE) och relaterat till åkerareal och totala 

häradsarealen 1879 och 1894 

Djurslag Antal 

1879 

NE/100 

ha. åker 

Antal 

1894 

NE/100 

ha. åker 

Hästar 812 15,4 907 16,2 

Unghäst 122 1,2 137 1,2 

Oxar 447 5,7 300 3,6 

Ungnöt/kalv 1042 6,6 932 5,6 

Kor 2363 30,0 2980 35,6 

Får 1728 2,2 1777 2,1 

Svin 682 2,2 1064 3,2 

Total summa 7196 63,2 8097 67,5 

Källa: Egna beräkningar utifrån BiSOS. 

Skalan värdesätter boskapen till följande: Häst=1,5 (NE), unghäst=0,75 (NE), nötkreatur=1 (NE), 

ungnöt/kalv=0,5 (NE), får=0,1 (NE) samt svin=0,25 (NE). 

 

Med industrialisering och urbanisering förändrades konsumtionsmönstret på 1870-talet. 

Efterfrågan på kött- och mejeriprodukter ökade kraftigt och förändrade prisrelationer. Priserna 

på spannmål sjönk i förhållande till priserna på animalier. Kött, smör och mjölk steg kraftigt i 

pris.123 Ökningen av foderväxter och produktionsdjur från 1870-talet går hand i hand med det 

förändrade konsumtionsmönstret. Eftersom ängsmarken sjönk till mycket små arealer och 

foderväxtodlingens potential blev allt mer påtaglig blev foderväxtodling en essentiell del av 

jordbrukets produktionsomställning mot animalier. 

3.2 Torstuna socken 

Torstuna var med sin yta på 6 884,4 hektar den näst största socknen i häradet (och bland de 

större socknarna i Västmanlands län), med 35 byar och 96 ¾ mantal av vilka 83 ½ var skatte, 

10 5/8 krono samt 2 ¾ frälse.124 Jordmånen dominerades av kalkrik morän, främst i norr, och 

åkerlera i de södra delarna. Söderöver fanns ett stort slättområde och två dalgångar mot norr 

som liksom slättområdet, så långt det var möjligt, uppodlades. Betesmarkerna bestod av bergiga 

och torra sandhedar, viket skapade ett svagt bete. Trädesgärdet framstår därmed som extra 

viktigt för djurhållningen. Få hemmansägare kunde under 1700-talet hålla fler än 2-3 kor. 

Åkerjorden var hård och svårbrukad och behovet av oxar därmed stort.125 

Mellan åren 1757-1812 genomgick 32 av byarna storskifte, en stor majoritet under 1770-

talet. De tre byar som inte storskiftades var Rung, Kyrkoherdebostället och Brunna. Bland dessa 

                                                 
123 Morell 2001, s. 89-93 
124 Erikson 2017, s. 33 
125 Grau 1754, s. 446-52 
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genomgick senare Rung och Kyrkoherdebostället laga skifte.126 För de storskiftade byarna finns 

det goda uppgifter om både åker- och ängsarealerna. Tack vare Ulla Göransons studie om 

Torstuna behöver arbetet endast komplettera åkersifforna med dem för ängsarealen. (bilaga 3) 

Som redan nämnts var Uppland tidigt med att storskifta. Olais undersökning av 

grannhäradet Trögd visar att ungefär 87 procent av storskiftena som genomfördes i detta härad 

genomfördes innan 1783, en gräns som hon bedömer vara en markering för de tidiga respektive 

de sena storskiftena. De storskiften som genomfördes i Norrvidinge härad i Östergötland innan 

detta år kan med tiden kopplas till större byar med hög mantalssumma. Olai menar att detta 

indikerar att behovet av storskifte var störst i större byar, oberoende av bygd.127 Detta går stick 

i stäv med resultatet av Torstuna. Uppland generellt var tidigt ute med att storskifta, men 

bystrukturen i området präglades av byar med relativt få gårdar. Det är mer troligt att den 

långtgående uppodlingen skapade ett större incitament att skifta, eftersom ytterligare expansion 

av åkerjorden därmed förenklades.  

Under 1840-1860-talet genomgick 29 av socknens byar laga skifte. Byarna Härled, 

Högstena och Kävlinge skiftades först på 1870-talet, medan Åsby och Åby inte skiftades alls. I 

Torstuna socken redovisar skiftesakterna åkern i byar som vid tiden för Ekonomiska kartan 

(1914) höll för 91,87 (storskiftet) respektive 94,37 (laga skiftet) procent av all (1914) uppodlad 

åkerjord samt 92,65 respektive 96,02 procent av ängsmarken. 

3.2.1 Nyodling och uppodlingsgrad 

Göransons studie visar att Torstuna socken redan under 1600-talet hade en hög uppodlingsgrad 

i förhållande till andra mellansvenska bygder där åkerarealens utbredning var betydligt mindre. 

I Torstuna var uppodlingsgraden på närmare 28 procent vid denna tid, där ett fåtal byar urskiljer 

sig med en uppodlingsgrad på mer än 40 procent.128  

Uppodlingsgraden för Torstuna vid nedslaget för storskifte var 30,3 procent (se tabell 1). 

Detta skulle betyda att uppodlingsgraden i princip stagnerat från 1650 fram till tiden för 

storskifte ungefär hundra år senare. Det skulle kunna indikera att Torstuna, liksom Ekebyborna, 

i princip nått gränsen för sin uppodlingskapacitet inom det rådande odlingssystemets 

förutsättningar. Storskiftet innebar inga banbrytande förändringar för byarnas rådigheter, som 

förblev en blandning av kollektiva och privata, och därmed inte heller för arbetets organisering. 

Men det öppnade möjligen för en arbetseffektivisering i och med den rationalisering det innebar 

                                                 
126 Kyrkoherdebostället är emellertid inte inräknat i den totala arealen skiftad jord i socknen, på grund av att varken 

jag själv eller Göranson lyckats identifiera akten. 
127 Olai 1987, s 60, 62 
128 Göranson 1977, s. 48 
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för tegsystemet med mera sammanlagda jordlotter. Detta gjorde det kanske möjligt att återigen 

nyodla i större skala. Efter storskiftet påbörjades en ny uppodlingsfas fram till nedslaget 1879 

då nyodlingstakten tycks ha planat ut i området. Från tiden för storskiftet ökar uppodlingsgraden 

från 30,3 till 52,6 procent vid nedslaget 1914, en ökning med 22,3 procentenheter.  

Torstuna hade vid Göransons nedslag 1650 (se tabell 2) i jämförelse med Hannerbergs 

normalgenomsnitt på 9,5 hektar åkerjord per mantal en hög andel åkerjord per mantal på 15,4. 

Vid nedslaget för storskifte var andelen åkerjord per mantal fortfarande hög. Vid laga skifte 

hade emellertid Torstuna stannat av i utvecklingen, troligen på grund av den låga nyodlingen, 

och hade 25,2 hektar per mantal, lägre än det normala genomsnittet. Mot slutet av seklet var 

man fortfarande inte uppe i nivå med normalgenomsnittet 1865.   

I tabell 3 kan man följa åkerutvecklingen och se att Torstuna under perioden från 

storskiftet fram till nedslaget 1894 utökade sin åkerareal med 67 procent. Under hela den 

undersökta tiden, fram till 1914 ökade åkerjorden med 73 procent. Den procentuella 

åkerutvecklingen var under perioden ungefär hälften av den i grannhäradet Lagunda. Detta 

kommer sig möjligtvis av att Torstuna redan hade en väldigt hög uppodlingsgrad. Det är tydligt 

att Torstunas åkerutveckling var ovanligt svag. 

För Torstuna socken finns det genom Göransons undersökning av de tidiga agrara 

förhållandena i området uppgifter om åkerarealens utbredning redan under 1650-talet. Detta ger 

undersökningen en möjlighet att i ett längre perspektiv studera nyodlingens utbredning. 

Resultatet framgår av figur 3. Återigen har medianen använts för storskiftets genomförande 

1772 och för laga skifte 1856 som nedslagsår. Åkerjordens ökning i absoluta tal var från 1 419 

hektar (1640) till 3 621 hektar vid 1914. Diagrammet visar att en kontinuerlig nyodling ägde 

rum från nedslaget 1640 fram till laga skifte 1856. Efter 1856 skedde det en mycket kraftig 

nyodling under de 23 åren fram till 1879. Det är möjligt att denna nivå nåddes tidigare, men 

klart är att det skedde kort efter laga skiftet. Denna korta period urskiljer sig i diagrammet som 

mycket intensiv för nyodlingen. Därefter planade nyodlingen ut och ökade endast marginellt 

resten av seklet. 
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Figur 3. Åkerjord i hektar i Torstuna socken med nedslag 1650, 1772, 1856, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Göransons beräkningar för åkerarealen i Torstuna härad 1640 samt egna beräkningar utifrån 

skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

 

Det kan inte fastställas exakt när nyodlingen skedde mellan nedslagen. Erikson menar 

emellertid att den nyodling som ägde rum under mellanskiftesperioden bör ha skett efter 

storskiftet och i samband med denna. 1859 års finanskommitté fick inrapporterat att 

nyodlingsmöjligheter i Torstuna varit obefintlig de senaste 25 åren. 129 Huruvida dessa 

inrapporterade uppgifter stämmer eller inte är svårt att veta. Men det vore i sådana fall ha varit 

just storskiftet som gav incitament och möjlighet för bönderna att nyodla. 

3.2.2 Ängsmarkens utveckling och foderväxtodling 

Göranson lyfter fram områdets brist på naturlig äng, vilket skapade dåliga möjligheter för 

boskapsskötsel. I de södra delarna dominerade åkern helt över ängsmarken och några byar 

saknade näst intill ängsmark i sina bydomäner. Större ängsområden (Sunden och 

Marstallområdet) i söder kompenserade emellertid några av de byar som led av ängsbrist. I 

Sundet hade Vånsjö, Hyvlinge och Torstunaby stora andelar medan Myrsjö och Vappeby hade 

mindre. Redan under 1600-talet var beteshagarna få och små, det var istället skogen som 

nyttjades till djurhållningen.130 Den ökade nyodlingen skapade också på många håll i Sverige 

ett ökat tryck på betesmarkerna och skogarna. Skogsresurserna nyttjades i allt högre grad till 

att bygga hus för en växande befolkning och till hägnadsvirke. De nedhuggna skogsområdena 

användes sedan till betesområden. I flera områden runt om i Sverige finns det spår av denna typ 

                                                 
129 Erikson 2017, s. 54 
130 Göranson 1977, s. 30, 34 
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av exploatering av utmarkerna, framförallt i Syd- och Västsverige, under det tidiga 1800-

talet.131 Detta stadium av skogsbrist tycks även ha varit aktuellt för Torstuna socken redan i 

mitten av 1700-talet. I Graus reseberättelse från 1754 nämns bristen på betesområden och de 

uthuggna skogsområdena i socknen: åkerbruket skall giva bonden allt vad han behöver, så att 

han på intet sätt kan därutom förtjäna sig penningar, varken med foror eller körslor, ty han har 

inte tid eller foder därtill.132 

Det verkar som att hög uppodlingsgrad i Mälardalen satte stor press på utmarkerna och 

skogen. Detta stämmer väl överens med the common-pool problem, när tillgången till 

resurserna blir snävare så sätts de befintliga på hårt prov. Detta tycks indikera att en nyodling 

inom ramen för rådande system ägt rum och att ett ”nyodlingens dilemma” kan ha stått för 

dörren i Torstuna socken. Om bristen på ängsmark och skog var ett problem vid 1750-talet var 

det med all säkerhet ett ännu större problem hundra år senare innan den stora nyodlingsfasen 

eftersom det nyodlades även under mellanskiftesperioden. Den sjunkande arealen ängsmark 

måste ha skapat svårigheter för djurhållningen och skogens resurser måste ha satts på hårda 

prov. 

Även Eriksons undersökning tyder på att foderbristen var ett problem för 

boskapsskötseln. Intressant är emellertid att Landshövdingen i Västmanlands län redan på 

1820-talet rapporterade att det rådde ”ett synbarligt missförhållande emellan åker och äng”, 

och vidare att ”många hemman sakna tillräcklig äng för att kunna underhålla så mycket kreatur 

vid gården, som erfordras för åkerns skötsel och tillbörliga gödning”.133 Erikson föreslår även 

att:  

Från 1820-talet kunde åkerarealerna i Torstuna inte utökas mer utan att det fick negativa 

konsekvenser för avkastningen. Den svaga tillgången på foder till kreaturen gjorde att deras antal 

fick hållas på ett minimum. I längden riskerade åkrarna att utarmas och följden blev lägre avkastning. 

I Torstuna uppvisade jordbruket från 1830 sådana drag och källorna berättar om viss nyodling, men 

att avkastningen hade försämrats och att de större odlingsarealerna inte resulterade i någon ökning 

av skördarna. Slättjordbruket hade hamnat i en svår ekologisk situation.134   

 

De knappa tillgångarna på ängs- och betesmark drev bönderna till långtgående organisatoriskt 

samarbete. Göransons undersökning visar att ungefär en fjärdedel av socknens byar ingick i 

gärdeslag135 vilket innebar att djuren efter skörd kunde släppas på bete på större arealer. Detta 

var med stor sannolikhet både mindre arbetsamt och kostsamt än om fler inhägnader hade 

                                                 
131 Gadd 2000, s. 238-239 
132 Grau 1754, s. 451 
133 Erikson 2017, s. 56 
134 Erikson 2017, s. 146 
135 Ett gärdeslag innebär att stängsel saknas mellan två intilliggande gärden i skilda byar, ett ganska vanligt inslag 

i slättlandskapet. 
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behövts skapas. Samarbetet innebar att flera byar gick ihop och organiserade djur och 

åkerbruket tillsammans. En mycket stor del av all åkerjord i Torstuna ingick i detta 

organisatoriska system av sammanhållning.136  

Detta tycks mig som ett utomordentligt exempel på de fördelar som fanns med tegskiftet 

och kollektivt brukande av marker. Med gärdeslag skapade de kollektiva rådigheter som 

existerade i bysamhället både arbets- och kostnadsbesparande funktioner inom det rådande 

odlingssystemet. Gärdeslagen kan ses som en lösning på de problem av underinvestering och 

överutnyttjande som ofta berör kollektiva resurser. De berörda individerna träffade en 

överenskommelse om nyttjandet av resurserna. För att kunna upprätthålla den höga 

uppodlingsgraden krävdes helt enkelt stor samordning mellan byarna och ett gemensamt 

nyttjande av jorden. Kollektiva rådigheter var här en förutsättning. Frågan är om det kan 

bedömas som en av de återhållande effekterna som Nyström menar skapade få incitament att 

förändra odlingssystemet i Mälardalen? 

Det har varit problematiskt att tolka faktumet att tre av Torstuna sockens byar (Jädra, 

Ytter-Kålsta och Vappeby) hade ängsmarker inom andra byars territorium (Hyvlinge, Rung och 

Myrsjö). För fyra byar hämtades hö även utanför byterritoriet vid myrmarker eller 

allmänningar.137 

Uppgifterna om ängsmarken vid tiden för skifte är inte lika uttömmande som de om 

åkerjorden. Detta beror framförallt på att ängsmark mer sällan skiftades men kan också kopplas 

till att det inte bara var en by, utan flera byar, som kollektivt nyttjade somliga ängsmarker. Ett 

skifte av dessa gemensamma ängsområden bör ha skapat svårigheter och stora kostnader. 

Tyvärr erbjuder geometriska karterings- och jordeboken som Göranson undersökt inga 

uppgifter om ängsmarkens utveckling. I figur 4 går det att urskilja en relativt stor ökning av 

ängsmarken efter storskiftet, ett problem som arbetet kommer att återkomma till. Efter laga 

skifte minskar emellertid ängsmarken dramatiskt i socknen, från 1 335 hektar till mycket låga 

nivåer på 119 hektar, samtidigt som det skedde en stor nyodling i socknen. Ängsarealerna 

fortsatte att sjunka fram till nedslaget 1894 då förhållandet mellan åkerjorden och ängsmarken 

var som störst, från 1,9:1 vid storskifte till 29,4:1 vid 1894 (tabell 5). Ängsmarken ökade sedan 

smått under seklets sista år och fram till det sista nedslaget 1914. 

 

                                                 
136 Göranson 1977, s. 35, Erixon 1953, s. 142-143 
137 Göranson 1977, s. 42 
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Figur 4. Ängsmark i hektar i Torstuna socken med nedslag 1772, 1856, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

 

Foderväxtodlingens utveckling under slutet av 1800-talet kan följas i tabell 8. Liksom för 

häradet i stort går det att urskilja att både trädesarealen och höstsädesarealen under de 15 åren 

mellan nedslagen minskat i storlek. Istället hade både gräs och andra foderväxter och vårsäden 

ökat. Återigen var det gräs och andra foderväxter som ökade mest. Vårsäde, som länge varit en 

essentiell del av en- och tresädesbruket, lämnade efter sig halm som lämpade sig väl som 

kreatursfoder. Övergången betydde att trots att ängsmarken minskade till mycket låga nivåer så 

kompenserades den med foderväxtodlingen. 

Tabell 8. Foderväxternas andel av åkerarealen i Torstuna socken år 1879 och 1894 

Torstuna 

socken 

Gräs och 

andra 

foderväxter 

Trädesareal Höstsäd Vårsäd 

(stråsäd) 

1879 24,1 24,2 23,5 25,1 

1894 33,5 17,1 14,8 29,5 

Källa: Egna beräkningar utifrån BiSOS. 

3.2.3 Boskapsbestånd 

Tyvärr saknas uppgifter för boskapsstocken vid skiftesperioderna samt Ekonomiska kartan 

1914. Lyckligtvis erbjuder prästerskapets inlämning till tabellkommissionen (vart femte år 

1805-1820) en ungefärlig bild av antalet kreatur för Torstuna och Vittinge socken. Dessa 

uppgifter för 1805 och 1820 (tabell 9) används som jämförelsepunkter med BiSOS 

boskapsuppgifter för åren 1879 och 1894. Detta gör det möjligt för denna studie att kartlägga 

utvecklingen i boskapsbestånden med fyra nedslag under 1800-talet. Eftersom uppgifter om 
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socknens åkerareal för åren 1805 och 1820 inte finns lättillgängliga har istället åkerarealen vid 

tidpunkten för storskifte använts, för att kunna studera eventuell förändring i nötkreatursenhet 

(NE) per hektar åkerjord för att få en bild av djurtätheten. 

Mellan nedslagen 1805 och 1820 sker inga dramatiska förändringar i boskapsstocken. I 

detta skede dominerar hästarnas antal över oxarnas. Kategorin unghäst representeras emellertid 

inte men det är möjligt att kategorin häst i tabellen representeras av både fullvuxna hästar och 

unghästar. 84 procent av dragdjursantalet (1805) var hästar med endast några små 

procentskillnader vid 1820. Även förhållandet mellan produktionsdjuren står relativt 

oförändrat. På det hela taget sker inga större förändringar. Det förekommer naturliga 

fluktuationer, men i grund och botten finns ingen förändring under de femton år som skiljer 

nedslagen åt. 

Vid nedslaget 1879 har boskapsstockens antal lite mer än fördubblats. Antalet hästar har 

minskat med 4 procent (om unghästarna räknas in i denna beräkning har istället mängden hästar 

ökat med 12 procent). Antalet oxar ökar med 131 procent under samma period. Under perioden 

av stark nyodling växte antalet oxar dramatiskt i socknen. Intressant är att trots att ökningen av 

oxar var så stor så innebar nyodlingen att antalet dragdjur, uttryckt i NE, per 100 hektar åker 

sjönk. Oxarna höll jämna steg med nyodlingen, medan hästantalet sjönk. Mellan åren 1879 och 

1894 sker emellertid en stor minskning av antalet oxar som under dessa femton år nästan 

halveras, från att det gick 4,8 NE per 100 hektar åkerjord, sjönk antalet till 2,7 NE. Hästarna 

antal ökade endast marginellt under samma period. Det verkar alltså som att behovet av 

dragdjur minskade efter 1879. Antalet kor näst intill tredubblades från 296 (1805) till 957 

(1879) och ökade ytterligare till 1102 (1894). Det sker också under den sista perioden en stor 

ökning av både svin och får. Produktionsdjuren ökade nämnvärt mellan 1879 och 1894 på 

bekostnad av dragdjuren. Det går trots detta att identifiera en stor ökning av hela djurstocken 

mellan 1820 och 1879.  
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Tabell 9. Boskapsstocken i Torstuna socken omvandlat till nötkreatursenhet (NE) och relaterat till åkerareal om 100 hektar 

1879 samt 1894 

Källa: Egna beräkningar utifrån BiSOS samt uppgifter från prästerskapets inlämning till 

tabellkommissionen 1805 och 1820, relaterat till åkerareal vid storskifte. 

Skalan värdesätter boskapen till följande: Häst=1,5 (NE), unghäst=0,75 (NE), nötkreatur=1 (NE), 

ungnöt/kalv=0,5 (NE), får=0,1 (NE) samt svin=0,25 (NE). 

 

3.3 Härnevi socken 

Denna socken är den sydligast belägna socknen, söder om Torstuna med en storlek på ungefär 

0,25 kvadratmil. Mantalets antal var 13 1/2 varav 8 och 7/8 var skatte, 2 1/8 krono samt 2 ½ 

frälse.138 Liksom Torstuna är det tydligt att området hade mycket bördig åkermark av styv lera, 

men desto mindre ängs- och betesmark. Dessa proportioner nämner Grau som en omständighet 

som försvårade gödningen i området.139 

Socknen var med sina 1 372,5 hektar land den minsta av Torstuna härads fyra socknar 

(och den minsta i Västmanlands län) och innefattade endast 7 byar varav 3 var små hemman. 

Av socknens 7 byar genomgick 6 storskifte, undantaget är byn Fänjebo. Skiftena genomfördes 

med en jämn spridning över 47 år mellan åren 1767-1814, medianen för storskifte var 1779. I 

samtliga fall finns goda uppgifter för åkerarealen, men mer sporadiskt för ängsmarkerna. 

Samma skiftesmönster syns vid laga skifte som återigen genomfördes i alla byar utom Fänjebo. 

Alla byar som skiftades gjorde detta under en väldigt kort tid, 1850, 1852, 1854, 1856, 1857 

samt 1859, medianen var alltså 1855. Förrättningarna gjordes av tre olika lantmätare. Det kan 

vara ett exempel på en viss spridningseffekt eller försök till kostnadseffektivisering från 

böndernas sida. Om området, liksom Torstuna, präglades av flertalet gärdeslag, vilket var 

vanligt i slättbygder, är det inte helt omöjligt att detta också kan ha haft ett inflytande över den 

täta skiftesperioden. Det faktum att Härnevi var en så liten socken kan också ha betydelse. 

 

                                                 
138 Erikson 2017, s. 33 
139 Grau 1754, s. 454-455 

Djurslag Antal 

1805 

NE/100 

ha. 

åker 

Antal 

1820 

NE/100 

ha. 

åker 

Antal 

1879 

Ne/100 

ha. 

åker 

Antal 

1894 

NE/100 

ha. 

åker 

Hästar 384 27,6 396 28,4 369 15,9 377 16,1 

Unghäst     63 1,4 56 1,2 

Oxar 72 3,4 70 3,4 167 4,8 94 2,7 

Ungnöt/kalv 209 5,0 220 5,3 378 5,4 273 3,9 

Kor 387 18,5 396 19,0 957 27,5 1102 31,5 

Får 296 1,4 292 1,4 585 1,7 719 2,1 

Svin     311 2,2 407 2,9 

Total summa 1348 56 1374 57,4 2830 58,9 3028 60,3 
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3.3.1 Nyodling och uppodlingsgrad 

Liksom i Torstuna var uppodlingsgraden vid tiden för storskiftet redan hög i Härnevi, faktiskt 

snäppet högre än i Torstuna, med 36,7 procent (tabell 1). Under hela 1800-talet fortsatte 

uppodlingsgraden sedan att öka för att vid det sista nedslaget 1914 sluta på 63,1 procent. 

Härnevi hade den högsta uppodlingsgraden av de fyra socknarna. Den största ökningen visas 

emellertid under perioden efter laga skifte fram till nästa nedslag vid 1879. Då ökade 

uppodlingsgraden med 11,3 procentenheter, från 42,9 till 54,2 procent. Även åkerjord per 

mantal var vid nedslaget för storskifte ovanligt högt, betydligt högre än Torstunas, 37,3 hektar 

mot Hannerbergs normalgenomsnitt på 16,5. Till skillnad mot Torstuna innebar nyodlingen 

under mellanskiftesperioden att Härnevis andel åkerjord per mantal på 43,6 var högre än 

normalgenomsnittet på 42 hektar. Mot slutet av seklet blir det tydligt att den stora nyodlingen 

ytterligare hade utökat andelen åkerjord per mantal till mycket hög nivå på 64,2 (tabell 2). 

I absoluta tal ökade åkerjorden under de undersökta åren från 504,1 till 866,5 hektar. 

Procentuellt blir det en ökning med ungefär 71 procent, se tabell 3. Det är den minsta 

procentuella ökningen, tätt följt av Torstuna vars åkerjord totalt ökade med 73 procent. 

Liksom i övriga socknar skedde det en ganska svag ökning under mellanskiftesperioden. 

Den kraftigaste ökningen av åkerjorden per år skedde i Härnevi under perioden 1879-1894 

(figur 6). Under dessa femton år ökade åkerjorden med 8,6 hektar per år, till skillnad mot 

perioden från laga skifte fram till 1879 då ökningen var sju hektar per år under 24 år. Det skedde 

en stark tillväxt av åkerjord från nedslaget för laga skifte fram till 1894, därefter syns en svag 

minskning av åkerarealen. 

Figur 6. Åkerjord i hektar i Härnevi socken med nedslag 1779, 1855, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940

Å
k
er

jo
rd

 i
 h

ek
ta

r



 

 

54 

 

3.3.2 Ängsmarkens utveckling och foderväxtodling 

Uppgifterna för ängsarealen i Härnevi är minst sagt tveksamma. Den drastiska ökningen av 

arealen som kan urskiljas i figur 7, från 189 hektar till 322, alltså en ökning med ungefär 70,4 

procent bör inte tolkas som en realistisk tillväxt i ängsmark. Det stämmer inte heller in med de 

samtida rapporterna från området som på 1820-talet uppger att ängarnas avkastning var låg och 

att man försökte kompensera det med bete på utmarkerna, som var både torrt och magert.140 I 

detta fall finns med stor sannolikhet en diskrepans mellan kategoriseringen av äng i 

storskiftesakterna och laga skiftesakterna. Vad vi kan hålla för säkert är däremot att det skedde 

en kraftig minskning av ängsmarken i och med laga skifte till nedslaget 1879, under denna tid 

minskade ängsmarken från 322 till 25 hektar. Under samma tid var nyodlingen stark. 

Nyodlingshastigheten fortsatte sedan att vara hög även mellan 1879 och 1894, mellan dessa 

nedslag minskade ängsmarken ytterligare till mycket låg nivå på tolv hektar, endast sex procent 

av den ursprungliga arealen vid storskifte (tabell 4). Förhållandet mellan åkerjorden och 

ängsmarken gick från 2,7:1 vid storskifte till att vid 1894 vara 72,8:1 (tabell 5). I Härnevi vid 

tidpunkten för storskifte gick det mest åker i förhållande till ängen i häradet, vilket också 

samstämmer med den höga uppodlingsgraden. 

Figur 7. Ängsmark i hektar i Härnevi socken med nedslag 1779, 1855, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

Tabell 10 visar att utvecklingen i Härnevi och Torstuna var likadan vad gäller 

foderväxtodlingen. Vid 1879 års nedslag överstiger trädesarealen 20 procent men minskar på 

                                                 
140 Erikson 2017, s. 55 
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15 år ned till 15,5 procent. Höstsädens andel av åkerarealen, som vid 1879 som redan var låg, 

sjönk ytterligare och var 1894 15,5 procent. Både gräs och andra foderväxter liksom vårsäden 

ökade under samma tid till över 30 procent. 

 

Tabell 10. Foderväxternas andel av åkerarealen i Härnevi socken 1879 och 1894 

Härnevi 

socken 

Gräs, 

andra 

foderväxter 

Trädesareal Höstsäd Vårsäd 

(stråsäd) 

1879 26,8 21,4 18,9 28,9 

1894 31,8 15,5 15,5 31,5 

Källa: Egna beräkningar utifrån BiSOS. 

3.3.3 Boskapsbestånd 

I Härnevi ökade det totala antalet djur från 611 till 885 mellan 1879 och 1894, en ökning med 

44,8 procent. Från att ha gått 31,5 NE per 100 hektar av socknens totala jord ökade NE till 43,7. 

Både antalet hästar och unghästar mellan åren 1879 och 1894 ökade. Under dessa femton år 

ökade hästarnas antal från 73 till 111, en ökning med 52 procent. Från att hästarna upptagit 14,7 

nötkreatursenheter per 100 hektar åkerjord skedde en ökning till 19,1 NE per 100 hektar 

åkerjord. Både oxarnas och ungnötskreaturens antal minskade under perioden, oxarna från 7,5 

NE per 100 hektar åkerjord till 4,5 NE. Återigen är det möjligt att urskilja en stark ökning av 

antalet produktionsdjur. Korna ökade med 54,4 procent, svinen mer än dubblerades (111 

procent) under perioden och även fåren ökade med 59,3 procent.  

Tabell 11. Boskapsstocken i Härnevi socken omvandlat till nötkreatursenhet (NE) och relaterat till åkerareal om 100 hektar 

1879 samt 1894 

Djurslag Antal 

1879 

NE/100 

ha. 

Åker 

Antal 

1894 

NE/100 

ha. 

åker 

Hästar 73 14,7 111 19,1 

Unghäst 10 1,0 15 1,3 

Oxar 56 7,5 39 4,5 

Ungnöt/kalv 96 6,5 89 5,1 

Kor 180 24,2 278 31,8 

Får 118 1,6 188 2,2 

Svin 78 2,6 165 4,7 

Total 

summa 

611 58,1 885 68,7 

Källa: Egna beräkningar utifrån BiSOS. 

Skalan värdesätter boskapen till följande: Häst=1,5 (NE), unghäst=0,75 (NE), nötkreatur=1 (NE), 

ungnöt/kalv=0,5 (NE), får=0,1 (NE) samt svin=0,25 (NE). 
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3.4 Österunda socken 

Socknen hade dalgångsbygd norr om Skattmansöån men var i övrigt en skogsbygd med 

småkuperat landskap på 5 374,7 hektar, omkring 0,5 kvadratmil. Området gränsade i sydväst 

och i söder till Torstuna socken, i norr till Vittinge. I Österunda fanns relativt god tillgång till 

både skog och betesmark, till skillnad mot Torstuna och Härnevi, vilket innebar bättre 

förutsättningar för att hålla boskap, framförallt i de norra delarna av socknen. Jorden bestod av 

sandjord, lite svartmylla samt till viss del mojord.141 

I socknen låg 17 byar och ett mindre säteri med underliggande områden. Dessa upptog 

29 ½ mantal varav 18 var skatte, 1 ½ krono samt 10 frälse.142 Av dessa 17 byar var det 16 

stycken som storskiftades, alla byar utom två (Bångsbo 1817 och Lydinge 1815) skiftades under 

åren 1766-1774.  

Den stora koncentrationen av storskifte till endast ett fåtal år skulle kunna indikera att 

bönderna i detta område påverkats av dels skiftets spridningseffekt som kan ha stimulerat 

individer i grannbyarna att uppta innovationen143, alltså att det blev lättare att acceptera 

fördelarna först när någon kommit i kontakt med skifte på nära håll. Koncentrationen av 

storskifte kan också bero på kostnadseffektivisering. Som redan nämnt var det kostsamt för 

bönder och mindre byar att genomföra storskifte och ju längre skiftesprocess och 

komplikationer desto högre blev omfördelningskostnaderna för förändringen. Men om en 

närliggande by skiftats blev det troligtvis också mer synligt för de andra byarna att det fanns 

effektivitetsvinster att göra. 

Det är framförallt säteriet Mjölkebo med underlydande byn Ryssjö samt diverse utjordar 

som drog upp den totala arealen oskiftad jord i området. Med sina 32,8 respektive 109,7 hektar 

stod Mjölkebo och Ryssjö för hela 63,7 procent av den oskiftade åkerjorden som vid storskifte 

var runt 18 procent av den totala åkerarealen. Eftersom Ryssjö genomgick laga skifte 1852 är 

det en betydligt mindre andel av jorden (ca 10 procent) som inte redovisats för i laga 

skiftesakterna. 

3.4.1 Nyodling och uppodlingsgrad 

Den höga uppodlingsgrad som präglade Torstuna fanns inte i Österunda. Vid tidpunkten för 

storskifte var uppodlingsgraden i Österunda 13,40 procent, inte ens hälften av Torstunas 

uppodlingsgrad vid samma tid. Med dessa siffror hade Österunda vid storskifte (1772) 

                                                 
141 Grau 1754, s. 455-458 
142 Erikson 2017, s. 33 
143”Interaktionen mellan individerna minskar den subjektiva osäkerhet som är förbunden med upptagande av 

innovationer.” Pettersson 1983, s. 150 
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jämförbara siffror med Hannerbergs genomsnitt för Seminghundra härad på 1640-talet, en 

uppodlingsgrad på 14 procent. Socknen hade vid undersökningen början en lägre 

uppodlingsgrad än både Härnevi och Torstuna. Vid den sista nedslaget 1914 hade 

uppodlingsgraden ökat till 28,5 procent. Långt mindre än vad Torstuna och Härnevi hade vid 

tidpunkten för storskifte (tabell 1). Detta bör framförallt förklaras utifrån att området var mer 

av en övergångsbygd där tillgången till skogen och betesmarkerna skapade ett blandjordbruk 

och inte en lika utpräglad spannmålsspecialisering. Det är också tydligt att uppodlingsgraden 

stagnerar från och med 1894 och endast ökar marginellt mot slutet av den undersökta perioden. 

Österunda hade trots den lägre uppodlingsgraden en hög andel åkerjord per mantal 24,4 i 

förhållande till Hannerbergs normalgenomsnitt vid nedslaget för storskifte. Men höll inte jämna 

steg med genomsnittet fram till laga skifte då andelen var 31,5 (tabell 2). Därefter innebar 

nyodlingen att man utökade åkerjorden per mantal till 51,9 hektar vid 1914. 

Den procentuella ökningen av åkerjorden, som redovisas i tabell 3, visar på intressanta 

siffror. Här kan man se att den procentuella tillväxten av åkerjord var betydligt högre än i 

Torstuna och Härnevi. Under hela undersökningsperioden ökade åkerjorden med 113 procent. 

Nyodlingen under perioden är alltså betydligt mer omfattande i Österunda än i Torstuna och 

Härnevi. Denna snabbare ökning visade sig kontinuerligt för varje nedslag. Liksom i de båda 

andra socknarna var det efter laga skifte som den största tillväxten ägde rum. 

Socknens totala åker mätt i hektar går att se i figur 8. Denna visar att Österunda från 

storskiftet till nedslaget 1914 ökade sin totala åkerareal från 718,4 till 1 530 hektar. Under de 

dryga 70 åren i mellanskiftesperioden skedde en jämförelsevis svag ökning av åkerarealen (212 

hektar). Återigen är det först efter laga skifte som den största ökningen ägde rum (389 hektar), 

ca 15,0 hektar per år. Under perioden 1879-1894 fortsatte nyodlingen i relativt hög takt, ca 11,4 

hektar per år. 

 



 

 

58 

 

Figur 8. Åkerjord i hektar i Österunda socken med nedslag 1772, 1853, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

3.4.2 Ängsmarkens utveckling och foderväxtodling 

I takt med åkerjordens utbredning minskade ängsarealen i Österunda under den undersökta 

perioden. I figur 9 går det att urskilja att ängs- och fodermarkerna redan under 

mellanskiftesperioden minskade i areal. Märk att detta inte är fallet i de andra socknarna. Vad 

detta beror på är svårt att säga. Möjligen handlar det om att området hade en relativt liten andel 

skogsängar som räknades med i ängsarealen vid laga skifte.  Sambandet mellan åker och äng 

blir extremt tydligt vid en jämförelse av de två diagrammen (se figur 8 och 9). 

Figur 9. Ängsmark i hektar i Österunda socken med nedslag 1772, 1853, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 
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Under mellanskiftesperioden ökade åkerjorden med 29 procent, medan ängsmarken minskade 

med 13 procent. Den kraftiga nyodling som sedan ägde rum efter laga skifte fram till 1879 (54 

procent) och som fortsatte i oförminskad styrka fram till 1894, mötes av en drastisk minskning 

av ängsarealen från laga skifte till 1879 (55 procent). Därefter fortsatte ängsarealen att sjunka 

med oförminskad styrka fram till 1894. Här blir det klart och tydligt att åkerjordens tillväxt sker 

på ängsmarkens bekostnad. 1894 existerade endast 3 procent av den ursprungliga ängsarealen 

som uppmätts vid storskifte (tabell 4). Proportionerna mellan åkerjorden och ängsmarken var 

vid storskifte 1,9:1 men är vid slutet av seklet (1894) 124,3:1 (tabell 5). Mellan 1894 och 1914 

sker emellertid en ökning av ängsmarken (relativt kraftig), detta har kunnat observeras för 

häradet i stort liksom i socknen Torstuna. 

I tabell 12 visas foderväxternas andel av åkerarealen. Återigen är det tydligt att vårsäden 

och gräs och andra foderväxter fick en allt större portion av arealen. Trädesarealens och 

höstsädens andel av åkerarealen minskade istället med närmare 25 procent av sin ursprungliga 

andel 1879. 

 

Tabell 12. Foderväxternas andel av åkerarealen i Österunda socken 1879 och 1894 

Österunda 

socken 

Gräs och 

andra 

foderväxter 

Trädesareal Höstsäd Vårsäd 

(stråsäd) 

1879 26,9 21,6 20,4 27,7 

1894 33,3 16,5 15,4 30,2 

Källa: Egna beräkningar utifrån BiSOS. 

3.4.3 Boskapsbestånd 

Vad gäller boskapsstocken i Österunda socken sker det en ökning av det totala antalet djur med 

28,2 procent under de 15 åren mellan 1879 och 1894. Antalet boskapsenheter per hektar åker 

verkar också ha ökat från 62,8 till 70,3. Hästarnas antal ökade med 11,9 medan unghästarna 

ökade från 24 till 41 (70 procent). Antalet oxar förändras inte nämnvärt utan har endast en 

naturlig fluktuation. Både kor och svin ökar emellertid starkt, med 37,3 respektive 82,7 procent. 

Även antalet får ökade något. Liksom i Torstuna skedde det alltså en stark ökning i antalet 

produktionsdjur. Samtidigt skedde det fortfarande under perioden 1879 och 1894 en stark 

nyodling i socknen. Produktionsdjuren, framförallt korna och svinen, ökade i nötkreatursenhet 

per hektar åkerjord från 29,3 till 35,6 respektive 2,2 till 3,6. Intressant är också att samtidigt 
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som åkerarealen fortfarande ökade i och med nyodlingen så förändrades inte antalet dragdjur 

nämnvärt. 

 

Tabell 13. Boskapsstocken i Österunda socken omvandlat till nötkreatursenhet (NE) och relaterat till åkerareal om 100 hektar 

1879 samt 1894 

Djurslag Antal 

1879 

NE/100 

ha. åker 

Antal 

1894 

NE/100 

ha. åker 

Hästar 142 16,2 159 16,0 

Unghäst 24 1,4 41 2,1 

Oxar 69 5,2 66 4,4 

Ungnöt/kalv 179 6,8 208 7,0 

Kor 386 29,3 530 35,6 

Får 236 1,8 262 1,8 

Svin 116 2,2 212 3,6 

Total 

summa 

1152 62,8 1478 70,3 

Källa: Egna beräkningar utifrån BiSOS. 

Skalan värdesätter boskapen till följande: Häst=1,5 (NE), unghäst=0,75 (NE), nötkreatur=1 (NE), 

ungnöt/kalv=0,5 (NE), får=0,1 (NE) samt svin=0,25 (NE). 

3.5 Vittinge socken 

Vittinge var den största av de fyra socknarna med sina 13 285,1 hektar land, drygt 1 kvadratmil. 

Socknen hade dalgångsbygd runt Skattmansöån men präglades i övrigt av skogsbygd, betydligt 

mer än de tre andra socknarna.. Jorden bestod i söder till viss del av lera, svartmylla samt mo 

och längre norrut av sandblandad jord. Socknen bestod av 44 mantal av vilka 22 ¼ var skatte, 

7 ¾ krono samt 14 frälse. Under Skattmansö säteri löd 12 ¼ mantal av dessa frälse. Ängsmarken 

bestod till stor del av myrvall och försåg jämförelsevis mycket boskap med föda. Endast Säby, 

Klinta och Aspelund var skoglösa och liksom Boksta, Axsjö, Knubbo och Myrkarby saknar de 

närmast helt utmarker. Det fanns större möjlighet till binäringar såsom kolning och 

timmerförsäljning, inte bara till Härnevi och Torstuna utan även till de skoglösa socknarna i 

Trögd härad i söder.144 

Socknen bestod av 22 byar och 1 säteri varav 16 stycken samt Mårtensbo utjord 

storskiftades med stor tidsmässig spridning under åren 1750-1812. En majoritet av byarna kan 

emellertid sägas ha skiftats under 1770- och 1790-talet, medianen beräknas till 1775. Byn 

Ingesbo storskiftades men denna akt skiljer sig en del från de övriga så till vida att den inte 

benämner vilka jordslag de olika skifteslotterna hade. Beslutet har därför tagits att räkna bort 

Ingesbo från storskiftessiffrorna eftersom siffrorna varit alltför osäkra. Byarna Backa och 

                                                 
144 Grau 1754, s. 458-460 
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Nickbo storskiftades aldrig men genomgick laga skifte. Den storskiftade åkerjorden i Vittinge 

är, jämfört med Ekonomiska kartan, inte mer än 59,9 procent respektive 62,1 procent vid laga 

skifte. 

Mårtensbo utjord, Julmyra och Myrkarby är de byar som inte genomgick laga skifte. 

Spridningen på laga skifte är å ena sidan ganska liten och i princip samtliga skiften genomfördes 

mellan åren 1843-1866, medianen är uträknad till 1852. Det finns å andra sidan två undantag 

som utgörs av Kättbo och Backa som skiftades 1882 respektive 1928. Den extremt sena 

tidpunkten för Backas skifte beror på att denna by med flera jordar låg under Skattmansö säteri.  

Säterier och herrgårdar skiftades i många fall långt senare än byarna. Ofta förelåg inte 

något behov för stora jordegendomar att genomgå formellt skifte. Så var även fallet för 

Mjölkebo säteri i Österunda som inte heller skiftades under den undersökta perioden. Detta kan 

ha flera anledningar, om vi drar oss till minnes skiftesutvecklingen i de andra länderna som 

diskuterats så blir det tydligt att det där inte var helt ovanligt att herrgårdar sedan tidigare 

genomfört privata skiften för att separera sig från allmänningarna och konsolidera sina jordar. 

De kunde alltså sedan länge vara utbrutna ur bysamfälligheten. Detta gjorde att ett formellt 

skifte sedan inte behövdes. En annan anledning kan vara att de redan konsoliderat sina ägor 

genom att avhysa de tidigare torparna och lagt jorden under huvudgården sedan tidigare. Vissa 

herrgårdar i England var dominerande delägare i byn och kontrollerade denna så till den grad 

att de kunde ta besluten själva utan skiftesreformerna. I Sverige bör detta däremot inte ha varit 

fallet. Vid försäljning av herrgårdar eller herrgårdsdomäner var det också fördelaktigt att skifta 

och stycka upp jorden för att kunna utvinna ett bättre pris för lotterna.145 

 

3.5.1 Nyodling och uppodlingsgrad 

Vittinge socken hade för Torstuna härad en mycket låg uppodlingsgrad under hela 

undersökningsperioden (tabell 1). Vid nedslaget för storskifte hade socknen endast 4,8 procent 

uppodlingsgrad, en mycket låg siffra, i förhållande till grannsocknarna Torstuna (30,3) och 

Härnevi (36,7). Vad vi kan se för varje nedslag att Vittinge uppodlades i snabb takt och vid 

nedslaget 1914 hade uppodlingsgraden ökat till 20,9 procent, med den största ökningen mellan 

laga skifte och 1879, från 7,4 till 17,6 procent.   

I tabell 2 kan man se att vid tillfället för storskifte var också åkerjorden per mantal 

betydligt lägre i Vittinge än i de andra socknarna i häradet, andelen åkerjord per mantal på 15,5 

låg istället mycket nära Hannerbergs värde för normalgenomsnittet.  Vid nedslaget 1879 hade 
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emellertid Vittinges andel passerat de andra, från 22,4 till 53,3 hektar åkerjord per mantal. Här 

kan man se att det var den stora uppodlingen efter laga skifte som drog upp åkerarealens siffror. 

Den procentuella ökningen av åkerjord i Vittinge socken var inte mindre än 334,9 procent 

(tabell 3). Det var en dubbelt så stor ökning som Torstuna och Härnevi och även betydligt mer 

än Österunda. Vittinges kraftiga nyodling stämmer väl överens med det som konstaterats av 

tidigare forskning, nämligen att skogs- och övergångsbygderna hade en högre nyodlingstakt 

under denna period än de utpräglade slättbygderna. Siffrorna är jämförbara med de för By 

socken i Dalarna (325 procent). Det fanns i skogsbygder betydande möjligheter att nyodla och 

i Vittinges fall blir det i figur 10 tydligt att det skedde en avsevärd nyodling redan under 

mellanskiftesperioden, till skillnad från de andra socknarna. Återigen blir det påtagligt att 

liksom i övriga socknar i Torstuna härad skedde den största tillväxten av åkerjorden i Vittinge 

under perioden direkt efter laga skifte. Nyodlingen fortsatte relativt kraftigt fram till det sista 

nedslaget 1914. Här hade det varit intressant med en närmare undersökning av vilken jord det 

var som nyodlades, om det i denna övergångsbygd liksom i slättbygderna främst var inägorna 

som nyodlades, eller om det i själva verket nyodlades lite utmarkerna.  

 

Figur 10. Åkerjord i hektar i Vittinge socken med nedslag 1775, 1852, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

3.5.2 Ängsmarkens utveckling och foderväxtodling 

I figur 11 går det att urskilja att ängsmarken, liksom i Torstuna och Härnevi, tycktes öka under 

mellanskiftesperioden, från 1241 till 2 628 hektar. För Vittinge visar diagrammet att mer än en 

dubblering av ängsmarken skett under perioden (121 procent). Den diskrepans som troligt 
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existerar mellan storskiftets och laga skiftets ängsuppgifter gäller med stor säkerhet också för 

Vittinge, det gäller kanske till och med mer för Vittinge. Socknen präglades mer av skogsbygd 

än de andra socknarna och hade betydligt större utmark än framförallt både Torstuna och 

Härnevi, som enligt samtida skildringar hade skogsbrist. Den väldigt höga ökningen av 

ängsareal i mellanskiftesperioden beror säkerligen på att socknens myckna utmarksängar 

räknats in i ängsarealen vid laga skifte. Hur kraftigt ängsmarken egentligen minskade efter laga 

skifte. Det är en fråga som inte går att besvara. Diagrammet visar emellertid en trend från och 

med laga skifte och det är att ängsarealen minskade och fortsatte att göra detta resten av seklet, 

fram till sista nedslaget 1914. Tabell 4 visar att endast 16 procent av de ursprungliga 

ängsmarkerna vid storskiftet var kvar, resten hade troligtvis blivit uppodlade. Vittinge är också 

den enda socken som hade en sjunkande ängsareal mellan 1894 och 1914, och denna 

kompletterades av en fortsatt nyodling fram till 1914. Återigen går det att urskilja ett samband 

mellan nyodling och sjunkande ängsareal. Förhållandet mellan åkerjorden och ängsmarken var 

0,5:1 vid nedslaget för storskifte men hade 1914 ökat till 13,8:1 (tabell 5). 

 

Figur 11. Ängsmark i hektar i Vittinge socken med nedslag 1775, 1852, 1879, 1894 samt 1914 

 

Källa: Egna beräkningar utifrån skiftesakter, BiSOS och Ekonomisk karta. 

I Vittinge låg trädes- och höstsädesarealen på en låg nivå redan 1879, och vid 1894 hade deras 

andel av åkerjorden sjunkit till strax över en tiondel vardera. (tabell 15). Vårsäden ökade från 

27,5 till 29,6 procent. Markant är emellertid att gräs och andra foderväxter ökade till över 40 

procent. Det blir tydligt att Vittinge är den socken som drivit övergången till foderväxtodling 

längst vid detta skede. 
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Tabell 14. Foderväxternas andel av åkerarealen i Vittinge socken 1879 och 1894 

Vittinge 

socken 

Gräs och 

andra 

foderväxter 

Trädesareal Höstsäd Vårsäd 

(stråsäd) 

1879 35,5 18,0 16,1 27,5 

1894 41,3 12,9 12,9 29,6 

Källa: uppgifter från BiSOS. 

3.5.3 Boskapsbestånd 

För Vittinge ger tabellkommissionen boskapsuppgifter för 1805 och 1820 att förhålla sig till. 

Intressant är att uppgifter erbjuds för Torstuna, en utpräglad slättbygd, samt Vittinge, en skogs- 

eller mellanbygd och undersökningen ger på så sätt en möjlighet att jämföra eventuella likheter 

och olikheter mellan dem båda i ett längre perspektiv. 

Mellan åren 1805 och 1820 skedde en ökning i antalet hästar från 180 till 230, närmare 

27 procent. Oxarnas antal står oförändrat, liksom antalet ungnöt, under samma tid. Kornas antal 

förändrades inte nämnvärt, och en viss minskning av fåren skedde. Vid jämförelse med 

nedslaget 1879, ungefär 50 år senare, går det emellertid att urskilja att hästantalet ökat med 

ytterligare 26,6 procent och fortsatte att öka ganska kraftigt fram till 1894. Totalt ökade antalet 

hästar med 44 procent under ca 90 år. Medan antalet oxar ökade med 516 procent fram till 1879, 

från 30 till 155, för att sedan minska under de femton åren fram till 1894. Omvandlade till NE 

gick det 4,7 oxar per 100 hektar jord vid 1805 och 6,6 1879 (tabell 15). 

Antalet kor näst intill dubblerades, från 440 1805 till 840 år 1879, och femton år senare 

hade antalet ökats ytterligare, till 1070. Alltså skedde under hela perioden en ökning med 243 

procent. Också fårens antal ökade fram till 1879 med 294 procent, men minskade sedan under 

perioden 1879-1894. 

Utifrån datan kan man se att antalet oxar under den mest intensiva nyodlingen, och den 

kraftigaste minskningen av ängsarealen, fram till 1879 ökade dramatiskt i Vittinge socken. 

Även antalet hästar ökade under hela perioden samt antalet kor och får ökade dramatiskt under 

samma period. Både drag- och produktionsdjur tycks alltså ha ökat i socknen, trots en sjunkande 

mängd ängsmark. Ängsarealen verkar däremot inte ha sjunkit till en lika kritisk nivå i Vittinge 

som i övriga socknar. Det är också påtagligt att foderväxtodlingen var mer utvecklad i Vittinge 

än i de andra socknarna. 
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Tabell 15. Boskapsstocken i Vittinge socken omvandlat till nötkreatursenhet (NE) och relaterat till åkerareal om 100 hektar 

1879 samt 1894 

Djurslag Antal 

1805 

NE/100 

ha. 

åker 

Antal 

1820 

NE/100 

ha. 

åker 

Antal 

1879 

NE/100 

ha. 

åker 

Antal 

1894 

NE/100 

ha. 

åker 

Hästar 180 42,3 230 54,1 228 14,6 260 15,5 

Unghäst 
    

25 0,8 25 0,7 

Oxar 30 4,7 30 4,7 155 6,6 101 4,0 

Ungnöt 150 11,8 150 11,8 389 8,3 362 7,2 

Kor 440 68,9 450 70,5 840 35,8 1070 42,6 

Får 200 3,1 180 2,8 789 3,4 608 2,4 

Svin 
    

177 1,9 280 2,8 

Total summa 1000 130,8 1040 143,8 2603 71,4 2706 75,2 

Källa: Egna beräkningar utifrån BiSOS samt uppgifter från prästerskapets inlämning till 

tabellkommissionen 1805 och 1820, relaterat till åkerarealen vid storskifte. 

Skalan värdesätter boskapen till följande: Häst=1,5 (NE), unghäst=0,75 (NE), nötkreatur=1 (NE), 

ungnöt/kalv=0,5 (NE), får=0,1 (NE) samt svin=0,25 (NE). 
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4. Att väva ihop trådarna 

4.1 Sammanfattande diskussion 

Tidigare forskning tyder på att den agrara utvecklingen i Sverige var långt ifrån enhetlig.  En 

mängd regionala undersökningar om jordbrukets expansion och skiftesreformernas inverkan på 

den agrara sektorn har skapat ett lapptäcke av utvecklingsbilden. En allmänt vedertagen 

uppfattning har varit att jordbruket i Mälardalen stagnerade under 1800-talets första hälft; 

framförallt har befolkningsutvecklingen identifierats som betydligt svagare i området än i 

övriga landet. Nyodlingen har antagits följa samma mönster av låg produktivitet. Lars Nyström 

identifierar tvåsädet som grunden till stagnationen. Odlingssystemet skapade ett nyodlingens 

dilemma, ett balansproblem mellan åker- och ängsmarken. Det var, enligt Nyström, först efter 

1860-talet som det fanns incitament att gå över till växelbruk och lösa dilemmat. Andra 

undersökningar av tvåsädesregionen har å andra sidan visat att det skedde en relativt stor 

nyodling direkt efter storskiftet utanför Mälardalen. 

Som ett komplement till tidigare forskning har det här arbetet försökt beskriva den agrara 

utvecklingen i Torstuna härad i Mälardalen. Genom att undersöka nyodlingens utbredning i 

förhållande till ängsmarkens utveckling, eventuell övergång till växelbruk och 

boskapssammansättningen i de enskilda socknarna, har arbetet försökt fastställa hur 

nyodlingens utveckling såg ut under den undersökta perioden, om det går att urskilja någon 

period av starkare nyodling och om denna sedermera kan kopplas till skiftesreformerna.  

Mina resultat av utvecklingsbilden för nyodlingen i Torstuna härad ter sig entydigt; det 

skedde en kontinuerlig uppodling av åkerjord under hela 1800-talet. Emellertid urskiljer sig 

olika perioder med mer eller mindre intensitet. Med hjälp av Göransons uppgifter för Torstuna 

socken har det varit möjligt att studera ett längre utvecklingsförlopp och analysera nyodlingen 

för perioden innan storskiftet. Datan visar att det skedde en pågående nyodling under 1600- och 

1700-talen men att denna var relativt svag. Trots att data saknas, är det inte otillbörligt att säga 

att samma utvecklingsmönster är möjligt även för Härnevi och Österunda socken. Båda dessa 

socknar visar på en hög andel åkerjord per mantal vid tiden för storskifte. Framförallt Härnevi 

uppvisar även flera likheter med Torstuna vad gäller uppodlingstakt. Dessa socknar hade redan 

vid storskiftet en uppodlingsgrad över genomsnittet och en jämförelsevis måttlig nyodling. 

Österunda hade svagare uppodlingsgrad än de båda andra socknarna, medan Vittinge hade lägst. 

Efter storskiftet fortsatte nyodlingen i ungefär samma takt i Torstuna och de andra 

socknarna visar på samma utveckling, vid tidpunkten för laga skifte visar hela häradet på en 

ökning med 25 procent på ca 70 år. Den största nyodlingsfasen skedde efter laga skifte, perioden 
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urskiljer sig med en mycket intensiv nyodling i samtliga socknar. För Härnevi och Österunda 

fortsatte den starka nyodlingstakten med oförminskad styrka ända fram till 1894. Men Torstuna 

och Vittinge minskade intensiteten i nyodlingen vid 1879 även om den fortsatte. För häradet i 

stort skedde en ökning med 75 procent på ca 40 år. Det är framförallt Vittinge socken, den enda 

skogspräglade socknen, som urskiljer sig med en väldigt hög uppodlingstakt på 334 procent. 

Österunda socken, som näst efter Vittinge hade störst skogsareal, hade även den en kraftig 

nyodling. Detta går i samklang med tidigare forskning som visar att det var just skogs- och 

övergångsbygderna som dramatiskt utökade sina åkerjordar, men som också stannade vid en 

lägre uppodlingsgrad än utpräglade slättbygder såsom Torstuna och Härnevi. 

I mellanskiftesperioden visar ängsmarken för samtliga socknar förutom Österunda på en 

kraftig ökning. Det finns två sätt att tolka undersökningens ängsdata och den ökning som går 

att urskilja. Den första möjligheten är att man helt enkelt hade ett trängande behov av fodermark 

och att storskiftet kan ha möjliggjort en viss utökning av ängsmarken. Det är emellertid relevant 

att ifrågasätta om storskiftet verkligen möjliggjorde den kraftiga ökningen av ängsmarken, som 

för hela häradet var en ökning med 59 procent. 

Mer troligt synes vara att det helt enkelt existerar en stor diskrepans mellan uppgifterna i 

storskiftesakterna och laga skiftesakterna och att ängen är underredovisad. Medan 

storskiftesakterna tydligt uppger vilka jordlotter som ligger på inägorna och utmarkerna är 

osäkerheten större för kategorin ängsmark och vad som faktiskt skiftades vid laga skiftet. 

Arealen för inägorna var i de flesta fall mer omfattande vid laga skifte än vid storskiftena. 

Sannolikt registrerades och skiftades även till viss del utmarksängarna vid laga skiftet. Ängen 

bör i sådana fall ha varit (minst) lika omfattande vid storskiftet som vid laga skiftet, även om 

detta inte syns i diagrammen och tabellerna. Efter laga skifte minskade emellertid ängsarealen 

i samtliga socknar dramatiskt, de sjönk till mycket låga nivåer fram till 1894, efter 1894 syns 

en liten återhämtning. 

För foderväxtodlingen har uppgifterna för nedslagsåren 1879 och 1894 visat att samtliga 

socknar hade en växande andel foderväxtodling (gräs och andra foderväxter och vårsäd) av sin 

åkerjord. 1879 hade häradet 21,7 procent av åkerjorden i träda och 20,4 procent höstsäd som 

vid 1894 hade sjunkit till 15,6 respektive 14,4 procent. Samtidigt ökade gräs och andra 

foderväxter samt vårsäden från 28,2 och 26,6 procent till 35,6 och 29,9 procent. Den socken 

som särskiljer sig är Vittinge som hade en väldigt låg andel träda och höstsäd och en hög andel 

gräs och andra foderväxter samt vårsäden redan 1879. Den höga graden av nyodling i Vittinge 

och det relativt höga produktionsdjursantalet kan båda kopplas till socknens skogspräglade 

sammansättning. 
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Det kan konstateras att det var en sammansatt utvecklingsprocess i flera led, en fullvärdig 

övergång till växelbruk skedde inte i en handvändning med laga skifte. Vårsädens samt gräs 

och andra foderväxter integrering i det traditionella tvåsädet pågick i alla fall fram till 1894.  

För både Torstuna och Vittinge har studien haft möjlighet att studera 

boskapssammansättningen i ett längre perspektiv. Detta har gjort det möjligt att dra vissa 

slutsatser om boskapsstockens utveckling för tiden före den mest intensiva nyodlingen. Mellan 

åren 1805-1820 tycks det inte ske några särskilt dramatiska förändringar i boskapsstockens 

sammansättning. Det måste ha ägt rum en stor satsning på dragdjur (oxar och hästar) mellan 

1820 och nedslaget 1879. Detta är under perioden av stark nyodling, med en snabbt 

expanderande åkerjord och drastiskt sjunkande ängsarealer. Efter 1879 minskade istället antalet 

dragdjur till förmån för produktionsdjur i form av kor, får och svin. Produktionsdjurens ökning 

kan även kopplas till expansionen av mejerivaruproduktion under samma tid och till detta måste 

även den växande foderväxtodlingen kopplas. 

4.2 Om nyodling och skifte i Torstuna härad 

Det är påtagligt att flera förändringsprocesser, intimt sammanlänkade med varandra, var 

verksamma under den undersökta tiden. Framförallt två processer går att urskilja: Särskilt tiden 

1850-1879 urskiljer sig som ytterst dynamisk. Det är tydligt att den kraftigaste nyodlingen 

sammanfaller med en dramatisk minskning av ängsmarkerna och en ökning av dragdjurens 

andel av boskapsstocken. Detta måste kopplas samman med de höga spannmålspriserna som 

gav bönderna ett stort incitament att nyodla och utöka den spannmålsodlade arealen. Samtidigt 

som denna expansionsfas skedde började marknaden förändrades och incitament skapades för 

att möta den nya efterfrågan på kött- och mejeriprodukter på 1870-talet. En period började där 

spannmålen, i Torstunas fall rågen, som dominerat som den viktigaste avsalugrödan i fler 

hundra år, föll i pris i förhållande till mejeriprodukter. Med denna fas intensifierades 

övergången till foderväxtodling eftersom avkastningen av hö var betydligt större från den 

odlade vallen än den ”naturliga” ängen. En omläggning från dragdjur till produktionsdjur går 

att urskilja under samma tid 1879-1894. 

Slutsatsen måste vara att nyodlingen och produktionsexpansionen skedde inom ramen för 

det traditionella tvåsädet, som under samma tid var under press och snart skulle genomgå 

förändring. Kronologiskt stämmer alltså inte riktigt antagandet att växelbruket var anledningen 

till produktionsökningen. Undersökningen visar att laga skifte i de allra flesta fall genomfördes 

på 1840- och 1850-talet, medan foderväxtodlingen troligen inte genomgick en drastisk ökning 

förrän några årtionden senare. Behovet av foderväxtodling för att möta de nya 
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marknadsförhållandena var alltså inte anledningen till att bönderna skiftade jorden på 

1850-talet. 

En möjlighet är att byar genomgick skifte när de nått gränsen för sin uppodlingskapacitet 

inom det rådande odlingssystemets förutsättningar. Både innan storskifte och sedermera laga 

skifte, kan skiftet ha nyttjats för att på nytt kunna återinföra odlingsmöjligheter. Samtida 

betraktare rapporterade om förhållanden som skulle kunna tolkas som ett nyodlingens dilemma 

i området, både Grau vid 1750-talet, landshövdingen i Västmanlands län på 1820-talet samt 

finanskommittén 1859 om 1830-talet. Huruvida det förhöll sig så, är svårt att säga. Min 

undersökning tyder som tidigare nämnts på att nyodlingen var relativt svag mellan 1650-talet 

och storskiftet, kanske på grund av att ängs- och utmarker var hårt pressade. Storskiftets 

rationalisering och hopslagning av jordlotter innebar en möjlighet att fortsätta med nyodlingen, 

troligen genom att uppodla gärdesäng. Datan över ängsmarkerna under mellanskiftesperioden 

försvårar någon entydig slutsats. Möjligen hade odlingsmaximum ännu en gång nåtts på 1820-

talet och odlingsmöjligheterna i Torstuna härad återigen blivit gynnsamma i och med laga 

skifte. När det blev påtagligt att laga skifte var förutsättningen för att fortsätta med den lukrativa 

nyodlingen blev kostnaderna för denna lägre än att behålla de kollektiva rådigheterna vid 

tegsystemet: 

 

[S]å länge intäkterna från elimineringen av kollektiva rådigheter var låga i förhållande till kostnaderna, var 

incitamenten att definiera och upprätthålla individuella rådigheter svaga. När denna relation förändrades så 

att de potentiella intäkterna ökade blev incitamenten starkare och verksamhet med denna inriktning 

ökade.146 

 

Varför man valde att genomgå skifte så sent i häradet är fortfarande en gåta. Utifrån 

undersökningen kan det emellertid konstateras att balansen mellan åker- och ängsarealen i allra 

högsta grad var en aktuell problematik. Det råder få tvivel om att det var ängsmarken som 

odlades upp till åkerjord. Den knappa resursen i Torstuna under 1800-talets första hälft tycks 

ha varit fodermarken till boskapen och med bristande ängsmarker blev det omöjligt att nyodla. 

Värdet på denna resurs ökade, eftersom det fanns ett växande behov och minskande arealer. 

Enligt Petterssons teori skapades det incitament för de berörda individerna att skapa exklusiva 

individuella rådigheter, alltså att genomgå laga skifte.  

Omfattningen av de potentiella intäkter som det skulle innebära att frångå tegskifte (och 

ändra rådighetsmönster) påverkades alltså av förändringar i ekonomiska omständigheter och 
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balansen mellan åker och äng. Inkomstökningen som det innebar att nyodla gick helt enkelt inte 

att realisera med det existerande rådighetsmönstret för tegsystemet.  

Med laga skifte höjdes incitamentet till nya investeringar. Fördelningen av 

konsekvenserna av nyttjandet av både äng och åker hamnade och koncentreras på den enskilde 

individen i och med övergången till privata rådigheter. Detta minskade risken för att 

överutnyttja markerna och ”the common-pool problem” kunde undvikas. En av de absolut 

viktigaste aspekterna i övergången var att genom att bryta upp gärdessystemet och tegskiftet 

blev det enklare för den individuelle bonden att själv planera sin odling, fördela risktagande 

och kostnader för åker- och ängsbalansen och att därmed överbrygga nyodlingens dilemma. 

Den intensiva nyodling som ägde rum var en direkt konsekvens av laga skifte och den 

förändring av rådigheter och odlingsorganisation som dessa innebar för bysamhället. 
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5. Käll- och litteraturförteckning  

5.1 Tryckta källor 

5.1.1 Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)  

Serie N: Jordbruk och boskapsskötsel, 1879 

Serie N: Jordbruk och boskapsskötsel, 1894 

Ekonomisk karta Torstuna härad 1914 

5.2 Otryckta källor 

5.2.1 Lantmäterimyndighetens arkiv 

Storskiftesakter för byar i Torstuna, Härnevi, Österunda och Vittinge socken. 

Laga skiftesakter för byar i Torstuna, Härnevi, Österunda och Vittinge socken. 

 

5.2.2 Uppsala landsarkiv 

Torstuna kyrkoarkiv G 2 1850-1859 

Vittinge Kyrkoarkiv G3 1802-1825 
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Bilaga 1. Karta över landskapet Uppland med de undersökta socknarna markerade 

 

Källa: Karta över Uppsala Län med Torstuna härad med underliggande socknar markerade i rött, 

ursprungligen hämtad från http://www.upplandia.se/res/Kartor/uppland1.jpg , hämtad 12/1 2015, och 

använd i Egnahemsintresse – Vems intresse? – egnahemsförsäljning i Trögd och Hagunda härader 1905-

1925. 
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Bilaga 2. Odlingssystem i södra och mellersta Sverige vid 1820-talets början 

 

Källa: Nyström, Lars. Mellan marknad och teknik – regionala mönster i 1800-talets 

befolkningsutveckling i Ett föränderligt agrarsamhälle – Västsverige i jämförande belysning. 1998 s. 

252. 
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Bilaga 3. Åker- och ängsareal per by i Torstuna härad 
  

Storskifte Storskifte Storskifte Laga 

skifte 

Laga 

skifte 

Laga 

skifte 

Socken By År Hektar 

åker 

Hektar 

äng 

År Hektar 

åker 

Hektar 

äng 

Österunda Broby 1773 39,1 15,4 1850 51,0 22,8 

Österunda Brunsta 1774 21,1 6,0 1843 38,6 - 

Österunda Bångsbo Södra 

utjord 

1816 11,4 3,2 1883 25,7 2,1 

Österunda Bångsbo Norra 1817 13,4 19,4 - - - 

Österunda Domta 1766 128,4 73,1 1851 145,8 52,2 

Österunda Hällby 1769 27,7 9,5 1846 35,2 10,5 

Österunda Hässelsta 1770 25,3 12,6 1862 39,1 15,6 

Österunda Kälsta 1774 51,4 38,1 1880 87,5 25,7 

Österunda Ledsberga 1767 22,4 1,5 - - - 

Österunda Lydinge 1815 23,3 13,9 1881 61,8 6,4 

Österunda Prästbo utjord 1807 3,0 14,3 - - - 

Österunda Rysjö - - - 1852 49,9 30,1 

Österunda Salinge 1774 16,3 25,3 1854 32,2 24,7 

Österunda Skälby 1773 35,6 4,3 1848 37,6 3,5 

Österunda Sonkarby 1770 49,0 - 1844 98,3 27,2 

Österunda Stubbo utjord 1773 10,0 11,4 - - - 

Österunda Syllby/Sillby 1766 27,3 13,5 1872 39,8 9,8 

Österunda Ulvsta 1767 26,8 14,9 1846 38,0 29,7 

Österunda Åby 1772 28,5 11,4 - - - 

Österunda Ål 1767 29,3 17,8 1876 48,7 16,8 

Härnevi Danskebo 1794 33,6 10,5 1850 35,1 8,0 

Härnevi Lilla Härnevi 1767 74,2 42,9 1856 92,3 74,5 

Härnevi Stora Härnevi 1774 142,8 - 1854 111,7 75,2 

Härnevi Rotbrunna 1784 75,7 49,5 1857 96,8 52,9 

Härnevi Rönna 1773 52,9 75,8 1852 105,2 62,8 

Härnevi Äs 1814 82,1 - 1859 97,1 31,2 

Vittinge Axsjö 1787 - - 1852 29,2 43,5 

Vittinge Backa - - - 1928 - 64,1 

Vittinge Boksta 1776 52,4 25,7 1850 66,3 87,0 

Vittinge Brunkebo 1791 21,8 41,6 1858 24,8 37,5 

Vittinge Brunsätra 1776 17,4 - 1852 24,3 50,4 

Vittinge Gillberga 1799 - 56,3 1852 101,8 121,5 

Vittinge Grimle 1767 49,9 32,7 1858 55,3 72,7 

Vittinge Holm 1774 32,2 57,4 1852 47,4 87,4 

Vittinge Mårtensbo 

utjord 

1774 - 12,0 - - - 

Vittinge Ingesbo - - - 1852 10,9 31,1 

Vittinge Julmyra 1750 12,8 7,9 - - - 

Vittinge Kättbo 1812 28,4 16,5 1882 - 6,7 

Vittinge Myrkarby 1774 19,5 42,4 - - - 

Vittinge Mälby 1773 23,8 9,0 1843 46,5 36,6 

Vittinge Nickbo - - - 1843 13,4 44,0 
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Vittinge Näsbo 1772 17,9 92,9 1852 25,7 70,1 

Vittinge Nässelsta 1766 40,1 - 1844 58,3 70,7 

Vittinge Säby 1794 31,3 32,7 1866 59,7 55,7 

Vittinge Ösby 1794 34,6 34,2 1864 50,0 103,3 

Torstuna Djurby 1768 48,5 23,2 1850 54,0 23,8 

Torstuna Ekeby 1780 24,3 9,9 1859 29,2 9,0 

Torstuna Grinda 1771 79,5 40,6 1864 92,5 71,7 

Torstuna Holmsta 1774 46,4 15,4 1850 52,9 20,4 

Torstuna Hyvlinge 1773 102,8 60,3 1848 107,7 74,4 

Torstuna Härled 1770 51,4 10,3 1879 58,8 6,6 

Torstuna Högstena 1771 49,0 5,8 1874 54,9 17,5 

Torstuna Jädra 1780 66,3 36,0 1856 74,6 36,6 

Torstuna Kungs-Husby 1787 49,9 24,8 1861 55,3 64,3 

Torstuna Kylsta 1773 64,8 60,3 1848 84,5 19,3 

Torstuna Källinge 1809 46,0 6,5 1865 60,3 30,2 

Torstuna Kärvskog 1769 35,7 13,9 1865 39,1 21,9 

Torstuna Kävlinge 1772 42,3 21,4 1874 77,6 17,5 

Torstuna Myrsjö 1772 44,0 26,7 1844 60,3 36,7 

Torstuna Nibble 1773 49,5 25,7 1852 56,8 30,2 

Torstuna Nydala 1774 60,8 18,4 1852 69,7 47,0 

Torstuna Orsta 1772 50,9 21,6 1861 58,3 28,0 

Torstuna Rung - - - 1852 41,5 30,6 

Torstuna Sista 1770 44,0 17,4 1848 50,7 14,8 

Torstuna Skensta 1769 94,9 107,8 1865 119,6 105,3 

Torstuna Spånga 1770 66,2 29,0 1846 96,9 46,0 

Torstuna Strömsta 1780 33,2 11,4 1858 42,1 10,3 

Torstuna Tibble 1757 99,4 69,7 1852 113,6 99,3 

Torstuna Torslunda 1771 86,5 33,7 1848 99,5 35,3 

Torstuna Torstunaby 1768 125,0 105,7 1856 161,1 128,9 

Torstuna Vallby 1812 30,2 13,9 1864 34,6 27,2 

Torstuna Vallsbrunna 1772 45,5 14,6 1850 52,4 36,5 

Torstuna Vappeby 1773 109,2 42,1 1843 125,0 41,6 

Torstuna Vånsjö 1776 127,0 73,2 1864 95,3 52,1 

Torstuna Ytter-Kålsta 1771 29,7 10,9 1851 50,9 34,0 

Torstuna Åby 1769 24,2 - - 25,6 - 

Torstuna Åsby 1787 26,3 7,1 - 33,2 - 

Torstuna Över-Kålsta 1774 65,8 62,3 1851 75,6 65,2 

Summa hektar åker 
 

3351,7 1965,2 
 

4285,2 2846,4 

Källa: Skiftesakter, BiSOS samt Ekonomisk karta. 


