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Abstract
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This thesis analyses the role of loans and credit for Swedish freeholders (skattebönder) from
1770 to 1870. Particular emphasis is placed on the importance of credit for investments to
improve agricultural operations, acquire land and respond to rural crises from the household
perspective. Three parishes in Mälardalen form the area under investigation. Probate inventories
after freeholders together with title deeds and mortgages are the most important source material
of the study.The study shows that the way freeholders used credit changed in connection to
changing institutional circumstances and shifting rural economic conditions. At the end of the
eighteenth century, freeholders’ farming was profitable. The households generally had rather
small debts during this period and credits were primarily used for daily transactions. Agriculture
expanded in the district until 1815, but this expansion was followed by weaker growth with
declining profitability for the freeholders up until around 1850. From 1815, the credit market
changed as the Swedish National Bank started to offer beneficial loans. The debts held by
freeholders grew rapidly from the 1810s up until about 1850. It is in the thesis shown that the
rising indebtedness was caused by both a greater need for capital and by a change in the supply of
credit. Land prices increased during the good years and remained at a high level. The households
on average made larger land acquisitions than before, which required more capital. Declining
profitability in agriculture and crop failures meant that credits were needed to cover income
losses and to maintain a material standard. Finally, the availability of preferential bank credits
made the freeholders borrowing more. The loans from the National Bank could be seen as a
substitute for the limited opportunities to reclaim land in the district. With new loans, households
could acquire more land, which was the only way to increase the households' income. However,
this with necessity resulted in a continuous reduction of the number of landowners. This process
was accentuated in the 1820s and 1840s, when a series of bankruptcies occurred among the
landowning farmers.
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Ditt engagemang, alla värdefulla råd och kommentarer liksom den forsknings-
glädje som du förmedlar har betytt otroligt mycket för mig, tack Mats! 

Flera personer har läst manus och bidragit med synpunkter. Jag vill speci-
ellt nämna den bäste av rumskamrater, Måns Jansson som kommit med kloka 
råd och bidragit med betydelsefulla kommentarer. Även ett stort tack till Her-
man Bengtsson som läst manus i slutfasen och som med sin skarpa blick har 
räddat mig från åtskilliga grodor och ovigt språk. Ett särskilt varmt tack vill 
jag också rikta till min fina vän Ia Genberg som läst och föreslagit många 
språkliga förbättringar. Du är en stjärna, tack Ia! Jag vill också tacka Patrick 
Svensson som agerade opponent på mitt slutseminarium och kom med värde-
fulla synpunkter, även stort tack till Håkan Lindgren som kommenterade ma-
nus i halvtid. Fredrik Sandgren och Göran Ulväng ska ha stort tack för att de 
i slutfasen läste och kom med kloka råd som bidrog till att förbättra slutresul-
tatet. Sarah Linden Pasay har förbättrat de engelska avsnitten på kort tid, stort 
tack Sarah! Tack också till Måns, Sarah och Linn med vilka jag delade min 
första tid som doktorand.  
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Tack också till alla andra kollegor vid ekonomisk-historiska institutionen 
som bidrar till att skapa en god forskningsmiljö och en bra stämning. Jag vill 
särskilt nämna Karin Ågren, Kristina Lilja och Marie Ulväng som gjorde att 
jag från första början känt mig välkommen och hemma här. Ni har dessutom 
alltid peppat mig och fått mig att tro på det jag gör. Tack också till Pamela 
Tipmanoworn, Petra Millbert och Jenny Björkegård för att ni får allt att fun-
gera. Ni är toppen! 

Jag vill också tacka all hjälpsam personal på Landsarkivet i Uppsala. Mina 
chefer på Upplandsmuseet, Håkan Liby och Bent Syse, har gett mig tjänstle-
digt och alltid varit positiva till min fördjupning i det uppländska agrarsam-
hället. Varmt tack till er som gjort detta möjligt. Tack också alla andra kolle-
gor på Upplandsmuseet för uppmuntran. Stort tack till Krister Wedholm som 
gjort kartor och skannat Torslunda-arkivet. Tack också till Olle Norling och 
Bengt Backlund för fotoarbeten. Min proffsiga vän Stina Oldmark trollade 
fram den bästa omslagsbilden, tack Stina! Jag vill också passa på att framföra 
mina varma hälsningar till alla Torstunabor som jag träffat och lärt känna ge-
nom åren, många av er släkt med de personer vars ekonomi jag studerar i av-
handlingen! Tack för trevlig samvaro på våra kurser i Grinda! Jag vill särskilt 
tacka Krister Andersson för Torslunda-arkivet och Folke Welén för att ha ord-
nat med fotografering av Norrgårdstapeten. 

Jag vill också tacka min pappa Robert för att han på så många sätt har bi-
dragit till att den här avhandlingen har blivit färdig. Ett varmt tack pappa för 
allt ditt stöd! Även tack till min fina syster Lotta, vilken som den trognaste 
supporter alltid hejat på. Du är den bästa syster man kan tänka sig! 

Slutligen vill jag rikta mig till min älskade lilla familj. Tack Tony för allt 
du gör för mig, du är fantastisk! Mira, Alma och Hedda, ni gör mig glad och 
lycklig varje dag! 
 

 
Uppsala, februari 2018 
 
Marja Erikson 
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KAPITEL 1 
Inledning 

Våren 1847 gick skattebonden Per Olsson i Torstuna socken i västra Uppland 
i konkurs. Ett virrvarr av låneförbindelser och borgenärskap uppdagades i 
konkurshandlingarna. Inte mindre än 78 fordringsägare hade ekonomiska in-
tressen i boet och både Rikets Ständers bank och Rikets Ständers Banco Dis-
kontverk begärde att få tillbaka sina utlånade pengar. Konkursen blev besvär-
lig och tog lång tid att utreda. Per Olsson hade inte bara lånat pengar och fått 
krediter av andra utan han hade också lånat ut stora summor och gått i borgen 
för en rad bönder. Per Olsson och hans maka Brita Kajsa Ersdotter hade varit 
ekonomiskt expansiva och både köpt och sålt jordbruksfastigheter. Trots att 
de var jordägare hade de dessutom arrenderat jord. Hushållets ekonomiska si-
tuation blev ohållbar i samband med ett par svåra missväxtår i mitten av 1840-
talet då jorden inte gav den beräknade avkastningen. Familjen tog nya lån för 
att täcka de gamla och till slut brakade hushållets ekonomi samman.1 

På hösten 1847 kördes den då vansinnige Per Olsson till hospitalet i Upp-
sala, där han avled 46 år gammal. Om det var den personliga ekonomiska kra-
schen som faktiskt förorsakade galenskapen berättar inte källorna.2 

En granskning av kronofogdens utmätningsdiarier från mitten av 1840-talet 
visar att Per Olsson var långt ifrån ensam bland bönderna i trakten om att ha 
tagit stora lån från privatpersoner och från Rikets Ständers bank, Sveriges riks-
bank. Riksbanken hade en rad fordringar på bondefamiljer i häradet och ef-
tersom räntor och amorteringar inte hade betalats krävde banken utmätning av 
egendomarna.3 

Även andra källor berättar om hög skuldsättning hos bondehushållen i 
denna mellansvenska spannmålsbygd. 1844 skrev länsmannen i sin ekono-
miska rapport om förhållandena i distriktet att: Det allmänna välståndet åter 
är icke särdeles och prisvärdt, ty de fleste jordbrukare äro gälldbundna i Ban-
ken och Disconten samt andra allmänna Cassor, ävensom hos Köpmän, Aukt-
ionsförättare och några enskilte förmögnare personer i och utom orten.4 Ett 
år senare hade bygden drabbats av svår missväxt och sockenstämman begärde 

                               
1 Konkursakter FIVb:3, ingivna till Svea Hovrätt 1846‒1851, Torstuna häradsrätt, ULA. 
2 Husförhörslängd AI:16, s. 301, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
3 Exekutionsdiarier C II:31844–50, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
4 Underlag till femårsberättelsen från Väsby fögderi 1839‒1844, Länsstyrelsen i Västmanlands 
län: Landskansliet, DXIII nr 4, 1844, ULA. 



 16 

nödhjälp från Kungl. Maj:t eftersom församlingen saknade försörjningsmöj-
ligheter: … då alla dess tillgångar äro medtagne genom överdrivna skuldsätt-
ningar, tillkomne dels genom alltför vidt utsträckt begagnande af de lånetill-
fällen, statens allmänna låneinrättningar erbjudit, dels ock genom de ytterst 
knappa skördar, som under flera år efter hvarandra ägt rum.5 Läget var de-
sperat. Området var drabbat av århundradets värsta missväxtkris och bönderna 
var starkt skuldsatta. 

Den svåra situationen för bondehushållen i Torstuna härad under 1840-talet 
väcker frågor om deras ekonomi och ekonomiska agerande. Denna avhandling 
behandlar krediter och skuldsättning hos skattebönder mellan 1770 och 1870, 
bondejordbruket i Mälardalen och böndernas ekonomiska förhållanden. 

Utgångspunkt – krediter i en stagnerande agrar ekonomi 
En rad studier har visat att krediter spelade en fundamental roll för ekonomin 
i det förindustriella agrarsamhället. Krediter var betydelsefulla, till och med 
nödvändiga för bondehushållens försörjning och näringsverksamhet. Krediter 
behövdes för dagliga transaktioner, för att betala skatter och räntor, för att 
klara inkomstbortfall samt för att kunna göra investeringar.6 I forskningen om 
bönders skuldsättning och krediter i det förindustriella Europa kan två över-
gripande tolkningar urskiljas. En traditionell uppfattning av bönders skuldsätt-
ning utgår från att bönder var ekonomiskt utsatta och att krediter därför var 
oumbärliga för att klara de försörjningssvårigheter som den agrara ekonomin 
innebar. Enligt detta synsätt ökade skuldsättningen hos bönderna särskilt un-
der ekonomiskt svåra tider, vid missväxt eller i tider då sjukdomar slog ut 
kreaturen. Jordbrukare tog krediter för att överbrygga sådana inkomstbortfall 
och de som inte klarade påfrestningarna tvingades lämna sina gårdar.7 

Det andra synsättet representerar en helt annan syn på bönders krediter, där 
dessa i första hand har setts som viktiga för att kunna genomföra investeringar. 
Skulder kopplas i dessa studier snarare till kreditvärdighet och ekonomiska 
nätverk än till bönders ekonomiskt utsatta position. Senare decenniers forsk-
ning har fört fram krediter som särskilt betydelsefulla i jordbrukets omvand-
ling under 1700- och 1800-talen. Flera företeelser i denna omvandlingspro-
cess var kostnadskrävande, varför jordbrukarna behövde mer kapital och där-
med mer krediter än tidigare. Nyodlingen, skiftena som innebar nybyggnation 
och flyttning av bebyggelse, nya redskap och maskiner samt dyrare kreatur 
förde med sig ökade kapitalbehov. Ett i högre grad kommersialiserat jordbruk 
bedöms också ha haft ett större behov av krediter. Jordförvärv till ökade jord-
priser har förts fram som en av orsakerna till bönders ökade kapitalbehov och 

                               
5 Sockenstämmoprotokoll KI:3 1845‒55, 28/9 1845, Torstuna kyrkoarkiv, ULA 
6 Schofield och Lambrecht (2009). 
7 Sabean (1990), s. 19; Rosenthal (1993), s. 129‒157; Béaur (2009), s. 155‒158. 
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i förlängningen ökad skuldsättning. Hur dessa kredit- och kapitalbehov såg ut 
och hur jordbrukarna erhöll kapital för att kunna finansiera investeringar är 
väsentliga frågor för att förstå dynamiken i den förindustriella agrara ekono-
min.8 

Den agrara omvandlingen under 1700- och 1800-talen 
Den svenska landsbygden och jordbruket omvandlades under 1700- och 1800-
talen i flera grundläggande avseenden. Processen som brukar benämnas den 
agrara revolutionen har av svenska forskare förlagts till perioden från omkring 
1750 och fram till omkring 1870. Produktionsökning och en ökande arbets-
produktivitet i jordbruket brukar vara i centrum då den agrara revolutionen 
ska beskrivas, liksom också befolkningsökningen och möjligheterna till för-
sörjning av ett större antal människor. Både effekterna av olika företeelser lik-
som drivkrafterna för omvandlingen har diskuterats ingående.9 

Sverige var dock långt ifrån ett likformigt land i den agrara omdaningen. 
Skilda regioner i landet präglades av olika utveckling och ekonomisk tillväxt-
takt. Den övervägande delen av den forskning som tecknat bilden av den 
svenska agrara revolutionen har utförts genom studier i områden framför allt 
i Västsverige, Bergslagen och Skåne. Hur utvecklingen såg ut inom dessa om-
råden har därför präglat den generella bilden av hur den agrara omvandlings-
processen gick till, vilka faktorer som lyfts fram som centrala, och tidpunkter 
för förloppet.10 Mälardalens agrara historia är däremot belyst i jämförelsevis 
liten omfattning. Skattebönder har generellt pekats ut som en pådrivande och 
viktig grupp för den agrara omvandlingen i Sverige under 1700- och 1800-
talen, men när det gäller Mälardalen är kunskapen om deras jordbruk och eko-
nomiska agerande relativt begränsad.11 Det är framför allt de adliga godsen 
som har fått prägla bilden av den agrara utvecklingen i Mälardalen.12 Tidigare 
forskning har pekat på ett par företeelser som utmärkte det agrara Mälardalen 
under 1700- och 1800-talen. Ett karaktärsdrag som särskilt brukar framhållas 
är att det var godsdominerat och att de sociala skillnaderna inom landsbygds-
befolkningen var stora.13 Ett annat historiskt karaktärsdrag var jordbrukets 
höga kommersialiseringsgrad. I Mälardalens jordbruksbygder producerades 

                               
8 Sabean (1990), s. 47; Gadd (2000), s. 326‒328; Magnusson (2002), s. 210; Schofield och 
Lambrecht (2009), s. 3‒4. 
9 Isacson (1979), s. 10‒11; Magnusson (1996), s. 89 f., s. 183 ff.; Möller (1989), s. 22‒32; Gadd 
(2000), s. 11‒15, s. 232; Schön (2007), s. 50ff. 
10 Winberg (1975), s. 90 ff.; Isacson (1979), s. 70ff.; Gadd (1983), s. 97f, 107f.; Olai (1983), s. 
151; Ydborn (1984); Herlitz (1988); Peterson (1989), s. 29 ff.; Rosengren (2001); Wiking-Faria 
(2009), s. 133ff.; Hallberg (2013), s. 80ff. 
11 Se dock Ulväng (2004), främst om bebyggelsens utveckling; Köll (1983) om den redskaps-
tekniska utvecklingen. 
12 Magnusson (1980); Jonsson (1980); Ulväng (2008). 
13 Utterström (1957), s. 45, s. 60‒63; Winberg (1975), s. 32; Gadd (2000), s. 89. 
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tidigt ett överskott på spannmål. Såväl gods som bönder var inbegripna i en 
intensiv spannmålshandel, framför allt med råg, redan på 1600-talet.14 

Ytterligare ett kännetecknande drag i Mälardalens landsbygdsutveckling 
var att regionen stagnerade befolkningsmässigt från slutet av 1700-talet fram 
till 1860. Den snabba folkökningen i andra delar av landet under samma pe-
riod har tolkats som uttryck för agrar och ekonomisk expansion som skapade 
möjligheter till omfattande hushållsbildning. Den jämförelsevis svaga befolk-
ningsutvecklingen i Mälardalen har framför allt förknippats med godsens do-
minans, men också med spannmålsjordbrukets begränsade expansionsmöjlig-
heter. Eftersom merparten av jorden som kunde odlas upp redan var tagen i 
anspråk i början av 1800-talet, avstannade den agrarekonomiska utvecklingen. 
Till den avvikande bilden hör också att antalet bondefamiljer minskade kraf-
tigt under första hälften av 1800-talet. En ägokoncentration av bondejorden 
ägde rum, vilket möjligen i förlängningen hade ett samband med den ekono-
miska stagnationen. Detta har inte undersökts närmare. 

Mälardalens agrara och ekonomiska utveckling under 1700- och 1800-ta-
len ger ett motsägelsefullt intryck. Å ena sidan bedrev bönderna här sedan 
länge ett förhållandevis produktivt och kommersiellt jordbruk. Å andra sidan 
har den agrara ekonomin i regionen beskrivits som stillastående från slutet av 
1700-talet till och med första hälften av 1800-talet, just den period som kallas 
den agrara revolutionen. 

Skulder hos skattebönder i Mälardalen 
Med avseende på krediter tagna av bondehushåll väcker den komplexa bilden 
av Mälardalens ekonomi mellan 1750 och 1860 frågor. Vad innebar den tidiga 
och starka marknadsorienteringen hos Mälardalsbönderna för incitament och 
benägenhet att ta krediter, för kreditmarknader och för skuldsättning? Krediter 
har framhållits som ett viktigt medel i jordbrukets omvandling, men vilken 
funktion hade de i bondejordbruket i Mälardalen, där forskningen menar att 
den agrara och ekonomiska tillväxten var låg? Hade bönderna i Mälardalen 
andra kreditbehov än i regioner där den agrara tillväxten var stark? Togs kre-
diter i allmänhet för expansiva ändamål eller för att överbrygga inkomstbort-
fall vid missväxter, som den som drabbade norra Mälardalens spannmålsbyg-
der 1845? 

I denna avhandling är jordägande bondefamiljer (skattebönder) i centrum 
och det är deras ekonomiska agerande i fråga om krediter som i första hand 
undersöks, men deras kapitaltillgångar behöver också utforskas för att skuld-
sättning och krediter ska kunna sättas in i ett sammanhang. För detta fordras 
dessutom en relativt ingående undersökning av böndernas näringsverksamhet. 

                               
14 Magnusson (1980); Bodell (1970); Söderberg (1993). 
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Jordbrukets stagnation i Mälardalen under 1800-talet, som framhålls i littera-
turen, motiverar en undersökning av hur bönderna här bedrev sina jordbruk 
samt om, och i så fall hur, deras ekonomiska situation förändrades. 

Den tidigare forskningen av särskild relevans för min undersökning avser 
tre teman: 

a) Agrara krediter, orsakerna till skuldsättning och utnyttjande av kredit hos 
bönder. 

b) Perioden 1770‒1870 i det svenska jordbruket, den agrara revolutionen. 
c) Mälardalens agrara utveckling. 

Agrara krediter i tidigare forskning 
Undersökningar i flera länder, däribland England, Frankrike och Nederlän-
derna visar att en kreditmarknad existerade på den europeiska landsbygden 
redan under medeltiden. Det har visats att de flesta människor i de tidig-
moderna europiska agrarsamhällena på ett eller annat sätt deltog på kredit-
marknaden, både som fordringsägare och som låntagare. Forskningen om hi-
storiska agrara krediter har bland annat behandlat vilken betydelse kredit-
marknader hade för olika regioners ekonomiska utveckling, hur de såg ut och 
betydelsen av krediter för olika typer av hushåll: Vilka var långivarna, vilken 
karaktär hade krediterna, hur stora var de och vilka var orsakerna till att män-
niskor lånade? Den brittiska ekonom-historikern Sheilagh Ogilvie menar att 
det är rimligt att anta att människor i alla tider önskat jämna ut sin konsumtion 
över tid, finansiera investeringar och överbrygga perioder av ekonomiska svå-
righeter. I en eller annan form har krediter alltid funnits. Hon menar att under-
sökningar av hur kreditmarknaderna såg ut, vilka slags krediter som fanns och 
hur krediterna användes berättar mycket om dåtida samhällen och hur de fun-
gerade ekonomiskt.15 

Under senare decennier har forskare kopplat ihop krediter med ekonomiska 
förändringar och tillväxt i den förindustriella agrara ekonomin. Man har fram-
hållit att kreditmarknadens utveckling gick parallellt med marknadsekono-
mins tillväxt, och att det tidigmoderna europeiska agrarsamhället drevs av kre-
diter på alla nivåer.16 Historikern Craig Muldrew menar att den expanderade 
europeiska ekonomin under tidigmodern tid nästan uteslutande baserades på 
en väl fungerande kreditmarknad. Kontanter var en bristvara.17 I sin bok The 
Economy of Obligation visar Muldrew att möjligheterna att få kredit var en 
grundläggande del i människors försörjning. I 1600-talets England kunde kre-
diter ta sig många olika former. De var alltifrån långfristiga lån med ränta till 

                               
15 Ogilvie et al. (2012), s. 135. 
16 Holderness (1975); Rosenthal (1993); Hoffman (1996), s. 69‒80; Muldrew (1998); Brennan 
(2006); Briggs (2009); Schofield och Lambrecht (2009). 
17 Muldrew (2001), s. 87‒93. 
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korta handelskrediter utan ränta. Själva begreppet kredit var enligt Muldrew 
helt förknippat med en persons anseende. Att få kredit betydde att en person 
var betrodd och att denne kunde betala tillbaka sina skulder. Att förtroende 
var en central del i den tidigmoderna kreditekonomin har även andra studier 
påvisat.18 

Forskningen om krediter och kreditmarknader i det tidigmoderna Västeu-
ropa visar att krediter inte bara nyttjades av fattiga personer för att klara av sin 
försörjning och jämna ut konsumtionen, utan också av mer välbärgade för 
handel med kapitalvaror och för investeringar som kunde förbättra produkti-
viteten i deras näringsverksamheter. Kreditmarknaderna minskade transakt-
ionskostnaderna och skapade ekonomiskt välstånd. En aktiv kreditmarknad i 
samhällen tyder snarare på att det var en blomstrande ekonomi än att det indi-
kerar fattigdom.19 

Forskare som har studerat kreditrelationer i det tidigmoderna europeiska 
agrarsamhället har även visat att krediter både uppträdde vertikalt – från rik 
till fattig – och horisontellt – mellan personer och hushåll med likvärdiga eko-
nomiska resurser. På den engelska landsbygden under medeltiden gav jordä-
gare och bönder krediter till grannar och släkt inom den egna byn - horison-
tellt. Vertikala krediter nådde också utanför bysamhällena då bönderna lånade 
från personer i andra orter. Då var det vanligen fråga om större summor som 
var avsedda för investeringar, medan de horisontella krediterna oftast rörde 
mindre summor. I agrarsamhället bildades långa kedjor av kreditförbindelser 
mellan människor. Krediterna knöt dem alla samman, från rik till fattig och 
tillbaka.20 

Krediter har studerats ur ett flertal aspekter. Bland annat har kvinnors del-
tagande på kreditmarknaden i det tidigmoderna Europa och i Sverige studerats 
i ett flertal vetenskapliga undersökningar. I synnerhet änkor som fordringsä-
gare har uppmärksammats. Forskarna har visat att kvinnor var aktiva på kre-
ditmarknaden, såväl ensamstående som gifta och änkor. Ensamstående kvin-
nor med tillgång till pengar försörjde sig ofta genom att låna ut pengar mot 
ränta.21 

  I landsbygdsområden som låg nära städer och marknadsplatser och där 
jordbruket kommersialiserades tidigare än på andra platser fanns ett större ut-
bud av krediter – kreditmarknaden var mer utvecklad och efterfrågan på kre-
diter var också större. Jean-Laurent Rosenthal har i en studie av ett område i 
östra Frankrike visat att där dominerade två grupper kreditmarknaden: köp-
män och notarier. Köpmännen fungerade som mellanhänder på den lokala kre-
ditmarknaden, och var de dominerande fordringsägarna i området. De lånade 

                               
18 Hoffman (1996), s. 72‒73; Muldrew (1998), s. 3, s. 108; Fontaine (2014); Dermineur (2015). 
19 Schofield & Lambrecht (2009), s. 1–18; Matthews (2009), s. 245–274. 
20 Schofield (2002), s. 110‒119; Briggs (2009a), s. 245. 
21 Holderness (1984), s. 434‒442; Fagerlund (2002), s. 111f.; Perlinge (2005), s. 104f.; Spick-
sley (2007); Dermineur (2009), s. 69ff.; Dermineur (2014); Shepard (2015); Moring och Wall 
(2017), s. 109. 
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upp kapital i större städer och lånade sedan ut till bönder lokalt. Notarierna 
var i Frankrike oerhört viktiga i det lokala ekonomiska livet, vilket har beskri-
vits av flera franska forskare. Notarierna agerade mäklare som förmedlade 
kontakter mellan potentiella gäldenärer och fordringsägare.22 Några motsva-
rande aktörer fanns inte i det svenska samhället. 

För jordbrukande hushåll, vars inkomster var koncentrerade till vissa tider 
på året, var krediter mer eller mindre nödvändiga för försörjningen och för att 
kunna bedriva en agrar verksamhet. Den franske historikern Laurence Fon-
taine redogör i sin bok The Moral Economy: Poverty, Credit, and Trust in 
Early Modern Europe för kreditbehoven hos bönder under tidigmodern tid. 
Han tar upp olika krediter och kreditbehov: Kortsiktiga handlån i spannmål 
togs mellan skördar. Det ledde, menar Fontaine till en negativ ekonomisk 
lånespiral hos bönderna. Vanligtvis lånade de när spannmålspriserna var höga 
och betalade tillbaka när priserna var låga. Handlånen i spannmål komplette-
rades med kontanta lån för att kunna betala skatt, för att kunna finansiera kost-
samma familjehögtider och slutligen krediter på grund av handel med varor. 
Fontaine menar att kreditmarknaden utgick i cirklar från det egna hushållet. 
Kreditbehoven tillgodosågs i första hand i den inre familjekretsen, men om 
inte kapital fanns disponibelt där vidgades sökandet successivt i vidare kretsar. 
Enligt Fontaine stod lån från familjemedlemmar och släkt för lejonparten av 
landsbygdsbefolkningens krediter. Inom familj och släkt fanns därför i all-
mänhet en rad kredit- och skuldrelationer.23 David Sabean framhåller även 
släktrelationer som viktiga för kreditgivningen, och att de underlättade en öm-
sesidig kreditgivning.24 

Krediter har således beskrivits som ett nödvändigt inslag i bönders dagliga 
liv och i deras löpande affärstransaktioner. Forskningen har dessutom visat att 
skuldsättningen ökade bland bönder på den europeiska landsbygden under 
1600- och 1700-talen. Studier av agrara krediter i Holland under 1700- och 
1800-talen visar att bondebefolkningen där framför allt lånade av varandra. 
Kreditgivarna var ofta äldre personer som hade dragit sig tillbaka från jord-
bruket och i praktiken kan sägas ha bedrivit mindre privata kreditinstitut-
ioner.25 

Landsbygden i Sverige 
Sverige var likt andra delar av Europa ett väl utvecklat kreditsamhälle under 
1700- och 1800-talen. Fungerande lånemarknader fanns på den svenska lands-
bygden långt före bildandet av bank- och hypoteksinstituten på 1800-talet. 
Generellt sett gick utvecklingen av den svenska kreditmarknaden från att vara 

                               
22 Rosenthal (1994) s. 293; Rosenthal (1993), s. 131; Derminieur (2015). 
23 Fontaine (2014), s. 42ff. 
24 Sabean (1990), s. 287, s. 370. 
25 Cruyningen, van (2009), s. 102f.; Se Holderness (1976), s. 104‒105; Fontaine (2014), s. 48. 
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informell och främst baserad på personliga kontakter, till att bli formaliserad 
och anonym, även om privata krediter ännu dominerade under 1800-talets 
andra hälft.26 1800-talets nya bankinstitutioner, deras framväxt och utveckling 
över tid har studerats av flera forskare.27 Den privata kreditmarknaden, det vill 
säga krediter som gavs av privatpersoner, har undersökts på ett omfattande 
sätt först under senare decennier. Dessa mer informella former av kreditgiv-
ning var viktigast för kapitaltillgången på den svenska landsbygden. Utlåning 
av pengar mot avkastning i form av ränta var ett traditionellt sätt för hushåll 
att placera ett överskottskapital. Det gjorde att kapital kom ut på kreditmark-
naden. De privata kreditgivarna var oftast släktingar, grannar och vänner.28 

I Sverige har precis som i andra delar av Europa uppmärksammats hur vissa 
personer fungerade som mer eller mindre professionella kreditgivare inom en 
socken eller en bygd. Anders Perlinge behandlar i sin avhandling kreditmark-
naden i en skånsk socken under perioden 1840–1900. Han ägnar stort intresse 
åt så kallade sockenbankirer, som var stora kreditgivare lokalt.29 Tidigare 
forskning har visat att större delen av de privata krediterna på den svenska 
landsbygden var reverslån, men leverantörskrediterna hade också stor bety-
delse.30 

Den största institutionella kreditgivaren i Sverige var fram till mitten av 
1800-talet Rikets Ständers Bank, Riksbanken. Flertalet forskare har visat att 
det i första hand var godsägare och andra större jordägare som lånade från 
Riksbanken.31 Riksbankens Banko Diskontverks lånerörelse var från och med 
1820-talet och ett par årtionden framåt också en viktig kreditgivare för 
svenska jordbrukare.32 Institutionella kreditgivare på lokal nivå var kyrkokas-
sor och sockenmagasinen.  Både kyrkokassorna och magasinen erbjöd lån mot 
ränta, i de senare lånades spannmål. Att låna ut pengar var ett sätt för sock-
narna att förmera sitt kapital. Kyrkokassornas betydelse för kredittillgången 
varierade mellan olika församlingar beroende på tillgängligt kapital. Lånen ur 
kyrkokassorna kunde vara både stora och små.33 De första sparbankerna grun-
dades i Sverige på 1820-talet. De blev viktiga finansiärer för jordbrukare, lik-
som också olika hypoteksföreningar som inrättades under mitten av 1800-ta-
let.34 

                               
26 Lindgren (2002); Lilja (2004); Perlinge (2005). 
27 Nygren (1981); Pettersson (2001); Hellgren (2003); Lilja (2004). 
28 Nygren (1967), s. 11‒16; Martinius (1970), s. 138.; Hoppe och Langton (1994); Svensson 
(2001); (2004); Lindgren (2002), s. 812; Lilja (2004), s. 41 ff.; Perlinge (2005); Nibon (2016). 
29 Perlinge (2005), s. 123–138; Se även: Lindgren (2017), s. 83‒101. 
30 Köll (1983), s. 63; Lindgren (2002), s. 823; Perlinge (2005), s. 71, s. 91. 
31 Martinius (1970), s. 131f.; Nygren (1981), s. 11ff.; Gadd (2000), s. 327. 
32 Utterström (1957), s. 593. 
33 Aronsson (1992), s. 73‒76; Svensson (2001), s. 166‒174; Berg (2007); Ulväng & Murhem 
(2017). 
34 Kuuse (1970), s. 75‒77. 
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De svenska bondehushållens skuldsättning 
Skuldsättning och krediter hos svenska bönder under 1700- och 1800-talen 
har studerats tidigare. Några undersökningar har ingått som delstudier i forsk-
ningsarbeten om kapitalförsörjningen under 1800-talets jordbruksomvandling 
samt om den ekonomiska och sociala differentieringen av bondeklassen. Frå-
gorna som ställts har rört hur skuldsatta bönderna var, om det var större eller 
mindre jordägare som lånade mest, hur kreditmarknaderna såg ut och om 
skuldsättningen ledde till ekonomisk utslagning. Studier har genomförts för 
områden i Västergötland, Dalarna, Södermanland, Småland, Östergötland och 
Skåne.35 

En av de första att behandla kreditgivning i agrar miljö i Sverige var Börje 
Hanssen. I sin avhandling om Österlen på 1700- och 1800-talen beskriver han 
kreditgivningen på landsbygden som en ekonomisk väv. Denna band samman 
hushållen och skapade ett ömsesidigt ekonomiskt beroende mellan grannar 
och släktingar. Hanssen myntade, relaterat till bönders skuldsättning, två be-
grepp: förtroendelån och formallån. De förra var kortsiktiga lån som syftade 
till att lösa tillfälliga likviditetsproblem. Vid sidan av dessa mer informella 
krediter som erhölls från släktingar, vänner och grannar fanns formallånen. De 
erhölls istället, menar Hanssen, i första hand från parter med annan ekonomisk 
och social position. Formallånen var större, löpte över längre tid, hade ofta 
pant som säkerhet och var förbundna med ränta. Enligt Hanssen blev formal-
lånen också vanligare bönder emellan då de ekonomiska och sociala skillna-
derna inom bondebefolkningen blev större under 1800-talet.36 

Utöver Hanssens finns få svenska undersökningar som behandlar bönders 
krediter under 1700-talet. Patrick Svensson har dock genomfört en mindre stu-
die av kreditmarknaden i två skånska landsbygdssocknar för perioden 1775–
1808. Han visar att kapital fanns att låna för sockenborna för både kortsiktiga 
och långsiktiga behov.37 1800-talet är betydligt mer utforskat när det gäller 
krediter och skuldsättning bland svenska bönder. Liksom för andra grupper på 
landsbygden svarade de privata krediterna under hela 1800-talet för huvudde-
len av de lån som togs. Andelen privata krediter hos bönder till och med ökade 
under 1800-talets andra hälft. På det hela taget visar tidigare forskning att de 
svenska bönderna under 1700- och 1800-talen kunde tillgodose sitt kapitalbe-
hov genom att låna pengar av grannar och andra bönder, även om olika in-
stitutionella kreditgivare som sockenkassor också fanns. Tina Hemminki har 
studerat skulder och krediter hos bönder i två socknar på den svenska respek-
tive den finska sidan om Östersjön. Också i hennes undersökning utgjorde de 
privata krediterna utan jämförelse den största delen av böndernas skulder.38 

                               
35 Martinius (1970); Hanssen (1977); Isacson (1979); Köll (1983); Persson (1992); Ågren 
(1992); Hoppe och Langton (1994); Svensson (2001); Svensson (2004). 
36 Hanssen (1977), s. 40ff. 
37 Svensson (2004), s. 1‒12. 
38 Hemminki (2012), s. 375‒403. 
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Att de vanligaste kreditgivarna till bönderna fanns inom en nära krets, 
såsom släktingar och grannar, har också visats av Peter Olausson i hans under-
sökning av storbönder i Värmland. Olausson pekar också på, i likhet med flera 
andra undersökningar, att den privata kreditmarknaden var lokal.39 

Skuldkvoten hos jordägande bondefamiljer, det vill säga skulderna i för-
hållande till värdet på tillgångarna, ökade i genomsnitt under 1800-talet.40 I en 
studie av bönder i Västergötland analyserade Sture Martinius skuldsättningen 
för familjer med olika stort fastighetsinnehav för perioderna 1828–36 och 
1858–66. Under den första perioden var skuldkvoten störst hos yngre jordbru-
kare och familjer med små fastigheter. De hade i genomsnitt skulder som mot-
svarade mer än hälften av tillgångarna. Under den andra perioden var det fa-
miljer med stora fastigheter som var de mest skuldsatta. Martinius kan också 
visa att bönder med olika stort fastighetsinnehav lånade från olika typer av 
kreditgivare. 15 procent av skulderna hos de med de största fastigheterna var 
krediter från Rikets Ständers bank och andra institutionella kreditgivare, me-
dan motsvarande siffra för bönder med små fastigheter var mellan fyra och 
åtta procent.41 

Kulturgeografen Christer Persson undersökte i sin avhandling skulder och 
fordringar hos bönder i den småländska socknen Locknevi mellan 1780 och 
1899. Han visar att skuldsättningen ökade under 1800-talet, i synnerhet under 
1820- och 1830-talen. Småbönder var den mest skuldsatta gruppen, medan 
bönder med mellanstort jordinnehav hade minst skuldandel.42 Detta skiljer sig 
från de resultat som ekonom-historikern Maths Isacson för fram i sin studie 
av By socken i södra Dalarna. Där hade istället bergsmän och bönder med 
stort jordinnehav den största skuldandelen, medan bönder med små jordbruks-
fastigheter var betydligt mindre skuldsatta.43 Isacsons resultat överensstämmer 
med vad geograferna Göran Hoppes och Johan Langtons studier av bönders 
krediter i Östergötland har visat. Även där var bönder med stora jordegendo-
mar mest skuldsatta. Hoppe och Langton tolkar det som att denna grupp tog 
krediter i syfte att förvärva jord.44 

Skattebönder kunde till skillnad från många andra grupper på landsbygden 
ta lån med säkerhet i sina jordbruksfastigheter. Ett fåtal undersökningar finns 
som studerar inteckningskrediter hos bönder under 1800-talet.45 En av dem är 
                               
39Olausson (2007), s. 149f. Se även Svensson (2001), s. 161; Nibon (2016), s. 60; Perlinge 
(2005), s. 93. 
40 Martinius (1970), s. 131f.; Persson (1992), s. 247 ff.; Hoppe och Langton (1994), s. 319; 
Ulväng (2004), tabell 4:16, s. 89.  
41 De ”stora” fastigheterna i Martinius studie ägdes av ståndspersoner och är knappast jämför-
bara med de bondeägda egendomar som fanns i den bygd som jag studerar. Gränsen mellan 
”stort” och ”mellanstort” fastighetsinnehav satte Martinius vid ett taxeringsvärde om 20 000 
riksdaler. Det är flera gånger högre än taxeringsvärdena på Torstunaböndernas fastigheter. Mar-
tinius (1970), s. 129‒138. 
42 Persson (1992), s. 250‒251. 
43 Isacson (1979), s. 157‒159. 
44 Hoppe och Langton (1994), s. 332. 
45 Hoppe och Langton (1994), s. 316‒333; Svensson (2001), s. 176ff.; Perlinge (2005), s. 84f. 
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Patrick Svenssons studie av inteckningslån i ett par skånska socknar mellan 
1800 och 1870. Han visar att inteckningslånen, liksom kreditbeloppen ökade 
under andra hälften av 1800-talet. De privata krediterna dominerade också 
bland inteckningslånen. 85 procent av lånen kom från privata kreditgivare och 
15 procent av krediterna var från institutioner. Skånska hypoteksföreningen 
var den största kreditgivaren till bönderna i slutet av 1850- och under 1860-
talen.46 

Göran Hoppe och John Langton har även undersökt inteckningarna i ett par 
socknar i Östergötland under 1820-talet. De visar att privata inteckningslån 
dominerade också bland de östgötska bönderna. I en av de studerade sock-
narna var 15 procent av lånen från institutionella kreditgivare, varav ett fåtal 
var från Rikets Ständers bank. Krediter från de institutionella kreditgivarna 
var på enskilt större belopp än de från privatpersoner, vilket gällde både i 
Svenssons skånska studie och för Hoppe och Langtons undersökning i Öster-
götland. De senare har också studerat inteckningslånen tagna av bönder på 
1850-talet. Både inteckningar och krediter från institutioner var då vanligare 
än 30 år tidigare.47 

Defensiva och offensiva krediter 
Varför hushåll tog lån och krediter framgår sällan i historiskt källmaterial. Få 
empiriska studier har kunnat visa hur lån och krediter använts hos bondehus-
håll, även om hypoteser inte saknats. Något som försvårar tolkningen är att 
bondehushåll i det förindustriella agrarsamhället både var konsumtions- och 
produktionsenheter. Krediter kan därmed inte relateras uteslutande antingen 
till jordbruksproduktion eller konsumtionsbehov.48 Jag har inledningsvis 
nämnt att två tolkningsmodeller kan urskiljas i forskningen om krediter och 
skuldsättning hos bönder. De två synsätten kan ses som uttryck för ”goda” 
respektive ”dåliga” krediter. Med samma innebörd finns distinktionen mellan 
begreppen att ”ta lån” i positiv mening och ”skuldsätta sig”, i negativ mening. 
Begreppen offensiva lån för investeringar och defensiva lån för att klara hus-
hållet försörjning är två andra begrepp som använts.49  

Phillip Schofield och Thijs Lambrecht diskuterar i boken Credit and the 
rural economy in North-western Europe, c 1200-1850 olika tolkningar som 
gjorts av krediters betydelse för enskilda hushåll och för tillväxten i lands-
bygdsekonomier. De lyfter fram både offensiva och defensiva tolkningar, men 
menar att de två förklaringsmodellerna kan betraktas som två idealtyper och 

                               
46 Svensson (2001), s. 187‒194. 
47 Hoppe och Langton (1994), s. 316‒323. 
48 Schofield och Lambrecht (2009), s. 93; Brennan (2006), s. 178. 
49 Olausson (2007), s. 149. 
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sällan helt kan renodlas.50 De svenska ekonom-historikerna Mats Olsson och 
Patrick Svensson resonerar i liknande termer.51 

Enligt det första synsättet kan bönders skuldsättning ses som en konsekvens 
av ekonomisk utsatthet. Krediter var något som hushållen tog för att överleva 
i svåra tider. Stor skuldsättning kunde dessutom leda till ekonomisk utstöt-
ning. Missväxter och fallande priser på jordbruksprodukter har härvidlag setts 
som viktiga orsaker till bönders kreditbehov.52 Äldre agrarforskning tog fasta 
på böndernas ekonomiskt utsatta position med osäkra försörjningsförhållan-
den, hårt skattetryck och pålagor, och har menat att krediter hos bondebefolk-
ningen främst fyllde funktionen att klara försörjningen vid ekonomiska svå-
righeter. Krediterna har setts som nödvändiga i ett subsistensjordbruk, inte för 
att de var önskvärda för hushållen utan för att bönderna var tvungna att ta till 
dem.53 Sådana krediter kan uttryckas som defensiva. 

I studier om den ekonomiska differentieringen inom bondebefolkningen i 
Sverige under 1700- och 1800-talen har hushållens skuldsättning varit en vik-
tig komponent. Skuldsättning i det sammanhanget har i första hand tolkats 
som något ogynnsamt. Hög skuldsättning gjorde att ekonomiskt svagare bon-
dehushåll slogs ut, vilket bidrog till att förstärka de ekonomiska skillnaderna 
mellan bönderna under 1800-talet.54 Maria Ågren visar i sin undersökning av 
Stora Tuna socken i Dalarna att skuldsatta bondefamiljer med små jordbruks-
fastigheter råkade ekonomiskt illa ut på 1820-talet då de ekonomiska förhål-
landena för jordbruket försämrades. Ett stort antal fastigheter såldes på exe-
kutiv auktion. Hos de allra flesta var det dock bara en del av jordinnehavet 
som behövde säljas för att återbetala skulderna. Det, menar Ågren, är en av 
förklaringarna till att den ekonomiska utslagningen hos bönder som kunde 
kopplas till skuldsättning trots allt var relativt begränsad. Däremot blev antalet 
bondehushåll med små fastigheter fler.55 

I den andra tolkningsmodellen ses bönders krediter som något som i första 
hand användes i ekonomiskt offensivt syfte. Synsättet präglas av att kredi-
terna, både de tagna och de givna, var en viktig och dynamisk del av det för-
industriella agrarsamhället. Man har sett dem som både medel och uttryck för 
ekonomisk tillväxt, investeringar och en möjlighet för hushållen att öka sin 
jordbruksproduktion. Bönders skulder har härvid också tolkats som ett uttryck 
för en marknadsintegrering där krediterna var ett självklart element. Fler affä-
rer ledde till fler kreditrelationer. En socialt differentierad kreditmarknad har 
också setts som tecken på ett mera kapitalistiskt inriktat näringsliv.56 Enligt 

                               
50 Schofield och Lambrecht (2009), s. 2–4; Olsson och Svensson (2013). 
51 Olsson och Svensson (2013). 
52 Rosenthal (1993), s. 129‒157. 
53 Utterström (1957), s. 593; Hanssen (1977); Fontaine (2014), s. 42f. 
54 Isacson (1979), s. 157‒159; Ågren (1992), s. 119‒150; Köll (1983), s. 63‒66; Karlsson 
(2010), s. 175ff. 
55 Ågren (1994), s. 30‒32. 
56 Brennan (2006), s. 175f. 
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denna tolkningsmodell var lån inte ett tecken på kris eller nöd utan uttryck för 
hushållsstrategier kopplade till produktiva ändamål.57 Detta argument styrks 
av att välbärgade inom bondebefolkningen i allmänhet hade betydligt större 
skulder än obesuttna och jordlösa. Att fattiga hade låg skuldsättningsgrad kan 
förklaras av att de hade små möjligheter att ge säkerhet för lån. En låg kredit-
värdighet exkluderade i hög grad fattiga personer från kreditmarknaden.58 
Stora skulder har i detta sammanhang setts som tecken på kreditvärdighet. Att 
ha många skulder behövde således inte alls betyda att man befann sig i en 
ekonomiskt utsatt position. Det kunde snarare vara ett tecken på att man hade 
ett utbrett ekonomiskt nätverk.59 

Patrick Svensson är den svenska forskare som tydligast drivit linjen om 
skulder som ekonomiskt positiva för bönderna. Han menar att de i allmänhet 
lånade mer under agrara högkonjunkturer än under lågkonjunkturer och att 
skuldsättning hos jordägande bönder under 1800-talet i första hand bör tolkas 
som ett uttryck för ekonomisk tillväxt och investeringar. Svensson tar också 
upp skillnaden mellan defensiva och offensiva krediter. De defensiva lånen 
menar togs för att lösa kortsiktiga finansiella problem, och kan i stort sett jäm-
ställas med Hanssens förtroendelån. Den andra gruppen, offensiva lån, som 
Svensson kallar entreprenörslån, togs i investeringssyfte av bönderna och för 
dem gjordes inteckning med jordbruksfastigheter som säkerhet. I de skånska 
socknarna ökade antalet inteckningskrediter på 1840-talet, vilket Svensson 
sätter i samband med en ökad efterfrågan på svensk spannmål. Lånen togs, 
menar han, i investeringssyfte för att främja spannmålsproduktionen.60 

Historikern Maria Ågren, som i sin avhandling Jord och gäld studerade 
skuldsättning hos bönder i Dalarna mellan 1650 och 1850, ser krediterna som 
en allmänt utbredd och viktig del av böndernas ekonomi. Ågren menar att man 
måste skilja på olika typer av krediter för att förstå deras betydelse i det förin-
dustriella samhället. Hon framhåller skillnaden i tolkningen av skuldsättning 
på hushålls- respektive samhällsnivå. 

På samhällsnivå kunde såväl högkonjunkturer som lågkonjunkturer med-
föra ökad skuldsättning hos bondehushållen. I jordbruksdistrikt med spann-
målsodling kunde år med lyckosamma skördar ge goda förtjänster, särskilt om 
priset var högt i förhållande till andra varor. Bönderna borde då haft incita-
ment och råd att låna för att köpa jord och fastigheter samt göra andra inve-
steringar. Under ekonomiskt svåra tider, som under missväxter kunde hushål-
len istället få likviditetsproblem och kan då ha tvingats att skuldsätta sig för 
att klara sin försörjning, kunna betala skatter etcetera. Ökad skuldsättning hos 
bondehushåll, menar Ågren, kan således tolkas utifrån både offensiva och de-
fensiva motiv.61 Ågrens studie knyter därmed ihop en äldre forskningstradition 
                               
57 Ogilvie et al (2012), s. 136, s. 162. 
58 Pfister (2007), s. 505. 
59 Fagerlund (2002); Lilja (2004); Perlinge (2005); Karlsson (2010). 
60 Svensson (2001), s. 176‒186. 
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där lån och krediter i första hand ses som en ekonomisk belastning med den 
senare tolkningsmodellen där lånen ses som uttryck för ekonomisk progressi-
vitet. 

 

Bondehushållets livscykel – källa till kreditbehov 
Bönders krediter i äldre tid har i tidigare forskning också tolkats utifrån livs- 
och hushållscykelperspektiv. Sett ur ett livscykelperspektiv går ett hushåll ige-
nom flera faser. Den fas som individen eller hushållet befinner sig i har bety-
delse för såväl sparande, skuldsättning och konsumtion. Krediter användes 
bland annat för att fylla det ekonomiska gapet under perioder i hushållets 
livscykel då generellt kapital- och kreditbehoven var stora och resurserna mer 
begränsade.62 

I samband med att ett bondehushåll etablerade sig som självständiga jord-
brukare var kapitalbehoven stora. Investeringskostnader var höga för jordför-
värv och hushållet behövde dessutom införskaffa inventarier, redskap och kre-
atur så att en jordbruksverksamhet kunde bedrivas. Kostnaderna var därför 
generellt stora i förhållande till inkomsterna då hushållet var ungt. Historikern 
Ulrich Pfister har konstaterat att det var ett nära samband mellan skuldsättning 
och vilken fas i livscykeln som hushållet befann sig i. Yngre bönder var mer 
skuldsatta än äldre. En bondefamilj där en eller båda makarna ärvde jord be-
hövde trots det många gånger också lösa ut andra familjemedlemmar, oftast 
syskon. Jord kunde behöva förvärvas genom köp. Båda förvärvssätten innebar 
förhållandevis stora kapitalbehov.63 

Kulturgeografen Christer Persson undersökte i sin avhandling bland annat 
skulder hos bönder under 1800-talet i socknen Locknevi i Småland. Persson 
visade att yngre bönder var mer skuldsatta än äldre och han tolkar det som att 
kreditbehoven var stora hos bondehushållen i samband med hushållens 
bildande.64 Ett liknande mönster i skuldsättningen i förhållande till ålder har 
Anders Perlinge redogjort för i sin undersökning av Vånga härad i Skåne. Där 
var generellt sett de högsta skuldkvoterna hos personer som var mellan 20 och 
49 år.65 

Ekonom-historikern Kristina Lilja studerade i sin avhandling skuldsättning 
ur ett livscykelperspektiv under 1800-talet i Falun. Lilja behandlar förvisso 
inte en agrar miljö, men aspekterna på skuldsättning ur ett livscykelperspektiv 
bör vara generella. Lilja visar att skulderna ökade hos personer mellan 25 och 
40 år vilket hon tolkar som en spegling av ett ökat kreditbehov under en per-
sons ekonomiskt mest aktiva period i livet.66 
                               
62 Om livscykelbegreppet, se Lilja (2004), s. 27‒32. 
63 Pfister (2007), s. 505ff. 
64 Persson (1992), s. 249‒253. 
65 Perlinge  (2005), s. 119. 
66 Lilja (2004), s. 171‒173. 
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Även Maria Ågren har poängterat hushållscykelns betydelse för skuldsätt-
ning hos bondefamiljer och att kreditbehoven skilde sig beroende på var i 
livscykeln de befann sig. Under den tid då hushållet var ungt och paret hade 
små barn och dessutom etableringskostnader var kreditbehoven stora. I takt 
med att barnen växte upp och positionen i livscykel förändrades blev också 
kreditbehoven mindre. Intäkterna ökade då fler personer i hushållet kunde ar-
beta. Då kunde även avbetalningar på krediter göras och skuldsättningen 
minskade därmed.67 

Krediter för jordförvärv 
Köp av jord har förts fram som en viktig orsak till kreditbehov hos bönder.68 I 
europeiska studier har sambandet mellan krediter och bönders agerande på 
jordmarknaden framhållits. Historikern Chris Briggs menar till och med att 
det inte är möjligt att studera en historisk jordmarknad utan att samtidigt un-
dersöka den lokala kreditmarknaden och dess nätverk, eftersom de två områ-
dena var så nära relaterade.69 

Historikern David Sabeans ingående analys av byn Neckarhausen i Tysk-
land under 1700- och 1800-talen har visat att utvecklingen av jord- och kre-
ditmarknaden sammanföll i tid med ett ökat antal jordtransaktioner mellan 
släktingar. Utvecklingen av marknaderna för jord och krediter underlättade 
omsättningen av resurser, och detta gällde både för släktbundna transaktioner 
och icke-släktbundna transaktioner. Sabean menar att det inte fanns någon 
motsättning mellan en utvecklad jord- och kreditmarknad och släkttransakt-
ioner.70 Han betonar att innovationer i jordbruket som krävde investeringar 
och stigande jordpriser innebar att jordägarna i genomsnitt blev mer skuld-
satta. Sabean anser dock att den kraftiga ökningen av det ekonomiska värdet 
på mark var den viktigaste orsaken till böndernas ständigt ökande skuld.71 

Ulrich Pfister visar i en studie av jord- och kreditmarknaden i ett par för-
samlingar i Schweiz att en stor del av jordförvärven finansierades genom in-
teckning av fastigheter och att förbindelsen mellan jord- och kreditmarknaden 
var stark.72 Den franske agrarhistorikern Gérard Béaur har pekat på liknande 
förbindelser och menar att krediter var nödvändiga för att en jordmarknad 
överhuvudtaget skulle kunna existera.73 Studier av nederländska bönders eko-
nomi har visat att deras skuldsättning steg markant under 1800-talets första 
hälft, också hos dem främst på grund av jordköp.74 Mats Olsson och Patrick 
                               
67 Ågren (1992), s. 31. 
68 Rosenthal (1993); Wintle (1986); Gadd (2000), s. 326f.  
69 Briggs (2009) s. 109f. 
70 Sabean (1990), s. 355ff. För ett ytterligare exempel på en studie av jord- och kreditmarknaden 
i den tidigmoderna Tyskland, se Sreenivasan (2004), s. 173, s. 194, s. 199. 
71 Sabean (1990), s. 19, s. 47. 
72 Pfister (1994), s. 79, tab. 3; Pfister (2007), s. 508. 
73 Béaur (2009), s. 153‒167. 
74 Cruyningen, van (2009), s. 24. 
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Svensson har visat i en närstudie av krediter hos tre bondefamiljer i Västra 
Karaby socken i Skåne att de största lånesummorna togs i samband med jord-
förvärv. Krediter togs både för transaktioner på öppna jordmarknaden och för 
att lösa egendomsöverföring inom familjerna.75 

Krediter för investeringar i jordbruksdriften 
Ett annat kreditbehov hos bönder i det förindustriella agrarsamhället var rela-
terat till investeringar för att öka jordbruksproduktionen. Det som då under-
stryks är kostnader för nyodling, inköp av redskap och maskiner, kreatur och 
uppförandet av ekonomibyggnader. Hit kan också kostnader för skiften räk-
nas.76 Huruvida investeringar i jordbruksproduktionen var en källa till skuld-
sättning hos bönder är dock en fråga som har behandlats i liten utsträckning. 

Mats Olsson och Patrick Svensson har undersökt krediterna hos ett antal 
bondehushåll i Skåne för att specifikt svara på frågan om hur investeringar i 
jordbruket finansierades. Genom att datera krediter på hushållsnivå och rela-
tera dem till centrala händelser i den agrara ekonomin, som till exempel skif-
ten, undersöker de sambandet mellan krediter och investeringar. Något sam-
band mellan bondehushållens krediter och de genomförda skiftena kunde de 
inte finna. Olsson och Svensson drar slutsatsen att bönderna måste ha finansi-
erat investeringarna i den agrara produktionen med eget sparande och inkoms-
ter från jordbruket. Det skiljer sig således delvis från vad Svensson tidigare 
hävdat i fråga om offensiva krediter, som tidigare redogjorts för. Olsson och 
Svensson drar slutsatsen i den senare studien att resultatet pekar på att en kom-
mersialisering av jordbruket i sig var en viktigare faktor för fler fordringar och 
ett mer intensivt kredittagande. En ökad specialisering i hushållens jordbruks-
produktion och större handel gav fler kredittransaktioner.77 Deras slutsatser 
överensstämmer därmed med uppfattningen inom äldre svensk agrarforskning 
att den agrara omvandlingen finansierades med hjälp av ökande intäkter som 
den samtida produktionsökningen gav.78 

Även nyare europeisk forskning har visat att kapitalbehovet i det förindust-
riella jordbruket inte var särskilt stort. För Nederländernas del menar Piet van 
Cruyningen att det inte finns några exempel på att krediter användes till inve-
steringar i jordbruket före 1800-talets slut.79 

                               
75 Olsson och Svensson (2013), s. 220‒222. 
76 Hoppe och Langton (1994), s. 310. 
77 Olsson och Svensson (2013), s. 224‒225. 
78 Utterström (1957), s. 590. 
79 Cruyningen, van (2009), s. 105. 
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Bönder som ekonomiska aktörer  
Frågor om bönders skuldsättning och krediter har beröringspunkter med det 
centrala problemet inom agrarhistorisk forskning om hur bondehushållen ska 
betraktas som ekonomiska aktörer. Vilka drivkrafter hade familjejordbruken 
för sin produktion? Var en maximal avkastning och en maximal inkomst alltid 
det självklara målet för ett bondehushåll under tidigmodern eller förindustriell 
tid? Vissa forskare har talat om en traditionell bondeekonomi, bland annat 
med utgångspunkt i den ryske agrarekonomen Chayanovs teori som baserades 
på förhållanden bland ryska småbönder. Detta familjebaserade jordbruk hade 
inte vinst som ett reproduktionsvillkor. Det var istället bondefamiljens försörj-
ning som på lång sikt skulle säkras.80 Man har särskilt pekat på att det jordbru-
kande hushållet på en och samma gång var och agerade som familj och före-
tag, producent och konsument, vilket gör hushållet till en unik beslutsfattande 
enhet.81 Ekonomiskt beslutsfattande i bondemiljöer anses ha baserats på andra 
grunder än på individuella ställningstaganden. Beslut var snarare uttryck för, 
och påverkade av sociala relationer, kulturella värderingar och moraliska ställ-
ningstaganden. En viktig kulturellt betingad faktor var också önskan att leva 
och konsumera i enlighet med vad som förväntades av en bondefamilj i den 
specifika kontexten.82 Ytterligare ett centralt drag i en traditionell bondeeko-
nomi har ansetts vara strävanden att minimera riskerna. Då jordbruket var (och 
är) en osäker näringsverksamhet med skördeväxlingar, missväxt och prisför-
ändringar som jordbrukaren hade föga kontroll över, blev denne försiktig i sitt 
beslutsfattande. Företeelser i det äldre agrarsamhället som till exempel 
tegskifte, motstånd mot skiftesrörelser och ett långsamt införande av ny teknik 
anses av somliga vara ett resultat av ett sådant riskminimerande förhållnings-
sätt.83 

Det här resonemangen och synsättet att bönder skulle ha en egen ekono-
misk logik har kritiserats av bland annat Sheilagh Ogilvie, som ser helt an-
norlunda på bönders ekonomiska agerande. Hon menar att uppfattningen att 
bönder under tidigmodern skulle ha en egen ekonomisk logik stämmer dåligt 
med vad studier om deras agerande i det dåtida Europa har visat. Hon hävdar 
att bönder tog lån för att jämna ut upp- och nedgångar i produktion och kon-
sumtion, att de köpte och sålde jord, att de valde mellan självhushållning och 
att köpa och sälja på en marknad, och att man valde att köpa nya konsument-
varor när de var tillgängliga. Hon betonar att det inte var en specifik bonde-
mentalitet som gjorde att bönderna agerade på det ena eller det andra sättet, 
utan att bönder precis som andra gjorde individuella val som baserades på en 
mängd olika faktorer.84 

                               
80 Ellis (1988); Djurfeldt (1994), s. 75‒89; Hoffman 1996, s. 13‒18. 
81 Se exempelvis Ellis (1988). 
82 Magnusson (2002), s. 23. 
83 Ellis (1988), s. 82ff. 
84 Ogilvie (2001), s. 430‒453; Ogilvie (2014), s. 269–276. 
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Enligt Ogilvie kan det Chayanovska synsättet sammanfattas med att bönder 
helt enkelt måste ha varit ”oföretagsamma” (unenterprising), vilken hon me-
nar är en orimlig tolkning. I sin forskning framhåller hon att hushåll på lands-
bygden var marknadsaktörer. De var varken tvungna att agera på en marknad 
eller föll offer för den. Ogilvie menar att lån hos bönderna inte enbart var ett 
tecken på kris eller nöd, utan snarare kan ses som en aktiv strategi för produk-
tiva ändamål.85 

Den agrara revolutionen 
Jag har valt att studera bönders skuldsättning och krediter mellan 1770 och 
1870 ‒ en tid som för agrarsamhället i Sverige brukar benämnas den agrara 
revolutionen. För jordbrukare gav produktionsökningen som den agrara om-
vandlingen innebar ökade inkomster. För att uppnå detta krävdes investe-
ringar, och finansieringen av dessa medförde ett större kreditbehov hos hus-
hållen. Förekomsten av krediter och skuldsättning hos svenska bönder har av 
tidigare forskning kopplats ihop just med jordbrukets utveckling och investe-
ringsbehov i samband med den agrara omvandlingen under 1700- och 1800-
talen. Forskningen om den agrara revolutionen och agrarsamhällets och jord-
brukets omvandling under perioden 1770-1870 är omfattande. Jag tar här upp 
den svenska forskning som behandlar det som i första hand hade betydelse för 
kapital- och kreditbehoven hos jordbrukare. 

Begreppet den agrara revolutionen började användas av brittiska historiker 
på 1960-talet.86 Med begreppet avsåg de en period av snabb tillväxt i produkt-
ion och produktivitet, vilket relaterades till redskapsteknologiska innovat-
ioner. Framför allt kopplades produktionsökningen till införandet av växel-
bruk (convertible husbandry) där trädan kunde reduceras genom att marker 
omväxlande bar sädesgröda och användes för bete eller odling av foderväx-
ter.87 England och Nederländerna utgjorde en tidig tätgrupp. Först under 1800-
talets tidigare del kom växelbrukets stora genomslag på bred front i Europa.88 
Många har också lyft fram institutionella faktorers betydelse. De brittiska 
agrarhistorikerna Chambers och Mingay har, liksom Mark Overton, betonat 
vikten av det senare 1700-talets skiften, parliamentary enclosures.89 Andra 
forskare har tonat ner betydelsen av enclosure-rörelsen och i stället framhävt 

                               
85 Ogilvie et al. (2012), s. 134‒163. 
86 Mingay (1963); Chambers och Mingay (1966); Overton (1996), s. 7 ff., s. 206. 
87 Den holländske historikern Slicher van Bath har visat att ett dylikt system spelade en viktig 
roll i jordbrukets utveckling och i den agrara produktionen under 1500- och 1600-talet i flera 
länder i Europa. Slicher van Bath (1963), s. 249‒254. 
88 Slicher van Bath (1963), s. 178 ff.; Overton (1996), s. 116f. 
89 Chambers och Mingay (1966); Overton (1996). 
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drivkrafter som prisutveckling, och en ökande stadsbefolknings efterfrågan på 
jordbrukets produkter.90 

Inom svensk forskning har begreppet den agrara revolutionen kommit att 
innefatta en rad grundläggande förändringar i agrarsamhället mellan 1750 och 
1870. Forskarna har diskuterat ett antal betydelsefulla element, såväl tekniska 
som organisatoriska. Hit hör intensifiering av markutnyttjandet genom nyod-
ling, förändringar i odlingssystem och grödor, utveckling av redskapsteknik 
och skiftesreformer, vilka sammantagna antas ha lett till att produktionen 
ökade och produktiviteten steg. Även den kraftiga folkökningen och den so-
ciala differentieringen av den svenska landsbygdsbefolkningen under 1700- 
och 1800-talen har tolkats som viktiga aspekter av den agrara revolutionen. 

Produktionsökningen var i första hand följden av en omfattande nyodling, vil-
ket har visats i en rad lokalundersökningar runt om i Sverige. Det mesta av 
tillväxten av odlingsarealerna skedde i skogs- och mellanbygder, medan ny-
odlingen var betydligt måttligare i slättbygderna där stora delar av de odlings-
bara ytorna redan var uppodlade i början av 1800-talet.91 

Förbättrade redskap spelade en viktig roll i förändringsprocessen i jordbru-
ket under 1700- och 1800-talen. Nya redskap av järn och enkla maskiner som 
introducerades möjliggjorde både att större arealer kunde bearbetas och att 
detta arbete kunde bedrivas mer intensivt, vilket gav större skördar. Framför 
allt brukar spridningen av järnplog framhållas som viktig, men också nya ty-
per av harvar, sladdar och vältar hade stor betydelse för effektiviseringen.92 

En av de mer betydelsefulla beståndsdelarna i den agrara omvandlingen i 
Sverige, liksom i andra delar av Europa, var övergången till växelbruk. Det 
innebar att foderväxter började odlas i regelbunden rotation med spannmålen. 
Då foderväxter och vallodling integrerades med åkern minskade behovet av 
träda och naturliga ängsmarker, och det innebar ett slut för de traditionella 
odlingssystemen. I Sverige praktiserades under 1700-talet en tidig form av 
växelbruk, lindbruk, i södra Dalarna och Hälsingland. En mer modern form 
av växelbruk eller cirkulationsbruk fick först spridning i sydvästra Skåne un-
der 1800-talets början, och sedan i Västsverige under 1800-talets mitt. Jord-
brukarna i Mälardalen var betydligt senare och där infördes i allmänhet inte 
växelbruk förrän under 1870-talet.93 Växelbruk infördes ofta först på godsjord-
bruken, vilket bland annat har förklarats med att godsen hade bättre möjlig-
heter att klara de kostnader som övergången medförde.94 

Skiftesreformerna under 1700- och 1800-talen brukar också framhållas 
som viktiga för jordbrukets utveckling och effektivisering. Även om synen på 

                               
90 Allen (1992); Allen (2009), s. 57ff. 
91 Winberg (1975), s. 23; Isacson (1979); Gadd (1983); Köll (1983); Herlitz (1988); Persson 
(1992); Wiking-Faria (2009); Bohman (2010); Hallberg (2013); Gadd (2000), s. 231‒239. 
92 Gadd (2000), s. 245‒249.  
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94 Gadd (1983), s. 227ff. 
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skiftenas betydelse har varierat i forskningen tillhör de den agrara revolution-
ens centrala element. I svenska byar hade varje brukningsgård före skiftena 
sina åkrar fördelade på ett stort antal tegar. Skiftena syftade generellt till att 
minska antalet ägostycken per brukare och till att ägoblandningen skulle 
minska. Med den odlingsbara jorden uppdelad i större skiften förväntades 
jordbrukets effektivitet öka. Skiftena anses ha bidragit till produktionsök-
ningen genom att underlätta för nyodling.95 Skiftesrörelsen i Sverige kan delas 
in i tre faser: storskifte, enskifte och laga skifte. En- och laga skifte var kost-
samma processer för bönderna, framför allt genom den flyttning av bebyg-
gelse som de två skiftesreformerna förutsatte.96 Utgifter för hägnader, dikning 
och eventuell uppodling ökade också i samband med att nya ägoskiften skulle 
avgränsas och tidigare ouppodlad mark tas i anspråk.97 Med skiftena delades 
också utmarkerna upp. De gick från att vara allmänning, som utnyttjats ge-
mensamt av delägarna i byn, till att bli enskild egendom.98 

Lantbrukarnas självhushållningsekonomi övergick successivt i en mark-
nadsekonomi och jordbruket kommersialiserades alltmer. Då överskottspro-
duktionen blev större hos de svenska bönderna ökade inkomsterna. Både ökad 
produktion och högre spannmålspriser ledde till ökande jordpriser. Den indi-
viduella äganderätten till jorden stärktes och jorden blev, har det hävdats, i 
växande grad en handelsvara.99 

Under 1800-talet blev de ekonomiska skillnaderna större mellan olika 
grupper av den svenska landsbygdsbefolkningen, andelen obesuttna ökade 
och även bönderna differentierades ekonomiskt. Vissa forskare har pekat på 
att ett storbondeskikt etablerades samtidigt som antalet småbrukare blev flera. 
Orsaken till att de ekonomiska skillnaderna ökade bland de svenska bönderna 
har kopplats ihop med bland annat framväxten av jordmarknaden, där somliga 
familjer var mer framgångsrika än andra.100 

Mälardalens agrara utveckling 
Som jag inledningsvis nämnde avvek Mälardalen på en rad punkter från det 
som generellt brukar anses känneteckna den agrara revolutionen. Dessa är vik-
tiga att diskutera eftersom de har relevans för min undersökning. Ekonom-
historikern Göran Ulväng har pekat på att det agrara utvecklingsförloppet var 

                               
95 Pettersson (1983), s. 58; Hoppe (1997), s. 256; Hallberg (2013), s. 23ff. 
96 Hoppe (1997), s. 265‒267; Utterström (1957), s. 558‒563 
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annorlunda för Mälardalen jämfört med Västsverige och norra Sverige. I syn-
nerhet var det tre företeelser som skiljde ut Mälardalen: en långsam befolk-
ningsutveckling, att brukningsenheterna blev färre under 1800-talet samt en 
begränsad nyodling. Att skiften genomfördes relativt sent och att växelbruket 
inte infördes förrän under 1800-talets sista decennier hör också till den avvi-
kande agrara bilden.101 

Kommersialisering och tidig expansion 
Kommersialiseringen av Mälardalens jordbruk var i ett nationellt perspektiv 
tidig. Den agrara inriktningen i Mälardalens slättbygder var spannmålsodling 
och området tillhörde på 1500-talet de centrala spannmålsproducerande byg-
derna i riket. Redan då producerades ett överskott. Rågen blev under 1600-
talet Mälardalens viktigaste gröda och marknadsprodukt, och fortsatte att vara 
det under lång. Odling av råg lämpade sig väl på de styva lerorna och höstrå-
gen klarade den försommartorka som ofta infaller i östra Sverige förhållande-
vis bra. Efterfrågan på råg var stor och priset var förhållandevis högt. Tidigare 
forskning har visat att de spannmålsproducerande områdena i Mälardalen var, 
åtminstone från 1600-talet, djupt inbegripna i en agrar marknadsekonomi.102 

Historikern Karl Bodell visade i sin avhandling att bönderna i Närke bedrev 
en intensiv spannmålshandel redan under 1640-talet.103 Förhållandena bör inte 
varit annorlunda på Mälarslätterna. I Mellansverige var Bergslagen det 
främsta underskottsområdet på spannmål fram till mitten av 1800-talet. En 
annan viktig marknad för spannmål var Stockholm där invånarantalet ökade 
kraftigt under 1600-talet. Historikern Karl Åmark har sammanställt priser på 
råg i olika svenska städer för åren 1757–1772. Priserna var som väntat gene-
rellt lägre i överskottsområden på spannmål jämfört med underskottsområden. 
Priserna i Bergslagen var överlag höga. I Falun var exempelvis de genomsnitt-
liga rågpriserna 25 procent högre än i Stockholm under andra halvan av 1700-
talet.104 

Jordbrukets tidiga kommersialisering i Mälardalens gav incitament för bru-
karna att utöka åkerarealerna. Uppodlingsgraden i slättbygderna var relativt 
hög redan under 1600- och 1700-talen, vilket har setts som ett resultat av en 
tidig marknadsintegrering av spannmålsjordbruket.105 

 

                               
101 Ulväng (2001); Ulväng (2004), s. 60f. 
102 Utterström (1957), s. 225; Myrdal och Söderberg (1991), s. 143ff.; Söderberg (1993), s. 66f. 
103 Bodell (1970), s. 156. 
104 Åmark (1915), s. 38‒50, s. 57. Att handeln med spannmål var intensiv i Västmanland och i 
Västerås se: Montelius (1993), s. 305‒306, s. 401‒406; Sandgren (2012). 
105 Med begreppet uppodlingsgrad avses åkerareal i förhållande till totalarealen inom ett be-
stämt område. Hannerberg (1971), s. 22; Enequist (1975), s. 27, s. 30, s. 48; Göranson (1977), 
s. 48; Olai (1983), s. 133‒134, s. 138; Dahlström (2006), s. 70. 
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Stagnation 
Från 1600-talet fram till mitten av 1700-talet stod således Mälardalen för en 
agrar och ekonomisk expansion medan tillväxten i Västsverige var betydligt 
svagare. Under de därpå följande hundra åren blev istället förhållandena de 
omvända. Att Stockholm fick mindre betydelse som ekonomiskt centrum och 
att stadens andel av utrikeshandeln minskade har också lagts till bilden av 
lägre ekonomisk tillväxttakt i regionen.106 Även bergsbruket i Bergslagen fick 
en tillfällig nedgång på exportmarknaden under 1800-talets början, vilket 
gjorde att efterfrågan på spannmål därifrån minskade. Nyodlingen var också 
kraftig i delar av Bergslagen, vilket gjorde att spannmålsbehoven i högre grad 
kunde tillgodoses lokalt.107 

Mälardalens agrara ekonomi under första hälften av 1800-talet har sam-
stämmigt karaktäriserats som relativt stagnerande, med andra ord att tillväxt-
takten i jordbruket på aggregerad nivå var lägre i Mälardalen än i andra reg-
ioner. Sammanställda uppgifter på den agrara produktionens utveckling i Mä-
lardalen under 1700- och 1800-talen saknas emellertid. Sture Martinius har 
dock visat att tillväxttakten av marknadsvärden på jordbruksfastigheter efter 
1830-talet var lägre i Mälarlänen än i andra delar av Sverige, vilket kan tolkas 
som att även värdeökningen i jordbruksproduktion var lägre.108 Det har också 
påpekats att den agrara produktionen och kommersialiseringen stannade av på 
en hög nivå, och att den relativa stagnationen måste ses mot bakgrund av 
denna.109 En förklaring till stagnationen ser historikern Lars Nyström i själva 
odlingssystemet tvåsäde som var det allmänna odlingssystemet i östra Mel-
lansverige, som tillsammans med redan hög uppodlingsgrad gjorde nyod-
lingen fodermässigt dyr och problematisk. I tvåsädesbruk besåddes bara hälf-
ten av åkerarealen, vilket gjorde att för varje ny hektar årligt besådd åker be-
hövdes två hektar fodermarker odlas upp. Tvåsäde med träda var ett väleta-
blerat sätt att odla råg i det försommartorra Östsverige och den väletablerade 
rågmarknaden gjorde att bönderna hade få incitament till att byta system.110 

Stillastående befolkning och färre bondehushåll 
Medan Syd- och Västsverige hade en kraftig befolkningstillväxt under 1800-
talet var den i det närmaste stillastående i Mälarlänen. Förhållandena upp-
märksammades redan av Gustav Sundbärg i Emigrationsutredningen 1910. 
Där hävdades att Sverige kunde delas in i tre demografiska huvudregioner: 
Väst-, Öst- och Nordsverige. I Östsverige och framför allt i Mälarlänen, var 

                               
106 Söderberg (1985), s. 162‒164; Herlitz (1988), s. 83. 
107 Utterström (1953), s. 319; Isacson (1979) om nyodlingen i Bergslagen, s. 116‒126;  Söder-
berg (1984), s. 9f.; Jansson, Wastenson & Aspenberg (2011), s. 92‒93. 
108 Martinius (1970), s. 139‒140; Martinius (1970a), s. 24, s. 32‒42. 
109 Utterström (1957), s. 506; Winberg (1975), s. 17‒18, s. 23; Jonsson (1980), s. 28-29. 
110 Nyström (1998), s. 248‒251, s. 259, s. 266‒267; Gadd (2000), s. 232. 
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befolkningstillväxten från mitten av 1700-talet och fram till omkring 1860 be-
tydligt lägre än västra och norra Sverige.111 Senare historisk forskning har i 
stort sett accepterat den äldre forskningens demografiska regionindelning av 
Sverige men fördjupat resonemangen om orsakerna bakom de regionala skill-
naderna. Förutom relativt sett låga födelsetal och hög mortalitet har man för 
Mälardalens del pekat på en redan hög befolkningstäthet vid 1800-talets bör-
jan, begränsade expansionsmöjligheter inom jordbruket liksom en successivt 
ökande inflyttning till städerna.112 

Mälardalens agrara utveckling har ofta beskrivits utifrån frälsegodsens 
jordbruk. Den ojämlika sociala strukturen och jordfördelningen får ibland fun-
gera som förklaringsmodell för hela Mälardalens befolkningsstruktur och 
agrarekonomiska utveckling under perioden.113 Att Östsverige var godspräglat 
har förts fram som en befolkningshämmande faktor då de begränsade tillväx-
ten av antalet brukningsenheter.114 Ulf Jonsson prövade i sin avhandling hy-
potesen att godsen var orsaken till den svaga demografiska utvecklingen i Mä-
larlänen. Om så var fallet borde bygder där skattejorden dominerade haft en 
annan demografisk utveckling än godssocknarna. Jonsson undersökte sam-
bandet mellan befolkningsökning och jordkoncentration på sockennivå i Mä-
larlänen mellan 1820 och 1860. För Mälarlänen som helhet kom dock Jonsson 
fram till att socknar med jämnt fördelat jordägande hade samma svaga befolk-
ningsökning som de med stark ägokoncentration. Den svaga befolkningsut-
vecklingen i regionen bör därför ha haft fler förklaringsfaktorer än att godsen 
var hämmande för antalet brukningsenheter.115 

Parallellt med att befolkningsökningen var svag mellan 1750 och 1850 blev 
också antalet bönder och brukningsenheter färre i östra Mellansverige.116 I 
Västmanlands län minskade antalet bönder med ungefär 30 procent under pe-
rioden, huvudsakligen efter år 1800. Att de adliga godsen i högre grad gick 
över till mer av huvudgårdsdrift med torpare och statare och därför avhyste 
frälsebönder har setts som en förklaring.117 Förändringen av godsens jord-
bruksdrift kan dock inte förklara processen i sin helhet, eftersom antalet bön-
der även minskade i socknar som dominerades av skattejord.118 Viktigt är så-
ledes att även antalet skattebönder minskade kraftigt i antal. Följden blev en 
ägokoncentration med färre jordägande bönder.119  

                               
111 Sundbärg (1910), s. 4‒9. 
112 Jonsson (1980) s. 22; Herlitz (1988), s. 81; Nyström (1998), s. 231ff. 
113 Utterström (1957), s. 60‒63; Utterström (1962), s. 190; Winberg (1975); s. 32, s. 49; Frid-
lizius (1975), s. 24‒33; Jonsson (1980), s. 21‒29. 
114 Wohlin (1909), s. 167ff.; Utterström (1953), s. 271‒276; Fridholm, Isacson, Magnusson 
(1976), s. 33‒41. 
115 Jonsson (1980), s. 21f. Godssocknar definierar Jonsson sådana där en egendom svarade för 
minst 10 procent av en sockens totala taxeringsvärde år 1865. 
116 Gadd (2000), s. 206. 
117 Söderberg (1984), s. 9; Gadd (2000), s. 214‒215; Ulväng (2008), s. 61.  
118 Olai (1983), s. 182f.; Lindström (2008), s. 49. 
119 Morell (1980), s. 1‒18. 
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Sena skiften och sent växelbruk 
Till den avvikande bilden av Mälardalens jordbruk kan också läggas att jord-
skiftena genomfördes relativt sent. Laga skifte genomfördes för en majoritet 
av byarna i Mälardalen mellan 1840 och 1870.120 Även växelbrukets införande 
var som nämnts betydligt senare i Mälardalen än i andra centrala jordbruks-
bygder. Det traditionella tvåsädet i bondejordbruket på Mälarslätterna över-
gavs inte förrän under 1860–1870-talen då växelbruk infördes på bred front. 
Det sena växelbruket i Mälardalen har forskare förklarat med flera samspe-
lande faktorer. Det äldre tvåsädet fungerade trots allt väl när inriktningen var 
på kommersiell rågproduktion. Trots vikande avkastning i det traditionella 
åkerbruket var inte fördelarna med en omläggning tillräckligt stora före 1800-
talets andra hälft. De höga spannmålspriserna, framför allt på råg, ses som 
ytterligare en förklaring. Andra förklaringsfaktorer till det sent införda växel-
bruket i Mälardalen har varit den sena introduktionen av järnplogen hos jord-
brukarna där och de tidigare nämnda relativt sett sent genomförda laga skif-
tena.121 

Vad tidigare forskning har visat om Mälardalens agrara utveckling under 
1700- och 1800-talen kan sammanfattas under ett antal punkter: tidig kom-
mersialisering, ett stagnerande spannmålsjordbruk under 1800-talets första 
hälft, en stillastående befolkningsutveckling under samma period och ett kraf-
tigt minskande antal brukningsenheter. Det är viktiga faktorer i en analys av 
jordägande bönders krediter och skuldsättning, vilka kommer att utforskas i 
avhandlingen. 

Agrara konjunkturer och bönders ekonomi 
I tidigare forskning framgår att de svenska skattebönderna i allmänhet fick det 
ekonomiskt bättre från och med 1700-talet. Värdet på skattejorden ökade dess-
utom vilket gjorde att de blev relativt sett mer förmögna. Studier har dock, 
som nämnts, visat att de ekonomiska skillnaderna inom bondegruppen blev 
större under 1800-talet. Vissa bondefamiljer blev ekonomiskt mer framgångs-
rika än andra och kunde tillgodogöra sig större jordegendomar.122 

Flera faktorer brukar framhållas som förklaring till de svenska skattebön-
dernas förbättrade ekonomiska ställning under 1700- och 1800-talen. För det 
första gjorde produktionsökningen, i synnerhet på grund av nyodling, att in-
komsterna ökade. En annan viktig faktor som ofta framhålls är grundskatter-
nas stagnation under perioden. Skatterna ökade inte proportionerligt mot in-

                               
120 Gadd (2000), s. 300‒301. 
121 Lägnert (1955), s. 19f., s. 31f., 189ff.; Köll (1983), s. 76; Gadd (1998), s. 197; Nyström 
(1998). Flera forskare har ansett att järnplog krävdes för att införa växelbruk. Gadd (2000), s. 
310; Peterson (1989), s. 44‒46. 
122 Herlitz (1974) s. 278f.; Isacson (1979); Ågren (1992); Gadd (2000), s. 195f., s. 342. 
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täkterna eftersom skatten baserades på jordinnehavet i mantal. Även om jord-
brukarna ökade sin produktion, inom samma egendom, betalade de inte mer i 
skatt. Det betydde att nyodlingen blev mer lönsam. Skatten betalades dels i 
olika naturaprodukter, dels i kontanter. Delen av skatten som var i kontanta 
pengar var fastställd till ett bestämt belopp och den periodvis kraftiga inflat-
ionen gjorde att skatternas realvärde sjönk. Det innebar att bönderna själva 
kunde behålla en större del av överskottet från sin produktion.123 

En annan starkt bidragande orsak till en bättre ekonomi hos bönderna, åt-
minstone hos de som producerade spannmål, var de långsiktigt stigande 
spannmålspriserna. Prisstegringen var kraftig från mitten av 1700-talet och 
kulminerade i början av 1800-talet, vilket gällde hela Västeuropa. Spannmåls-
priserna varierade dock kort- och långsiktigt. De korta svängningarna kan 
framför allt förklaras av årliga skördeutfall, men faktorer som krig och han-
delskriser hade också betydelse.124 Särskilt höga var priserna under Napoleon-
krigen mellan 1803 och 1815. Högre spannmålspriser har ansetts stimulera 
jordbrukare till investeringar för ökad agrar produktion.125 På kontinenten och 
i Storbritannien har de positiva effekter som de höga spannmålspriserna fick 
för jordbrukarna uppmärksammats. Bönder uppförde större och bättre bygg-
nader och kunde köpa finare och dyrare möbler, kläder och kärror.126 

Göran Ulväng studerar i sin avhandling bebyggelsen hos bönderna i La-
gunda härad i Uppland, där han betonar de stora förändringar som ägde rum 
under första hälften av 1800-talet. Under perioden 1820–1860 uppfördes fler 
större bostadshus av bönderna än tidigare och bostadsmiljön förbättrades. Ul-
väng kan också visa att antalet möbler i bondehemmen ökade från slutet av 
1700-talet. Att uppföra nya bostadshus var en stor investering och bör ha in-
neburit förhållandevis höga kostnader för bondefamiljerna. Att nya byggnader 
finansierades med hjälp av krediter är därför fullt tänkbart.127 

Jordpriser var en viktig ekonomisk faktor i den förindustriella agrara eko-
nomin. På grund av de högre spannmålspriserna under 1700- och 1800-talen 
steg priserna på jordbruksmark i hela Västeuropa.128 Sture Martinius visar att 
priserna på skattejord ökade åtta gånger i delar av Västsverige under en hund-
raårsperiod fram till 1800-talets början. Även under 1800-talet skedde kraftiga 
ökningar av jordpriserna. Efterfrågan på jord var hög och allt fler kunde betala 
mer för jorden.129 Någon undersökning av priserna på skattejord i Mälardalen 
under den period som jag studerar har inte genomförts. Det är inte orimligt att 
tänka sig att de hade en annan utveckling under 1800-talet än i exempelvis 

                               
123 Herlitz (1974); Fridholm, Isacson, Magnusson (1976); s. 25‒32; Gadd (2000), s. 196; Olsson 
(2005), s. 96‒100. 
124 Utterström (1957), s. 209; Ahlström (1974), s. 58f. 
125 Overton (1996), s. 92. 
126 Abel (1980), s. 216f. 
127 Ulväng (2001), s. 210, s. 215, tab. 7.7. 
128 Se Slicher van Bath (1963), s. 225. 
129 Martinius (1970), s. 67ff.; Magnusson (2002), s. 205f.; Gadd (2000), s. 197. 
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Västsverige, med tanke på att den ekonomiska tillväxten i jordbruket var an-
norlunda. 

Efter Napoleonkrigens slut 1815 försämrades den ekonomiska situationen 
för kommersiellt inriktade spannmålsproducenter på grund av kraftigt fallande 
priser på säd. Prisnedgången hade sin förklaring dels i freden som gav säkrare 
transporter vilket underlättade spannmålshandeln, dels i en ökande inhemsk 
spannmålsproduktion. Vissa regioner i Sverige som tidigare haft underskott 
blev självförsörjande och det växande utbudet pressade ned priserna. 1820-
talet anses ha varit dåliga tider för jordbruket i hela Europa med exceptionellt 
låga priser på spannmål.130 I det tyska Neckarhausen som David Sabean stu-
derat skedde till följd av konkurser ett stort antal försäljningar av jordegendo-
mar på 1820-talet.131 Även svenska jordbrukare drabbades, framförallt de som 
köpt jord för höga priser hamnade i ekonomiska svårigheter eftersom inkoms-
terna från spannmålsodlingen minskade.132 Maria Ågren har visat att antalet 
exekutiva auktioner bland bönderna i Dalarna ökade under 1820-talet, även 
där som en följd av sämre ekonomiska tider för jordbruket och hög skuldsätt-
ning hos jordbrukare med små jordegendomar.133 

Den långa tillväxtperioden i det svenska jordbruket under 1700- och 1800-
talen var således inte likformig. Ekonom-historikern Lennart Schön har pekat 
ut två faser under 1800-talet som var särskilt intensiva i fråga om agrara inve-
steringar, då man därför kan förvänta sig att kapitalbehoven hos jordbrukarna 
var höga. Den första inföll årtiondena kring år 1800 och var framför allt kopp-
lad till enskiftenas genomförande och därför regionalt begränsad till sydligaste 
Sverige. En andra investeringscykel, menar Schön, berörde större delen av 
landet och inföll från och med omkring 1830 då en ökad penningtillgång med 
åtföljande inflation och en relativ prisstegring på spannmål stimulerade kom-
mersialisering och investeringar i jordbruket.134 Lars Magnusson har å sin sida 
pekat ut ett par tillväxt- respektive nedgångsperioder i jordbrukets ekonomi. 
Tillväxten var stark 1720–1760, 1800–1820 samt från och med 1850-talet. 
Nedgångsperioder i tillväxten inträffade enligt Magnusson under 1770–1790 
och ”i stort sett hela perioden 1820–1850”.135 Schöns och Magnussons bilder 
av den agrara utvecklingen i landet skiljer sig således delvis åt. 
  

                               
130 Abel (1980), s. 220 ff.; Schön (1985), s. 5; Overton (1996), tab. s. 64. 
131 Sabean (1990), s. 357. 
132 Utterström (1957), s. 447; Gadd (2000), s. 347; Schön (2007), s. 65ff. 
133 Ågren (1992), s. 125ff. 
134 Schön (2007), s. 63f. 
135 Magnusson (2002), s. 185; Se även Utterström (1957), s. 209. 
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Ökad materiell levnadsstandard  
Inom forskningen om 1700- och 1800-talens agrarekonomiska tillväxt i Sve-
rige har också en ökad konsumtion och en allmänt ökad materiell levnadsstan-
dard hos landsbygdsbefolkningen uppmärksammats. Betydelsen av bönders 
(och andra arbetande gruppers) ändrade konsumtionsvanor har av den hol-
ländske ekonom-historikern Jan de Vries setts som en av förklaringarna till 
jordbrukets tilltagande specialisering och marknadsanpassning. Enligt de 
Vries arbetade man mer för att skaffa sig marknadsvaror, en utveckling som 
ramas in av begreppet ”industrious revolution” (den flitiga revolutionen). de 
Vries utarbetade även en modell för hushållens konsumtion, Z-varumodellen. 
Enligt denna hade priser på spannmål stor betydelse för förändrade konsumt-
ionsmönster. Med stigande spannmålspriser eller en större produktion genom 
specialisering, ökade böndernas ekonomiska överskott. Större inkomster 
ökade i sin tur efterfrågan på varor, inte minst sådana som tillverkades i städer. 
I de Vries modell övergår en hushållsekonomi med självförsörjning till en 
ekonomi med specialisering av agrar produktion för en marknad där ökade 
inkomster bidrog till social och ekonomisk utveckling. Enligt Z-varumodellen 
köpte bönderna mer varor på marknaden då spannmålspriserna steg eftersom 
deras inkomster ökade. Samtidigt minskade omfattningen av vad bönderna 
tillverkade själva.136 

Svensk forskning har visat att den materiella levnadsstandarden hos bönder 
ökade generellt under 1700- och 1800-talen, men att skillnaderna var stora 
mellan hushåll och att de regionala olikheterna var avsevärda.137 Historikern 
Christer Ahlberger betonar att en ökad konsumtion hos en allt mer välbärgad 
bondegrupp under 1700- och 1800-talen skapade en stigande efterfrågan på 
industriprodukter. Så småningom kunde även fattigare grupper av befolk-
ningen öka sin konsumtion då billigare industrivaror började produceras. Ahl-
berger visade att det fanns lokala, regionala och sociala skillnader i olika be-
folkningsgruppers konsumtion av till en början exklusiva varor som porslin, 
kaffe och te. Bondehushållen utgjorde en stor del av de konsumenter som bi-
drog till att skapa en efterfrågan på nya typer av koloniala varor före 1850.138 
Marie Ulväng har genom studier av kläder hos landsbygdsbefolkningen i Lill-
härdal i Härjedalen under 1800-talet visat att bönderna ökade sin konsumtion 
under ekonomiskt goda perioder. God tillgång på kontanter hos bondehushål-
len gav direkt effekt på bondebefolkningens kläder, med plagg i finare och 
mer kostsamma tyger. Sekelskiftet 1800 var en period då hushållsekonomin 
för bönderna tillät ett större konsumtionsutrymme.139 

Per Hallén har utifrån bouppteckningar undersökt den genomsnittliga ma-
teriella levnadsstandarden hos bönder mellan 1750 och 1850 i ett par områden 
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i Sverige. Hallén jämför ett område på sydsvenska höglandet, ett i västsvensk 
slättbygd och ett område på Uppsalaslätten. Bönderna på Uppsalaslätten hade 
den klart högsta materiella levnadsstandarden av de studerade områdena.  
Bondehushållen på Uppsalaslätten ägde betydligt mer silver än de i Småland 
och Västsverige. Ökningstakten i den materiella standarden var dock långsam-
mare hos Uppsalabönderna. Halléns resultat styrker vad andra forskare visat 
om Mälardalens tidiga kommersialisering och jordbrukets överskottsprodukt-
ion. Denna utveckling bör ha gett Mälardalsbönderna möjligheter till en rela-
tivt hög konsumtion av marknadsvaror enligt de Vries Z-varumodell.140 Vi bör 
därför kunna förvänta oss att bönderna i det område som är föremål för denna 
studie hade en relativt hög materiell levnadsstandard under hela perioden 
1770-1870. Vi kan också förvänta oss att tillväxttakten i böndernas ekonomi 
sannolikt var låg, jämfört med andra svenska agrara regioner under 1800-talets 
första hälft. 

Syfte och frågeställningar 
Som inledningsvis nämndes behandlar avhandlingen de ekonomiska förhål-
landena, i synnerhet skuldsättning och krediter, hos skattebönder i Mälardalen 
mellan 1770 och 1870. Huvudsyftet är att analysera vilken roll krediter spe-
lade för bondefamiljers försörjning, jordbruksverksamhet och för agrarekono-
misk utveckling i Mälardalen under den period som har kallats den agrara 
revolutionen. Genomgången av den tidigare forskningen på området har tyd-
liggjort vissa kunskapsluckor. Skuldsättning och krediter hos skattebönder i 
denna region är inte utforskat. För att förstå böndernas ekonomi, och särskilt 
krediternas roll i den, måste deras näringsaktivitet och utvecklingen av bon-
dejordbruket utredas. Bondejordbruket i Mälardalen under perioden är knapp-
händigt belyst. Den agrarhistoriska forskningens fokus har legat på andra om-
råden. För att kunna bedöma krediterna roll blir därför ett viktigt delsyfte för 
avhandlingen att relativt ingående undersöka den agrarekonomiska utveckl-
ingen, med utgångspunkt i spannmålsproducerande bondehushåll. För att 
kunna analysera skuldsättning och krediter behöver också tillgångar och kapi-
tal hos bondefamiljerna utredas. 

Undersökningen utförs – både vad gäller den agrara utvecklingen i allmän-
het, böndernas tillgångar och ekonomi samt kreditmarknadens funktion och 
roll för bönderna i synnerhet – genom en fallstudie av de uppländska sock-
narna Härnevi, Torstuna och Österunda i Torstuna härad i östra Västmanlands 
län. I fokus för studien står bondefamiljerna vars skuldsättning och ageranden 
på kreditmarknaden ska belysas. Kapital- och kreditbehoven hos familjerna 
undersöks bland annat genom en analys av jordmarknaden och hushållens jor-
degendomar och andra tillgångar. Bondejordbrukets ekonomi undersöks i ett 
                               
140 Hallén (2009), s. 137, s. 153. 
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antal centrala avseenden: produktionsutveckling, driftsinriktning, nyodling, 
redskapsutveckling och viss mån marknadsintegrering. Tre övergripande frå-
geställningar har formulerats för att uppfylla syftet: 

1. Vilken karaktär hade bondejordbruket i Torstuna länsmansdistrikt 
mellan 1770 och 1870? 

En analys av skuldsättningen hos skattebönder bör ta fasta på deras närings-
verksamhet, och de ekonomiska förutsättningar som den skapade för hushål-
len. För att bedöma hur kapital- och kreditbehoven såg ut hos bondefamiljerna 
och hur de förändrades behövs kännedom om den agrara produktionen. En 
första fråga är därför: Vilken karaktär hade bondejordbruket i Torstuna läns-
mansdistrikt, och hur utvecklades det mellan 1770 och 1870? Förändrades de 
ekonomiska förutsättningarna för bönderna? Stämmer hypotesen om den de-
mografiska och agrara stagnationen i Mälardalen in även på Torstuna? Och 
vidare: hur utvecklades den agrara ekonomin på hushållsnivå och vilka för-
ändrade kapitalbehov kan bondehushållen ha fått i och med utvecklingen av 
jordbruket? Med andra ord: vad betydde den lokala agrara utvecklingen för 
böndernas kreditbehov? 

2. Vilka tillgångar hade skattebönderna? 
Den andra frågeställningen rör bondefamiljernas tillgångar eftersom skuld-
sättning och krediter rimligen hade ett nära samband med vad de ägde. Om 
bönderna var välbärgade eller fattiga har betydelse för hur vi ska tolka orsa-
kerna till skuldsättningen hos familjerna. Den andra frågeställningen är: Vilka 
tillgångar hade skattebönderna i Torstuna länsmansdistrikt mellan 1770 och 
1870? Hur utvecklades olika typer av tillgångar och kapital hos dem? Vad 
säger typen av tillgångar om böndernas kreditbehov och orsakerna till att de 
lånade? 

3. Hur såg skatteböndernas skuldsättning och kreditförhållanden ut? 
Den tredje frågeställningen syftar till att granska skuldsättning, krediter och 
kreditrelationer hos bondefamiljerna. För att utforska vilken roll krediter spe-
lade för bönderna måste skuldsättningen utredas, vilka typer av krediter som 
de tagit, och hur stora lånen var. Det är också viktigt för förståelsen av kredi-
terna att utreda varifrån det lånade kapitalet kom. Den tredje frågeställningen 
är därför: Hur såg skatteböndernas skuldsättning och kreditförhållanden ut? 
Varifrån lånade de och hur kan det tolkas i fråga om krediternas roll och be-
tydelse? 

I förlängningen vill jag söka svar på frågan om vilka de huvudsakliga orsa-
kerna till böndernas skuldsättning var. Med utgångspunkt i de två inlednings-
vis nämnda synsätten på böndernas skuldsättning (defensiva och offensiva 
krediter) väljer jag att fokusera på tre orsaker till krediter som jag studerar 
närmare: 
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a. Investeringar i själva jordbruksproduktionen: Användes krediter till inve-
steringar i jordbruket, för att förbättra och öka den agrara produktionen, och i 
så fall till vad? 
b. Jordförvärv och jordmarknad: I vilken grad användes krediter för jordtrans-
aktioner? Vad betydde krediter för böndernas jordmarknad och deras jordför-
värv? Vilken roll spelade bondehushållens livscykel för kreditbehoven? 
c. Att överbrygga försörjningskriser: Vilken roll spelade krediter för bönder-
nas möjligheter att klara sin försörjning under agrara kriser och inkomstbort-
fall? 

Disposition 
I det följande kapitel 2, presenteras det källmaterial som kommer till använd-
ning i studien. Viktigast här är bouppteckningar som behandlas grundligt. I 
kapitel 3 presenteras undersökningsområdet närmare, framförallt i fråga om 
befolkningsutveckling och böndernas jordägande. Ägostrukturen bland bön-
derna och hur den utvecklades är viktig i analysen om kreditbehov och eko-
nomiska förhållanden. Därpå beskrivs i kapitel 4 jordbrukets karaktär och ut-
veckling i undersökningsområdet (fråga 1), för att möjliggöra den analys av 
kreditmarknadens funktion som görs i de följande kapitlen. Bondejordbruket 
och dess ekonomiska förutsättningar i de studerade socknarna är fundamental 
i analysen av böndernas skuldsättning och krediter. Kapitlet bidrar till att svara 
på frågan om krediter användes av bönderna till investeringar i jordbrukspro-
duktionen. I kapitel 5 studeras bondefamiljernas tillgångar i form av jordegen-
dom, lösöre och finansiella tillgodohavanden. Kapitlet syftar till att svara på 
frågeställningen om böndernas tillgångar (fråga 2), och bidrar till att formulera 
hypoteser om eventuella kreditbehov. En analys av de olika tillgångstyperna 
hos familjerna skapar förutsättningar att diskutera orsaker till tagna krediter. I 
kapitel 6 studeras Torstunaböndernas krediter och skuldsättning, och vilka 
funktioner krediten hade tas upp (fråga 3). I kapitel 7 studeras sambanden 
mellan jord- och kreditmarknaden. Kapitlet bidrar till att ta reda på om, och i 
så fall i vilken utsträckning som krediter användes till jordförvärv. I kapitel 8 
utforskas den ekonomiska kris som ett stort antal bondehushåll i området ham-
nade i under 1840-talet till följd av en rad missväxter. Krediternas roll i detta 
krisförlopp klargörs. I kapitel 9 slutligen, sammanfattar jag mina slutsatser 
och relaterar till tidigare forskning. 
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KAPITEL 2 
Metod och material 

I detta kapitel redogör jag för metoder och de viktigaste källmaterialen i av-
handlingen. Här redovisas också de avgränsningar jag gjort samt några be-
grepp och definitioner som används i undersökningen. 

Metod 
Avhandlingen har ett regionalt perspektiv eftersom syftet är att undersöka 
skuldsättningen och krediter specifikt hos skattebönder i Mälardalen. Med 
Mälardalen avser jag de sammanhängande jordbruksbygderna i de fyra Mä-
larlänen Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Södermanlands län.141 Jag 
har valt att utföra en fallstudie av skattebönders skulder och krediter i tre sock-
nar. Därigenom kan undersökningen av förhållanden och förutsättningar för 
böndernas ekonomiska ageranden och deras ekonomi genomföras på ett dju-
pare plan. Orsakssamband kan därmed tydligare klarläggas. Med en fallstudie 
är det möjligt att genomföra undersökningen för en längre tidsperiod, men 
ändå bibehålla ett ingående och hushållsnära perspektiv. 

Ett kriterium för valet av socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda är att 
skattebönder var de dominerande jordägarna. Skattebönder har i tidigare 
forskning lyfts fram som viktiga för den agrara omvandlingen som ägde rum 
under 1700- och 1800-talen. De har beskrivits som såväl agrara entreprenörer 
som innovatörer med stor betydelse i omvandlingsprocessen som det svenska 
agrarsamhällets genomgick från mitten av 1700-talet fram till omkring 
1870.142 Det gör det intressant att studera skattebönders ekonomiska agerande 
på kreditmarknaden i Mälardalen. Då de valda socknarna tillhörde ett skatte-
bondedistrikt medför att antalet jordägande bondefamiljer var förhållandevis 
stort inom ett begränsat område med samma ekonomiska och agrara förutsätt-
ningar. Det underlättar analysen av sambanden mellan hushållens skuldsätt-
ning, tillgångar och jordbruksproduktion. Avgränsningen till tre socknar ger 
möjligheter till både fördjupning och generalisering. Å ena sidan möjliggör ett 

                               
141 Sporrong (1985), s. 44. 
142 Svensson (2001); Wiking-Faria (2009).  
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relativt litet undersökningsområde närmare studier av olika typer av käll-
material. Å andra sidan utgjorde antalet skattebönder i de tre socknarna en 
tillräckligt stor population för att det ska gå att dra generella slutsatser. Under 
1700- och 1800-talen bildade socknarna ett länsmansdistrikt, vilket har under-
lättat insamlingen av källmaterial. Då jag använder begreppet Torstuna läns-
mansdistrikt, Torstunaområdet eller Torstunabygden avses de tre socknarna 
Härnevi, Torstuna och Österunda. Då jag använder begreppet Torstunabön-
derna menar jag skattebönderna i nämnda tre socknar. 

Även om undersökningen omfattar endast tre socknar menar jag att de stora 
dragen i resultaten av analysen av skatteböndernas ekonomi, jordbruk och 
skuldsättning bör vara giltiga för en större grupp skattebönder i Mälardalen 
vars jordbruk var inriktat mot spannmålsodling. I Mälardalen fanns förvisso 
områden som dominerades av frälsejord och gods, men det fanns också områ-
den där skattebönderna var i majoritet, liksom det fanns skattebönder i socknar 
där frälsejorden dominerade.143 Den studerade perioden omfattar åren mellan 
1770 och 1870, med vilka jag vill täcka in tiden som brukar beskrivas som 
den agrara revolutionen. Perioden är även vald för att det i stort sett är den 
tidsperiod som framhållits som en stagnationsperiod i Mälardalens demografi 
och agrara utveckling. Jag har i avhandlingen använt mig av en kombination 
av kvantitativ och kvalitativ metod. I den mån det är möjligt försöker jag göra 
jämförelser med resultat från undersökningar i andra delar av Sverige. 

Källmaterial 
Torstunaböndernas ekonomi och jordbruk utforskas med hjälp av olika käll-
material. För att kartlägga bondefamiljernas skuldsättning och tillgångar 
fordras källor som kommer de enskilda bondehushållen nära, där uppgifter på 
hushållsnivå framgår. Det viktigaste materialet i avhandlingen är därför bo-
uppteckningar, för vilka urvalsprinciper och källkritiska aspekter redogörs för 
nedan. Övriga källmaterial presenteras kortfattat därefter. 

                               
143 En genomgång av antalet mantal som fördelades på skatte respektive frälse i de fyra Mälar-
länen Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Södermanlands län visar att frälset var stora 
jordägare men att det också fanns avsevärt med skattejord. (Hammar 1860) I Västmanlands län 
dominerade skattejorden i samtliga härader, räknat i mantal. Totalt var 68 procent av mantalen 
skatte, 18 procent frälse och 14 procent krono. Alla härader i Västmanlands län kan dock inte 
räknas till Mälardalen utan några måste föras till Bergslagen. I Södermanlands län var sex av 
tio härader dominerat av frälsejord, men i de frälsedominerade häraderna utgjorde trots allt 
skattejorden mellan 20 procent och 43 procent av det totala antalet mantal. I Stockholms län 
dominerade frälsejorden. Inte mindre än i tretton av 19 härader var det dominans för frälsejord, 
total 56 procent frälse, 36 procent skatte och 8 procent kronojord. I Uppsala län var fördelningen 
jämnare. Av tretton härader dominerades sju av skattejord. Totalt i Uppsala län var fördelningen 
44 procent frälse, 43 procent skatte och 14 procent krono, räknat i antalet mantal. (Hammar 
1860). Genomgången visar att även om Mälardalsområdet som helhet dominerades av frälseägd 
jord fanns också ett stort antal skattebönder. 
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Bouppteckningar 
Bouppteckningar är ett av få källmaterial som kan ge en samlad bild av histo-
riska hushålls tillgångar, skuldsättning och krediter. Bouppteckningar har an-
vänts av många forskare, inte minst i studier av agrara miljöer, för att utforska 
utvecklingen av en rad företeelser, bland annat hushållens kreatur och jord-
bruksredskap, kläder, deras skuldsättning och kreditrelationer.144 

Det var i 1734 års lag som bestämmelser infördes i Sverige om obligato-
riska uppteckningar av dödsbon. I lagen stadgades att en bouppteckning skulle 
upprättas inom tre månader efter dödsfall av alla gifta eller tidigare gifta per-
soner.145 Ett exemplar av bouppteckningen behölls av dödsboet, medan en av-
skrift insamlades av häradsrätten och bevarades i dess arkiv. Bouppteckning-
ars tillförlitlighet som historisk källa har diskuterats av flera forskare. De käll-
kritiska aspekterna kan sammanfattas under tre teman. Det första gäller repre-
sentativitet, det vill säga om bouppteckningar kan visa förhållanden för en 
levande befolkning. Det andra temat gäller om en bouppteckning redovisar 
allt som fanns vid dödsfallet i det aktuella hemmet, och det tredje rör värde-
ringen av de fasta och rörliga tillgångarna.146 

Den första frågan om representativitet grundar sig i att det inte upprättades 
bouppteckning efter alla avlidna i äldre tid. Vid 1700-talets mitt var det få 
avlidna i Sverige vars tillgångar och skulder boupptecknades, men andelen 
ökade successivt. Omkring år 1820 upprättades bouppteckning efter nästan 
hälften av samtliga avlidna på den svenska landsbygden och sedan ökade täck-
ningsgraden ytterligare. Det var dock en snedfördelning vilka personer som 
fick en bouppteckning efter sin död i förhållande till befolkningens sociala och 
ekonomiska sammansättning i sin helhet. Bouppteckningar upprättades mer 
sällan efter avlidna yngre, gamla eller ogifta personer och saknas för många 
fattiga. Sammantaget riskerar därför äldre bouppteckningar att visa en skev 
bild av befolkningens ekonomiska förhållanden. Om en person hade arvingar 
och skulder var det mer sannolikt att en bouppteckning upprättades, eftersom 
det i 1734 års lag stadgades att arvingarna inte var skyldiga att betala boets 
skulder om bouppteckning upprättades.147 Andelen avlidna som fick boupp-
teckning blev större med tiden för alla grupper i samhället. För avlidna bönder 
i olika delar av Sverige var bouppteckningsfrekvensen jämförelsevis god un-
der 1700- och 1800-talen, mellan 50 procent och 100 procent, och blev allt 
högre under 1800-talets lopp.148 Jag redovisar nedan bouppteckningsgraden 
för bönder i de studerade socknarna. 

                               
144 Herlitz (1974) s. 212; Gadd (1983) s. 53ff.; Ulväng (2012); Arkell, Evans och Goose (2000); 
Overton et al (2004). 
145 Lilja (2004), s. 72‒73; Perlinge (2005), s. 39. 
146 Kuuse (1970), s. 23; Bringéus (1977); Kuuse (1980), s. 220; Isacson (1979), s. 210‒212; 
Gadd (1983), s. 56‒59; Köll (1983), s. 80.   
147 Isacson (1979), s. 138, s. 210ff. 
148 Isacson (1979), s. 213ff.; Gadd (1983), s. 53‒56; Ydborn (1984), s. 130‒131; Lindgren 
(2002), s. 816‒819; Perlinge (2005), s. 39ff.; Ulväng (2012), s. 42. 
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Hur värderingen av lös och fast egendom gick till i samband med boupp-
teckningsförrättningar under 1700- och 1800-talen har varit föremål för dis-
kussion. Fordringar och skulder antar forskarna redovisades till sina rätta vär-
den, men tidigare undersökningar har visat att inventarier och djur fick ett 
mellan 25 och 30 procent lägre värde än dåvarande marknadsvärde. Även vär-
dena på fasta tillgångar i bouppteckningar har varit omdiskuterade, men det 
har genomförts få systematiska studier som undersökt i vilken grad de mot-
svarade marknadsvärden eller inte. Vanligtvis var det taxeringsvärdet som an-
vändes som fastighetsvärde i bouppteckningarna, men hur det förhöll sig till 
marknadsvärdet varierade sannolikt både i tid och rum.149 

Jordbruksfastigheter svarade för den största delen av tillgångarna hos skat-
tebönder, vilket betyder att hur värderingen gjordes har stor betydelse för be-
räkningen av hushållens tillgångar. För att en analys av bondefamiljernas 
skuldsättning ska bli rättvisande måste värderingsprinciperna i bouppteck-
ningarna beaktas. I kapitel 5 undersöker jag familjernas fastighetsinnehav och 
värderingen i bouppteckningarna. Jag analyserar jordpriserna i socknarna och 
skattar fastigheternas marknadsvärden, som jag sedan använder i analysen av 
bondefamiljernas skuldsättningsgrad. 

Urval av bouppteckningar 
I min undersökning har jag valt att göra ett urval av bouppteckningar efter 
skattebönder (kvinnor och män) som avled i näringsaktiv ålder (20‒65 år) och 
som var aktiva brukare fram till sin död. Genom ett sådant urval är min för-
hoppning att bouppteckningarna skall spegla familjernas ekonomiska förhål-
landen då de ännu bedrev ett jordbruk. Det är det mest centrala i förhållande 
till mina frågeställningar. Bondehushållens hela ekonomiska livscykel kan 
dock inte speglas med mitt urval av bouppteckningar. Personer som avled när 
de var äldre än 65 år, som var änkor/änkemän och hade slutat med jordbruket 
omfattas inte. Att de som ingår i populationen var mellan 20 och 65 år då de 
dog gör dock att det ingår både bondefamiljer som var i början av sin agrara 
och ekonomiska karriär och sådana som snart skulle lämna ifrån sig sitt jord-
bruk. Metoden att använda bouppteckningar efter jordbrukare som avlidit 
”mitt i livet” har använts i ett flertal undersökningar.150 

För att göra urvalet har jag gått igenom samtliga bouppteckningar upprät-
tade mellan 1770 och 1870 i Torstuna häradsrätt. Målet har varit att hitta bo-
uppteckningar efter gifta, jordägande bönder (kvinnor och män) som vid tiden 
för dödsfallet fortfarande varit ansvariga för ett aktivt jordbruk. Jag har utgått 
ifrån följande kriterier: den avlidne skall ha ägt mantalsatt jord i socknarna 

                               
149 Martinius (1970), s. 127; Isacson (1979), s. 139‒140, s 220‒225; Gadd (1983), s. 72f.; 
Perlinge (2005), s. 117. 
150 Kuuse (1970), s. 24ff.; Dahlström (2006), s. 107; Linde & Palm Andersson (2014), s. 8. 
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Härnevi, Torstuna eller Österunda och den avlidna skall benämnas i boupp-
teckningen så att han eller hon kan räknas till bondegruppen.151 Personerna ska 
ha varit gifta vid tidpunkten för dödsfallet med efterlevande make/maka, haft 
dragdjur och kreatur i hushållet och redskap till ett fullgott jordbruk. Boupp-
teckningar efter änkor, änklingar och ogifta har således valts bort, liksom så-
dana där hushållet haft en så liten uppsättning redskap och kreatur att jag be-
dömt att ett fullt jordbruk inte kunnat bedrivas. 

Populationen – jordägande bönder i näringsaktiv ålder 
Utifrån ovan nämnda kriterier har en population om totalt 426 jordägande bon-
defamiljer skapats, där en av makarna avled och som boupptecknades under 
åren 1770‒1869. Hur bouppteckningarna fördelas per år framgår i figur 2.1, 
vilket jag resonerar om längre fram. Dessa bouppteckningar utgör avhandling-
ens viktigaste källmaterial och används för att utforska bondefamiljernas till-
gångar och skulder. Jag tolkar innehållet i bouppteckningarna som familjernas 
tillgångar och skulder, och således inte enbart den avlidne individens. 
 
Figur 2.1 Antal bouppteckningar efter avlidna skattebönder 20‒65 år 
i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869 

 
 
Källa: Bouppteckningar (426 st.) FII:5‒36, 1770‒1869, Torstuna häradsrätt, ULA. 
  

                               
151 De som har medtagits kunde tituleras hustru, bondhustru, bonde, skattebonde, rusthållare, 
gästgivare, hemmansägare, nämndeman, riksdagsman. De som har valts bort från bondegrup-
pen är de som titulerats f.d. bonde, fördelsman, fördelstagare, bondson, bonddotter, änka och 
änkling. De som har benämnts akademi-, frälse- respektive landbonde har inte tagits med i den 
utvalda populationen eftersom jag specifikt vill studera bönder som var jordägare. Inga stånds-
personer eller officerare har medtagits. 
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De utvalda bouppteckningarna (boupptecknade hushållen) varierar i antal 
mellan olika år. Antalet beror dels på bouppteckningsfrekvensen, det vill säga 
hur många av bönderna som fick en bouppteckning efter sin död, dels på hur 
många skattebönder som avled då de ännu var aktiva jordbrukare. Det senare 
hade i sin tur samband med antalet bondehushåll i området, vilket successivt 
minskade under hela perioden. Det är förklaringen till att antalet bouppteck-
ningar senare blir färre, trots att bouppteckningsfrekvensen, som jag kommer 
att visa, blir högre. 60 procent av de utvalda bouppteckningarna är upprättade 
efter män och 40 procent efter kvinnor. Bouppteckningar efter kvinnor respek-
tive män har inte analyserats separat, utan jag har bedömt att de bägge inne-
håller alla tillgångar och skulder i det aktuella hushållet. Särskild uppmärk-
samhet har jag ägnat redovisningen av jordinnehavet för vilket jag redogör 
längre fram. Den genomsnittliga åldern vid dödsfallet för undersökningspo-
pulationen var 47 år. (Redovisas per decennium i tabell 2.2.) 63 procent av 
populationen var jordägare i Torstuna, 24 procent av familjerna ägde jord i 
Österunda och 13 procent i Härnevi. Det stämmer överens med hur skattebön-
derna var fördelade i de tre socknarna. Tre procent av familjerna i populat-
ionen ägde jord i två socknar, och fyra procent ägde även jord i andra socknar. 

Bouppteckningsfrekvens bland bönderna i Torstuna härad 
För att ta reda på bouppteckningsfrekvensen (andelen av de avlidna som fick 
en bouppteckning) bland bönderna i de tre socknarna har jag jämfört antal 
döda i kyrkoarkivens dödböcker som titulerats bonde/bondhustru m.m. och 
vid dödsfallet varit mellan 20 och 65 år gamla med hur många som fick bo-
uppteckning upprättad efter sin död. De avlidna personerna har identifierats i 
mantalslängderna. Under 1700-talet och fram till 1820 framgår inte i mantals-
längderna om den angivna personen var ägare av hemmansdelen eller bara var 
brukare av densamma. Inte heller i dödböckerna framgår alltid vilka av bön-
derna som var jordägare. Jag har därför undersökt bouppteckningsfrekvensen 
för samtliga bönder, det vill säga både arrendebönder utan eget jordinnehav 
och skattebönder.152 

Resultatet av analysen av bouppteckningsfrekvensen redovisas i tabell 2.2. 
Av tabellen framgår dels antalet avlidna i åldern 20–65 år, dels hur många av 
dem som det upprättades bouppteckning efter. Tabellen visar också hur många 
bouppteckningar som jag funnit efter skattebönder som avled då de fortfa-
rande var ansvariga för ett aktivt jordbruk, och som ingår i min undersökning. 
Dessa utgör min undersökningspopulation (426 st.). 
  

                               
152 Se föregående not. Även de som benämnts akademi-, frälse- och lantbönder har här medräk-
nats. 



 51

Tabell 2.1 Antal avlidna bönder 20‒65 år och antal bouppteckningar för samma 
grupp i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869 
År Antal avlidna 

bönder (gifta 
kvinnor o män 
20‒65 år) 

Antal boupp-
teckningar (ef-
ter alla gifta 
bönder 20‒65 
år) 

Bouppteck-
ningsfrekvens 
(för alla gifta 
bönder 20‒65 
år), % 

Antal boupp-
teckningar efter 
skattebönder 
(som ingår i 
studien) 

Medelålder på 
de avlidna som 
ingår i studien, 
år 

1770‒1779 78 (ej Ö-a)* 49 (ej Ö-a)* 63  (ej Ö-a)* 36 (inkl. Ö-a)* 45,4 
1780‒1789 77 47 61 29 46,4 
1790‒1799 87 62 71 54 47,5 
1800‒1809 96 87 91 60 48,3 
1810‒1819 76 72 95 44 48,9 
1820‒1829 78 76 97 54 43,7  
1830‒1839 58 57 98 46 45,7 
1840‒1849 45 41 91 34 51 
1850‒1859 43 42 98 35 50,7 
1860‒1869 46 46 100 34 49,2 
 
Källor: Död- och begravningsböcker, Härnevi kyrkoarkiv, Torstuna kyrkoarkiv, Österunda kyr-
koarkiv, ULA; Bouppteckningar FII:5–36, Torstuna häradsrätt, ULA. 
*Det saknas dödbok för Österunda socken under 1770-talet och bouppteckningsfrekvensen vi-
sas därför enbart för Härnevi och Torstuna socknar. Att bouppteckningarna från 1770-talet är 
fler än 1780-talet, trots att Österunda inte är medräknat, förklaras av höga dödstal på grund av 
en rödsotsepidemi 1773. 
 
Bouppteckningsfrekvensen för bondegruppen i Torstuna länsmansdistrikt var 
förhållandevis hög, åtminstone efter år 1800, då bouppteckningar upprättades 
efter mer än 90 procent av alla avlidna bönder mellan 20 och 65 år. På 1860-
talet boupptecknades samtliga avlidna bönder i denna åldersgrupp. Jag menar 
att bouppteckningsfrekvensen för den grupp bönder som avhandlingen be-
handlar som helhet är tillfredsställande, det vill säga att tillräckligt stor andel 
av de som avled fick bouppteckning för att rimliga och representativa slutsat-
ser ska kunna dras om tillgångar och skulder. 

Skillnaden mellan totalantalet bouppteckningar och de som ingår i studien 
(jordägande och näringsaktiva fram till sin död) måste tolkas som att det fanns 
ett förhållandevis stort antal som inte uppfyllde mina kriterier för urvalet, det 
vill säga de var inte jordägare, saknade boskap och redskap för ett fullgott 
jordbruk eller var fördelstagare och hade slutat vara aktiva jordbrukare. 

Under de tre första decennierna i studien, 1770–1790-talen, var bouppteck-
ningsfrekvensen lägre än senare, mellan 61 procent och 71 procent. Jag har 
därför analyserat dessa tre decennier närmare med hänsyn till vilka bönder 
som fick bouppteckning efter sin död och vilka som inte fick det. Jag utreder 
om det finns skevheter i bouppteckningsfrekvensen bland bönderna i förhål-
lande till fastighetsinnehav, ålder och kön eftersom det skulle kunna påverka 
mina resultat. Dessa redovisas i tabellform i bilaga A. Hur kön kan påverka 
resultatet är inte självklart. I de bouppteckningar efter män respektive kvinnor 
som jag studerat finns ingen skillnad i redovisningen av boets tillgångar och 
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skulder. Relevant är dock att båda makarnas jord, det vill säga även den en-
skild ägda av den efterlevande maken redovisades, vilket jag diskuterar längre 
fram. 

Fastighetsinnehavet hos de avlidna (ägande och brukande) har jag bestämt 
genom att studera mantalslängder för samtliga bönder som avled mellan 1770 
och 1800 i åldern 20–65 år. Dödsålder redovisas i kyrkoarkivens dödböcker. 
Granskningen har inte visat på något särskilt mönster eller skevhet i boupp-
teckningsfrekvensen i förhållande till vare sig kön, ålder eller storleken på 
jordinnehavet. Sammanfattningsvis bör därför bouppteckningarna efter bön-
derna i de tre studerade socknarna vara representativa för de som avled i en 
ålder mellan 20 och 65 år. 

Gruppering av populationen 
Även om alla familjer i populationen var jordägare var det inte en ekonomiskt 
homogen grupp. Bondefamiljerna ägde jordbruksfastigheter som spände från 
flera mantal till de minsta fastigheterna om bara 1/10 mantal. Skillnaderna i 
värdet på deras tillgångar var avsevärda. Även om det inte tillhör mina forsk-
ningsuppgifter att utforska ekonomiska skillnader inom bondegruppen går det 
i en analys av hushållens krediter inte att bortse från att de hade olika stora 
ekonomiska resurser. Det är till exempel relevant om skuldsättningen hos hus-
håll med små respektive stora tillgångar var olika och om de agerade olika på 
kreditmarknaden och i sitt låntagande. Lånade de för olika ändamål och skiljde 
sig deras kreditmarknader åt? Det är betydelsefull kunskap i analysen av vil-
ken roll som lån och krediter spelade i böndernas ekonomi. För att kunna svara 
på sådana frågor delar jag in populationen i tre grupper efter brukningsenhet-
ernas storlek i mantal. Principen för indelningen redovisas i kapitel 3, där den 
också används för att analysera ägo- och brukningsstrukturen i området i all-
mänhet. Grunden till indelningen är försörjningsgraden. Jag gör följande an-
tagande: Familjerna i grupp I var självförsörjande på sina brukningsenheter, 
bönderna i grupp II bedrev ett jordbruk som producerade ett överskott och 
bondefamiljerna i grupp III kunde producera ett relativt stort överskott. Se ta-
bell 2.2. 

Tabell 2.2 Indelning av undersökningspopulationen efter bondefamiljernas bruk-
ningsenheter, mätt i mantal 1770‒1869 

 Storlek, mantal Antal skattebönder 
med bouppteckning 

Grupp I < 1/4 mantal 72 (17 %) 
Grupp II 1/4 mantal < 2/3 mantal 273 (64 %) 
Grupp III 2/3 mantal‒ 81 (19 %) 
Summa  426 
Källor: Bouppteckningar FII:5–36 Torstuna häradsrätt, ULA; Mantalslängder i Härnevi, 
Torstuna och Österunda socknar, Landskontoret, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
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Är all jord redovisad i bouppteckningarna? 
Som tidigare nämnts svarade böndernas fastigheter för den största delen av 
värdet på hushållens tillgångar. Det är därför viktigt att beakta hur jordinne-
havet redovisades i bouppteckningarna. I Torstuna häradsrätt anges vanligen 
storleken på fastigheterna i mantal eller öresland, oftast i båda, samt ett eko-
nomiskt värde.153 Eftersom jag studerar familjers ekonomi, och inte bara den 
avlidnas, är det viktigt att fastställa att familjernas hela jordegendom, liksom 
hela värdet, redovisades vid bouppteckningstillfället. 

Egendomen hos bondefamiljerna kunde vara av tre slag: mannens enskilt 
ägda, kvinnans enskilt ägda och sådan som de förvärvat tillsammans och där-
med var gemensamt ägd. Gemensamt ägd egendom var således all fast och lös 
egendom som funnits vid äktenskapets ingående eller efteråt förvärvats. Av 
den gemensamma egendomen hade dock mannen giftorätt till 2/3 och kvinnan 
till bara 1/3 (före 1845). Dessutom gällde att söner ärvde 2/3 och döttrar 1/3. 
1845 ändrades förhållandena och lika arvsrätt mellan könen infördes.154 Maria 
Ågren har, utifrån ett antal exempel från bouppteckningar efter bönder i Ös-
tergötland i början av 1800-talet, visat att det var vanligt att familjerna noga 
höll reda på hur mycket pengar som genom arv och köp av jord fördes in i 
äktenskapet.155 

Enligt 1734 års lag skulle alltsammans i boet upptecknas.156 Anders Per-
linge har emellertid i bouppteckningar i Vånga härad i Skåne iakttagit att det 
förekom att gemensamt ägda fastigheter kunde redovisas med 50 procent av 
taxeringsvärdet.157 Det skulle således bara vara den avlidnes andel av den ge-
mensamt ägda fastigheten som redovisades. Ett sådant förfarande gör natur-
ligtvis att värdet på jordbruksfastigheterna blir missvisande om man söker fa-
miljers jordinnehav. För att undersöka om tillvägagångssättet kan ha förekom-
mit hos förrättningsmännen i Torstuna härad har jag jämfört uppgifterna i bo-
uppteckningarna med mantalslängder och taxeringslängder. Jämförelserna 
visar att det genomgående var hela taxeringsvärdet som redovisades i mitt 
undersökningsområde, trots att fastigheten var gemensamt ägd av makarna.158 

Ytterligare ett problem med att använda bouppteckningar, då vi söker fa-
miljers jordinnehav, skulle kunna vara att enskild jordegendom hos den efter-
levande inte redovisas. I princip var det bara den avlidnes fastigheter som 
skulle nedtecknas. Frågan är hur praxis såg ut. Enskilt ägd jord var vanligen 
arvegods som erhållits före äktenskapet, men kunde också förekomma om en 
av makarna varit gift tidigare och förvärvat jord inom det tidigare äktenskapet. 

                               
153 Begreppet öresland redogör jag för längre fram i detta kapitel. Det ekonomiska värdet = 
taxeringsvärdet i de flesta fall. Det kommer att analyseras ingående i kommande kapitel. 
154 Ingers (1997), s. 144. 
155 Ågren (2009), s. 243ff.; Ågren (2009a). s. 129ff. 
156 Lilja (2004), s. 72. 
157 Perlinge (2005), s. 114. 
158 Fastighets- och taxeringslängder FIIa:1‒3, Häradsskrivaren i Salbergs-Väsby fögderi, ULA. 
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Om jord ägdes enskilt av den efterlevande maken och inte redovisades i bo-
uppteckningen efter den avlidna skulle naturligtvis fastighetsinnehavet hos 
bondefamiljerna framstå som betydligt mindre värt än det faktiskt var. I sin 
studie av bouppteckningar från 1800-talet i skånska Vånga härad kan Anders 
Perlinge konstatera att den efterlevande partens enskilda egendom vanligtvis 
uteslöts utan värdering i bouppteckningarna.159 

Att det förekom enskild egendom i form av jord hos bönderna i Torstuna 
härad, både hos kvinnor och hos män, vittnar bouppteckningarna om. I de 
flesta av sådana fall noterade förrättningsmannen att hela eller delar av famil-
jens fastighetsinnehav var enskild egendom, men värdet räknades med i total-
summan för fastigheternas värde. Ett sådant exempel är från bouppteckningen 
efter rusthållaren Eric Ersson i Spånga som avled 1771. Familjens fastighets-
innehav anges i bouppteckningen som änkans arv och bördköpta jord, men 
värdet är trots det redovisat.160 Ett annat exempel är bouppteckningen efter 
rusthållaren Lars Persson i Tibble år 1831. Familjen ägde flera fastigheter, 
varav ett rusthållshemman i Torstuna by som delvis ägdes enskilt av den ef-
terlevande änkan. I bouppteckningen har antecknats: Änkan ärvt hälften av 
rusthållet och under äktenskapet är inköpt den andra hälften. Hela taxerings-
värdet för fastigheten i Torstuna by redovisades emellertid i bouppteckningen 
efter maken.161 

I några bouppteckningar redovisas dock den efterlevandes enskilt ägda jor-
degendom separat och värdet har inte räknats med i det sammanlagda värdet 
på tillgångarna. För att få ett korrekt fastighetsvärde för dessa familjer har jag 
lagt till den enskilda egendomens värde till totalsumman. I ett fåtal boupp-
teckningar har inte värdet på fastigheten som ägdes enskilt av den efterlevande 
parten redovisats alls. I de fallen har jag kompletterat värdet utifrån vad som 
angivits i förmögenhetstaxeringen år 1800 eller taxeringslängden för det ak-
tuella året.162 

För enskilt ägt lösöre är det svårare att kontrollera om något var utelämnat 
som var den efterlevandes egendom. Värdet på de rörliga tillgångarna var be-
tydligt lägre än på den fasta egendomen, vilket gör att det inte skulle påverka 
resultatet i lika hög grad om det förekom. Den efterlevandes kläder var en 
föremålskategori som alltid var enskild egendom, vilken aldrig redovisades.163 

                               
159 Perlinge (2005), s. 113. 
160 Bouppteckning FII:5, s. 52‒57, Torstuna häradsrätt, ULA. 
161 Bouppteckning FII:24, s. 177‒185, Torstuna häradsrätt, ULA. 
162 Ett sådant exempel är i bouppteckningen efter Erik Stephansson i Vånsjö som avled 1801. I 
bouppteckningen noteras att Fastigheten tillhör Enkian allena. Jag har kompletterat med värdet 
för fastigheten från förmögenhetstaxeringen 1800. Bouppteckning FII:10, s. 78‒82, Torstuna 
häradsrätt, ULA; GIII:E1‒3, Landskontoret, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
163 Ulväng (2012), s. 39. 
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Att andra föremålstyper konsekvent utelämnats finns inga indikationer på i 
bouppteckningsmaterialet efter bönderna i Torstuna härad.164 

En efterlevande make/maka hade rätt till fördel, vilken var en tjugondel av 
dödsboet och den efterlevande hade rätt att ta ut fördel ur dödsboet före det 
egentliga arvsskiftet. Det skulle kunna innebära att detta gjordes innan boupp-
teckningen upprättades. 165 Det vanligaste bland de bouppteckningar som jag 
har studerat är att det markerades vilka föremål som skulle omfattas av 1/20-
delen, men att de ingick i inventarieförteckningen. Tidigare forskning har vi-
sat att både rörliga tillgångar och fastigheter redovisades med ett lägre värde i 
bouppteckningarna än dåvarande marknadsvärde. Det diskuteras i kapitel fem. 

Redovisning i nioårsmedian 
Data som excerperas från bouppteckningarna (värden på tillgångar och skul-
der) redovisas i avhandlingen i glidande nioårsmedian. Två motiv finns till 
det. För det första varierade antalet bouppteckningar per år (se figur 2.1), dels 
var skillnaderna i tillgångar och skulder stora mellan olika familjer. En stor 
spridning av de kvantitativa uppgifterna gör medianen till ett bättre genom-
snittsmått än medelvärdet. 

Nioårsmedian innebär att varje medianvärde består av ett värde utifrån de 
aktuella uppgifterna från bouppteckningar från fyra år före respektive fyra år 
efter det aktuella året. Medianvärdet för skuld per bondefamilj för exempelvis 
1820 baseras på uppgifter från bouppteckningar från 1816–1824, sammanlagt 
37 st. Jag har valt nio år för att få så många observationer som möjligt för varje 
årsuppgift, men ändå göra det möjligt att urskilja tidsmässiga förändringar och 
brytpunkter. Det går inte att med denna metod se exakta årtal för förändringar, 
men bouppteckningsmaterialet är heller inte sådant att det medger tolkningar 
för exakta årtal. Vi får tänka oss en eftersläpning i redovisningen i bouppteck-
ningen i förhållande till agerandet, till exempel det tagna lånet. 

Eftersom bouppteckningarna i undersökningen varierar i antal mellan olika 
år blir också antalet observationer som varje medianuppgift baseras på olika. 
Även om antalet bouppteckningar minskar i undersökningen från omkring 
1830 på grund av successivt färre bönder i området så steg boupptecknings-
frekvensen vilket gör att uppgifterna inte blir mindre tillförlitliga. 

 

                               
164 Nils Arvid Bringéus menar att smycken och klockor var personliga ägodelar och därför ute-
lämnades från bouppteckningen om de ägdes av den efterlevande. Bringéus (1977), s. 5. Före-
målen som redovisas i de studerade bouppteckningarna talar för att så inte var fallet i Torstuna. 
165 Gadd (1983), s. 69. 
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Övriga källmaterial 
För att kartlägga demografiska förhållanden och jordägarförhållanden i de tre 
studerade socknarnas har jag använt mantalslängder, församlingarnas kyrko-
arkiv och uppgifter i Tabellverket.166 Jordbrukets utveckling har jag utforskat 
med hjälp av flera källor, bland annat lantmäterihandlingar från 1600-talet till 
omkring 1900, tillsammans med jordbruksstatistiskt material, kronofogdens 
arkiv och församlingarnas kyrkoarkiv.167 

Från Torstuna häradsrätts arkiv har jag utöver lagfartshandlingar för att 
analysera jordpriserna också studerat inteckningshandlingar för att kartlägga 
intecknade lån och krediter hos bönderna samt konkursmaterial. Ett värdefullt 
arkiv har varit Kronofogdens arkiv. Där finns årliga rapporter om det ekono-
miska tillståndet i distriktet och om hur jordbruket framskred för perioden 
1820 till 1860-talet. Här finns också länsmannens skrivelser till Kronofogden 
och exekutionsdiarier. Länsstyrelsens arkiv har i första hand använts för att 
studera inkommande ärenden från kronofogde och länsman i det studerade 
området. 

Definitioner och begrepp 
Hushåll och familj 
I avhandlingen studeras jordägande bondefamiljers och deras hushålls eko-
nomi och ekonomiska ageranden i fråga om krediter och skuldsättning. Kate-
gorierna familj och hushåll behöver därför preciseras. För min studie förelig-
ger viktiga historiska skillnader mellan hushåll och familj. Både familj och 
hushåll var ekonomiska enheter, men på olika sätt. Viktigt här är aspekterna 
arv och ägande. 

Med familj avses oftast en grupp människor som förenas genom antingen 
blodsband, det vill säga en biologisk relation som uppkommer genom föräld-
raskap) eller genom äktenskap. I Västerlandets historia är en av familjens vik-
tigaste uppgifter förutom den reproduktiva och beskyddande att, via den arvs-
lagstiftning som existerar vid ett givet tillfälle, föra kapital mellan generation-
erna. I denna studie är därför familjen som arvsinstitution central, även om jag 
inte studerar arvsfrågor specifikt. Det var arvsregler och giftermålsbalkar som 
reglerade förhållandet ur ekonomiskt hänseende mellan familjens olika parter. 
Det viktiga ägandet av skattejord hade i de allra flesta fall möjliggjorts genom 
arv från en äldre generation. I de fall ägandet uppkommit genom rena köp så 
                               
166 Tabellverket var den tidigaste befolkningsstatistiken i Sverige. Grunden till statistiken var 
de statliga formulär som församlingspräster hade i uppgift att fylla i och skicka till den så kal-
lade Tabellkommissionen under åren 1749‒1859. Jag har använt ”Tabellverket på nätet”, Ce-
dar, demografiska databasen, Umeå universitet. 
167 Jag har använt Lantmäteriets digitaliserade kartor: Lantmäteriet, www.lantmateriet.se och 
jordbruksstatistik: BiSOS N, Jordbruk och boskapsskötsel. 
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kom egendomen i nästa led att omvandlas till arv från barn till föräldrar. Om 
man med den närmaste familjen avser makar, föräldrar och syskon, såväl hel- 
som halvsyskon, så brukar till den utökade familjen räknas fastrar och farbrö-
der, mostrar och morbröder, kusiner, syskonbarn, svärdöttrar och mågar. 
Dessa medlemmar fanns även inom de arvsberättigades skara, framförallt i de 
fall där familjecykeln av någon anledning rubbades. Förlust eller avsaknaden 
av bröstarvingar var den vanligaste orsaken till att vuxna syskon ärvde 
varandra eller att deras barn ärvde sin moster eller farbror. Även om inte ku-
siner ärvde varandra så kunde en kusingrupp ha intresse i ett arv efter en far- 
eller morförälder i de fall de direkta bröstarvingarna avlidit.168 

Under den period jag undersöker var det vanligare än idag att unga vuxna 
föräldrar dog, och deras dödsfall är upphovet till de bouppteckningar som jag 
studerar. Dessa dödsfall skapade svåra hack i familjecykeln och ledde oftast 
till att en ny äktenskaplig enhet bildades med dubbla kullar där barnen hade 
olika föräldrar. Var gården den avlidna faderns och modern gifte om sig och 
nya barn föddes hade de senare ingen arvsrätt till jorden. Fanns det en gammal 
farmor kvar på gården och kanske någon outlöst faster i grannskapet innebar 
det att en egendomsrelation fanns mellan dessa men inte med resten av famil-
jen som egentligen blev ett slags förvaltare av egendomen. Familjen som in-
stitution är alltså central i min studie därför att den gav möjlighet till ägandet 
av kapital och därmed också till rätten att inteckna egendomen för att erhålla 
krediter. Sådana beslut kunde dock inte fullt ut göras ur ett slags företagseko-
nomiskt perspektiv utan måste ske inom ramen för en familjerättslig ord-
ning.169 

Med hushåll avsågs i äldre tid den grupp som samlades i vardagen för att 
arbeta, äta och bo tillsammans och som också stod i ett slags lydnadsförhål-
lande till husbondefolket. I ett skattebondehushåll fanns normalt ett gift par 
och under en viss period i familjecykeln också minderåriga barn. Där fanns 
oftast en eller par pigor och någon dräng. De bodde, arbetade och hade sin 
kost i bondefamiljens hushåll. Under en period i familjecykeln kunde det på 
gården också finnas medlemmar ur en äldre generation som genom fördels-
kontrakt (undantag) hade rätt till en slags ränta (in natura) av gårdens avkast-
ning. De bör räknas in i själva gårdshushållet även om de hade en egen kam-
mare och egen härd. Hushållet var alltså en blandning av släkt och helt utom-
stående individer. Det var hushållet som bedrev själva jordbruket i form av att 
arbeta på åker eller i fähus och hushållets arbetskapacitet var avgörande för 
hur intensivt det enskilda jordbruket kunde drivas. Det var hushållet som hade 
att operationalisera agrara system som tvåsäde eller växelbruk, arbeta med 
plog eller årder, balansera arbetsstyrkans storlek i förhållande till arbetsbehov, 
nyodling och till exempel textil produktion.170 

                               
168 Seccombe (1992), s. 39; Flygare (1999), s. 52‒54, s. 334ff. 
169 Wall (1983). 
170 Gaunt (1983), s. 86‒91; Flygare (1999),  s. 78ff.; Fiebranz (2002), s. 30‒34. 
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Även om hushåll och familj säkert många gånger flöt ihop i vardagen så 
hade de olika funktioner där familjen stod för ägande, kapital och skuldsätt-
ning medan hushållet stod för arbete och konsumtion. För min undersökning 
är det i första hand familjerna som är viktigaste aktörerna. Det var familjerna 
som tog beslut om krediter och som lånade, som tog beslut om investeringar. 
De beslut som familjen togs om jordbrukets driftsinriktning verkställdes av 
hushållet som därmed hade en viktig roll för det ekonomiska resultatet. 

Skattebönder – jordägande bönder 
Svenska forskare har definierat bonde som de som var ägare och/eller brukare 
av mantalsatt jord som inte var ståndspersoner.171  Med begreppen skattebön-
der och jordägande bönder, vilka jag använder synonymt, avser jag de perso-
ner/familjer som har stått upptagna som ägare till mantalsatt jord och som inte 
kan räknas som stånds- eller frälsepersoner. En skattebonde ägde skatte- eller 
bördsrätten till ett hemman, vilket innebar att man hade ärftlig besittningsrätt. 
Jag gör ingen åtskillnad i kön i begreppet skattebonde, en ung man likaväl 
som en äldre kvinna räknar jag in ibland skattebönderna, bara kriteriet att äga 
mantalsatt jord var uppfyllt. I avhandlingen använder jag begreppet ”Torstu-
nabönderna”, med vilka jag avser skattebönderna i de tre studerade socknarna 
Härnevi, Torstuna och Österunda, vilka tillsammans utgjorde Torstuna läns-
mansdistrikt. 

Hemman – hemmansdel – brukningsenhet 
Ett hemman är en äldre benämning på en jordbruksfastighet som bokförts i 
Kronans jordeböcker med ett visst mantalsvärde. Ett helt mantal avsåg ur-
sprungligen en gård med en så kallad fullsutten bonde. Hemmansvärderingen 
av gårdarna, som genomfördes under 1500-talet fördes in i jordeböcker från 
1600-talets början. Tidigare forskning som har studerat jordägande har skiljt 
på hemmansdel och brukningsenhet. Med hemmansdel avses bråkdelarna av 
hemman som registrerades i mantalslängderna, och var de minsta enheterna i 
mantalslängderna. Ett hemman var vanligtvis på ett mantal och om det fanns 
fyra lika stora hemmansdelar var de på vardera ¼ mantal. Om en och samma 
bondefamilj ägde två hemmansdelar i hemmanet slogs de inte samman, utan 
de redovisas i mantalslängderna var för sig, även om de i praktiken brukades 
ihop. Med brukningsenhet avses en eller flera hemmansdelar som brukades av 
samma hushåll, det vill säga det som brukar avses som en gård.172 Hemmans-
delarna kunde ligga i en och samma by, men också i olika byar, och behövde 
således inte vara ett sammanhängande område på marken, men kriteriet är att 
de brukades och inte arrenderades ut. Alla hemmansdelarna kunde vara ägda, 

                               
171 Winberg (1975), s. 42; Svensson (2001), s. 57f.; Olausson (2004), s. 14; Lindström (2008), 
s. 22; Carlsson (2016), s. 23‒26. 
172 Herlitz (1974), s. 172ff.; Winberg (1975), s. 179f.; Ydborn (1984), s. 56. 
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men de kunde också vara arrenderade. Kulturgeografen David Hannerberg de-
finierar brukningsenhet som ett jordbruk som med avseende på driften utgör 
ett och samma företag och drivs med en och samma arbetsstyrka. Studerar 
man bondejordbruk blir antalet brukningsenheter detsamma som antal bonde-
familjer och antal gårdar.173 

Mantal och örestal 
I avhandlingen använder jag mig av två bärkraftsmått för jordbruksfastigheter: 
mantal och öresland. Mantal används för att dela in populationen i grupper 
efter jordinnehav och för att undersöka hur stora åkerarealer hushållen bru-
kade. Örestal används för att analysera jordpriser. 

Mantalet var ett äldre bärkrafts- och beskattningsmått och varje hemmans-
del hade en mantalsuppgift, vilket var dess andel i bysamfällighetens resurser. 
Det var inte ett direkt mått på areella resurser.174 En problematik med mantal 
som mätare på jordinnehav är att även om åkerarealerna utökades genom ny-
odling förändrades mantalssättningen knappt alls under 1800-talet. Studier där 
sambandet mellan mantal och areal åker undersökts uppvisar olika resultat. 
Det fanns områden i Sverige där det förelåg ett signifikant samband, medan 
det i andra områden var avsevärda avvikelser. Tidigare studier har visat att 
relativt sett hade hemmansbruk med små mantalsvärden större åkerarealer än 
stora hemmansbruk, och mantalsvärdena var således inte proportionella. Oav-
sett hur väl mantalet fungerar som en indikator på storleken på åkerinnehavet 
bör man kunna fastslå att ett större mantal i genomsnitt utgjorde större jord-
arealer.175 

I Svealand fanns även örestalet som mått på en jordägas storlek. Kallas 
också marklandstaxering. Hemmanen värderades i markland, öresland och 
penningland. Örestalet var, liksom mantalet, ett mått på hemmanets bärkraft i 
åker och äng liksom på andelen i byns gemensamma resurser, vilket bestämde 
vissa jordskatter.176 Det var sannolikt ett mer precist mått än mantalet. En in-
dikation är den riksdagsmotion som väcktes på 1780-talet av riksdagsmän i 
Torstuna härad att skatter som utgick efter mantalet istället skulle räknas efter 
örestalet, vilket också medgavs.177 

Öresland i olika byar värderades olika beroende på areal åker per öresland, 
avkastning, arealer ängsmarker och andra resurser som skog m.m. som hörde 
till hemmansdelen. I en by med mer åkerareal per öresland värderades det 
högre. Öresland har i tidigare forskning använts som mått på jordinnehav. 
Historikern Jonas Lindström använder öresland i sin studie som behandlar den 

                               
173 Hannerberg (1971), s. 37‒38. 
174 Persson (1992), s. 146‒175; Holmlund (2007), s. 53f., s. 212; Rosén (1994), s. 118ff.  
175 Herlitz (1974), s. 172 ff.; Olai (1983), s. 39f.; Persson (1992), s. 147–149. 
176 Fiebranz (2002), s. 167‒169, s. 181ff.; Lindström (2008), s. 39f.; Tollin (2008); Ericsson 
(2012), s. 21. Ett markland bestod av åtta öresland och ett öresland av 24 penningland. 
177 Bladh (1979), s. 236‒237. 
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västmanländska socknen Björskog och Rosemarie Fiebranz i sin undersök-
ning av socknen Bjuråker i Hälsingland.178 

Örestalet som mått på jord förekommer i källmaterial för de tre studerade 
socknarna långt in på 1800-talet. Örestalen på jordbruksfastigheter återfinns 
ofta men inte alltid i bouppteckningar och i lagfarter, i häradsrättens inteck-
ningsprotokoll och i lantmäteriakter, men inte i taxeringslängder och inte i 
mantalslängder. En jämförelse av örestalen per by och hemman mellan geo-
metriska jordebokskartor från 1650-talet och 200 år yngre laga skifteskartor 
och sockenbeskrivningar från 1870-talet visar att de var konstanta, d.v.s. ett 
specifikt hemman i en by hade samma örestal år 1650 som tvåhundra år se-
nare. Det ändrades således inte på grund av nyodling eller avkastningsök-
ningar, vilket gör det snarlikt mantalet i detta avseende.179 Det finns ingen källa 
som samlat redovisar jordägandet i örestal vid en bestämd tidpunkt, som det 
gör för mantal i mantals- och taxeringslängder. 

Begreppen lån och kredit i äldre tid  
Skuld, krediter och olika typer av lån är centrala i avhandlingen. Ordet ”kre-
dit” kommer från latinets credere, som betyder ”tro, anförtro, utlåna”. Tidi-
gare forskning har understrukit vikten av anseende om kreditvärdighet för in-
divider och hushåll för att kunna erhålla kredit.180 Ett talande exempel från 
tidigt 1800-tal är den västmanländske prästen Johan Fredrik Muncktell som 
vittnade om betydelsen av anseende för kreditvärdighet. I sin dagbok från 
1827 beskriver Muncktell sina glädjeämnen där han tar upp at jag har et godt 
namn, som ger mig credit.181 

Alla transaktioner som innebär någon form av fördröjd betalning kan be-
traktas som en kredittransaktion. Även om det råder stor skillnad mellan olika 
slags krediter fyller de trots allt samma syfte, att ersätta brist på kontanter och 
att överbrygga gapet mellan inkomster och utgifter. Begreppet kredit kan i 
stort sett delas in i två kategorier: handelskrediter, det vill säga uppskjuten 
betalning för varor och tjänster, respektive utlåning av pengar eller varor. 
Båda kan vara med eller utan skyldighet att betala ränta.182 I de källmaterial 
som jag använder i avhandlingen är det inte alltid det går att skilja på om skul-
den rörde ett lån eller om den gällde en fördröjd betalning. I åtskilliga studier 
i Västeuropa om skulder och krediter hos hushåll i äldre tid har visat de oftast 
utgjorde skulder för fördröjda betalningar än att pengar i form av kontanter 
lånats ut.183  

                               
178 Lindström (2008), s. 39f.; Fiebranz (2002), s. 166‒170. 
179 Andersson Palm (2013), s. 228. 
180 SAOB http://g3.spraakdata.gu.se/saob; Muldrew (1998); Hasselberg (1998), s. 123, s. 127; 
Ågren (2007), s. 30f.  
181 Muncktell (1995), s. 313. 
182 Holderness (1976), s. 99.  
183 Schofield och Lambrecht (2009), s. 4. 
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Lån och kredit inbegrep två parter: låntagaren och fordringsägaren. De lån-
tagande bondefamiljerna är i fokus i denna undersökning. Själva kreditnätver-
ken och relationerna mellan kredittagare och fordringsägare studerar jag inte 
specifikt, utan mina frågor rör, som framgår av kapitel 1, framför allt den eko-
nomiska betydelse som krediterna spelade för skattebönderna. Det är bonde-
familjerna och hur de agerande i fråga om krediter som är mina undersök-
ningsobjekt. 

Kreditmarknaden i sig studeras inte, men genom analysen av varifrån bön-
derna tagit sina krediter erhålls likväl en bild av den agrara kreditmarknaden 
och hur den förändrades mellan 1770 och 1870. Men min undersökning rör 
enbart skatteböndernas krediter och jag gör inga anspråk på att förklara kre-
ditmarknaden överlag i mitt område. Det är dock sannolikt att bönderna var 
dominerande på denna, eftersom de utgjorde en stor andel av befolkningen i 
området. 

I avhandlingen används begreppen privata respektive institutionella kredi-
ter, och inte begreppen informella respektive formella krediter. Med privata 
avser jag krediter som erhållits från privatpersoner, oavsett om den som erhål-
lit krediten var släkt med långivaren eller inte. Med institutionella krediter 
avser jag sådana som erhållits från olika typer av institutioner som socken- 
och kyrkokassor, banker och olika slags fonder och hypoteksföreningar. 

Myntslag och inflation 
Mellan 1770 och 1870 förekom flera olika myntslag. I källmaterialen som jag 
studerat förekommer från 1770-talet värden i daler kopparmynt och från och 
med 1777 i riksdaler banco. Det förekommer värden i silver specie och från 
och med 1803 riksdaler riksgäld och år 1854 började riksmynt att användas.  
För att kunna göra jämförelser över tid är samtliga myntslag i analysen och i 
redovisningar omräknade till riksdaler riksgäld (samma värde som kronor), 
vilket är det som redovisas i figurer och diagram.184 

För att göra summorna jämförbara med hänsyn till prisförändringar och in-
flation under perioden har jag i vissa fall räknat om dem till fasta priser. I de 
allra flesta fall använder jag rågpriser (markegång Västmanlands län) för att 
erhålla värden i fasta priser. I några fall använder jag dränglöner och marke-
gångstaxor för kor.185 För att erhålla fasta priser på enskilda skuldsummor har 
jag använt konsumentprisindex.186 

                               
184 För riksdaler banco har jag gjort en uppräkning med faktorn 1,5 för att återge motsvarande 
värden i riksdaler riksgäld. 
185 Jörberg (1972). 
186 Edvinsson, Jacobson, Waldenström (2010). 
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KAPITEL 3 
Härnevi, Torstuna och Österunda socknar 

I detta kapitel redogör jag för undersökningsområdets befolkningsutveckling 
och jordägarförhållanden under den studerade perioden. Tonvikten i kapitlet 
ligger på att utreda skatteböndernas jordresurser, medan områdets agrara ut-
veckling beskrivs i nästa kapitel. Kapitlet syftar till att ge en övergripande 
bakgrund till böndernas ekonomi och kreditbehov. 

Det område som står i fokus för avhandlingen är som tidigare nämnts de 
tre socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda. Socknarna ligger i landskapet 
Uppland, strax norr om Enköping. Inom ett avstånd av tre till fem mil återfinns 
städerna Sala, Västerås och Uppsala medan det är åtta mil till Stockholm. Ur 
administrativ synvinkel bildade området den södra delen av Torstuna härad i 
dåvarande Västmanlands län, och utgjorde som nämnts ett eget länsmansdi-
strikt.187 Området gränsade i öster till Uppsala län. Både häradet och länsmans-
distriktet är namngivet efter kyrkbyn Torstuna i socknen med samma namn. 
Socknen Torstuna var avsevärt större än de två andra och tillhörde till mantalet 
räknat de större i länet. Härnevi var länets minsta socken. Socknarna ligger i 
en utpräglad jordbruksbygd och i ett historiskt viktigt spannmålsdistrikt. Ef-
tersom befolkningsutvecklingen och jordbruket i de tre socknarna rymde fö-
reteelser som anses vara kännetecknande för Mälardalen under 1700- och 
1800-talen som jag kommer att visa är det ett väl lämpat område för en analys 
av skattebönders ekonomi, kredit och skuldsättning.188 Det jag avser är hög 
uppodlingsgrad, ett kommersialiserat spannmålsjordbruk med inriktning mot 
rågproduktion för avsalu, och för det tredje var befolkningsutvecklingen svag. 
 

 
 

 
 
 
 

                               
187 Torstuna härad innefattade också Vittinge socken och en del av Huddunge socken. Under-
sökningsområdet överfördes till Uppsala län 1971. 
188 Se kapitel 1 och kapitel 4. 



 63

Figur 3.1 De undersökta socknarnas läge  

 
 
Kartbearbetning: Krister Wedholm, Upplandsmuseet. 

Området var och är en jordbruksbygd med ett omväxlande kulturlandskap be-
stående av en bördig dalgångsbygd som öppnar sig till en större sammanhäng-
ande slätt i den södra delen av området.189 Det är ett slättlandskap, men med 
större inslag av impediment och mindre skogsområden än i många slättbygder 
i andra delar av södra Sverige, som i Västergötland, Östergötland och Skåne. 
Uppodlingsgraden är likväl hög och dagens bebyggelse har sina rötter i järn-
ålder. Den norra delen av Österunda utgörs av skogsmarker som fortfarande 
ägs av Torstuna häradsallmänning. Ett par vattendrag med viss fallhöjd rinner 
genom området, varav Örsundaån och Skattmansöån är de största. Längs dessa 
åar finns flera viktiga kvarnar. Den historiska bebyggelsen utgjordes nästan 
uteslutande av mindre byar, totalt 57 stycken. Byarna var små med vanligen 
bara två till tre hemman, i ett fåtal fanns fler än fem. Genom klyvningar fanns 
under 1700- och 1800-talen betydligt fler brukningsenheter. 

                               
189 Sporrong (1996), s. 87. 
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Figur 3.2 Undersökningsområdet med dess byar, kyrkornas placering (kors), vatten-
drag och fördelning mellan öppen mark (vit) och skog (grå) 

  
 
Kartbearbetning: Krister Wedholm, Upplandsmuseet. 
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Befolkningsutveckling och social utveckling 
Torstunaområdet ligger inom den del av Sverige som den äldre historisk-de-
mografiska forskningen betecknade som det ”östsvenska området” (se kapitel 
1). De tre studerade socknarna hade en svag befolkningsutveckling från slutet 
av 1700-talet till mitten av 1800-talet och faller därför väl in i det östsvenska 
mönstret, se figur 3.2.190 Befolkningens storlek i området låg under hela peri-
oden 1770‒1870 mellan drygt 2 500 till omkring 2 800. Periodvis minskade 
till och med befolkningen. Särskilt svag var befolkningsutvecklingen under 
1830- och 1840-talen. Se figur 3.3. 

 
Figur 3.3 Antal invånare i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1750–1880 

 
 
Källor: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (Tabellverket på nätet) för åren 
1750‒1855. Bidrag till Sveriges officiella statistik, Befolkning A (BiSOS) för åren 1860‒1880. 
 
Antalet invånare i socknarna var 2672 personer år 1770 och 2807 personer år 
1870. Befolkningsökningen var således liten. Hela ökningen till år 1870 ägde 
rum i Österunda, medan invånarantalet i Härnevi och Torstuna faktiskt mins-
kade mellan 1770 och 1870. 

Den svaga befolkningsutvecklingen i området överensstämmer med det 
som Göran Ulväng iakttagit för samma period i det närliggande Lagunda hä-
rad i Uppsala län. Det är till skillnad från Torstuna ett område som dominera-
des av frälsejord.191 Mönstret i befolkningsutvecklingen bör därför inte ha ett 
samband med jordägarförhållandena. 

För att förstå mer av orsakerna till den svaga befolkningsutvecklingen har 
jag tagit fram siffror som visar födelseöverskott (antal födda minus antal döda) 
och flyttningsnetto, det vill säga befolkningsförändring minus födelseöver-
skott, vilka redovisas i figur 3.4 respektive figur 3.5.192 
                               
190 Sundbärg (1910), s. 191‒193. 
191 Ulväng (2004), s. 62‒64. 
192 Födelseöverskottet är framräknat genom att antal döda har dragits från antal födda för varje 
år i respektive socknen och sedan sammanställts. Befolkningsförändringen är framräknad uti-
från data för varje femårsperiod, d.v.s. skillnaden i förhållande till den totala befolkningen fem 
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Figur 3.4 Födelsenetto (antal födda minus antal döda) socknarna Härnevi, Torstuna, 
och Österunda, och Sverige 1775–1870, medeltal för femårsperioder 

 
Källor: Antal födda och antal döda från Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet 
(Tabellverket på nätet). Invånarantal BiSOS A: Befolkningsstatistik 1860‒1910. 
 
Figur 3.5 Flyttningsnetto (befolkningsförändring minus födelseöverskott) socknarna 
Härnevi, Torstuna och Österunda 1775–1870, medeltal för femårsperioder 

 
Källor: Härnevi Torstuna, Österunda kyrkoarkiv; Cedar, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet, http://www.ddb.umu.se; Invånarantal BiSOS A: Befolkningsstatistik 1860‒1910. 

Som framgår av figur 3.4 var det genomsnittliga födelsenettot lågt och var 
med få undantag mindre än 5 promille under hela hundraårsperioden. En jäm-
förelse med det nationella födelsenettot visar att fram till 1800-talets första 
decennier följde Torstuna länsmansdistrikt ett övergripande mönster i landet. 
Efter 1820 blev födelsenettot relativt sett klart lägre i de studerade socknarna 
än i landet som helhet. 

Det kraftiga födelseunderskottet år 1771–1775 förklaras av den dysenteri-
epidemi som drabbades området, varvid mortaliteten var extremt hög under 

                               
år tidigare. Folkmängden för socknarna finns i Demografiska databasen enbart var femte år. 
Flyttningsnettot är skillnaden mellan befolkningsförändringen och födelseöverskottet. Om 
skillnaden mellan befolkningsförändringen och födelseöverskottet var negativ tolkar jag det 
som att utflyttningen var större än inflyttningen och vice versa om den var positiv. 
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ett par år. I Torstuna socken avled under 1773 mer än var tionde invånare.193 
Därefter ökade befolkningen igen successivt fram till 1805. Det regelbundna, 
men lilla födelseöverskottet resulterade dock inte i att befolkningen ökade på 
längre sikt, åtminstone inte efter 1820-talet. Orsaken var att fler personer flyt-
tade från socknarna än tvärtom. Socknarna hade ett utflyttningsöverskott alla 
femårsperioder utom en mellan 1820 och 1865. Flyttningstabellerna i kyrko-
arkiven är ofullständiga och finns inte för hela den studerade perioden. Flytt-
ningslängder finns från och med år 1830- och 1840-talen, av vilka det framgår 
att flyttningen mellan de studerade socknarna var betydande, men också att 
utflyttning skedde till andra socknar i närområdet. 

För åren 1806–10 visas också ett negativt flyttningsnetto, vilket kan förkla-
ras av Napoleonkrigen. Inte mindre än 44 av Torstuna sockens soldater avled 
eller försvann i Finland och på kontinenten. Framför allt var det under åren 
1808‒09 som Torstunasoldaterna fick sätta livet till. De är inte noterade i 
socknarnas dödböcker. Att de var stupade, tillfångatagna eller försvunna fram-
går däremot av husförhörslängderna. Eftersom de inte finns noterade som av-
lidna i dödböckerna får det konsekvenser när jag räknar skillnaden mellan be-
folkningsförändring och födelseöverskott.194 En stor utflyttning skedde dock 
1846 då ett hundratal personer emigrerade från Österunda och Torstuna sock-
nar till Amerika. Det var en grupp religiöst övertygade personer och radikali-
serade bondehushåll, erikjansare, som följde Torstunas egen profet, Erik Jans-
son.195 Figur 3.5 visar dock ett relativt begränsat negativt flyttningsnetto för 
perioden 1846‒1850. Förklaringen är att inflyttningen till socknarna ökade 
från och med 1847. Sammanfattningsvis kan konstateras att befolkningsut-
vecklingen i socknarna var svag mellan 1770 och 1870, vilket således över-
ensstämmer med den övergripande utvecklingen i Mälarlänen. En långsam 
ökning av befolkningen skedde dock mellan 1770 och 1820. 

Befolkningens sociala sammansättning 
Torstuna härad dominerades i hög grad av skattejord. I äldre tid gjordes skill-
nad på så kallad kameral jordnatur, med avseende på vem som ägde rän-
tan/skatten (överskottet av jorden) samt hade besittningsrätt. I korthet fanns 

                               
193 År 1773 steg mortaliteten i Torstuna till 117 promille, i Härnevi till 81 promille och i Ös-
terunda till 70 promille. Död och begravningsböcker, Torstuna och Härnevi kyrkoarkiv, ULA; 
För Österunda: Demografiska databasen, CEDAR, Umeå univ. Epidemin drabbade många delar 
av landet och för Sverige som helhet steg mortaliteten till drygt 50 promille år 1773 mot de för 
tiden vanliga 25‒30 promille. Castenbrandt (2012). 
194 Ett exempel är soldat Bengt Åman i Högstena, som var fången i Stralsund och förd till 
Frankrike 1808. Husförhörslängd, AI:10 1808‒14, s. 43,Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
195 Flygare och Erikson (2016). 
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tre kamerala jordnaturer: skattejord, kronojord och frälsejord. Skattejorden in-
nehades (till största delen) av bönder med arvsrätt, med rätt att avyttra jorden. 
De betalade skatt till kronan.196 

I Härnevi, Torstuna och Österunda fanns sammanlagt 140 hemman. Av 
dessa var 79 procent skatte, elva procent frälse och tio procent krono. Fördel-
ningen av jordnaturer, som redovisas i tabell 3.1, skiljde sig något mellan 
socknarna. Störst andel skattejord fanns i Torstuna (86 procent) och mest an-
del frälsejord i Österunda (34 procent). Jordnaturen förändrades inte över tid. 
 

Tabell 3.1 Fördelning av jordnatur Härnevi, Torstuna och, Österunda, 1834 

 Mantal Skatte % (mantal) Krono % (mantal) Frälse % (mantal) 
Härnevi 13 ½ 65,7 (8 7/8) 15,7 (2 1/8) 18,5 (2 ½) 
Torstuna 96 3/4 86,3 (83 ½ ) 10,9 (10 5/8) 2,8 (2 ¾) 
Österunda 29 ½ 61 (18) 5,1 (1 ½) 33,9 (10) 
Summa 139,8 79 (110,4) 10 (14,2) 11 (15,2) 
 
Källa: af Forsell (1834), s. 18. 

I de tre socknarna fanns 15 så kallade rusthållshemman. Skatterusthållens in-
nehavare, rusthållarna, skulle istället för att betala skatt till Kronan utrusta och 
underhålla en ryttare med häst och utrustning. Om skattebefrielsen inte täckte 
utgifterna fick rusthållaren bidrag från ett eller flera augmentshemman.197 
Rusthållarna särskiljs inte i undersökningen utan storleken på jordinnehavet 
har fått utgöra fördelningsgrund i analysen av hushållens tillgångar och skul-
der, vilket redogörs för längre fram i detta kapitel. 

Det fanns inga herrgårdar i undersökningsområdet förutom det lilla Mjöl-
kebo säteri i den norra delen av Österunda socken om ¼ mantal frälse. Den 
övriga frälsejorden utgjordes av spridda frälsegårdar. Kronojorden utgjordes 
av olika slags boställen: för militärer som ryttmästare, löjtnant, fänrik och kap-
ten, samt till kyrkoherdar, klockare och länsman. Uppsala universitet (krono) 
ägde flera (akademi)hemman i området som brukades av arrendebönder. 

För att utreda sockenbornas sociala sammansättning och hur den utveckla-
des under den period som jag studerar har jag gjort en social kategorisering av 
hushållen utifrån mantalslängder, vilken redovisas i tabell 3.2. Jag har gjort 
tre nedslag i mantalslängderna: För åren 1770, 1830 och 1860 har antal hushåll 

                               
196 Gadd (2000), s. 77. I de tre socknarna skedde under perioden 1770–1870 inga skatteköp, det 
vill säga köp av kronojord till skatte. Ett fåtal genomfördes under första hälften av 1700-talet i 
Österunda socken. Bladh (1979), s. 425. 
197 Backlund (1993), s. 28ff., s. 197ff. 
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räknats för olika sociala grupper.198 Jag har räknat bönder, torpare, backstugu-
sittare, statare/arbetare, soldater och en grupp bestående av övriga.199 Jag har 
inte räknat ståndspersoner för sig eftersom det bara rörde sig om ett fåtal per-
soner vid alla tre tillfällen. De ingår i kategorin övriga. Till bondehushållen 
har räknats både skattebönder och landbor/arrendatorer. Fördelstagare har 
också räknats till bondehushållen. Jag har räknat torpare, backstugusittare (”på 
ägorna”) och statarhushåll var för sig. Inhysespersoner har inte räknats som 
egna hushåll. 

 
Tabell 3.2 Social kategorisering av hushåll i socknarna Härnevi, Torstuna och Ös-
terunda. Procentuell andel av totalt antal hushåll, 1770, 1830, 1860, antal hushåll 
inom parentes 

 1770 1830 1860 

Bönder 62 (320) 45 (256) 38 (213) 

Torpare 5 (26) 10 (59) 9 (54) 

Backstugubor/ 
”på ägorna” 4 (22) 9 (52) 3 (16) 

Statare/arbetare  1 (7) 9 (53) 

Soldater (inkl. avske-
dade & änkor) 11 (57) 18 (99) 15 (88) 

Övriga 18 (92) 16 (93) 23 (133) 

Totalt antal  
hushåll 

100 (517) 
Befolkn.: 2755 

100 (566) 
Befolkn.: 2727 

100 (557) 
Befolkn.: 2680 

 
Källor: Mantalslängder Härnevi, Torstuna och Österunda socknar, EIII Landskontoret, Läns-
styrelsen i Västmanlands län, ULA. 
* Observera att fördelningen av de olika grupperna är i förhållande till antal hushåll i mantals-
längderna och inte till befolkningen som helhet. 

Genomgången visar att bondehushållen dominerade numerärt i området mel-
lan 1770 och 1860, även om deras andel minskade kraftigt över tid. 1770 ut-
gjorde bondehushållen 62 procent av det totala antalet hushåll i de tre sock-
narna, men deras antal minskade under de följande 90 åren med 33 procenten-
heter. Socknarna förblev ändå en bondepräglad bygd. 1860 svarade bönderna 
för 38 procent av det totala antalet hushåll. Minskningen av antalet bönder 

                               
198 Att jag valt dessa år är för att få en så bred spridning i tid som möjligt. Anledningen till att 
1860 års mantalslängd har använts (och inte 1870), är för att mantalslängder för 1860‒1870 för 
de aktuella socknarna saknas i både Häradsskrivarens arkiv och i Länsstyrelsens arkiv. (ULA). 
199 Soldater har räknat inklusive avskedade, gratialister och änkor. De hushåll som jag har ka-
tegoriserat som ”övriga” var bland annat prästerskap, klockare, hantverkare, adelspersoner, of-
ficerare, skollärare, barnmorska. 
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under 1800-talet är inte unik för Torstunabygden, utan ett mönster i hela Mä-
lardalen.200 

Samtidigt som antalet bondefamiljer minskade i de studerade socknarna 
ökade antalet obesuttna hushåll. Det skedde följaktligen en tydlig social diffe-
rentiering precis som i andra jordbruksbygder. Antalet torparhushåll mer än 
dubblerades mellan 1770 och 1830, från 26 till 59. Det kan tolkas som att det 
var en expansiv period i jordbruket som gav ett ökat arbetskraftsbehov. Men 
efter 1830 verkar torpetableringen ha upphört och antalet torpare minskade 
istället svagt. Bristen på jord var sannolikt orsaken till att antalet torp inte 
ökade efter 1830. Antalet backstuguhushåll ökade också mellan 1770 och 
1830, från 22 till 52, för att därefter fram till 1860 kraftigt minska i antal. I 
mantalslängden från 1830 har istället kategorin statare/lantarbetare dykt upp. 
År 1860 fanns sammanlagt 53 statar-/lantarbetarhushåll i de tre socknarna. Det 
totala antalet obesuttna hushåll ökade från 9 till 21 procent. Totalt sett ökade 
således de jordlösa grupperna, vilka fungerade som arbetskraft i jordbruket. 

Antal skattebondehushåll 
Mellan 1770 och 1860 minskade således antalet brukningsenheter i socknarna 
med ett hundratal. Men hur var utvecklingen för antalet jordägande bönder, 
för skattebönderna, vars ekonomi och ekonomiska agerande ska studeras i av-
handlingen? För att räkna antalet jordägande bondefamiljer har jag också an-
vänt mantalslängder och gör fyra nedslag: 1770, 1800, 1830 och 1860.201 I 
mantalslängder före 1830 framgår inte ägar- respektive brukarförhållanden på 
ett tydligt sätt och andra källor behöver därför komplettera bilden. 1770 års 
mantalslängd har jämförts med uppgifter från lantmäterikartor och husför-
hörslängder. Mantalslängderna från 1800 har jämförts med förmögenhetstax-
eringen från samma år för att fastställa vilka bondefamiljer som faktiskt var 
jordägare.202 Änkor och änkemän liksom dödsbon som står angivna i mantals-
längderna som jordägare har jag räknat med. Bönder som ägde jord i sock-
narna, men som inte var mantalsskrivna där har inte medräknats. 
  

                               
200 Utterström (1957), s. 45; Gadd (2000), s. 206. I Lagunda härad i Uppsala län minskade 
antalet bönder mellan 1780 och 1850 med så mycket som 47 procentenheter. Ulväng (2004), 
tab. 4.1, s. 63; Lindström (2008), s. 57f. 
201 Se not 198 om orsaken till valet av 1860 års mantalslängd.  
202 Förmögenhetstaxering 1799‒1800, GIII:E1‒3 Landskontoret, Länsstyrelsen i Västmanlands 
län, ULA. 
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Tabell 3.3 Antal skattebönder i Härnevi, Torstuna och Österunda socknar 1770‒
1860 

År Härnevi Torstuna Österunda Totalt 

1770 35 160 86 281 
1800 35 159 80 274 
1830 26 142 50 221 
1860 25 108 41 174 
 
Källor: Mantalslängder Härnevi, Torstuna och Österunda socknar, EIII Landskontoret, Läns-
styrelsen i Västmanlands län, ULA. 

Tabell 3.3 visar att antalet jordägande bönder i området successivt minskade 
mellan 1770 och 1860. Nedgången var särskilt kraftig mellan 1830 och 1860, 
men den varierade mellan de tre socknarna. Sammanlagt minskade antalet 
skattebönder med 38 procent mellan 1770 och 1860. I Österunda minskade 
antalet jordägande bönder med hela 52 procent mellan 1770 och 1860, medan 
i Torstuna var minskningen 33 procent. Den särskilt kraftiga minskningen i 
Österunda har ett par förklaringar. För det första var hemmansdelarna i Ös-
terunda relativt små, mätt i mantal i början av perioden. I en process med jord-
koncentration blev antalet bönder där relativt sett färre, men till lika hemman-
stal som i de andra socknarna. Med tiden ägdes också allt fler hemmansdelar 
där av bönder från andra socknar. 1830 ägdes 14 procent av hemmansdelarna 
på skattejorden av bönder från andra socknar, flera av dem i Torstuna och 
Härnevi. Byn Hällby i Österunda kan illustrera minskningen av antalet jordä-
gare i mitten av 1800-talet. År 1830 fanns i Hällby två hemman som var upp-
delade i sju hemmansdelar, men bara en av jordägarna bodde i byn. De övriga 
var bönder från andra byar i socknen som antingen brukade jorden för egen 
del eller hade den utarrenderad. Minskningen av antalet jordägande bondefa-
miljer i de studerade socknarna är jämförbar med vad som iakttagits i andra 
områden i Mellansverige.203 

Jordfördelning   
Om antalet jordägare minskade bör jordinnehavet per familj i genomsnitt ha 
ökat. Men hur såg jordfördelningen ut och hur utvecklades den? Jordägandet 
är centralt i min undersökning av ekonomin hos skattebönderna eftersom jor-
den var familjernas viktigaste kapital. Hur stora de brukade jordarealerna var, 
både i mantal och rent faktiskt, är också betydelsefullt för att förstå familjernas 
ekonomiska förutsättningar och möjligheterna för hushållen att generera ett 
överskott från jordbruket. Det ger en helhetsbild av bondefamiljernas ekonomi 

                               
203 Utterström (1957), s. 45; Morell (1980); Olai (1983), s. 178ff.; Ulväng (2001), s. 32, tab. 
2.3; Holmlund (2007), s. 50. 
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som kreditbehov och krediter kan relateras till. Jag redogör i det följande för 
bruknings- och ägostrukturen bland skattebönderna. För att kartlägga jordä-
gande under 1700- och 1800-talen i ett område har tidigare forskning i första 
hand använt mantalsuppgifter och fastighetstaxeringsvärden.204 Eftersom fas-
tighetstaxeringen infördes först 1810 har jag valt att använda mantalsuppgifter 
(ur mantalslängder) för att kunna göra jämförelser för hela den studerade pe-
rioden.205 

För att illustrera hur jordfördelningen hos skattebönderna såg ut vill jag 
skapa tre storleksklasser där en grupp brukade enheter som räckte till självför-
sörjning, en grupp som kunde producera ett överskott och en som kunde pro-
ducera ett stort överskott. Men frågan är var gränserna ska dras? Alla bonde-
familjer i undersökningsområdet sålde spannmål för att bland annat kunna be-
tala skatt och för att kunna skaffa sig nödvändiga varor som de inte produce-
rade själva. När forskare diskuterar överskott respektive självförsörjning hos 
bönder i historisk tid brukar åsyftas det extra överskott av jordbruksprodukter 
som kunde säljas som inte var nödvändiga för den egna försörjningen. Det gav 
ett ekonomiskt överskott som kunde användas till extra konsumtion utöver 
nödtvånget eller till investeringar. Patrick Svensson menar att gränsen för 
självförsörjning och överskottsproduktion kan betraktas som samma, det vill 
säga att alla brukningsenheter över självförsörjningsnivå räknas som över-
skottsproducerande. Det är en rimlig ståndpunkt anser jag.206 

I bygder där spannmålsproduktionen var den enda inkomstkällan bör man-
talets relation till åkerareal vara särskilt betydelsefull för en bedömning av 
självförsörjningsgrad och överskottsproduktion. För att bedöma var en rimlig 
gräns ska dras använder jag uppgifter om genomsnittlig åkerareal per mantal. 
Den varierade mellan olika byar, men det går ändå att räkna ut ett genomsnitt 
som kan vara vägledande i en bedömning av mantalet som besuttenhetsmått. 

Vid tiden för storskiftena på 1760- och 1770-talen var den totala åkerarea-
len (på skattejord) i genomsnitt 44 tunnland per mantal i Torstuna (se vidare 
kapitel fyra). En brukningsenhet i Torstuna länsmansdistrikt om ¼ mantal dis-
ponerade således i genomsnitt då 11 tunnland åker. Med åkern i tvåsäde blir 
det ett årligt utsäde om 5,5 tunnor.207 En normalskörd gav 27,5 tunnor i 
skörd.208 Ett hushåll med totalt sex vuxna individer konsumerade grovt räknat 
totalt 15 tunnor per år.209 Även om det var en miniminivå av konsumtion är 
det befogat att hävda att en brukningsenhet om ¼ mantal producerade ett över-
skott i slutet av 1700-talet. Sex vuxna individer per hushåll är dessutom högt 
                               
204 Jämför Persson (1992), s. 146‒175; Holmlund (2007), s. 53f., s. 212. 
205 Som nämnts finns svårigheter att fastställa ägandet utifrån mantalslängder från tiden före 
1830. För att fastställa jordägandet för 1770 och 1800 har jag därför också använt historiska 
lantmäterikartor och förmögenhetstaxeringen från år 1800. Lantmäteriet;  Förmögenhetstaxe-
ring 1799‒1800, GIII: E1‒3 Landskontoret, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
206 Svensson (2001), s. 61. 
207 Utsädesmängden per tunnland varierade något per sädesslag. 
208 Räknat på 5:e kornet. 
209 Hannerberg (1971), s. 80. 
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räknat (se tabell 3.6, s. 79). På 1860-talet hade den genomsnittliga åkerarealen 
i de tre socknarna ökat till 60 tunnland per mantal. Ökningen var relativt mått-
lig och jag gör därför ingen skillnad på gränserna över tid, även om det san-
nolikt fanns större möjligheter för en bondefamilj att leva på en mindre bruk-
ningsenhet på 1860-talet än 100 år tidigare eftersom arealen åker per mantal 
hade ökat. Det betyder således att jag tolkar brukningsenheterna under ¼ man-
tal som självförsörjande, men inte överskottsproducerande. Alla brukningsen-
heter på ¼ mantal och däröver bedömer jag som överskottsproducerande i nå-
gon mån. I området fanns också skattebönder med betydligt större bruknings-
enheter. För att urskilja en grupp som bör ha kunnat producera ett avsevärt 
större överskott, gör jag avgränsningen vid 2/3 mantal. Bönder med så mycket 
jord bedrev ett slags storjordbruk. Deras jordinnehav uppgick till nästan 30 
tunnland och däröver. Jag gör följande gruppindelning: 

 
Brukningsenheter (I‒III) 
I < ¼ mantal 
II ¼ mantal < 2/3 
III ≥ 2/3 mantal   

Bruknings- och ägostruktur 
Genomgången av mantalslängderna visar en förhållandevis rörig bild av bon-
defamiljernas ägande och brukande av jordbruksfastigheter, i synnerhet mel-
lan 1820 och 1870. Länsmannen Ekblom uttrycker det i Torstuna sockenbe-
skrivning från 1872 som att finna personernas antal på hemmanens olika na-
tur, är icke så lätt, i anseende till många sambruk.210 Det var en komplex ägo- 
och brukningsstruktur bland bönderna. Mantalslängderna visar att det före-
kom att familjer ägde flera hemmansdelar, många gånger i olika byar. Vid 
sidan av den ägda jorden kunde de dessutom arrendera ytterligare jord. Vissa 
familjer arrenderade ut delar av sin ägda jord och arrenderade istället annan. 
Kronojorden i bygden, militära boställen, arrenderades inte sällan av skatte-
bönder i trakten (framför allt efter 1810-talet), vilket också gällde frälse- och 
akademihemmanen. Det var alltså inte ovanligt att hushållen på en och samma 
gång var jordägare (skattebönder) och arrendatorer. Antalet hemmansdelar 
och antalet brukningsenheter var långt ifrån detsamma. I Torstuna socken 
fanns år 1830 216 hemmansdelar på skattejord men bara 142 jordägande bön-
der.211 

                               
210 Ekblom (1872), s. 25. 
211 Mantalslängd Torstuna socken år 1830, EIII Landskontoret, Länsstyrelsen i Västmanlands 
län,  ULA. 
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Tabell 3.4 Brukningsenheternas fördelning, antal och procent (inom parentes) 
Härnevi, Torstuna och Österunda socknar 1770‒1860 (samtliga brukningsenheter i 
socknarna) 

Storlek 1770 1800 1830 1860 

I (< 1/4 mantal) 47 (15) 45 (15) 38 (15) 43 (20) 

II (1/4 < 2/3 mantal) 243 (76) 217 (71) 154 (60) 102 (48) 

III (≥ 2/3 mantal) 29 (9) 42 (14) 64 (25) 66 (31) 

Summa 319 (100) 304 (100) 256 (100) 211 (100) 
 
Källor: Mantalslängder Härnevi, Torstuna och Österunda socknar, EIII Landskontoret, Läns-
styrelsen i Västmanlands län, ULA. 

Området dominerades av brukningsenheter i storleken mellan 1/4 och 2/3 
mantal (tabell 3.4).  År 1770 svarade de för 76 procent av brukningsenheterna. 
De minskade därefter successivt till år 1860 då de svarade för 48 procent av 
brukningsenheterna i de tre socknarna. Sett till antalet var minskningen mer 
än 50 procent och på 90 år hade antalet brukningsenheter inom denna grupp 
blivit 141 färre. Inom grupp II hade den genomsnittliga storleken på bruk-
ningsenheterna ökat. Många bondefamiljer ökade sitt jordinnehav från ¼ till 
½ mantal. 

Brukningsenheter om 2/3 mantal och däröver växte istället i både antal och 
andel. Gruppen svarade bara för nio procent av det totala antalet år 1770. 90 
år senare var nästan en tredjedel av brukningsenheterna på 2/3 mantal eller 
större. Grupp I var däremot i stort sett oförändrad i antal mellan 1770 och 
1860. I förhållande till det totala antalet brukningsenheter blev andelen något 
större. En förhållandevis kraftig jordkoncentration i brukandet av jorden hade 
således ägt rum under dessa 90 år. De stora enheterna i grupp III hade blivit 
fler, och de mellanstora enheterna minskat med hälften.  

Ägostrukturen bland skattebönderna följde i stort sett samma utveckling 
som brukningsstrukturen (se tabell 3.5). Från slutet av 1770-talet fram till 
1860 koncentrerades jordägandet på allt färre bondefamiljer. Det blev färre 
jordägare men de familjer som ägde stora jordbruksfastigheter blev fler. Den 
största förändringen skedde i den stora mellangruppen där antalet skattebön-
der mer än halverades. Det var således framför allt en ägokoncentration inom 
gruppen med mellanstora jordbruksfastigheter som gjorde att antalet jordägare 
minskade. Tidigare forskning har bland annat pekat på strategiska jordköp och 
äktenskapsallianser som förklaringar till en större ägokoncentration bland 
svenska bönder under 1800-talet. Analysen av mantalslängderna i Torstuna 
tyder inte på något annat.212 

                               
212 Jämför Ulväng (2008), s. 54‒56 
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Tabell 3.5 Jordägandets fördelning, antal och procent (inom parentes) bland skatte-
bönderna i Härnevi, Torstuna och Österunda socknar 1770‒1860 

Storlek 1770 1800 1830 1860 

I (< 1/4 mantal) 42 (15) 40 (14) 39 (18) 37 (21) 

II (1/4 < 2/3 mantal) 212 (75) 199 (73) 142 (64) 94 (54) 

III (≥ 2/3 mantal) 27 (10) 35 (13) 40 (18) 43 (25) 

Summa  281 (100) 274 (100) 221 (100) 174 (100) 
 
Källa: Mantalslängder i Härnevi, Torstuna, Österunda socknar, EIII Landskontoret, Länsstyrel-
sen i Västmanlands län, ULA. 

Granskningen av mantalslängderna visar att antalet brukare och antalet jordä-
gare i de tre socknarna var olika inom en och samma storleksklass. Det totala 
antalet brukningsenheter och antalet skattebönder var olika. Brukningsenhet-
erna var under hela 90-årsperioden mellan 30 och 38 fler än antalet skattebon-
defamiljer. Dessa enheter brukades av arrendebönder på frälse-, krono- och 
skattejord, samt under den första delen av perioden av ett par officerare på 
sina boställen. Den största skillnaden i fråga om förändringen i bruknings-
strukturen respektive ägostrukturen var att antalet brukningsenheter i grupp 
III blev betydligt fler än antalet skattebönder i grupp III. Förklaringen är som 
jag har angett tidigare, att många jordägande bondefamiljer arrenderade ytter-
ligare jord. Att skattebönder var arrendatorer, vid sidan av sitt jordägande, un-
der längre och kortare perioder har iakttagits i tidigare forskning.213 

Skattebönder med arrenden 
Mantalslängderna visar således att många skattebondefamiljer arrenderade 
jord, vilket också kan iakttas i de studerade bouppteckningarna. Extra arren-
den blev vanligare med tiden. Under perioden 1770–1819 redovisas arrenden 
för tio procent av bondehushållen i bouppteckningarna, och under perioden 
1820–1869 för 18 procent av hushållen. 

Den ägda jorden var i de allra flesta fall den viktigaste agrara resursen, men 
extra arrenden var för många brukare inte obetydliga.214 Arrendena var dels 
hela akademi- och frälsegårdar, dels större och mindre arrenden av bondeägd 
jord. Arrenden kunde också vara på hemmansdelar som ägdes av bönder som 
var mantalsskrivna i andra byar eller i andra socknar. Vissa arrenden var san-
nolikt ganska tillfälliga, då jorden arrenderades ut av ett dödsbo eller en änka. 

                               
213 Persson (1992), s. 214f.; Rosén (1994), s. 130. Ulväng (2001), s. 49. 
214 I bouppteckningarna uttrycks inte alltid arrendena explicit utan kan framgå genom att en 
gröda i en annan by än där man ägde jord redovisas som en tillgång, eller att det fanns en 
skuldpost för obetalt arrende. Flertalet arrenden i bouppteckningarna kan bekräftas i socknarnas 
husförhörs- och mantalslängder. 
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Minderåriga faderlösa jordägare, vars ekonomiska intressen bevakades av en 
förmyndare, arrenderade också ut sin mark. 

Det finns också exempel på bondefamiljer i området som köpte hemman 
men inte flyttade dit förrän flera år efter köpet och under tiden hade jorden 
utarrenderad. Ett sådant exempel är Jan Matsson och Sara Ersdotter som på 
1820-talet brukade Fänriksbostället (ett mantal) i Torstuna by. Efter ett par år 
gavs möjligheten att arrendera ytterligare 1 mantal i samma by av en bonde 
boende i en annan del av socknen. Samtidigt var de ägare av en liten hem-
mansdel i byn Spånga. År 1828 sålde de fastigheten i Spånga och köpte istället 
Klockargården i Österunda socken. Familjen flyttade dock inte till Österunda 
förrän 1838 då de flesta av barnen var utflugna. Familjen hade således Klock-
argården utarrenderad ett helt decennium efter köpet. Jan Matsson och Sara 
Ersdotter brukade en stor enhet då familjen var som störst och mindre när bar-
nen blivit vuxna och flyttade ut, vilket stämmer med hur forskningen sett på 
bondehushållens brukande i ett livscykelperspektiv.215 

Det fanns också bondefamiljer i de studerade socknarna som ägde stora 
jordbruk och dessutom arrenderade jord. Analysen av 1830 års mantalsläng-
der ger flera sådana exempel. Majoriteten av bönderna som brukade Akademi-
gårdarna i Torstuna socken, vilka var förhållandevis stora gårdar var till ex-
empel också jordägare. År 1830 brukade bonden Isac Isacssons familj Aka-
demigården i byn Rung om ½ mantal, men de ägde dessutom ½ mantal i en 
annan by som arrenderades ut. Änkan Stina Larsdotter, brukade ett akademi-
hemman i byn Myrsjö i Torstuna om ½ mantal och var samtidigt ägare och 
brukare av ½ mantal i samma by, vilket gjorde henne till byns störste jordbru-
kare. Anders Olsson i Sista, Torstuna socken, brukade förutom sitt eget ¾ 
mantal även kaptensbostället om 1 mantal i byn Tibble.216 Den familj som ägde 
och brukade de största ägorna av bönderna i de tre socknarna år 1830 var An-
ders Ersson och hans hustru Stina Andersdotter, som ägde och brukade två 
mantal i Torstuna by. De arrenderade dessutom 1,625 mantal så de samman-
lagda odlingsresurserna översteg 3,6 mantal. Det var en omfattande egendom 
som var lika stor som kyrkoherdebostället i socknen.217 Ett senare exempel är 
från 1869, från bouppteckningen efter bonden Eric Jedin i Stora Härnevi. Fa-
miljen arrenderade ett större boställe i Stora Härnevi by, men ägde ½ mantal 

                               
215 Jämför Persson (1992), s. 306‒311. Jan Matsson och Sara Ersdotter var föräldrar till profeten 
Erik Jansson, ledaren för den religiösa rörelsen som på 1840-talet grundade den amerikanska 
kolonin Bishop Hill. Flygare och Erikson (2016); Mantalslängder EIII Landskontoret, Länssty-
relsen i Västmanlands län; Husförhörslängder, Torstuna kyrkoarkiv; Lagfartshandlingar Tor-
stuna häradsrätt, ULA. 
216 Mantalslängd Torstuna 1830, EIII Landskontoret, Länsstyrelsen i Västmanlands län,  ULA. 
217 I husförhörslängden för Torstuna 1829‒33 har kyrkoherden kommenterat Anders Erssons 
person på latin: ”paganus pecuniae que eupidus”, vilket kan tolkas som att kyrkoherden ansåg 
att han enbart brydde sig om pengar. Husförhörslängd AI:13b, s. 46, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
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i byn Jädra i Torstuna och brukade där även en gård på hälftenbruk.218 Flera 
bondefamiljer brukade enheter som låg ett par kilometer ifrån varandra. 

Mest intressant i sammanhanget är kanske familjerna med små egna fastig-
hetsinnehav med stort arrende. Analysen av bouppteckningarna har visat att 
en femtedel av bönderna som ägde mindre än ¼ mantal arrenderade extra jord. 
Detta är viktigt med hänsyn till gruppindelningen utifrån ägande respektive 
brukande. Frågan om familjerna som ägde litet jord kunde producera ett över-
skott blir mer komplicerad om vi beaktar att många av dem dessutom arren-
derade jord. En tolkning av jordägandet som den enda agrara resursen kan 
därför bli missvisande. Det förekom att arrendet var betydligt större än jordä-
gandet. Ett par exempel visar på företeelsen. 

År 1785 då Jan Andersson avled visar bouppteckningen att familjen ägde 
1/8 mantal i Broby men arrenderade ½ mantal i byn Domta.219 År 1807 avled 
Jan Ersson och hans hustru Greta Andersdotter, vilka ägde en liten hemmans-
del i Djurby och en i Torslunda. Paret tillhörde gruppen av mindre jordägarna 
i Torstuna, men de var mantalsskrivna i Kärvskog och arrenderade där ½ man-
tal, vilket gjorde dem till förhållandevis stora jordbrukare. Bouppteckningen 
efter paret visar att man faktiskt brukade jorden i två olika byar.220 

Granskar vi jordägande och brukande hos Torstunabönderna närmare fram-
träder ett intrikat system där jordägare kunde arrendera ut sin ägda hemmans-
del och bruka en annan på arrende. Ett sådant exempel är från 1809. Då ägde 
Anders Ersson och Sara Andersdotter en fastighet om ½ mantal i Tibble i Tor-
stuna socken. Den var dock utarrenderad på hälftenbruk till en bonde i byn 
Ulfsta i Österunda socken. Anders och Sara bodde och brukade istället det 
stora akademihemmanet i byn Myrsjö i en annan del av socknen.221  

Antalet ägda hemmansdelar blev med tiden i genomsnitt fler per familj och 
hade man inte behov av extra jord för tillfället gavs möjligheter för andra att 
arrendera. En förklaring till att välbärgade bönder ägde mer jord än de själva 
brukade var att de köpte jord för att alla barn senare skulle kunna ärva. Det 
kunde också vara jordköp i rena spekulationssyften. Företeelsen bidrog till att 
vissa familjer under en period hade mer jord än de behövde, medan familjer 
som hade extra behov av jord fick möjligheter att arrendera.222 

De som arrenderade extra jord var i genomsnitt fem år yngre (medel 43 år) 
då de avled än bouppteckningspopulationen i stort. Det ska inte tolkas som att 

                               
218 Bouppteckning FII:36, s. 408‒411, Torstuna häradsrätt; Mantalslängder Torstuna socken 
och Härnevi socken, EIII Landskontoret Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. Hälftenbruk 
var en typ av arrende som innebar att jordägaren svarade för utsäde och boskap, en brukare för 
driften och avkastningen delades lika. 
219 Bouppteckning FII:6, s. 320‒323, Torstuna häradsrätt, ULA. 
220 Bouppteckning FII:13, s. 39‒43, Torstuna häradsrätt, ULA. 
221 Bouppteckning FII: 14, s. 178‒183, Torstuna häradsrätt, ULA. 
222 Jmf Persson (1992), s. 214‒220. 
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arrendatorerna oftare dog i förtid utan att yngre bondefamiljer hade större be-
hov av ytterligare jord då familjerna var som störst med fler hemmavarande 
barn. 

Förekomsten av militära boställen i socknarna hade betydelse för möjlig-
heterna till att erhålla arrenden. Från och med tidigt 1800-tal brukades de 
flesta boställen inte längre av boställsinnehavarna själva utan de arrenderade 
ut dem till bönder istället. Boställena var stora jordbruksfastigheter på vanli-
gen ½‒1 mantal.223 Arrendemarknaden blev således av flera anledningar större 
under 1800-talet. Genomgången visar att begreppen arrendebonde respektive 
skattebonde blir svåra att renodla. Källorna vittnar om att det rådde en dyna-
misk ägo- och brukningsstruktur hos Torstunafamiljerna, då de både arrende-
rade och lät arrendera ut jord. Systemet kan ha påverkat kredit- och kapitalbe-
hoven hos bönderna. Ett utvecklat arrendesystem gav överlag fler affärsför-
bindelser mellan de jordägande familjerna, vilket sannolikt skapade kreditre-
lationer dem emellan. För familjer som brukade jord i olika byar var möjligen 
också kapitalbehoven större om de behövde fler redskap och fler dragdjur. 

Bondehushållens storlek 
Bondehushållen blev således färre mellan 1770 och 1870, men hur var det 
med hushållsstorleken? För att få en uppfattning om hur stora bondehushållen 
var i de tre socknarna har jag gjort en översiktlig genomgång av de hushåll 
som ingår i bouppteckningspopulationen (se kapitel 2).224 Jag jämför den 
första 50-årsperioden med den senare för att få en översiktlig bild. Det visar 
två övergripande mönster. För det första var det som väntat avsevärda skillna-
der i hushållsstorlek mellan de som brukade små brukningsenheter (grupp I) 
och de som drev förhållandevis stora jordbruk (grupp III). Hushållen med 
stora brukningsenheter var i genomsnitt dubbelt så stora som de små. De flesta 
hade fler drängar och pigor anställda. 

För det andra visar genomgången att antalet personer per hushåll blev något 
fler över tid. Sannolikt berodde det på att då jordarealerna i genomsnitt ökade 
per bondehushåll, och hushållen bedrev en större ekonomisk verksamhet be-
hövdes en större arbetsstyrka. Möjligen använde bondehushållen även i högre 
grad än tidigare tillfällig arbetskraft under jordbrukets arbetstoppar, men det 
går inte att avgöra utifrån vare sig husförhörslängder eller mantalslängder.225 

 
 
                               
223 Boställen i området var furirbostället i Stora Härnevi, fänriksbostället i Torstuna by, löjt-
nantsbostället i Tibble i Torstuna och i Ulfsta i Österunda, ryttmästarbostället i Brunna, Tor-
stuna och länsmansbostället i Kungs Husby. 
224 Informationen om hushållsstorleken har hämtats från husförhörslängderna. Jag har studerat 
de totalt 426 hushållen som ingår i bouppteckningspopulationen mellan 1770‒1869. Femårspe-
rioden före det att en av makarna avled har studerats. Genomsnittet för de här studerade sock-
narna visar på en överensstämmelse med Ulvängs uppgifter om hushållstorleken bland skatte-
bönderna i Lagunda härad. Ulväng (2001), App. 5, s. 13. Jämför Jonsson (1980), s. 61. 
225 Jämför Gaunt (1976), s. 49‒55. 
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Tabell 3.6 Hushållsstorlek efter brukningsstorlek i Härnevi, Torstuna och Österunda 
socknar 1770‒1869, antal personer, barn och vuxna, inklusive tjänstefolk 

Storlek mantal 1770 – 1819  1820 – 1869 

I (< ¼) 4,5 5,2 
II (¼ < 2/3) 6,5 6,8 
III (2/3 - )  9,75 10,2 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt; Husförhörslängder AI Härnevi, Tor-
stuna, och Österunda kyrkoarkiv, ULA. 

Sammanfattning 
Undersökningsområdet är en dalgångsbygd med inslag av mindre skogsområ-
den. Bebyggelsen utgjordes under 1700- och 1800-talen nästan uteslutande av 
mindre byar. Socknarna utmärktes från slutet av 1700-talet fram till 1820-talet 
av en svagt ökande befolkning. Mellan 1825 och 1845 minskande istället be-
folkningen. Orsaken var ett svagt födelseöverskott i kombination med en tid-
vis kraftig utflyttning. Efter 1850 ökade befolkningen igen. Skattejorden var 
omfattande i området och utgjorde nära 80 procent av det totala mantalet. Bon-
defamiljer var de dominerande jordägarna. Bondehushållens andel av det to-
tala antalet hushåll i socknarna minskade från 62 procent till 38 procent mellan 
1770 och 1860. Torpare svarade under hela perioden för mellan fem och tio 
procent av antalet hushåll. År 1860 utgjorde statarhushållen nio procent av 
alla hushåll i socknarna. Räknas övriga obesuttna grupper in såsom backstugu-
sittare och soldathushåll, samt i slutet av perioden statarhushåll, blir gruppen 
som utgjorde extra arbetskraft i jordbruket ansenlig. 

Under den studerade perioden förändrades bruknings- och ägostrukturen 
bland skattebönderna. Från början av 1800-talet minskade antalet skattebon-
defamiljer och en jordkoncentration ägde rum. Antalet skattebönder minskade 
med 38 procent under perioden 1770‒1860. Särskilt stor var minskningen 
mellan 1830 och 1860. 

 Med ett minskat antal jordägare följde att bönderna ägde och brukade i 
genomsnitt allt större enheter. Bondefamiljerna med jordegendomar över 2/3 
mantal blev fler. 1860 ägde var fjärde bondefamilj i de tre socknarna jord-
bruksfastigheter om 2/3 mantal eller mer. Den största förändringen i ägostruk-
turen var dock inom gruppen med mellanstora jordbruksfastigheter, mellan ¼ 
och 2/3 mantal. De blev nästan hälften så många, men ägde i genomsnitt be-
tydligt större fastigheter, de flesta i den gruppen ökade sitt innehav från ¼ 
mantal till ½ mantal. 
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KAPITEL 4 
Agrar utveckling i Torstunaområdet 

I följande kapitel undersöker jag bondejordbruket i Torstuna länsmansdistrikt 
och hur det utvecklades mellan 1770 och 1870. Jordbruket var bondehushål-
lens näringsverksamhet och grunden för familjernas ekonomi och ekonomiska 
beslut. För att deras kreditbehov och skulder ska bli begripliga behövs kun-
skap om den lokala agrara utvecklingen. Krediterna i en agrar ekonomi måste 
relateras till vad bondehushållen kunde producera. 

De två huvudhypoteserna om historiska agrara krediter, som jag tidigare 
redogjort för – skuldsättning och krediter av nödtvång, respektive krediter för 
investering måste diskuteras utifrån de ekonomiska förutsättningar som hus-
hållen befann sig i. Som framgått av inledningskapitlet var Mälardalens agrara 
och ekonomiska utveckling under 1700- och 1800-talen annorlunda, eller åt-
minstone hade den ett annat förlopp i sådant som anses känneteckna den 
agrara revolutionen i Sverige. Det handlar om tidpunkter för innovationer, ny-
odlingens intensitet, produktionsökning samt befolkningsutvecklingen under 
den första hälften av 1800-talet. För Mälardalen har hävdats att den agrara 
ekonomin då delvis stagnerade, men att den agrara produktionen och kom-
mersialiseringen stannat av på en relativt hög nivå.226 Det är viktiga förutsätt-
ningar i diskussionen om kreditbehov hos bondefamiljerna i de socknar jag 
studerar. 

För att få en bild av bondejordbruket och böndernas ekonomiska förhållan-
den studerar jag åkerarealernas storlek och åkerns avkastning vid olika tid-
punkter, räknar antalet kreatur och dragare och redogör översiktligt för skif-
tena. I slutet av kapitlet skattar jag det genomsnittliga värdet på spannmåls-
produktionen för ett bondehushåll för perioden 1770–1870. Jordbruket har ut-
forskats med hjälp av äldre lantmäterikartor, bouppteckningar och jordbruks-
statistiska uppgifter från församlingarnas kyrkoarkiv, kronofogdens arkiv 
samt offentlig jordbruksstatistik (BiSOS) och i viss mån berättande källor som 
reseskildringar och landshövdingens femårsberättelser. 

                               
226 Jonsson (1980), s. 20ff.; Nyström (1998), s. 240‒242, s. 248‒251; Ulväng (2001), s. 34‒44. 
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Spannmålsjordbruket ‒ lönsamt men sårbart 
Torstunabygden tillhör det mellansvenska sprickdalsområdet och förutsätt-
ningarna för jordbruk är goda. Jordarterna består till största delen av lera med 
inslag av morän.227 Böndernas ekonomi var här helt inriktad på åkerbruk och 
de hade inga binäringar. I en reseskildring från mitten av 1700-talet framhåller 
Olof Grau hur viktig spannmålsodlingen var för bygdens bönder. Invånarnes 
enda näringsfång är åkerbruk, och vidare, att befolkningen här… har en bör-
dig sädesjord och ett inkomstbringande jordbruk.228 Om Torstuna socken skri-
ver han: I goda år afsättes härifrån mycken spannmål. Även om Grau fram-
håller att åkerbruket här var lönsamt hänvisar han också till riskerna för miss-
växt i samband med den för Östsverige typiska torkan under vår och försom-
mar: Men om torrår inträffa blir här missväxt, ty då kommer torstunabon till 
korta på sina magra åkrar, råkar i stort trångmål och måste sätta sig i skuld 
och andra vidlyftigheter för födan.229 Att torkan kunde orsaka svaga skördeår 
i både spannmål och djurfoder framgår av den genomgång jag gjort av skör-
deomdömen (se bilaga B och längre fram i detta kapitel). År 1781 var det 
exempelvis missväxt både på gräs och på säd. På grund av torkan var höskör-
den minimal: Redan vid juletid började några att i foderbrist rifwa af taken. 
För halmen gafs 8 à 10 plåtar tjoget. Längre fram lär han icke kunna fås för 
penningar.230 I Hushållningssällskapets sammanställning från 1915 om det hi-
storiska och samtida jordbruket i Västmanland formuleras problemet: Det 
västmanländska jordbrukets värsta fiende är försommartorkan.231 

Graus beskrivning av jordbruket i Torstuna rymmer de typiska dragen i det 
förindustriella jordbruket i Mälardalen: Åkermarken bestod av styv, men bör-
dig lera, som trots brist på gödsel gav förhållandevis goda skördar. Jordbruket 
hade en ensidig inriktning mot odling av spannmål, vilken producerades för 
avsalu och böndernas jordbruk var uttryckligen marknadsorienterat. Bönderna 
i Torstuna länsmansdistrikt var däremot långt ifrån självförsörjande på andra 
varor än spannmål, framför allt alla slags trävaror. Grau beskriver hur de hela 
vintern var upptagna av att åka till mer skogsrika trakter för att köpa ved och 
virke. För att klara av att köra virket behövde bönderna, enligt Grau, ett stort 
antal hästar. De ägnade sig dock inte åt att köra foror mot betalning, som an-
nars var en vanlig sidoinkomst i äldre tid.232 Jordägarna i Torstuna härad hade 
en liten utdelning av virke från häradsallmänningen. Den gav årligen 12 lass 
virke per mantal och något timmer, men det räckte inte långt.233 

                               
227 Göranson (1977), s. 30ff. 
228 Grau (1904), s. 445. Olof Graus reseskildring från 1754. 
229 Grau (1904), s. 449f. 
230 Statistiska tabeller G:1, 1781, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
231 Hahr (1915), del II, s. 69. 
232 Grau (1904), s. 451. 
233 Ekblom (1872), s. 11. 
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Förhållandena i Härnevi socken var i stort sett desamma som i Torstuna. I 
socknen Österunda var däremot inslaget av skogsmarker större och uppod-
lingsgraden var också lägre än i de två andra socknarna som jag studerar. De 
större skogs- och utmarkerna gjorde att betet i Österunda räckte till att hålla 
något fler kreatur i mitten av 1700-talet. Om Österunda socken skriver Olof 
Grau att åkermarken var på sina ställen magrare än i den intilliggande Tor-
stuna socken men bönderna i Österunda kunde hålla fler boskap och därför 
erhöll de mer gödsel. Vidare beskriver han hur bönderna dessutom höjde jor-
dens bördighet genom att föra på torv från backar, åkerrenar och höjder.234 

Odlingssystem och sädesslag 
Åkerbruket bedrevs till 1800-talets andra hälft alltjämt enligt det gamla trä-
dessystemet tvåsäde, där hälften av åkerarealerna besåddes årligen. Byarna 
hade vanligen två åkergärden och före skiftena hade varje brukare ett flertal 
utspridda åkertegar inom de två gemensamma gärdena. På den största delen 
av det besådda åkergärdet odlades råg (höstsäd) och en annan del bar korn 
(vårsäd) och något blandsäd. Havre odlades bara i liten grad i början av 1800- 
talet och i första hand på nyplöjningar å äng, så kallade havreplogar. Den 
halva av åkerarealen som låg i träda bearbetades med årder under sommar-
halvåret. Under 1800-talet, och kanske tidigare, odlades på trädorna även en 
del ärtor och allt mer klöver. De tillfälliga upplöjda ytorna i ängsmarkerna, 
och även på trädorna, kan ses som ett första steg i en långsam process mot ett 
modernt växelbruk, vilket jag redogör för längre fram.235 

Basen i hushållens produktion var råg och korn. Blandsäden (korn och 
havre), var liksom havren sannolikt i första hand foderspannmål till kreatur, 
grisar och hästar. Potatis odlades för husbehov, på trädorna eller i kåltäppor. 

Sädesslagens fördelning enligt präststatistiken 1802‒1820 var i genomsnitt 
en tredjedel råg, en tredjedel korn, 19 procent blandsäd, 17 procent havre och 
3 procent vete.236 Enligt länsmannens uppgifter på 1820-talet hade rågens an-
del ökat och svarade för 40 procent av utsädet, korn 28 procent, blandsäd 21 
procent.237 I mitten av 1860-talet hade fördelningen av sädesslagen förändrats 
något. Rågen svarade fortfarande för den största delen av utsädet 41 procent, 
men kornets andel hade minskat till 12 procent. Blandsäd svarade då nästan 
för en fjärdedel av utsädet och havrens andel hade också ökat.238 

                               
234 Grau (1904), s. 457f. 
235 Gadd (2000), s. 143 om intensiv trädesbearbetning. EIII:3 Rapporter från underordnade 
1841‒1880, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA; Kongl. Maj:ts Befallningshavandes uti Väst-
manlands län, femårsberättelse 1817‒23, s. 39, ULA; ”Havreplogar” och ”Ängsplogar” om-
nämns i storskiftesakter från 1760- och 1770-talen. LMA, LSA, Lantmäteriet. 
236 Statistiska tabeller G:1‒2, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
237 Periodisk rapportering, årsväxtberättelser FIII:3, Kronofogdens i Väsby arkiv, ULA; Jämför 
Morell (2015). 
238 BiSOS N, Västmanlands län, 1865. 
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Uppodlingsgrad och åker per mantal 
De goda förutsättningarna för jordbruk tillsammans med en kommersiali-
sering som drivkraft gjorde att uppodlingsgraden tidigt var hög i området, sär-
skilt i Torstuna och Härnevi. I mitten av 1600-talet var den totala uppodlings-
graden i socknen Torstuna 28 procent. Flera byar i Torstuna socken hade så 
mycket som 40 procent av totalarealen uppodlad.239 Jag har inte räknat ut upp-
odlingsgraden för Härnevi och Österunda för 1600-talet, men ekonom-histo-
rikern Maja Lundqvist har i en masteruppsats tagit fram siffror för 1700- och 
1800-talen för de tre socknarna. På 1770-talet hade uppodlingsgraden i Tor-
stuna ökat svagt från 1600-talet till drygt 30 procent. I Härnevi upptog i mitten 
av 1700-talet (tiden för storskifte) de odlade arealerna ännu större andel av 
socknen, så mycket som 36 procent. I Österunda var uppodlingsgraden dock 
lägre, vid storskiftet på 1770-talet bara drygt 13 procent. Den lägre uppod-
lingsgraden i Österunda kan bland annat förklaras av att Torstuna häradsall-
männing delvis var belägen inom socknen, men Österunda har också natur-
geografiskt mer karaktär av blandbygd med större skogspartier än de två andra 
socknarna.240 

Av lantmäterikartor från 1700-talet framgår hur långt uppodlingen hade 
gått. Från storskifteskartan över byn Kävlinge i Torstuna socken från 1771 har 
lantmätaren antecknat: Norrgärdet… är i senare åren mycket med åker tillö-
kat, också nära i backarna upgrafwit, at als intet öfrigt är, som thertill använ-
das kan.241 Den tidigt höga uppodlingsgraden i Torstuna socken innebar att 
åkerarealen under 1600-talet var högre per mantal än genomsnittet i Mellans-
verige. Till ett mantal i socknen hörde då i genomsnitt 15,5 hektar åker.242 Att 
åkerarealen var hög i Torstuna överensstämmer med att David Hannerberg 
visat att Västmanlands län var det område i dåvarande Sverige där den genom-
snittliga åkerarealen per mantal var som högst under förra hälften av 1600-
talet, i genomsnitt 14,4 ha per mantal.243 

Vid tiden för byarnas storskiften erhålls nästa uppgift om åkerarealen. Stor-
skiftena genomfördes inte samtidigt i byarna utan under en period av drygt 40 
år. Flertalet skiften ägde dock rum på 1760- och 1770-talen då 85 procent av 
byarna skiftades. Uppgifterna om åkerareal från den tiden kan således inte 
fastställas för ett specifikt år, men det är en minimiareal före skiftena i respek-
tive by. År 1773 är medianår för storskiftena. Uppodlingsgraden var då betyd-
ligt lägre i Österunda, 13 procent, än i Torstuna socken, men åkerarealen per 
mantal var för den skull inte mindre. I Österunda var den genomsnittliga åke-
rarealen per mantal 24 hektar medan den vid samma tid i Torstuna socken var 
                               
239 Göranson (1977), s. 48. 
240 Lundqvist (2017), s. 44, s. 52. 
241 Torstuna socken, T62‒22:1, år 1771, (LSA), Lantmäteriet. 
242 Analys av samtliga geometriska jordebokskartor från 1652 i Torstuna socken. (LSA), Lant-
mäteriet; Göranson (1977), s. 48, s. 145. 
243 Hannerberg (1971), s. 38. Carl-Johan Gadd anger 12 hektar för en typisk gård i östsvensk 
slättbygd under 1700-talets början. Gadd (2000), s. 120‒121. 
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21 hektar. I Härnevi socken var den störst i området med 37 hektar.244 Även 
om Härnevi socken avviker något stämmer uppodlingsgraden i de socknarna 
överens med de som David Hannerberg redovisar för en typisk by i Kumla 
socken i Närke, där åkern var mellan 19 och 25 hektar per mantal vid samma 
tid.245 Göran Ulväng har visat att åkerarealen per mantal på skattejord i La-
gunda härad i stort sett var densamma som i mina studerade socknar, endast 
något lägre under 1770-talet.246 

Utifrån laga skifteshandlingar framgår att under 1800-talet blev åkerarea-
len per mantal i Torstuna relativt sett mindre jämfört med andra områden ef-
tersom nyodlingen var svag i området. Runt 1850‒1865 hade den genomsnitt-
liga åkerarealen per mantal ökat till drygt 25 hektar i Torstuna, i Härnevi hade 
åkerarealen per mantal vuxit till drygt 43 hektar och i Österunda var den 31,5 
hektar per mantal.247 I andra mellansvenska områden var den vid den tiden 42 
hektar.248 

Spannmålsproduktion och konsumtion 
Uppgifterna om arealer åker per mantal och Olof Graus beskrivning från mit-
ten av 1700-talet vittnar om att Torstuna var ett överskottsområde för spann-
mål. Flera källor från 1800-talet ger stöd åt det. På 1820-talet beskriver exem-
pelvis länsmannen ett spannmålsjordbruk med överskottsproduktion: Sädes-
produktionen är i goda år tillräcklig för behovet och lämnar jämväl överskott 
till avsalu.249 

Socknarna hade ett marknadsmässigt gott geografiskt läge mellan Bergsla-
gen, städerna Västerås, Enköping och Stockholm. Spannmålen såldes av bön-
derna i trakten till Stockholm, Västerås, Falun och åtskillige orter i Bergsla-
gen.250 Från och med mitten av 1770-talet till 1800 redovisade sockenprästerna 
spannmålspriser vid årets slut, vanligen priser för både Stockholm och Falun. 
Ibland redovisades priser på olika sädesslag för olika orter, till exempel vete i 
Stockholm och råg i Falun. Möjligen kan det tolkas som att bönderna anpas-
sade försäljningen av sina produkter efter prisnivåerna. Priserna i Falun var 
betydligt högre än i Stockholm, som i sin tur hade något högre priser än i 
Västerås.251 

                               
244 Lundqvist (2017), s. 33. 
245 Hannerberg (1971), s. 37. 
246 Ulväng (2001), s. 48; Appendix. 4, s. 10. 
247 Lundqvist (2017), s. 33, tabell 2. 
248 Hannerberg (1971), s. 64. 
249 Periodisk rapportering FIII:3, Kronofogdens i Väsby arkiv, ULA. 
250 Kongl. Maj:ts Befallningshavandes uti Västmanlands län, femårsberättelse 1817‒23, s. 39. 
251 Åmark (1915), s. 50. 



 85

Torstunabönderna bör tidigt ha haft en ekonomiskt gynnsam position uti-
från det överskott som kunde produceras. En svaghet var dock att deras för-
sörjning vilade på ett ensidigt jordbruk och att hushållsekonomin var helt be-
roende av skördeutfall och spannmålspriser. 

Men hur stort var spannmålsöverskottet hos bondehushållen i Härnevi, Tor-
stuna och Österunda? Jag söker inte exakta siffror utan vill bekräfta hypotesen 
att jordbruket alstrade ett överskott. Om det går att översiktligt fastställa hur 
stor spannmålsproduktionen var hos bondehushållen och det jämförs med en 
uppskattning av deras konsumtion bör det ge en fingervisning om i vilken grad 
jordbruket alstrade ett överskott. Då historisk överskottsproduktion har under-
sökts i Sverige har vanligen en skattad agrar produktion inom ett visst bestämt 
område satts i förhållande till befolkningsantalet tillsammans med antaganden 
om konsumtion och självförsörjning. Analyser har gjorts på både nationell 
nivå och för mindre områden.252 David Hannerberg har presenterat modellbe-
räkningar för spannmålskonsumtionen på en mellansvensk normalgård ge-
nom tiderna. För 1700- och 1800-talen gör han antagandet att en årskonsumt-
ion hos en besutten normalkonsument var 2–3 tunnor spannmål.253 Det får be-
traktas som en miniminivå. 

För att avgöra om det fanns en överskottsproduktion i Torstuna-området 
jämför jag en skattad genomsnittlig skörd med antal jordbrukande hushåll. 
Lantmäterikartor från 1600–1800-talen ger uppgifter om åkerarealer och man-
talslängder och Tabellverket redovisar antal bondehushåll. Jag gör antagandet 
om att det var sex vuxna individer per hushåll, vilket måste bedömas som re-
lativt högt räknat.254 Om varje individ konsumerade 2,5 tunnor, skulle en ge-
nomsnittlig konsumtion per hushåll bli omkring 15 tunnor, oräknat alla andra 
utgifter. 

Byarna i Härnevi, Torstuna och Österunda socknar är väl representerade i 
kartor från 1600-, 1700- och 1800-talen, vilket gör att det går att få en god bild 
av hur åkerarealerna förändrades under tvåhundra år.255 Jag har valt att enbart 
undersöka Torstuna, den största av de tre socknarna, som bör vara representa-
tiv för de andra två. Geometriska jordebokskartor från 1652 finns för samtliga 
byar i Torstuna socken. Nästan alla byar i socknen karterades också vid stor-
skiftet på 1760- och 1770-talen respektive laga skifte på 1850- och 1860-talen. 
Uppgifter för total åkerareal per by, sammanlagt för 31 stycken, har samman-
ställts för dessa tre nedslag, se bilaga C. 

För att erhålla ett ungefärligt mått på utsädet år 1652 har jag tagit hälften 
av det angivna totala utsädet eftersom åkern odlades i tvåsäde (halva arealen 
var träda och halva besåddes). Jag räknar en tunna utsäde på ett tunnland. Det 
årliga utsädet i Torstuna socken i mitten av 1600-talet kan då uppskattas till 

                               
252 Hannerberg (1971), s. 82ff.; Gadd (1983), 131ff.; Rosengren (2001), s. 234ff. 
253 Hannerberg (1971), s. 94.f. 
254 Se kapitel 2. Jämför Gaunt (1976), s. 53. 
255 Härnevi/Torstuna/Österunda socknar, LMA, LSA, Lantmäteriet. 
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knappt 1500 tunnor. Det har jag sedan multiplicerat med 3,5 (korntal) utifrån 
antagandet om en genomsnittlig avkastning.256 Utifrån denna beräkning erhålls 
vad som kan betraktas vara socknen Torstunas sammanlagda skörd under ett 
medelmåttigt år i mitten av 1600-talet: 5250 tunnor.257 I socknen fanns vid den 
tiden ungefär 130 jordbrukande hushåll, inklusive präst- och klockarhushåll.258 
Enligt denna överslagsberäkning skulle det skördade antalet spannmålstunnor 
per hushåll vara ungefär 40, vilket i praktiken naturligtvis varierade avsevärt. 
En genomsnittlig spannmålskonsumtion var som nämnts omkring 15 tunnor 
per hushåll (utan alla andra utgifter än föda.) Även om 40 tunnor per hushåll 
är en grovt uträknad siffra och inga utgifter är avdragna såsom skatt, tionden 
m.m. talar skördeuppskattningen för att jordbruket i Torstuna gav ett bety-
dande överskott i mitten av 1600-talet. Det bör ha gett 6‒7 tunnor per indi-
vid.259 

Jag utför samma beräkning för tiden för storskiftet, 1760–1770-talen. Då 
räknar jag däremot med en genomsnittlig avkastning om 5:e kornet, eftersom 
det då anges ha varit det normala korntalet i Mälardalen.260 Räknas de totala 
åkerarealerna samman på storskifteskartorna framgår att omkring 3600 tunn-
land i Torstuna socken var uppodlad åker. Med åkern i tvåsäde kan 1800 tun-
nor uppskattas till ett årligt utsäde. Det innebar att åkerarealerna hade utökats 
med 20 procent mellan 1650-talet och 1770-talen, Nyodlingstakten verkar inte 
orimlig. Den totala skörden skulle då uppgå till omkring 9000 tunnor. Om-
kring år 1770 fanns 196 jordbrukande hushåll i socknen, vilket gör att den 
genomsnittliga skörden per hushåll kan uppskattas till drygt 46 tunnor.261 En 
liten ökning av produktionen per hushåll hade således skett under de föregå-
ende 100 åren, under förutsättning att antagandet om ett högre genomsnittligt 
korntal håller. Per individ i hushållen skulle produktionen vara i stort sett oför-
ändrad, om inte den genomsnittliga hushållsstorleken ändrats. 

En tredje uträkning av antalet skördade tunnor spannmål per hushåll kan 
göras för mitten av 1800-talet (laga skifte 1840–1860-talen). År 1855 fanns 
ungefär 130 jordbrukande hushåll. Den sammanlagda åkerarealen hade sam-
tidigt ökat till knappt 5000 tunnland. Med samma metod blir resultatet i ge-
nomsnitt 96 skördade tunnor per hushåll och en avsevärd ökning av per ca-
pitaproduktionen. Om produktionen kring 1770 och 1855 slås ut på den i stort 
sett oförändrade folkmängden (1500 individer), ökade per capitaproduktionen 
från 6 till 8 tunnor, vilket innebär att socknen som helhet producerande ett 
                               
256 Hannerberg (1971), s. 80; Lindström (2008), s. 59; Hallberg, Leijonhufvud, Linde, Anders-
son Palm (2016), s. 117‒126. 
257 Med utsädet för kommande år avdraget. 
258 Enligt 1652 års mantalslängd, Torstuna socken, EIII Landskontoret, Länsstyrelsen i Väst-
manlands län, ULA. 
259 Jonas Lindström har skattat en genomsnittlig spannmålsproduktion per person i Björskog i 
Västmanland i mitten av 1600-talet till 3 1/3 tunnor per individ. Lindström (2008), s. 59. 
260 Gadd (2000), s. 155. 
261 Eftersom uppgifter om åkerareal saknas för byn Vallby och Brunna har jag räknat bort hus-
hållen där. 
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betydande och växande överskott. Men det kom i första hand inte av en ökad 
produktion utan av ett minskande antal brukningsenheter.  
 
Tabell 4.1 Skattad spannmålsproduktion Torstuna socken 1650-tal–1860-tal 

 Antal hushåll Utsäde Uppskattad skörd Tunnor skörd 
/hushåll 

1650‒tal 130 1500 5250 (3,5: e kornet) 40 
1760–70-tal* 196 1800 9000 (5: e kornet) 46 
1840–60-tal** 130 2500 12 500 (5: e kornet) 96 
 
Källor: Uppgifter om åkerarealer från historiska kartor 1652‒1879, Torstuna socken (Se bilaga 
C), LMA, Lantmäteriet. Antal jordbrukande hushåll: Mantalslängder, EIII Landskontoret, 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
* Majoriteten av byarna i Torstuna socken genomgick storskifte på 1760- och 1770-talen (se 
bilaga C). 
** Majoriteten av byarna i Torstuna laga skiftades mellan 1840 och 1860 (se bilaga C). 

Naturen sätter gränser 
Analysen av det historiska kartmaterialet i Torstuna socken har visat att mel-
lan 1650-talet och tiden för byarnas storskiften, 1760–1770-talen, ökade åke-
rarealen med i genomsnitt 26 procent. Mellan storskifte och laga skiftet på 
1840–1860-talen ökade åkerarealerna i socknen med i genomsnitt 37 procent. 
Det kan inte närmare fastställas när denna nyodling ägde rum eftersom jag 
bara har uppgifter från lantmäterikartorna från två perioder. Takten i nyod-
lingen varierade mellan olika byar (se bilaga C). Vissa byar hade den största 
nyodlingen mellan 1650 och 1760–70-tal och mindre nyodling därefter medan 
det var tvärtom i andra byar. Det kan bland annat förklaras av vilka typer av 
marker som fanns i de olika byarna, men också av när skiftena ägde rum. Det 
är ett rimligt antagande att ökningen av åkerarealerna mellan tiden för stor-
skifte och lagaskifte (1840–1860-talen) bör ha skett ganska snart efter stor-
skiftet i slutet på 1700-talet. Då fanns incitament för bönderna att odla upp 
mer mark. De ökande spannmålspriserna var säkert en starkt bidragande or-
sak, liksom att storskiftet i sig underlättade nyodling.262 

Under den 200-åriga perioden mellan 1650-tal och 1850-tal ökade åkerare-
alen i Torstuna socken med 69 procent (Se bilaga C). Det är i ett nationellt 
perspektiv litet, även i relation till andra slättbygder.263 Under 1800-talets 
första hälft vittnar andra källor än lantmäterikartorna om att odlingsmaximum, 
givet odlingssystemet och bibehållen avkastning, i praktiken hade uppnåtts. 
Om mer ängsmark skulle uppodlas var jordbrukarna tvungna att ge sig ut på 

                               
262 Birgitta Olai menar dock att nyodlingstakten inte ökade efter skiftet. Olai (1983), s. 151. 
263 I socknen Ekebyborna i västra Östergötland var nyodlingen under samma period drygt 100 
procent och i Västergötlands slättbygder ökade åkerarealen med ungefär 165 procent mellan 
1700 och 1865. Olai (1983), s. 151; Gadd (1983), s. 23. 
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betydligt sankare delar som i så fall behövde dikas ut. Dessutom var foder-
markerna redan på ett minimum. Nyodlingen av ängsmarkerna kunde inte 
fortgå utan att inverka negativt på sädesproduktionen. I landshövdingeberät-
telsen från 1817‒23 där jordbrukets utveckling var en viktig punkt rapporte-
rades för Väsby fögderi att till en ökad sädes-cultivation genom utwidgning af 
odal-jorden finnes nästan ej något tillfälle.264 Vid en förfrågan från Landshöv-
dingen till socknarna i Västmanlands län år 1821 om det fanns ytterligare mar-
ker att odla upp svarade Torstuna sockenstämma med ett enhälligt nej.265 För 
åren 1844–1847 rapporterade sockennämnden i Torstuna att Betydligare od-
lingar och ej en gång små, kunna härstädes, i anseende till markens inskränkte 
terräng, ej företagas och till 1858 års finanskommitté rapporterades att det 
inte funnits några nyodlingsmöjligheter under de senaste 25 åren.266 

Kreatursskötsel 
Det var på fodermarkernas bekostnad som åkerarealerna utvidgades. Vilken 
inverkan hade starka inriktningen på åkerbruket på kreatursskötseln? Tvinga-
des hushållen till nedskärningar i kreatursstocken på grund av foderbrist, så 
som Carl-Johan Gadd visat att bönder i Skaraborgs län fick göra i slutet av 
1700-talet?267 

Fastän jordbrukets inriktning var spannmålsodling hade alla bondehushåll 
kreatur, liksom förstås också dragare till åkerbruket. I slätt- och spannmåls-
bygder var antalet dragdjur jämförelsevis stort i förhållande till antalet nötkre-
atur.268 Under 1800-talets början fanns på en medelstor gård (1/2 mantal) i 
Torstuna vanligen tre till fyra kor, några ungdjur, får, svin samt gäss. Man 
hade mellan två och fyra hästar, och dragoxar fanns på många gårdar. Med 
större jordbruk följde både fler dragare och fler nötkreatur.269 Före laga skiftet 
reglerades antalet djur efter hemmansdelens örestal.270 Eftersom ängsmarken 
för varje gård var proportionell mot örestalet i byn, varierade kapaciteten att 
vinterföda kreatur. Om jord ägdes i olika byar gavs tillgång till mer fodermar-
ker och rättigheter att hålla djur på flera platser. 

Under 1860-talet ökade värdet på korna och blev uppemot 50 procent högre 
än bara 15 år tidigare. Sannolikt visar den högre värderingen djuren på en för-
bättrad avel, bättre utfodring och en ökad satsning på mjölkproduktion. Antal 
kreatur stämmer överens med vad Göran Ulväng visat för skattebönderna i 

                               
264 Kongl. Maj:ts Befallningshavandes uti Västmanlands län, femårsberättelse 1817‒23, s. 39. 
265 Större delen av fruktbara marken är upptagen till åker, Sockenstämman KI:2, 11/11 1821, 
Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
266 Periodisk rapportering FIII:3, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA; Bladh (1979), s. 239. 
267 Gadd (1983), s. 134. 
268 Gadd (2000), s. 170. 
269 Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. 
270 Lindström (2008), s. 40. 



 89

Lagunda härad, och med det som Carl-Johan Gadd redovisat för slättbönder i 
Västsverige.271 

Kor och dragare 
Från bouppteckningarna har antalet kor och dragare per mantal studerats. 
Analysen av bouppteckningarna har visat att det genomsnittliga antalet kor 
hos bönderna i Torstuna förändrades, vilket jag tolkar som ett uttryck för hur 
jordbruket utvecklades. Tre olika perioder urskiljas: 1770–1814, 1815–1849 
och 1850–1870. Under den första delperioden ökade det genomsnittliga anta-
let kor per mantal från nio till tolv. Därefter minskade antalet kor successivt 
hos bondehushållen, till återigen i genomsnitt nio kor per mantal omkring 
1850. Att antalet kor blev färre bör ha ett samband med att fodermarkerna 
minskade. Flera källor vittnar om missförhållanden i balansen mellan åker och 
fodermarker. Antalet kreatur tycks knappt ha täckt hushållens behov, utan man 
fick komplettera med köpta varor i städerna: Ladugårdsafkastningen i följd af 
dålig äng och svagt bete blir derföre så ringa, att landtmannen i allmänhet 
nödsakas att förskaffa sig bristen deraf på andra håll.272 

Det är rimligt att tro att mindre brukningsenheter hade något fler kor per 
mantal än de större, eftersom det fanns ett minimiantal kor som en bondefamilj 
behövde ha för sin försörjning av mjölk, smör och stallgödsel. Mellan 1850 
och 1870 ökade återigen antalet kor till i genomsnitt tolv per mantal. I den 
offentliga jordbruksstatistiken BiSOS för 1865 redovisas också i genomsnitt 
tolv kor per mantal i området.273 

I Per Halléns avhandling Järnets tid finns en genomgång av antalet kor per 
bondehushåll mellan 1750 och 1870 för olika regioner i Sverige. Hallén redo-
visar bland annat siffror för Uppsalaslätten, vars jordbruk och agrara utveckl-
ing var jämförbar med Torstuna. Kreatursinnehavet hos Uppsalaslättens bon-
dehushåll stämmer överens med mina iakttagelser. Hallén visar att antalet kor 
var högt 1815, liksom på 1850-talet.274 För ett antal socknar i uppländska La-
gunda härad har Göran Ulväng visat att antalet kor på jordbruken minskade 
mellan 1775 och 1886.275 

Häst fanns hos alla bondehushåll och antalet speglar storleken på bruk-
ningsenheterna. Hästen var en mer flexibel dragare än oxen, och kunde föru-
tom till arbete i jordbruket även användas till olika transporter. Andelen hästar 
som dragare ökade i socknarna från 1830-talet medan andelen hushåll med 
oxar blev färre från 1810. Framför allt var det familjer med större bruknings-
enheter, över ett mantal, som fortsatte att driva jordbruket med oxar under den 
senare delen av perioden fram till 1870. Under hela perioden 1770‒1870 var 
antalet dragare per mantal mellan åtta och tio stycken. Sannolikt hölls antalet 
                               
271 Ulväng (2001), Tabell 4:12, s. 82; Gadd (2000), s. 168ff. 
272 Rapporter från underordnade 1831‒1840 EIII, Kronofogdens i Väsby arkiv, ULA. 
273 BiSOS N, Jordbruk och Boskapsskötsel, Västmanlands län, 1865. 
274 Hallén (2003), s. 226, tab. 67. 
275 Ulväng (2001), s. 49. 
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dragare på ett minimum för att kunna klara av jordbruket och nödvändiga 
transporter, men de prioriterades samtidigt i förhållande till antalet kor. 

I Skåne minskade antalet kreatur hos jordbrukarna under slutet av 1700-
talet och början av 1800-talet. Mats Olsson visar att antalet hästar hos bonde-
hushållen i socknarna Hög och Kävlinge minskade från i genomsnitt sju till 
fem per gård medan antalet nötdjur minskade från tio till sex. Olsson gör en 
annan tolkning av kreatursminskningens orsaker än vad jag gör. Han menar 
att minskningen var ett uttryck för att de skånska bönderna skaffat sig mer 
effektiva redskap, framför allt järnplog med vändskiva. Det skulle förvisso 
kunna förklara minskningen i antalet hästar, men en minskning av antalet kor 
bör inte kunna förklaras av en sådan förändring i redskapsbeståndet.276 

Brist på foder 
Brist på foder till kreaturen, såväl sommar som vinter, var ett stort problem i 
Torstunabygden. Betet på utmarkerna var otillräckligt, torrt och magert och 
höfångsten på ängarna knapp. Brist på vinterfoder var ett vanligt problem för 
bönder i svenska slättbygder under 1700- och 1800-talen fram till att växel-
bruket infördes och djurfoder började odlas på åkermarken. Ängsmarkerna, 
som gav det huvudsakliga vinterfodret, avkastade allt mindre gräs på grund av 
de årliga näringsuttagen utan motsvarande näringstillförsel. Denna sedan 
länge pågående utmagring av ängsmarkerna och bristen på vinterfoder upp-
märksammades i lantbrukslitteraturen redan från slutet av 1700-talet.277 I Tor-
stunaområdet var byarnas utmarker belägna på de stenbundna höjderna som 
drabbades svårt under torra år: Mulbetet är då torra år infalla rätt knapt, men 
vid våtare år kan det någorlunda gå an i Hagarna och på Utmarken.278  
För Väsby fögderi rapporterades på 1820-talet 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.279 

Bönderna agerade på olika sätt för att avhjälpa foderbristen. Den tidigare 
nämnda tillfälliga upplöjningen av ängs- och betesmarken med insådd av gräs 
och havre var ett sätt. Den länge brukliga ängs- och hagmarksplöjningen 
nämns av länsmannen på 1820-talet.280 Sådana kan således bekräftas redan i 
lantmäterihandlingar från mitten av 1700-talet och kallades ofta ”havreplo-
gar” eller ”havreland”. Det var fuktiga marker som besåddes med havre.281 För 
att kunna göra återkommande upplöjningar i ängsmark behövdes plog, vilket 

                               
276 Olsson (2005), s. 129. 
277 Gadd (2000) s. 137. 
278 Källinge by 1759, T62‒19:1, Torstuna socken, (LSA). 
279 Kongl. Maj:ts Befallningshavandes uti Västmanlands län, femårsberättelse 1817‒23, s. 39. 
280 Rapporter från underordnade 1800‒1830 EIII:1, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
281 Exempel på ”havreland” i området: Storskifte Hällby 1769, 03-ÖSU-43, s. 8, LMA, Lant-
mäteriet. Jämför Morell (2015). 
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också bouppteckningarna visar att bondehushållen hade. För att dryga ut fod-
ret till djuren kompletterades det traditionella höet med halm och till och med 
ren spannmål. Halmen från böndernas mesta sädesslag, rågen, var dock ett 
dåligt djurfoder, medan vårsädeshalm från korn och havre var ett bättre foder. 
Drank, som var en restprodukt från brännvinsbränning, var ett annat viktigt 
foder.282 

I redovisningen till Finanskommittén år 1858 meddelades för Torstuna 
socken att kreaturen årligen fick sammanlagt 2500 tunnor säd. Det motsvarar 
20 procent av en uppskattad spannmålsskörd i socknen i mitten av 1800-ta-
let.283 Sannolikt räknades sädesutfordring till både hästar, kor och grisar in i 
uppgiften om kreatursfoder som redovisades till Finanskommittén. En jämfö-
relse med antalet mantal i Torstuna socken (96 mantal) visar att i genomsnitt 
gav jordbrukarna 26 tunnor säd per mantal till djuren under ett år. Ett genom-
snittligt antal kor och dragare per mantal var 17 st. på 1850-talet, vilket skulle 
ge drygt 1,5 tunnor säd per ko och dragare och år, oräknat övriga nötkreatur 
och grisar.284 

Lars Nyström har pekat på att under 1800-talet fick böndernas kreatur en 
allt större andel av det som producerades på åkern. Nyström menar därför att 
man inte bör hårdra motsättningen mellan åkerbruk och kreatursskötsel, ef-
tersom foder av olika slag också producerades på åkermarken.285 Men det går 
ändå inte att komma ifrån att det var ett konkurrensförhållande mellan att odla 
foder eller spannmål på åkermark liksom det var att välja mellan odla upp 
ängsmarken eller inte, särskilt vilket Nyström påpekar, i tvåsädesområdet, där 
två hektar äng behövde nyodlas för att ge en hektar årligt besådd åker.286 

En ohållbar agrar situation?  
Den successiva nyodlingen som skedde under 1700- och 1800-talen orsakade 
en förskjutning i relationen mellan arealerna åker, äng och betesmark. Då dju-
rens fodermarker odlades upp blev konsekvensen att mindre foder kunde pro-
duceras, både som hö till vinterfoder och bete till sommarhalvåret. Med 
mindre foder kunde bönderna hålla färre djur vilka i sin tur gav en mindre 
mängd gödsel, samtidigt som jordbrukarna egentligen behövde fler dragare 
till de större åkerarealerna. Med mindre gödselmängder blev avkastningen 
lägre på åkermarken. Större arealer odlades men samma avkastning kunde inte 
upprätthållas per ytenhet. En sådan utveckling kan tolkas som ett tecken på ett 
                               
282 … halm utgör den största fodertillgången...till någon del…ersättas med säd och mjöl. Rap-
porter från underordnade EIII:2, Kronofogden i Väsby fögderi. Jämför Ulväng (2001), s. 69. 
283 Bladh (1979), s. 239. Räknat utifrån åkerarealen på laga skifteskartor. Se bilaga C. Det  kan 
jämföras med uppgifter från Skaraborgs län där C-J Gadd menar att tolv procent av spannmåls-
skörden gick som kreatursfoder vid samma tid. Gadd (1983), s. 135. 
284 Bladh (1979), s. 239. Uppgiften om antalet kreatur från bouppteckningar.  
285 Nyström (1998), s. 247. Halmen som viktigt foder påpekas också av Utterström (1957), s. 
120 och Gadd (1983), s. 175. 
286 Nyström (1998), s. 248‒249. 
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jordbruk i ekologisk obalans eller till och med ekologisk kris. Företeelsen, 
som kallats nyodlingens dilemma är väl känd som en konsekvens av nyod-
lingen i Sverige under 1700- och 1800-talen.287 

Befann sig bondejordbruket i Torstuna någon gång i denna negativa situat-
ion under perioden 1770‒1870? En kombination av vad olika källor visar an-
tyder det. Det är troligen väl starkt att tala om en ekologisk kris, men att land-
skapets resurser hade pressats och att situationen i jordbruket var ansträngd 
råder det inget tvivel om. 

Enligt Hushållningssällskapet i Västmanlands län gav åkern i de västman-
ländska slättbygderna på 1850-talet en orimligt låg avkastning i förhållande 
till de naturliga förutsättningarna. Orsaken var, menade man, den utsugning 
av jordarna som det rådande jordbruket medförde. Det rådde ett missförhål-
lande mellan arealerna åkerjord och gräsbärande marker. Åkerjorden fick inte, 
menade man, tillräckligt med näringsämnen. Förvisso hade odlingen av klöver 
och timotej ökat, men det var långt ifrån tillräckligt ansåg man från Hushåll-
ningssällskapets sida.288 Det här var välkända åsikter och påpekanden och hade 
varit ett sedan länge diskuterat ämne i den samtida lantbrukslitteraturen. Även 
om ledamöterna i Hushållningssällskapet säkert var tendensiösa i sitt utta-
lande, finns det anledning att fråga sig om det finns något som styrker deras 
påstående för Torstunaområdet. Länsmannens tidigare refererade skördeom-
dömen och kommentarer om jordbrukets framskridande i bygden ger intres-
santa upplysningar i sammanhanget. Redan ett tjugotal år tidigare, år 1838, 
hade länsmannen rapporterat om hur stillastående jordbruksutvecklingen var, 
men att viss omläggning från äng till åker trots allt gjorts. Spannmålsavkast-
ningen hade dock inte ökat och Ekblom beskriver det typiska i det som vi 
känner som nyodlingens dilemma: Jordbruket här i orten kan icke anses vara 
i något framskridande utan lika enformigt som för flera år sedan, är stående 
på samma punkt som vid senast angivna femårsberättelse. Wäl har en del af 
änge och betesmarken blifvit förvandlad till åker hvarigenom det årliga utsä-
det blir större, dock utan tillökning i spannmålsavkastningen enär den större 
arealen av åker fått en mindre tillgång på gödsel.289 Det centrala är att även 
om åkerarealerna utvidgats hade inte skördarna blivit större. 

Längre fram i kapitlet redogör jag för avkastningen av sädesslagen råg och 
korn i Torstuna under 1800-talet fram till 1870. Jag menar att korntalsuppgif-
terna ger stöd åt länsmannens påstående om en vikande avkastning. Från och 
med 1830-talet följde femton år med minskande korntal. De skulle rent teore-
tiskt kunna vara en naturlig variation. Tillsammans med uppgifterna om den 
30-procentiga minskningen av antalet kor hos bondehushållen mellan 1815 
och 1850, som jag tidigare redogjort för, trots att åkerarealerna samtidigt 

                               
287 Gadd (1983), s. 132, tabell VIII, s. 134. 
288 Hushållningssällskapets i Västmanlands län rapport till Finanskommittén 1858. Citat i: 
Kongl. Maj:ts Befallningshavandes uti Västmanlands län, femårsberättelse 1856‒60, s. 23ff. 
289 Underlag till femårsberättelse 1834‒1838, Kronofogdens i Väsby arkiv, ULA. 
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ökade, gör det troligt att slättjordbruket faktiskt befann sig i näringsmässig 
obalans. Åkermarkerna var överexploaterade, och fick inte tillräckligt med 
tillskott av näringsämnen i förhållande till näringsuttagen. Det enda sättet att 
komma ur den negativa situationen verkar ha varit att införa växelbruk, det 
vill säga att foder började odlas på åkermarken som gav större foderskördar 
så att fler och bättre kreatur kunde försörjas och mer gödsel kunde påföras 
åkrarna. 

Växelbruk 
Tidigare forskning har som nämnts visat att Mälardalens bönder inte införde 
växelbruk förrän kring år 1870 eller därefter. Dessförinnan var en period av 
flera decennier då en del foderväxter odlades på åkermarken, men utan att ingå 
i en regelbunden växtföljd.290 

För att bekräfta när växelbruk infördes har jag undersökt hur stora arealer 
som olika markslag upptog vid ett par nedslag under andra hälften av 1800-
talet. I figur 4.1 jämför jag uppgifter om åkerarealerna, de naturliga ängsmar-
kerna, foderväxtodlingen på åker och storleken på årliga trädesarealer i BiSOS 
för år 1865, 1874, 1879 och 1894.291 En kombination av dessa uppgifter bör 
kunna ge svar om växelbrukets vara eller inte vara. 

Efter att laga skifte genomfördes i majoriteten av byarna tog nyodlingen 
fart ordentligt. Laga skiftet har tidigare förts fram av forskare som en förut-
sättning för att växelbruket överhuvud skulle kunna bedrivas på ett effektivt 
sätt. Men för byarna i norra Mälardalen kan man inte hävda frånvaro av laga 
skiften som en förklaringsfaktor till det sena växelbruket eftersom det var bön-
derna själva som avgjorde när skiftena skulle genomföras. Möjligen hade fler 
skiften verkställts under 1840-talet om det inte hade varit ett så svårt agrart 
och ekonomiskt decennium för bönderna, men det går bara att spekulera om. 
Mellan åren 1865 och 1879 ökade åkerns areal med 40 procent (figur 4.1). Det 
betyder att under bara ett femtontal år utökades åkerarealerna med lika mycket 
som de gjort i många byar under 50–70 år dessförinnan. Det var utan tvivel de 
tidigare ängsmarkerna som lades under plogen. Under samma period, 1865‒
1879, minskade nämligen den naturliga ängsmarken med totalt 40 procent (fi-
gur 4.1). I Torstuna socken var minskningen så stor som 80 procent. För att 
kompensera bristen på naturliga fodermarker började bönderna odla foder på 
åkermarken, så kallad vallodling. Under dessa 15 år ökade vallodlingen med 
176 procentenheter. I Torstuna socken var ökningen så stor som 290 procent. 

Odlingen av havre berättar också om en nyordning i Torstunajordbruket. 
År 1865 var utsädet av havre i de tre socknarna knappt 700 tunnor. 14 år senare 

                               
290 Köll (1983), s. 76; Ulväng (2001) s. 39‒40. 
291 BiSOS, Serie N: Jordbruk och boskapsskötsel, Västmanlands län. BiSOS 1874, Västman-
lands län: ”… är det Väsby fögderi som denna gång varit föremål för noggrannare undersök-
ning. Up”. 
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hade havreutsädet blivit 3,5 gånger större. Fram till 1894 ökade havreodlingen 
ytterligare. Havre var en gröda som passade att odla på de sanka, tidigare ängs-
markerna.292 

 
Figur 4.1 Åkerns utvidgning, foderväxter och träda Härnevi, Torstuna och Ös-
terunda 1865–1894 

 
Källa: BiSOS, Serie N: Jordbruk och boskapsskötsel, Västmanlands län, 1865, 1874, 1879 och 
1894. 
 
En kartläggning av trädan och hur stor andel som foderväxterna upptog av 
åkermarkerna bör också visa hur långt växelbruket hade kommit vid olika tid-
punkter. Det traditionella odlingssystemet tvåsäde innebar att ungefär hälften 
av åkerarealerna låg i träda varje år. I ett regelrätt växelbruk upptog trädesarea-
lerna en betydligt mindre andel av åkern. I en sjuårig växtföljd upptar trä-
desarealen en sjundedel, det vill säga 14 procent av den brukade arealen. Figur 
4.1 visar att i de studerade socknarna svarade trädesarealerna för 40 procent 
av åkern 1865.293 Av det kan slutsatsen dras att bönderna fortfarande mer eller 
mindre odlade åkern i tvåsäde. Men på 12 procent av åkern odlades foderväx-
ter eller nyttjades åkern till bete, så en omvandlingsprocess var uppenbarligen 
i gång. 

Femton år senare, 1879, hade de årliga trädesarealerna minskat till 23 pro-
cent av åkerns totala yta. Det var nästan en halvering av trädan, vilket talar för 
att ett modernt växelbruk i stort sett var infört. Nästan samtliga byar hade då 
genomgått laga skifte. På en fjärdedel av åkern odlades 1879 foderväxter eller 
användes som betesmark. Av siffrorna från 1894 kan som väntat konstateras 
att ett modernt växelbruk var infört. Då låg bara 16 procent i träda och en 
tredjedel av åkern användes för foderväxter eller bete. Det är tydligt att 1860- 
och 1870-talen var två decennier då bondejordbruket förändrades i Torstuna-
området. Omläggningen innebar att jordbrukarna var rustade inför övergången 
från spannmålsodling till ett blandjordbruk med inriktning mot produktion av 
                               
292 Om havrens expansion i Sverige under 1800-talets sista decennier. Se Morell (2001), s. 200. 
293 Samma uppgift redovisas vid samma tid för Lagunda härad. Ulväng (2004), s. 67, not 44. 
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mejeriprodukter som kom att ske generellt i Sverige med början under 1870-
talet.294 

Åkerredskap 
I forskningen om den agrara revolutionen har den tekniska utvecklingen i red-
skap m.m. pekats ut som viktig. Årder, plog och harv samt vält och sladd hör 
till de redskap som används för att bearbeta jorden. I östra Mellansverige var 
årdret det huvudsakliga jordbearbetningsredskapet fram till 1800-talets andra 
hälft.295 Plogen var långt ifrån okänd i det Östsvenska årderområdet.296 På vissa 
gårdar fanns plog i mitten av 1700-talet, bland annat hos bönderna i Torstuna. 
I norra Mälardalen har gränsen mellan plogens traditionella utbredning i väs-
ter, och årdrets i öster placerats i trakterna av Västerås. Torstuna var således 
beläget inom årderbruksområdet men nära det västmanländska plogområ-
det.297 Min studie visar att en stor del av bondefamiljerna i Torstuna länsmans-
distrikt, men inte alla, ägde plogar redan under första hälften av 1700-talet.298 
Eftersom de studerade socknarna låg inom det som traditionellt räknas till 
årderbruksområdet är det trots allt förvånande att en majoritet av bondefamil-
jerna ägde plog redan under 1700-talet. Det var sannolikt träplogar med järn-
bill, då de upptas till låga värden i bouppteckningarna.299 I övrigt visar boupp-
teckningarna att familjerna ägde redskapen årder, trädstock, harv, vält och 
sladd.300 Det tidigaste innehavet av järnplog hos bondehushåll i Torstuna kan 
bekräftas i en bouppteckning från 1788.301 

I övrigt var redskapsutvecklingen hos bönderna i undersökningsområdet 
blygsam, och först under 1850-talet skedde större förändringar. Gadd menar 
att järnplog, särskilt med svängd vändskiva, och djupharv var ett nytt tekniskt 
komplex av åkerbruksredskap som i Östsverige ersatte årdret efter 1840-ta-
let.302 Det styrks av redskapsutvecklingen hos bondefamiljerna i undersök-
ningsområdet. Under 1850- och 1860-talen hade de moderna plogarna helt i 
järn, Furudalsplogar och Värmlandsplogar, slagit igenom hos Torstunabön-
derna.303 Introduktionen av de mer moderna järnplogarna med vändskiva har i 
Östsverige satts i samband med introduktionen av växelbruk med fleråriga 
                               
294 Morell (2001), s. 96f. 
295 Morell (2001), s. 146ff., s. 245‒246; Gadd (2009), s. 152. 
296 Hallén (2009), s. 46. 
297 Gadd (2009), s. 153, s. 158. 
298 Bouppteckning FII:1 1736‒1742, s. 39‒43, s. 57‒60, s. 101‒104, Torstuna häradsrätt, ULA. 
299 De värderades på 1770-talet till 5‒6 daler kopparmynt, Bouppteckning FII:5b, s. 130‒133, 
Torstuna häradsrätt, ULA. 
300 Trädstock var en enklare form av årder. Ordet trädstock kommer av ”träda” och redskapet 
användes just för att bryta upp och bearbeta trädan. Sladdens, liksom vältens främsta uppgift 
var att jämna till jorden. Eskeröd (1973), s. 110 ff. 
301 Järnplogen värderades till 1:16 riksdaler specie, Bouppteckning FII:7, s. 46‒52, Torstuna 
häradsrätt, ULA. 
302 Gadd (2000), s. 247. 
303 Bouppteckningar FII, Torstuna häradsrätt, ULA. 



 96 

odlingsföljder. Då behövdes järnplog för att bryta upp grässvålen. Med mo-
derna järnplogar gick arbetet också snabbare, vilket möjliggjorde odling av 
större arealer.304 Växelbruket infördes dock inte generellt i undersökningsom-
rådet förrän ett par decennier senare, så det är svårt att se ett sådant direkt 
samband. 

Avkastning ‒ stundom riklig, stundom knapp 
Att skördarnas storlek var avgörande för bondehushållens ekonomi är ingen 
överdrift. Torstunaböndernas kontanta inkomster avgjordes av skördarnas 
storlek tillsammans med rådande spannmålspriser. Hur skördarna föll ut under 
den period som jag studerar är därför en viktig pusselbit när det gäller att skapa 
en bild av bondehushållens ekonomi och eventuella kreditbehov. 

Min avsikt är att skapa en så lokal korntalsserie som möjligt för åren mellan 
1770 och 1870. Den ska användas för att bland annat beräkna hushållens in-
täkter från spannmålsproduktionen. Först tas källkritiska aspekter i fråga om 
historiska skördeomdömen upp och därefter diskuterar jag skördarnas ut-
veckling i undersökningsområdet utifrån den konstruerade korntalsserien. 

Skördeomdömen har varit en betydelsefull källa i studier av produktivitets-
utvecklingen i det historiska jordbruket i Sverige. Forskningen har fäst stor 
vikt vid skördarnas storlek och deras fluktuationer eftersom de i det förindust-
riella samhället i hög grad bestämde tillväxten i ekonomin som helhet.305 På 
nations- och länsnivå är historiska skördeomdömen dock en omdiskuterad 
källa med stora osäkerheter. De har använts och diskuterats i den agrarhisto-
riska forskningen sedan 1900-talets mitt av forskare som Heckscher, Utter-
ström, Hannerberg, Brolin och senare av Gadd. Sammanställda nationella 
skördeomdömen finns återgivna för slutet av 1700-talet och hela 1800-talet.306 

På sockennivå finns skördeomdömen från senare delen av 1700-talet, även 
om de inte motsvarar regelrätt skördestatistik. Mellan 1774 och 1801 redovi-
sade sockenprästerna omdömen om årsväxten i Tabellverket. I allmänhet be-
står omdömena av en redogörelse för väderförhållandena under vinter- och 
sommarhalvåret, av hur vår- och höstbruket hade förlöpt och om särskilda 
skörderelaterade problem uppstått. I allmänna ordalag redogörs för hur skör-
den hade slagit för olika sädesslag, och för höväxten. Omdömena är kvalita-
tiva och följde inte en fastställd skala. För att beskriva avkastningen används 
ord som ymnig, vacker, givande, klen, knapp och missväxt. Någon systematisk 
sammanställning låter sig inte göras utifrån detta material. Slutligen anges de 
priser som gällde vid årets slut på olika sädesslag. Även om dessa skördeom-
dömen närmast är omöjliga att kvantifiera ger de en bild av hur skördarna 

                               
304 Gadd (2000) s. 245ff. 
305 Edvinsson (2009). 
306 Brolin (1954); Utterström (1957), s. 187‒199; Gadd och Jorner (1999). 
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fluktuerade och vilka väderrelaterade problem som varit för handen. För sock-
narna i denna undersökning finns sådana uppgifter för samtliga år mellan 1774 
och 1802. För vissa år är informationen ingående och för andra mer knapp. De 
redovisas i bilaga B.307 

Från och med 1802 systematiserades prästernas rapportering av jordbruks-
statistiska uppgifter till Tabellkommissionen (Tabellverket) då det utgick nya 
direktiv och formulär. Nu skulle prästerna vid sidan av de befolkningsstatist-
iska uppgifterna rapportera mer systematiskt om utsäde, sädesslag och avkast-
ning. Denna skördestatistik, som går under namnet Präststatistiken, är dock 
starkt ifrågasatt som agrarhistorisk källa. Flera forskare har visat att både upp-
gifterna om utsäde och de sammanlagda skördesiffrorna är kraftigt underskat-
tade, många gånger till hälften av de rådande förhållandena. Jag använder där-
för inga uppgifter om utsädesmängder från präststatistiken. Fördelningen mel-
lan olika grödor och uppgifterna om själva avkastningen har dock ansetts vara 
mer tillförlitliga.308 Prästerna redovisade avkastningen för spannmålen i korn-
tal, vilket var ett sätt att mäta produktiviteten i åkerbruket. Korntalet visar 
skörden i förhållande till utsädet. Ett korntal om fem innebar att man fick fem 
gånger utsädet tillbaka.309 I min sammanställning av spannmålsavkastningen i 
Torstuna använder jag prästernas uppgifter från 1802 till 1820. 

Från och med 1800 fick landshövdingarna i uppdrag av Kungl. Maj:t att 
avge länsvisa årsväxtrapporter parallellt med prästernas redovisning till Ta-
bellverket. Landshövdingarna skulle rapportera till den så kallade Magasins-
direktionen och från och med 1826 till Statskontoret. Landshövdingarna fick 
sina uppgifter från länsmän och kronofogdar runt om i länen, vars lokala 
material de sedan sammanställde. I de länsvisa rapporterna skulle lämnas om-
döme om skörden utifrån en sjugradig skala med separata omdömen för olika 
sädesslag.310 För de här studerade socknarna har jag dock inte återfunnit några 
skördeuppgifter i länsmans- eller kronofogdearkiv från perioden 1800–1822, 
och inte heller för några andra socknar i Västmanlands län. 

Från och med 1821 infördes nya bestämmelser för landshövdingeberättel-
serna då mer ingående uppgifter om jordbruket i respektive län skulle lämnas. 
Uppgifterna fick landshövdingarna liksom tidigare från den lokala kronobe-
tjäningen, det vill säga länsmän och kronofogdar.311 För socknarna i denna 
undersökning finns från och med 1820-talet fram till 1860-talet material med 
uppgifter om avkastning i kronofogde- och länsmansarkiven. De årliga års-

                               
307 Statistiska tabeller G:1-2, Torstuna, Österunda kyrkoarkiv, ULA. 
308 Gadd och Jorner (1999), s. 32‒33; Hannerberg (1971), s. 27, s. 83.  
309 Det har ifrågasatts om korntalen redovisades med nästa års utsäde avdraget eller inte. De 
flesta som använt denna källa har dock ansett den pålitlig. Man har bland annat hävdat att sock-
enprästerna i början av 1800-talet ofta drev egna jordbruk och därför bör ha varit väl förtrogna 
med hur skörden hade utfallit. Linde och Palm Andersson (2014), 39ff. 
310 Brolin (1954). 
311 Sjöstrand (1942); Hedqvist (1999), s. 141. 



 98 

växtberättelserna från länsmannen ger en detaljerad bild av spannmålsavkast-
ningen i området. Varje år, tre gånger per odlingssäsong, var länsmannen 
ålagd att rapportera till kronofogden i fögderiet om hur årsväxten fortskred. 
Länsmannen meddelade om eventuella problem med växtligheten uppstått 
och dess eventuella orsaker såsom frost, regn och torka.312 Från och med 1865 
ålades Hushållningssällskapen att årligen insamla och sammanställa uppgifter 
om jordbruket, bland annat om utsäde och skörd. De redovisas i BiSOS N.313 

Skördeomdömen 
Hur var avkastningen i bondejordbruket i de tre studerade socknarna mellan 
1770 och 1870? För att teckna skördeutfallen har jag så långt som möjligt 
använt skördeomdömen för lokal nivå. Sådana finns för större delen av hund-
raårsperioden, men för åren 1776–1801 saknas lokala uppgifter. Jag har för 
den perioden kompletterat med skördeomdömen för Västmanlands län, Johan 
Hellstenius skördeomdömen i Statistisk tidskrift från 1871.314 Uppgifterna 
som Hellstenius redovisar är dock inte korntal utan omdömen på en skala från 
0 till 6, där 6 är maxvärdet. För att få en sammanhängande avkastningsserie 
från 1770-talet till 1870 har jag gjort en omräkning till uppskattade korntal 
enligt följande. För perioden 1802–1864 finns både lokala korntalsuppgifter 
och Hellstenius skördeuppskattningar. Jag gör antagandet att relationen mel-
lan de redovisade lokala korntalen för perioden 1802‒1865 och Hellstenius 
omdömen för samma period var densamma under perioden 1776–1801. För 
åren 1802–1864 har jag därför räknat ut den genomsnittliga relationen mellan 
korntal och Hellstenius omdömen vilket gett ett relationstal, med vilket jag 
multiplicerar Hellstenius värden för perioden 1776–1801. Resultatet visa en 
17-procentig uppräkning för råg i relation till Hellstenius uppgifter och en 12-
procentig nedräkning för korn.315  

För perioden 1802–1820 använder jag de statistiska tabellerna från Tor-
stuna kyrkoarkiv.316 För perioden 1821–1864 använder jag korntalen i läns-
mannens årsväxtberättelser. För ett fåtal år saknas uppgifter, vilka då har kom-
pletterats med korntalsuppgifter från fögderiet.317 För åren mellan 1865 och 
1870, slutligen, använder jag uppgifter från BiSOS för Västmanlands län.318 

                               
312 Periodisk rapportering FIII:2, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
313 Hedqvist (1999), s. 142.  
314 Hellstenius (1871), s. 92‒93. Hellstenius gör ingen skillnad på sädesslag utan redovisar en 
enda serie. 
315 Torstuna kyrkoarkiv GII 1800‒1859; Österunda kyrkoarkiv GI 1749–1815; ULA; Hellste-
nius (1871). 
316 Här har jag använt uppgifterna från den största socknen Torstuna, utifrån antagandet att 
årsväxten inte varierade mellan de tre socknarna. 
317 Periodisk rapportering FIII:3, Årsväxtberättelser, Kronofogden i Väsby, ULA; Andra be-
fintl. längder GII 1800‒1859, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
318 BiSOS N Västmanlands län.  
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Korntalsuppgifterna redovisas i figur 4.2. Avkastningen redovisas för hela pe-
rioden med utsädet avdraget. 

Jag har valt att redovisa korntalen för råg och korn eftersom de var de vik-
tigaste sädesslagen för bönderna och utgjorde drygt 2/3 av utsädet. Rågen som 
såddes i området var, som tidigare nämnts, höstgröda medan kornet såddes på 
våren, vilket är en av anledningarna till att den årliga avkastningen kunde vara 
olika för de bägge sädesslagen.319 
 
Figur 4.2 Avkastning råg och korn, Torstuna socken 1776‒1870 

 
Källor: F III:3 Periodisk rapportering, Årsväxtberättelser, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA; 
GII 1850‒1859, statistiska tabeller, Torstuna kyrkoarkiv; BiSOS; Hellstenius (1871). 
  

                               
319 Höstgrödorna påverkades av väderleken under såväl höst, vinter, vår och sommar medan 
vårgrödor endast var beroende av vädret under vår och sommar. 
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1770-tal–1801 – fluktuerande men stigande 
Mellan 1776 och 1801 fluktuerade skördarna påtagligt i det studerade områ-
det, från ren missväxt till mycket goda skördar. Omdömena från sockenpräs-
terna visar att höst- och vårsädesgrödan ofta gav olika framgångsrika skördar. 
De kraftiga växlingarna i skörd var typiskt för det förindustriella jordbruket, 
inte minst under 1700-talet. 1770- och 1780-talen är kända för att vara årtion-
den med flera missväxter med knappa skördar. De värsta, som inträffade 1771 
och 1772, drabbade en stor del av Sverige, inte minst i Mälardalen.320 Eftersom 
prästernas rapportering inte startar förrän 1774 kan vi inte närmare veta hur 
skördarna föll ut i Torstunaområdet före dess, men vi vet, som nämnts, att 
området drabbades av en svår rödsotsepidemi, dysenteri, åren 1772–1773 med 
mycket hög dödlighet, som troligen hade samband med missväxten åren dess-
förinnan.321 Två andra år som utmärker sig på grund av felslagen skörd är 1781 
och 1783. Åtminstone under det senare året utgick nödhjälp i form av spann-
mål till bönderna i området. Angående 1781 år skrev prästen i Torstuna socken 
att: Missväxt både på gräs och säd, förebådar hungersnöd både för folket och 
kreaturen. 1783 var det ännu värre: I mannaminne har aldrig denna socknens 
brist varit så stor. Skall folket bärgas och åkrarna i vår besås, så erfordras 
visst 1500 tunnor.322 

I Hellstenius siffror för Västmanland mellan 1774 och 1800 var medeltalet 
för skördarna strax under fyra, vilket således inte är korntal utan motsvarade 
medelmåttig eller fullt medelmåttig skörd. I prästernas bedömning var fler än 
hälften (17) av de 28 åren minst medelmåttig, varav flera år med ymnig, vacker 
och härlig skörd. Bara för fem år mellan 1774 och 1801 fick skördarna siffran 
två eller mindre hos Hellstenius, och betecknades som klen eller sämre för 
höstskörden hos prästerna (se bilaga A). Mellan 1790–1801 verkar det ha varit 
förhållandevis många år i rad med stabila skördar. Trots variationerna och ett 
par svåra missväxtår kan jag som helhet beskriva skördarna under perioden 
1774–1801 som hjälpligt goda i Torstunaområdet. 

1802‒1850 – en nedåtgående trend 
Från och med 1802 blir redovisningen av skördarna mer noggrann med korn-
talssiffror för olika sädesslag. De årliga variationerna var stora, korntalen fluk-
tuerade mellan 1: a och 8: e kornet. Sett till hela perioden var den genomsnitt-
liga avkastningen på både råg och korn 5:e kornet (median). I länsmannens 
årsväxtrapporter noteras 5: e kornet som medelmåttigt. 

I Mälardalen brukar den historiska spannmålsavkastningen framhållas som 
relativt hög i ett nationellt perspektiv med en genomsnittlig avkastning i bör-
jan av 1800-talet om 5‒6: e kornet.323 Även om skördesiffrorna fluktuerade 

                               
320 Utterström (1957), s. 208f. 
321 Jämför Castenbrandt (2012). 
322 Statistiska tabeller GI, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
323 Hannerberg (1971), s. 79; Gadd (2000), s. 155. 
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finns ett par tendenser i avkastningen under perioden 1802–1870 som är värda 
att kommentera. Från och med cirka 1800 fram till cirka 1830 var skördarna 
förhållandevis goda, även om det också förekom år då kornskörden slog fel. 
Kring år 1830 tog en trend med försämrade skördar vid. Ett par år med höga 
avkastningssiffor i början av 1830-talet avlöstes av nästan femton år i rad med 
nedåtgående skörderesultat på både råg och korn, vilka avslutas med miss-
växtåret 1845 med en avkastning om endast ¾‒1: a kornet (figur 4.2). Den 
nedåtgående trenden i avkastningen från och med 1830-talet kan ha varit nor-
mala fluktuationer, men det är inte omöjligt att det faktiskt var resultatet av en 
sedan länge pågående utarmning av jordarna. Länsmannens yttrande på 1830-
talet om att avkastningen i bygden blivit sämre på grund av bristen på gödsel 
stämmer in i en sådan bild. Mest iögonfallande med avseende på bygdens av-
kastningssiffor var situationen under 1840-talet. Korntalen var under flera år 
för både råg och korn betydligt lägre än genomsnittet. Under åren 1844–1845 
sammanföll den nedåtgående trenden i avkastningen därtill med extremt 
ogynnsamma väderförhållanden. 1845 var också särskilt svårt eftersom skör-
den på både korn och råg mer eller mindre uteblev. Det var i Torstuna läns-
mansdistrikt liksom i stora delar av norra Mälardalen en total missväxt. Året 
har varit utmärkt av en missväxt hvars like ingen i mannaminne vet att omtala, 
sammanfattar prästen Johan Erik Forsell det katastrofala 1845.324 Missväxten 
och dess ekonomiska konsekvenser för bondehushållen behandlar jag i kapitel 
sju. Ytterligare två extremår, men positiva, var de påföljande 1846 och 1847 
med korntal om 7 och 8. 

1850‒1870 – stigande igen 
Från och med omkring år 1850 går det att urskilja en stigande trend i åkerns 
avkastning (figur 4.2). De i Sverige kända missväxterna 1867–68, som fram-
förallt drabbade Norrland, fick inte särskilt stora följder för årsväxten i Tor-
stuna. Under de åren redovisas korntalet tre för både råg och korn.325 Under 
1860-talet var trenden i avkastningen stigande.  

Den framtagna korntalsserien använder jag vid uträkningen av det genom-
snittliga värdet på spannmålsproduktionen för en brukningsenhet om ½ man-
tal som följer längre fram i detta kapitel. 
  

                               
324 Statistiska tabeller GII, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
325 Jämför Nelson (1988) och Westin, Isacson och Lennartsson (2017). 
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Skiften 
I byarna i de tre sockarna genomfördes storskifte och laga skifte, men praktiskt 
taget inga enskiften.326 Storskiftet ägde rum i de tre socknarna under en för-
hållandevis utdragen period, från det första 1759 till det sista 1814. Majorite-
ten av storskiftena genomfördes under 1760- och 1770-talen. Se figur 4.3. Det 
var vanligt att inägorna skiftades först, ibland skiftades bara åkern medan äng-
arna och därefter utmarkerna ofta skiftades åtskilliga år efteråt. Det fanns dock 
ett par byar vilkas utmarker storskiftades redan på 1750-talet. 
 
Figur 4.3 Antal byar med genomförda storskiften på inägor samt laga skiften i sock-
narna Härnevi, Torstuna och Österunda 

 
 
Källa: Historiska kartor, LSA, LMA, Lantmäteriet. 
 
En genomgång av skifteshandlingarna för byarna i de tre studerade socknarna 
visar att laga skiftet genomfördes under en period av 50 år, med knappt hälften 
av byarna under 1850-talet. I Härnevi socken fick skiftena laga kraft mellan 
1850 och 1859, i Torstuna socken mellan 1843 och 1879, i Österunda socken 
mellan 1843 och 1883. Flera laga skiften påbörjades i början av 1840-talet 
men blev vilande ett antal år på grund av missväxten i mitten av decenniet. Ett 
sådant exempel är laga skiftet i Torslunda by i Torstuna socken som påbörja-
des år 1843, men som inte avslutades förrän 1848. Lantmätaren skriver: År 
1847 den 13 oktober inställde sig åter undertecknad lantmätare i Thorslunda 
by, Torstuna socken, för att fortsätta lagaskiftet derstädes, hvilket under de 
föregående årens missväxt varit uppskjutet.327 Totalt var det bara fyra byar 
som genomgick laga skifte före 1845.328 

Utflyttningen av gårdar i samband med laga skifte blev relativt begränsad 
i de studerade socknarna. Ofta var det bara en eller ett par gårdar som behövde 
flyttas ut från varje by. En anledning var att byarna i området var relativt små 

                               
326 Ett enda enskifte genomfördes i området: ängsmarken till byn Kylsta år 1813, 03-TOT-95, 
Torstuna socken, (LMA), Lantmäteriet. 
327 03-TOT-109, Torstuna socken, (LMA), Lantmäteriet. 
328 Missväxten 1845 gjorde att skiftena sköts upp på flera platser i Mälarlänen. Utterström 
(1957), s. 561. 
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med mellan två och fem hemman. Ytterligare en förklaring till den begränsade 
utflyttningen var ägostrukturen. I mitten av 1800-talet ägde, som tidigare vi-
sats, många bondefamiljer flera hemmansdelar. En jordägare med två hem-
mansdelar i en by som fick utflyttningsskyldighet på en av dem lät ofta bli att 
flytta ut. Istället slogs delarna samman och bebyggelsen revs på den hemmans-
delen som blivit ålagd att flytta. Det var också vanligt att bondefamiljerna 
ägde hemmansdelar i byar där de själva inte bodde. Ibland saknades man-
gårdsbyggnad för en sådan gård. Den kunde ha blivit riven eller flyttad ef-
tersom jordägaren inte behövde den.329  

Jag har tidigare visat att kostnaderna för laga skifte kunde bli höga för de-
lägarna i ett skifteslag (se kap 1). Böndernas utgifter för laga skifte bestod dels 
av kostnader för flyttning av bebyggelse inom skifteslaget, dels av arvode till 
lantmätare och så kallade gode män. I Torstuna härad fördelades dessa båda 
kostnadsposter mellan skiftesdelägarna enligt örestalet, oberoende av om man 
skulle flytta ut eller inte. Det betyder att ju större andel av det totala örestalet 
som en jordägare hade i byn, desto större blev utgiften. Alla delägare i skifte-
slaget blev skyldiga lantmätaren som förrättade skiftet, men för flyttningskost-
naderna blev delägarna i skiftet istället skyldiga varandra. Ambitionen var att 
kostnaderna inte skulle bli större för den jordägare som blev ålagd att flytta 
sin gård från bytomten till ett nytt bebyggelseläge. En del av betalningen (1/2–
2/3) skulle utgå i form av arbete till de som flyttade.330 

En genomgång av skifteshandlingarna för byarna i Härnevi, Torstuna och 
Österunda visar att de sammanlagda kostnaderna per skifte blev måttliga i ett 
nationellt perspektiv, men att det varierade stort mellan olika byar. Eftersom 
kostnaderna fördelades på skiftesdeltagarna efter deras andel i byn enligt öres-
talet blev de också olika beroende på storleken på jordinnehavet. I byarna i 
Torstuna länsmansdistrikt var den sammanlagda kostnaden för skiftena mel-
lan 40 och 75 riksdaler banco per öresland. Det betydde att för en bruknings-
enhet om ½ mantal, som uppgick till mellan fem och sex öresland, blev kost-
naden ungefär 300–675 riksdaler banco. Summan motsvarade värdet på 6–15 
kor på 1850-talet.331 Så även för bondehushållen i Torstuna var laga skiftet en 
stor kostnadspost. Det var en utgift som hushållen behövde fördela på ett par 
år för att kunna betala. I analysen av bouppteckningarna framgår att flera fa-

                               
329 Jämför Ulväng (2004), s. 67. I Lagunda härad blev också utflyttningen begränsad. 
330 Om en jordägare som blivit ålagd att flytta endast rev bebyggelsen och inte byggde upp 
motsvarande på den anvisande byggnadsplatsen inom den tid som hade bestämts, vanligen tre 
till fem år från det att skiftet hade vunnit laga kraft, blev ersättningen endast hälften av den 
beräknade kostnaden för flytt och uppsättande. Laga skifteshandlingar Torstuna, Österunda, 
Härnevi socknar, (LMA), Lantmäteriet. 
331 Räknat på det genomsnittliga markegångspriset per ko i Västmanlands län (44 kr) på 1850-
talet. Jörberg (1972), s. 246. I bouppteckningarna efter avlidna bönder i de studerade socknarna 
värderades en ko på 1850-talet till mellan 24 och 60 kr. 
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miljer hade skulder för laga skifte under 1850-talet. Utöver de direkta skiftes-
kostnaderna ökade också kostnaderna för arbete med dikning, stängsling och 
eventuell uppodling.332 

Spannmålshandel och priser 
I min analys av ekonomin hos Torstunabönderna har priserna på spannmål en 
viktig roll. Hur mycket bönderna fick betalt för sina avsaluprodukter hade av-
görande betydelse för deras ekonomi, liksom för deras ekonomiska agerande. 
Stigande spannmålspriser var som nämnts en drivkraft för nyodling och inve-
steringar hos jordbrukare i syfte att utöka och effektivisera produktionen. 
Spannmålsproducerande bönder gynnades förstås under perioder då det var 
höga priser.333 Eftersom bönderna i det område jag studerar framför allt pro-
ducerade råg, redovisar jag här enbart rågpriser. 

De två figurerna nedan visar hur rågpriset i Västmanlands län utvecklades 
mellan 1770 och 1870. Den första (figur 4.4) redovisar priser i nominella tal, 
den andra (figur 4.5) redovisar hur priserna på råg utvecklades i förhållande 
till dränglöner för att relatera dem till en allmän prisutveckling och till något 
som bondehushållen hade utgifter för. 
 
 
Figur 4.4 Priser på råg (riksdaler/hl) i Västmanlands län 1770‒1870 

 
 
Källa: Markegång Västmanlands län, Jörberg (1972), s. 139, s. 142.334 
  

                               
332 Utterström (1957), s. 561 
333 Gadd (2000), s. 345. 
334 Fasta tunnan mätte 165 liter. För åren 1770‒1775 har jag dividerat Jörbergs uppgifter i sil-
vermynt per tunna med sex och sedan multiplicerat med 0,606. För åren 1776‒1802 har jag 
multiplicerat Jörbergs prisuppgift per tunna med 0,606 för att erhålla priset per hektoliter. Se 
Jörberg (1973) s. 81, s. 95. Riksdaler = kronor. 
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Figur 4.5 Priser på råg i Västmanlands län i förhållande till dränglön 1774‒1870 

 
 
Källa: Jörberg (1972), s. 139, s. 142. Markegång råg Västmanlands län/drängdagsverkslön 
Västmanlands län. 1774=100 Kronor per hektoliter råg. Riksdaler= kronor.335 

Mellan 1770-talet och 1870 ökade rågpriset i Västmanlands län från drygt 1,40 
riksdaler per hektoliter till i genomsnitt tio riksdaler i mitten av 1860-talet. Det 
var mer än en sjufaldig ökning. De stigande spannmålspriserna gav högre in-
komster för spannmålsproducenterna. Det blev mer lönsamt att odla upp mer 
jord och även att odla upp jordar med sämre kvalitet. 

Efter 1818 föll rågpriserna kraftigt, vilket hade ett samband med Napole-
onkrigens slut och med en ökande inhemsk produktion. Mellan 1818 och 1824 
föll priserna med 50 procent, och låg därefter på en, långsamt stigande, men 
lägre nivå, ända fram till 1850-talet, då de återigen steg. Nedgången i priserna 
kan, precis som uppgången i priserna dessförinnan, antas ha påverkat jordbru-
karna i det område som jag studerar eftersom deras hushållsekonomi basera-
des på spannmålsproduktion för avsalu. 

Figur 4.6 visar rågpriset i relation till dränglöner och ger delvis en annan 
bild av prisutvecklingen. Rågpriserna steg i förhållande till dränglönerna fram 
till 1810, och därefter sjönk de mellan 1810 och 1835. Sedan kom återigen en 
stigande trend under 1840-talet fram till 1855, då de snabbt föll gentemot lö-
nerna. Spannmålspriserna utmärktes av kort- och långsiktiga fluktuationer. 
Missväxter och överlag sämre skördeår gav högre priser, och det är inte säkert 
att bönderna kunde dra nytta av ett högre prisläge under ett sådant år, utan 
tvärtom kan de ha varit tvungna att köpa spannmål. 
  

                               
335 Se föregående not. 
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Värdet på hushållens spannmålsproduktion 
I min undersökning av det historiska jordbruket i Torstunabygden har uppgif-
ter om åkerarealer, avkastning och spannmålspriser tagits fram. De ska nu fö-
ras samman och användas för att bidra med kunskap om hur intäkterna från 
böndernas spannmålsodling utvecklades mellan 1770-talet och 1870.336 En så-
dan framställning ger perspektiv på analysen av böndernas ekonomi och hur 
den utvecklades under de studerade hundra åren. Jag har valt att ställa samman 
uppgifter för en fiktiv brukningsenhet om ½ mantal. Det var en storleksmässig 
vanlig brukningsenhet för bönderna i de studerade området. Jag kombinerar 
uppskattade uppgifter om utsäde av råg och korn, avkastning och spannmåls-
priser. Jag har för enkelhetens skull räknat på en hypotetisk produktion av 
hälften råg och hälften korn, och utesluter därmed övriga odlade sädesslag. 
Uträkningen ger en bild av de övergripande trenden och inga exakta siffor.337  
Resultatet redovisas i fyra olika figurer. Den första (figur 4.6) visar en beräk-
nad skörd i antal tunnor. Det framgår att skördarna växlade kraftigt under 
hundraårsperioden, vilket tidigare redogjorts för i avsnittet om skördeomdö-
men. Utifrån min beräkning skördade under hela perioden 1776–1870 en bon-
defamilj med en brukningsenhet om ½ mantal i genomsnitt mellan 40 tunnor 
och 80 tunnor per år. 
 
Figur 4.6 Beräknad årlig produktion (antal tunnor råg och korn) på en brukningsen-
het om ½ mantal i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1776‒1869 

 
Källor: Genomsnittligt utsäde från storskiftesakter för ½ mantal. Lantmäteriet; utsädesuppgifter 
från BiSOS N 1865 och BiSOS N 1874, interpolerat för nyodling. Korntalsuppgifter från figur 
4.2 (1/2 råg, 1/2 korn). 
 
Den årliga spannmålsproduktionen kunde således variera upp till 100 procent 
och i extrema fall betydligt mer än så. De största skillnaderna mellan två år 
efter varandra var mellan 1845 och 1846, då skörden var 13 gånger så stor 
1846 jämfört med året innan. Efter 1860 var trenden i produktionen stigande. 

                               
336 Serien startar 1776 för att jag inte har tillgång till avkastningsuppgifter före dess.  
337 Uppskattade utsädesuppgifter finns bara för ett fåtal nedslag: storskiftesakter (1760‒1770-
tal), BiSOS N 1865 och BiSOS N 1874. Jag har interpolerat ökningen av åkerarealerna mellan 
dessa punkter.  
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Den beräknade avkastningen som redovisas i figur 4.6 tar dock inte hänsyn 
till spannmålspriserna. Om utvecklingen av spannmålspriserna läggs till får vi 
en mer rättvisande bild av det ekonomiska värdet på ett fiktivt bondehushålls 
årliga produktion. Figur 4.7 visar värdet i löpande priser. Det framgår att ök-
ningen var mycket kraftig från 1770-talet till omkring 1810. Därefter blev vär-
det på produktionen relativt stillastående, och till och med minskande under 
visande perioder fram till omkring 1860. Under 1860-talet steg värdet kraftigt 
på den årliga produktionen. 
 
Figur 4.7 Beräknat värde (riksdaler) av årlig produktion (råg och korn) på en bruk-
ningsenhet om ½ mantal i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1776‒1869 

 
 
Källor: Genomsnittligt utsäde från storskiftesakter för ett ½ mantal Lantmäteriet; utsädesupp-
gifter från BiSOS N 1865 och BiSOS N 1874, interpolerat för nyodling. Korntalsuppgifter: se 
figur 4.2 (1/2 råg, 1/2 korn); markegång råg, markegång korn Västmanlands län, Jörberg (1972). 

För att en jämförelse av värdet på spannmålsproduktionen över tid ska bli re-
levant behöver det dock relateras till något annat. För att få fram realvärdena 
har jag valt att jämföra spannmålsproduktionens värde med lönen för dräng-
dagsverken (markegång) och markegångspriset på kor (figur 4.8 och 4.9).  Ti-
den mellan 1775 och 1810-talets början framträder då som en ännu kraftigare 
tillväxtperiod jämfört med värdet i nominella värden. Mätt i kostnaden för 
tjänstefolk (drängdagsverken) var värdet fyra gånger så högt 1805 som 30 år 
tidigare. Mätt i antal kor var ökningen 2 ½ gånger. Efter 1805 gick det i stort 
sett bara utför under flera decennier. I reala värden blev spannmålsprodukt-
ionen betydligt mindre värd, och föll fortlöpande till mitten av 1840-talet. Vär-
det (intäkterna) på spannmålsproduktionen var då tillbaka på 1780-talets nivå 
eller till och med lägre. Det här sammantaget visar att tillväxten i spannmåls-
jordbruket, åtminstone mätt i genomsnittliga värdet för en brukningsenhet, 
verkligen var stagnerande. Böndernas intäkter minskade under perioden 
1810‒1845, vilket bör ha påverkat deras kapital- och kreditbehov, om de 
skulle kunna bibehålla samma levnadsstandard. 
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Figur 4.8 Beräknat värde av årlig produktion (råg och korn) på en brukningsenhet 
om ½ mantal, mätt i antal drängdagsverken i socknarna Härnevi, Torstuna 
och Österunda 1776‒1869 

 
 
Källor: Genomsnittligt utsäde från storskiftesakter för ett ½ mantal. Lantmäteriet; utsädesupp-
gifter från BiSOS N 1865 och BiSOS N 1874, interpolerat för nyodling. Korntalsuppgifter, se 
figur 4.2 (1/2 råg, 1/2 korn); markegång råg, markegång korn Västmanlands län, Jörberg (1972). 
Markegång drängdagsverken, Västmanlands län, Jörberg (1972). 
 
 

Figur 4.9 Beräknat värde av årlig produktion (råg och korn) på en brukningsenhet 
om ½ mantal, mätt i antal kor i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 
1776‒1869 

 
 
Källor: Genomsnittligt utsäde från storskiftesakter för ett ½ mantal Lantmäteriet; utsädesupp-
gifter från BiSOS N 1865 och BiSOS N 1874, interpolerat för nyodling. Korntalsuppgifter från 
figur 4.2 (1/2 råg, 1/2 korn); markegång råg, markegång korn Västmanlands län, Jörberg (1972). 
Markegång kor, Jörberg (1972). 
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Sammanfattning 
I socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda var spannmålsodlingen den vik-
tigaste näringen. Den gav bondehushållen ett överskott och de var tidigt inbe-
gripna i en spannmålshandel. Råg för avsalu var den viktigaste grödan. Upp-
odlingsgraden var hög redan under 1600-talet, vilket gjorde att nyodlingen 
under de närmaste 200 åren blev förhållandevis begränsad. Förändringarna 
inom redskap och odlingssystem var små från slutet av 1700-talet fram till 
1850-talet, men därefter skedde större förändringar på relativt kort tid. Majo-
riteten av byarna genomgick laga skifte på 1850-talet, moderna plogar helt i 
järn blev allmänna hos bondehushållen och tröskverk började användas. Två-
sädesbruket övergavs dock inte till fullo till förmån för växelbruk förrän om-
kring 1870 eller till och med senare. Ett slags enkelt växelbruk hade dock 
praktiserats med havreodling på ängsmarkerna sedan lång tid. 

Analysen av skördar och nyodling tillsammans med spannmålspriser visar 
att mellan 1770 och 1870 växlade de ekonomiska omständigheterna ganska 
kraftigt för bönderna i området. Från och med 1790-talet till omkring 1820 var 
jordbruket lönsamt med en kombination av hög uppodlingsgrad, goda skördar 
och höga spannmålspriser. Troligen växte då också produktionen till följd av 
rätt påtaglig nyodling. Liksom i andra delar av landet var detta en tydlig agrar 
expansionsperiod i trakten. Från omkring 1815‒20 försämrades tiderna för de 
spannmålsproducerande bönderna, med fallande priser. I Torstuna samman-
föll det med att nyodlingsmöjligheterna i stort sett var uttömda och de areella 
resurserna maximalt utnyttjade. I så måtto kan den tidigare forskningens an-
tagande om en agrar stagnationsperiod i Mälardalen i mitten av 1800-talen 
bekräftas för Torstunaområdets bondejordbruk. Första hälften 1840-talet var 
särskilt svår för jordbrukarna i distriktet med ett flertal sämre skördar. 1845 
drabbades området, liksom stora delar av norra Mälardalen av en svår miss-
växt. Inkomsterna från spannmålsodlingen uteblev på det hela taget detta år 
för bondehushållen, vilket skapade en svår ekonomisk situation. 

Vid en karakterisering av Torstunabygdens jordbruk fram till 1850-talet 
kan man å ena sidan tala om ett sårbart, ensidigt jordbruk med spannmålsod-
ling, att det var utvecklingsmässigt relativt stillastående med begränsade ex-
pansionsmöjligheter samt att bönderna ”var fast” i en rågodling i tvåsädes-
bruk. Å andra sidan drevs detta jordbruk med god förtjänst i en hög kommer-
sialiseringsgrad, vilket gör bilden komplex. 

Vad säger den agrara utvecklingen om skatteböndernas kreditbehov? Un-
der perioden 1770‒1815 bör behoven av krediter hos bondehushållen för att 
täcka inkomstbortfall, defensiva krediter generellt sett varit små, även om det 
förekom enstaka år med sämre skördar som kan ha skapat kontantbrist. Be-
hövde bondefamiljerna kapital för att finansiera investeringar i jordbruket un-
der denna period? Kapitalkostnaderna förefaller ha varit låga eftersom jord-
bruket i princip inte förändrades under denna period. Nyodlingen som ägde 
rum fram till början av 1800-talet bör inte ha varit särskilt kostnadskrävande 
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eftersom den skedde genom en successiv utvidgning av åkrarna. Ser vi till den 
agrara utvecklingen i området under perioden 1815‒1845 kan hushållen behov 
av defensiva krediter ha blivit större, åtminstone minskade lönsamheten i jord-
bruket. Missväxtåret 1845 måste ha skapat stora kreditbehov hos bondefamil-
jerna. Efter 1850 bör en period av offensiva kreditbehov hos hushållen tagit 
vid eftersom den agrara omdaning som slutligen skedde med nya redskap, dy-
rare kreatur, laga skifte, växelbruk och närmast total uppodling innebar höga 
omkostnader. De nyodlingar som skedde efter laga skiftet var större företag 
än tidigare, då stora arealer av fuktig ängsmark dikades ut och lades under 
plog. Det gav sannolikt större arbetskostnader och skiftena i sig behövde också 
finansieras. 
 
 
Figur 4.10 Auktionsrevers på 10 riksdaler 36 skilling banco för en inropad kviga 
den 17 mars 1839 

 
 
Källa: Torslunda gårdsarkiv. 
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KAPITEL 5 
Bondefamiljernas tillgångar 

Syftet med följande kapitel är att kartlägga böndernas tillgångar, både rörliga 
och fasta. Den övergripande frågan för kapitlet är vilka tillgångar, i ekono-
miska värden, som bondefamiljerna ägde och hur de förändrades mellan 1770 
och 1870? Svaren bidrar till att ge en övergripande bild av bondefamiljernas 
ekonomiska status och deras kreditbehov. 

Analysen av familjernas tillgångar genomförs utifrån bouppteckningar ef-
ter den tidigare beskrivna populationen, de 426 bondefamiljerna. I analysen 
av böndernas tillgångar lägger jag särskild vikt vid jordbruksfastigheternas 
värde. Det görs av två skäl, dels för att jordegendomarna svarade för en så stor 
del av familjernas tillgångar, dels för att de troligen hade stor betydelse för 
behovet av krediter. Att finna en metod för att kunna justera fastighetsvärdena 
i bouppteckningarna till skattade marknadsvärden är ett delsyfte i detta kapi-
tel. 

Egendomsöverföring, jordförvärv och handel med jord under 1700- och 
1800-talen i Sverige har behandlats av flera forskare. Jag tar inledningsvis upp 
ett par faktorer som behandlats i tidigare forskning som är relevanta för min 
undersökning. Kapitlets empiriska del inleds därefter med en analys av bön-
dernas jordmarknad och av jordpriserna i de studerade socknarna. Värdet på 
bondefamiljernas jordinnehav undersöks utifrån bouppteckningar med juste-
ring för marknadsvärden. Därefter görs en genomgång av värdena på hushål-
lens rörliga tillgångar, bland annat med avseende på hur det rörliga kapitalet 
var fördelat mellan olika kategorier. En sådan utredning bör närmare kunna 
svara på om de undersökta bondefamiljerna var välbärgade eller om de hade 
små ekonomiska marginaler. Jag studerar också vad bönderna ägde i form av 
kreatur och jordbruksredskap, vilket är ett komplement till den tidigare redo-
görelsen i kapitel 4. I detta kapitel tas framför allt fasta på de ekonomiska 
värdena av tillgångarna och de eventuella kreditbehoven som de kan ha 
skapat. 

I slutet av kapitlet presenteras hur bruttotillgångarna utvecklades hos bon-
defamiljerna 1770‒1870 med justeringar gjorda för marknadsvärden av fasta 
och rörliga tillgångar. Dessa uppgifter använder jag i nästföljande kapitel om 
skuldsättningen. 
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Jord och jordinnehav hos svenska bönder 
Skatteböndernas jordinnehav är utan tvekan viktigast i en analys av tillgång-
arna. Hos jordägande svenska 1800-talsbönder svarade fastigheter, enligt flera 
tidigare undersökningar, för den största delen av värdet på tillgångarna: i ge-
nomsnitt 65 procent.338 Jorden var hjärtat i såväl den agrara ekonomin som i 
de enskilda böndernas ekonomiska liv och utgjorde grunden till försörjningen. 
Storleken på brukningsenheten bestämde en rad företeelser hos hushållen: in-
täkterna från spannmålsproduktionen, hur många kor och hästar de kunde ha, 
antalet anställda pigor och drängar och i stor utsträckning den materiella lev-
nadsstandarden. Brukningsenhetens storlek var väsentlig för möjligheterna att 
få kredit, men sannolikt också för behoven av lån. 

Jordägandet hos bönderna var fördelat på hemmansdelar. I kapitel 1 re-
dogjorde jag för skillnaderna mellan hemman, hemmansdel och brukningsen-
het och jag har i kapitel 3 redogjort för fördelningen av böndernas jordägande 
i mantal. En hemmansdel utgjorde en andel av ett hemman, som i sin tur ut-
gjorde en andel av den aktuella byns domäner. Hemmansdelen bestod av ett 
antal ägostycken som var fördelade inom den aktuella byns ägor. Ägaren av 
en hemmansdel hade också del i byns gemensamma resurser, till exempel i 
utmarkerna, enligt hur stort mantalet eller snarare örestalet var. En hemmans-
del var således teoretiskt sett en given andel av ett hemman, som i sin tur ägde 
en del i en bys ägor och resurser. Dessa förutsättningar gällde före laga skifte. 
Med laga skiftena förändrades dessa förhållanden, då varje jordägare fick sina 
ägor bestämda och hopslagna till ett färre antal ägostycken, och utmarkerna 
styckades mellan jordägarna i byn. Att jordägandet bestod i hemmansdelar är 
viktigt för förståelsen av jordinnehav, jordförvärv och jordmarknad. Före 
1896, då begränsningar i ägostyckningen togs bort, var det inte möjligt att sälja 
enskilda jordstycken.339 

Jordförvärv bör ha varit en av de viktigare orsakerna till kreditbehov. Under 
1700- och 1800-talen kunde jordförvärven ske genom arv, gåvor, utlösen av 
syskon eller andra släktingar, byten samt rena köp. Själva jordinnehavet hos 
en bondefamilj kunde vara av tre olika slag: mannens enskilt ägda, kvinnans 
enskilt ägda samt sådan som de ägde gemensamt.340 
  

                               
338 Martinius (1970), s. 128, tab. 42 och 43; Persson (1992), s. 246f.; Olausson (2004), s. 109. 
339 Juhlin Dannfelt (1923), s. 572‒573. 
340 Jämför Sabean (1990), s. 194. De källkritiska aspekterna av detta diskuteras i kapitel 2, där 
bouppteckningarna redovisas. 
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Arvssedvänjor och utlösen av syskon 
Svensk lag fastställde att alla arvingar fick delar av en arvlåtares fasta egen-
dom. Fram till 1845 ärvde söner dubbelt jämfört med döttrar, därefter var arvs-
lotterna lika mellan könen.341 Formellt lika arvsrätt innebar inte nödvändigtvis 
att alla arvingar till skattebönder verkligen fick jord. Holmlund visar att i Upp-
land verkar strategin i jordöverföringen ha varit att försöka hålla gården bär-
kraftig, det vill säga tillräckligt stor för en familjs försörjning, men samtidigt 
se till att alla arvingar fick tillgång till jord i så hög utsträckning som möjligt. 
Det var en sedvana att prioritera söner som övertagare av den huvudsakliga 
fasta egendomen.342 En viktig aspekt i lagstiftningen var att den arvinge som 
ägde den största andelen jord i jordbruksfastigheten också var den som hade 
rätt att bruka och ta över den. I praktiken innebar det att sonen i familjen fick 
ta över gården, åtminstone före 1845. Men denna norm efterlevdes inte alltid. 
En son som gift sig och tillsammans med hustrun tagit över hennes gård öpp-
nade vägen för systrar att förvärva jordegendom. I de socknar jag studerar 
finns gott om exempel på att kvinnor ägde egen jordegendom. 

En vanlig arvspraxis i Sverige var att i en familj med flera barn och en 
jordbruksfastighet som inte kunde klyvas fick arvingarna varsin del i fastig-
heten.343 Men bara en av arvingarna hade rätt att bruka den. Arvtagare som 
inte brukade enheten fick så kallade ideella andelar. En sådan var inte fysiskt 
avgränsad utan var just en andel av hemmansdelen. I Mellansverige formule-
rades den vanligen i öresland och penningland. Den arvinge som brukade går-
den köpte/löste ut de övriga delägarna. Sofia Holmlund, Rosemarie Fiebranz 
och Lars Herlitz har visat att syskon löste in varandras arvsandelar genom 
penningtransaktioner under 1700- och 1800-talen.344 Att sådana inbördes köp 
eller utlösen av syskon ur jordbruksfastigheter var vanliga bekräftas av min 
analys av jordmarknaden i Torstuna härad. Utköpen var viktiga ekonomiska 
transaktioner i bondehushållens livscykel. 

Maria Ågren har visat att makans/makens jord var en betydelsefull ekono-
misk resurs som användes för att lösa ut den andra partens syskon ur dennes 
föräldragård. Systemet måste ha skapat långa kedjor av jordtransaktioner mel-
lan syskon som löste ut varandra ur släktgårdar. Enligt Maria Ågren blev det 
med tiden ovanligt att båda makarna förde med sig ägd jord in i äktenskapet. 
En av makarna, oftast kvinnan, förde istället med sig sitt arv i form av lös 
egendom eller kontanter som ersättning för ärvd jord. Ågren har visat att den 
av makarna som förde med sig kontanter riskerade att förlora ekonomiskt på 
förfarandet eftersom jorden, när den ersatts med pengar, upphörde att vara 

                               
341 Hafström (1974), s. 108‒123; Holmlund (2007), s. 123. 
342 Holmlund (2007), s. 15‒17. 
343 Dalarna och Gotland brukar framhållas som undantag. Winberg (1981), s. 280. 
344 Herlitz (1974), s. 344ff.; Fiebranz (2002), s. 346f.; Holmlund (2003), s. 253; Holmlund 
(2007), s. 3, s. 144ff. 
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enskild egendom. Ågren har också noterat att det fanns en tendens att bonde-
familjerna trots allt var medvetna om problematiken och främjade den 
make/makan som förde med sig kontanter som ersättning för arv in i boet.345 

Om det var ekonomiskt möjligt tycks strävan från föräldrarna ha varit att 
förvärva fler hemmansdelar och via en arvsupplåtelse, som skrevs före deras 
död, fördela jordegendomen mellan barnen genom inbördes köp.346 Tidigare 
forskning har inte visat på någon tydlig strävan hos bönderna under 1800-talet 
att hålla samman stora förvärvade jordinnehav över generationer. Historikern 
Martin Dackling visar att jordbruksfastigheter delades och slogs samman och 
att fastighetsstrukturen hos bönderna var rörlig. Större jordinnehav kunde 
byggas upp med hjälp av arv och köp av jord för att i ett kommande arvskifte 
delas upp.347 Historikern Jonas Lindström visar på liknande resultat i sin av-
handling om den ekonomiska differentieringen bland bönderna Björskog i 
Västmanlands län mellan 1620 och 1820. Lindström beskriver hur somliga 
bönder samlade stora tillgångar i jord, men istället för att skapa större jorde-
gendomar delades jordbruksfastigheterna vid arvsskiften upp mellan arving-
arna.348 Det var en form av cyklisk, demografisk differentiering snarlik den 
som Chayanov beskrev.349 Storleken på jordinnehavet hos bondefamiljer 
följde livscykeln. Ekonom-historikern Martin Dribe har visat att för de 
skånska bönder som han har studerat var jordinnehavet som störst då den man-
liga hushållsföreståndaren var i åldern 45–49 år. Liknande resultat visar Chris-
ter Persson för bondehushåll i Småland under 1800-talet.350 

Framväxten av en jordmarknad   
Från mitten av 1700-talet och under loppet av 1800-talet ökade andelen jord-
transaktioner på den svenska landsbygden mellan personer som inte var släkt 
med varandra. Det har av forskare uttryckts som att jorden blev en vara, likt 
andra varor som kunde köpas och säljas. Hand i hand med att dylika jordtrans-
aktioner blev fler skapades en öppen jordmarknad. På en sådan bestäms pri-
serna av utbud och efterfrågan, oavsett andra faktorer som eventuella familje-
hänsyn. Historikern Göran Rydeberg definierade en öppen fastighetsmarknad 
som en marknad, där jord för ett fastställt belopp överförs från en part till en 
annan på rent affärsmässiga grunder.351 Många av jordtransaktionerna inom 
familj eller släkt kunde i praktiken inte ha någon annan köpare och de har 
därför inte betraktats som en del av jordmarknaden. Historikern Janne Back-
lund menar att jordlöseköpen, det vill säga utköpen av syskon, inte hade något 
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att göra med en marknad i modern mening (utbud och efterfrågan). Bördsrät-
ten, som innebar att släktingar hade förköpsrätt på jord före 1863, gjorde att 
jordtransaktionerna inom släkt inte var någon perfekt marknad, så till vida att 
det inte var utbud och efterfrågan på lika villkor för alla.352 

David Sabean visade i sin analys av byn Neckarhausen i södra Tyskland att 
försäljning av jord var omfattande redan i början av 1700-talet. Andelen släkt-
transaktioner var då hög. Runt två tredjedelar av alla transaktioner gjordes 
mellan släktingar.353 Sabean menar att under 1700-talet tenderade släktköpen 
att bli mer horisontella, alltså inom en bredare släkt – exempelvis syskon och 
kusiner – än enbart från föräldrar till barn, vilka han betraktar som vertikala. 
Marknaden blev ett verktyg för transaktioner mellan släktingar mellan vilka 
avståndet var större än vad arvsreglerna tillät. Jordmarknaden kom att spela 
en allt större roll i omfördelningen av jordegendomar.354 Sabean pekar på 
några faktorer som är kännetecknande för tillväxten av en jordmarknad: en 
ökning av antal jordtransaktioner och ökande jordvolymer som byter ägare, en 
generell prisökning, en ökning av formaliteten och minskning av antalet jord-
byten.355 

En öppen jordmarknad kan sammanfattas som innefattande: a) en väsentlig 
mängd jordtransaktioner mellan personer som inte var släkt med varandra, b) 
priser som styrdes av utbud och efterfrågan. För Sveriges del ökade andelen 
jordtransaktioner utom släkt under 1800-talet. Men hur stor andel av jordtrans-
aktionerna ska ha skett mellan personer som inte var släkt för att en jordmark-
nad ska anses vara öppen? Är det när köpen mellan personer som inte var släkt 
var fler än släktköpen? Oavsett var gränsen skall dras så bör tidpunkten när 
det skedde ha varierat i olika delar av landet. Med Mälardalens tidigt mark-
nadsorienterade jordbruk bör också jordmarknaden varit tidigt utvecklad.356 

Enligt Martin Dribe och Christer Lundh fick jordmarknaden i Skåne sitt 
genombrott under första hälften av 1800-talet i samband med stigande spann-
målspriser och en tilltagande kommersialisering av jordbruket. I de skånska 
socknarna Hög och Kävlinge minskade andelen inomfamiljära jordöverlåtel-
ser från 62 procent under perioden 1766‒99 till 16 procent vid mitten av 1800-
talet.357 Samma mönster har påvisats av Christer Winberg för Västergötland 
och Ulla Rosén i Kumla i Örebro län.358 

Historikern Sofia Holmlund, som studerat arv och jordtransaktioner i 
socknen Estuna i Uppland mellan 1810 och 1930, visar att andelen jordöver-
föringar i form av arvsprocesser minskade under 1800-talets lopp, medan an-
delen överföringar i form av försäljningar till köpare som inte var släkt med 
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säljaren ökade. Enligt Holmlund blev dock inte rena arvsöverlåtelser mindre 
viktiga, utan den minskade andelen var en effekt av koncentrationen av jord-
ägande till färre ägare. Därigenom blev det per automatik färre arvsöverfö-
ringar.359 Martin Dackling studerade i sin avhandling jordmarknaden i tre 
socknar i Skaraborgs län mellan 1845 och 1945. Han visar för perioden 1845‒
1864 att 227 av 289 jordtransaktioner var köp och att omkring 27 % av dem 
var inom släkt. Han fastslår att det fanns en betydande jordmarknad i området 
vid denna tid.360 

Det är förvisso riktigt att syskonandelar som såldes inom släkt, inom ra-
men för arvsöverföring av en fastighet som inte klövs, i stort sett inte kunde 
säljas till någon annan än ett syskon (annan delarvinge). Det innebär att mark-
nadsprismekanismen sattes åt sidan. Å andra sidan bör en allmän kommersia-
lisering och de säljande syskonens eventuella behov av att på den öppna mark-
naden skaffa jord i sin tur ha pekat mot en prisökning och mot att priserna trots 
allt kom att bestämmas av den fria marknadens utbud och efterfrågan. 

Ökande jordpriser under 1700- och 1800-talen 
Studier av svenska jordpriser under 1700- och 1800-talen har visat på en kraf-
tig prisökning, även om det också förekom perioder med prisfall. Lars Herlitz 
undersökte försäljning av jord i Skaraborgs län och fann kraftigt ökade priser 
under 1700-talets senare del. Under perioden 1710–1810 åttafaldigades där 
försäljningspriset per mantal, omräknat i spannmål.361 Liknande prisökningar 
under första hälften av 1700-talet har visats för Örebro län av historikerna 
Göran Rydeberg och Janne Backlund.362 Sture Martinius, som studerade pris-
utvecklingen på jord i Skaraborgs län under 1800-talet, visade stigande priser, 
framför allt mellan 1840 och 1860, då de mångdubblades.363 För ett par 
skånska socknar visar Martin Dribe och Christer Lundh att jordpriserna ökade 
kraftigt i början av 1800-talet.364 

Som tidigare nämnts i kapitel 1 är jordprisernas utveckling i Mälardalen 
under 1700- och 1800-talen outforskade. Å ena sidan kan jordpriserna i Mä-
lardalen, om vi antar att de följde samma trend som i andra svenska regioner, 
förväntas ha ökat mellan 1770 och 1870. Å andra sidan var den agrara expans-
ionen svagare under några decennier i mitten av perioden, åtminstone baserat 
på undersökningen av jordbruket i Torstuna länsmansdistrikt.  

De stigande jordpriserna under 1700- och 1800-talen har i första hand för-
klarats av stigande spannmålspriser och högre lönsamhet i jordbruket, men 
också av framväxten av jordmarknaden i sig. Konkurrensen om jorden blev 

                               
359 Holmlund (2007), s. 66. 
360 Dackling (2013), s. 87, s. 90. 
361 Herlitz (1974), s. 322f. 
362 Rydeberg (1985), s. 165f.; Backlund (1993), s. 139.  
363 Martinius (1970), s. 74, s. 85 ff., s. 92.  
364 Dribe och Lundh (2005), s. 183. 
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större och fler var beredda att betala högre priser. Enligt Sture Martinius var 
prisförändringar på jordegendomar förknippad med framtidsförväntningar 
och vinstförhållanden. Martinius skiljer på kortsiktiga och långsiktiga faktorer 
som påverkade prisutvecklingen på jordegendomar. Jordbruksfastighetens 
markslag, skick och jordens bördighet påverkade naturligtvis också priset.365 

Släktpris? 
I forskningen om jordmarknad och jordhandel har flera forskare hävdat att 
priset på jord som försåldes mellan släktingar var lägre än på den jord som 
avyttrades på en helt öppen marknad, det vill säga mellan personer som inte 
hade något släktskap.366 Antalet undersökningar är dock relativt få och de 
flesta har omfattat små populationer. I diskussioner om huruvida lägre släkt-
pris har förekommit i Sverige brukar Nils Wohlins ”syskontaxor” refereras. 
Wohlin menade i sin undersökning om arvssedvänjor kring sekelskiftet 1900 
att lägre priser mellan syskon enbart fanns kvar i Norrland. Wohlin såg dem 
som en kvarleva från en tid då, enligt honom, jordmarknaden ännu inte hotade 
de svenska böndernas fortlevnad.367 

Den sedvänja med släktpriser som senare tiders forskare menar praktisera-
des gick ut på att vid arvsskiften som verkställdes medan föräldrarna fortfa-
rande var i livet hölls värderingen av jordbruksfastigheten nere av föräldrarna 
för att gynna barnet som skulle ta över gården. På så sätt missgynnades de 
övriga barnen ekonomiskt. De missgynnades inte genom att de inte fick sitt 
rättmätiga arv, utan genom att jorden som ärvdes åsattes ett pris som var lägre 
än det som skulle ha uppnåtts på en öppen marknad. På så sätt blev deras arvs-
lotter relativt sett mindre än för den arvinge som tog över gården. För att går-
darna skulle fortsätta att vara bärkraftiga hölls lösenpriserna nere. Det syskon 
som tog över gården skulle inte behöva skuldsätta sig och hamna i ekonomisk 
knipa för att lösa ut sina syskon. Ekonomiskt betungande undantagskontrakt 
till förmån för den äldre föräldragenerationen har anförts som skäl för att släkt-
priserna skulle hållits nere.368 Både Sofia Holmlund och Martin Dackling visar 
emellertid att en stor del av de transaktioner mellan personer som inte var släkt 
också innehöll villkor om undantagskontrakt, vilket talar för att de inte var en 
faktor som var avgörande för eventuella prisskillnader.369 

Två metoder har använts för att utreda hur så kallade släktpriser förhöll sig 
till priser på jord mellan så kallade oskylda, det vill säga mellan personer som 
inte var släkt. Den ena, som tillämpats av Herlitz, Dribe och Lundh, går ut på 
att jämföra priser per jordenhet (exempelvis mantal) för transaktioner mellan 
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släktingar med transaktioner mellan personer som inte var släkt. I en sådan 
undersökning är det viktigt att antalet transaktioner är tillräckligt stort för att 
skillnaderna i bärkraft ska kunna antas vara utjämnade. Lars Herlitz fann att 
priserna på jord som avyttrades inom släkt var lägre under 1700-talet, men att 
de följde samma prisutveckling som försäljning utom släkt. Prisutvecklingen 
på köpen av jord inom släkt följde också spannmålsprisernas växlingar med 
två till tre års eftersläpning.370 Martin Dribe och Christer Lundh visar i sin 
undersökning av socknarna Hög och Kävlinge att priset per mantal var dubbelt 
så högt för jord som såldes utom som inom släkt 1825–49. Antalet transakt-
ioner mellan släktingar som Dribe och Lundh grundar sina resultat på är dock 
litet.371 

En annan metod, som Sofia Holmlund har använt i sin undersökning av 
Estuna socken i Stockholms län, utgår från en jämförelse mellan priser och 
taxeringsvärden. Holmlund jämför lösenprisers (transaktioner inom familj) 
genomsnittliga avvikelse från taxeringsvärdet med de kommersiella försälj-
ningsprisernas genomsnittliga avvikelse från detsamma. Holmlund visar att 
avvikelsen från taxeringsvärdena var genomgående mindre för transaktioner 
inom familjen, det vill säga familje- eller släktpriser låg närmare taxeringsvär-
det än vad andra jordaffärer gjorde. Holmlund redovisar lösenprisernas andel 
av marknadspriserna: 75 procent för 1810–1845, 88 procent åren 1846–85 och 
70 procent 1886–1930.372 Martin Dackling jämför också köpesummor med 
taxeringsvärden för jord som såldes inom respektive utom släkt. För perioden 
1845–1864 var släktpriset 45 procent av marknadsvärdet på jord, som Dack-
ling definierar köpen utom släkt. För perioden 1885–1884 var relationen 85 
procent. Antalet transaktioner som Dackling undersöker för den första peri-
oden är dock litet.373 En jämförelse mellan Holmlund och Dacklings resultat 
visar ett högre släktpris för Holmlunds studerade Estuna i Uppland än för de 
västgötasocknar som Martin Dackling studerade. 

Med utvecklingen mot en mer kommersialiserad jordmarknad bör det ha 
blivit svårare att lösa ut syskon till lägre summor än till jordens marknads-
värde. Det talar emot ”släktpristeorin” i områden där jordmarknaden varit väl 
utvecklad. Dribe och Lundh hävdar att med en utvecklad jordmarknad blev 
det svårare för föräldrarna att sälja gården till ett av barnen för ett lågt pris, 
med hänsyn till andra syskon. Enligt deras resonemang blev jordbruksfastig-
heterna som såldes till familjemedlemmar i allt högre grad värderade enligt en 
gällande jordmarknad. Detta var samtidigt en period då de menar att jordmark-
naden hade kommersialiserats. Även Sofia Holmlund har hävdat att då jord-
marknaden blev mer marknadsmässig minskade sannolikt avståndet i pris 
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mellan jord som såldes inom eller utom familjen.374 Resultaten och argumen-
ten från tidigare studier av släktpris kontra marknadspris på jord under 1800-
talet pekar således åt olika håll. 

I bondepräglade bygder där arvssystemen med syskonutlösen praktiserades 
var många bondefamiljer sammanlänkade genom giftermål och syskonskap. 
Ett vanligt förfarande var att arvejorden hos en av makarna löstes ut mot kon-
tanter. Normalt användes pengarna för att lösa ut den andra makens syskon. 
Jordtransaktionerna mellan syskon var på så vis ekonomiskt sammanlänkade 
med varandra. Det bör därför ha varit svårt att ge släktrabatt mellan syskon. 

Torstunaböndernas jordägande 
Innan jag redogör för resultatet av analysen av lagfartsmaterialet och jordpri-
serna beskriver jag ett par drag i böndernas jordinnehav och jordförvärv, som 
jag iakttagit i källmaterialet. Jorden var ofta delad på hemmansdelar, jordför-
värv gjordes i andelar (på grund av ovan nämnda arvsregler) och andelarna 
kunde innehas under förhållandevis lång tid. Det är av vikt eftersom en stor 
del av lagfartsmaterialet handlar om lösen av hemmansdelar som utgjorde ett 
ideellt andelsägande av i realiteten sammanhållen jord. Kunskap om arvsför-
hållandena gör att vi lättare förstår hur jordmarknaden såg ut, liksom också 
bondefamiljernas kreditbehov för jordförvärv. 

Tidigare forskning från andra svenska regioner har visat att arvslotter i 
jordbruksfastigheter långt ifrån alltid löstes ut direkt. De kunde förbli outlösta 
under flera generationer efter det aktuella arvsskiftet.375 Enligt Sofia Holm-
lund, som studerat Uppland, löstes i de allra flesta fall syskonandelarna ut re-
lativt kort tid efter arvsskiftet.376 

I de studerade socknarna förekom det att arvslotter inte löstes ut omedel-
bart. I det följande tar jag upp ett par exempel. Från bouppteckningen efter 
Eric Ersson i Domta i Österunda socken, avliden 1827, framgår att den efter-
lämnade änkan Anna Persdotter ägde en andel i en fastighet i byn Valsbrunna 
i Torstuna socken. Den togs vid bouppteckningstillfället upp som en tillgång 
i boet, trots att det inte var den avlidnes jord, utan änkans enskilt ägda. Hus-
förhörslängderna visar att Anna Persdotter var född i Valsbrunna och att hon 
ägde en andel i sin föräldragård. Eftersom jorden var enskild egendom bör hon 
varit ogift när den förvärvades. Annas far hade dött redan 1808, då hon bara 
var 13 år och sannolikt var det då som Anna hade ärvt en andel i gården, me-
dan en äldre syster med make tog över driften. Det talar för att Anna Persdotter 
ägde sin andel i fädernegården i nästan 20 år utan att lösa ut den. I 1820-talets 
mantalslängder är som väntat Anna Persdotters ägande i Valsbrunnagården 
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osynligt. Som innehavare till hemmansdelen står hennes svåger Eric Larsson. 
Anna Persdotters andel framgår således enbart i bouppteckningen och ingen 
annanstans, inte i mantalslängderna och inte heller i taxeringslängden. 

Martin Dackling diskuterar i sin avhandling källor för att studera det fak-
tiska jordinnehavet, och han kan slå fast att både mantalslängder och 
taxeringslängder var uppställda efter egendomens förvaltning och inte efter 
det faktiska ägandet inom ett hushåll.377 

Dessa ideella andelar är således nästan osynliga i källmaterialet, och det är 
därför svårt att veta hur vanligt det var att de bibehölls under lång tid och i så 
fall varför. Hur överenskommelsen var mellan Anna Persdotter och hennes 
syster i Valsbrunna, om hon fick ränta på sin under nästan 20 år icke utlösta 
arvedel, eller om hon fick ersättning i form av arrende framgår inte av boupp-
teckningen.378 Vi vet inte heller varför Anna Persdotter inte blev utlöst ur går-
den. En möjlighet är att arvejorden betraktades som ett sparande eller som en 
ekonomisk säkerhet för henne själv ifall maken skulle avlida. Det kan också i 
praktiken ha varit så att det var flera syskon som ägde gården under den tid 
som systern brukade den. Efter 1828 var det nämligen en yngre bror som tog 
över driften. Ett i praktiken uppdelat ägande är som nämnts svårt att upptäcka 
i källorna. Min analys av lagfartsmaterialet visar att det förekom många trans-
aktioner där jord såldes av flera ägare.  

Nedan vill jag ta upp två exempel på outlösta ideella andelar, där det expli-
cit anges att ersättningen utgick i form av arrende. Den 37-årige Per Olsson i 
Grinda i Torstuna socken avled 1849. I bouppteckningen framgår att hans 
äldre syster, gift och boende i Vårfrukyrka socken, inte fått ut sin ärvda fem-
tedel av gården. Det framgår också att ersättningen till systern utgick i form 
av årligt arrende och att den skulle vara enligt gällande markegångstaxa.379 
Ytterligare ett exempel på en kvinna som behållit sin arvedel i föräldragården 
och där arrende utgick var Brita Lisa Ersdotter i Torslunda, gift med Eric Lar-
sson. Brita avled 29 år gammal 1821. Hon var född i Norrby i Vårfrukyrka 
och ägde där (enskilt) en andel om 18 penningland. Det erhållna arrendet för 
hennes ägda lott var årligen en tunna och 12 kappar.380 

Frågor som väcks är varför jorden inte löstes ut direkt efter arvsdelningen? 
Hade det syskon som brukade fädernegården inte ekonomiska möjligheter att 
lösa ut sina syskon på en och samma gång, eller fungerade det som ett spa-
rande för de syskon som bibehöll sina andelar? Fortsatte man att behålla sin 
andel i hemmanet bör ersättning utgått, antingen i form av ränta på andelens 
ekonomiska värde, eller som arrende, vilket båda förekom bland de studerade 

                               
377 Dackling (2013), s. 144, not 469. 
378 Bouppteckning FII:22, s. 297‒299, Torstuna häradsrätt, ULA. 
379 Per Olssons syster hade inte fått ut sitt arrende under tre år och upptogs därför som en skuld 
i bouppteckningen. Det är inte omöjligt att det var det på grund av de svåra missväxterna i 
mitten av 1840‒talet som arrendet inte hade betalats. Bouppteckning FII:32, s. 137‒141, Tor-
stuna häradsrätt, ULA. 
380 Bouppteckning FII:20, s. 228‒230, Torstuna häradsrätt, ULA. 



 121

bondefamiljerna. Att det ibland förekom att arvedelar inte löstes ut på länge 
bör också ha haft praktiska förklaringar. Behovet att bli utlöst ur en föräldra-
gård kan ha varit olika i tid. Ett minderårigt syskon behövde till exempel inte 
bli utlöst ur föräldragården på länge. 

Vid en makes dödsfall behövde – ifall makarna inte skrivit inbördes testa-
mente – arvsdelningen mellan den efterlämnade maken/makan och eventuella 
barn klargöras. Detta behövde göras även i de fall det var en kvarvarande make 
som kunde agera som förmyndare åt sina barn. I synnerhet om det fanns barn 
från olika äktenskap var detta viktigt. 

I byn Hyvlinge avled år 1829 Jan Janssons hustru Brita Ersdotter bara 23 
år gammal. Paret hade ett gemensamt barn, den ettåriga sonen Jan. I boupp-
teckningen efter Brita redogörs dels för de jordarv som Jan Jansson erhållit, 
dels den summa han under äktenskapet löst ut sin syster ur gården med, 1555 
riksdaler banco. Det noterades också att till det senare hade paret använt hust-
run Britas ersättning för hennes arvejord i byn Vallby, 1387 riksdaler banco. 
Då Brita avled behövde arvsdelningen mellan far och den minderårige sonen 
klargöras. Sonen var den enda bröstarvingen och det var den kontanta ersätt-
ningen för Britas avstådda arvejord som sonen skulle ärva, utöver hans andel 
av värdet på lösöret. Därmed kunde räknas ut hur stor andel av fastigheten 
som den ettårige sonen hade efter sin moder, och hur stor andel som den ef-
terlevande maken ägde. Det var viktigt att sonens andel av fastigheten klarla-
des, inte minst för att Jan Jansson två år senare gifte om sig och sonen Jan så 
småningom fick halvsyskon.381 

Jordmarknaden i Torstuna länsmansdistrikt 
I det följande utforskas försäljningspriser på jord- och jordbruksfastigheter i 
de tre studerade socknarna. Analysen har flera syften. Jag vill dels finna pri-
serna (marknadsvärdet) på de jordbruksfastigheter som ägdes av familjerna 
som ingår i min undersökningspopulation. Om försäljningspriserna på dessa 
fastigheter är kända kan värdena på bondefamiljernas fasta tillgångar i boupp-
teckningarna justeras för att motsvara marknadsvärdena. Ett annat syfte med 
att ta reda på jordpriserna är att de ger information hur den lokala agrara eko-
nomin utvecklades. Stillastående jordpriser tyder på att det var en stagnerande 
ekonomi medan stigande jordpriser tyder på tillväxt. Ett tredje underordnat 
syfte är att utreda hur fördelningen var mellan jordtransaktioner inom släkt 
respektive köp på den öppna jordmarknaden, det vill säga mellan personer 
som inte hade någon släktrelation. Det ger information om jordmarknadens 
                               
381 Bouppteckning FII:23, s. 280‒286,Torstuna häradsrätt, ULA. Den omgifte fadern Jan Jans-
son kom att råka ekonomiskt illa ut under 1840-talets missväxter och gick i konkurs 1844. I 
konkurshandlingarna upptas den nämnda sonens mödernearv som en fordran i konkursboet. 
Arvet kom så småningom att användas av sonen Jan Jansson i köpet av en gård i byn Härled i 
Torstuna socken. En gård som långt senare blev Torstuna hembygdsgård, Jan Jansgården. 
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kommersialiseringsgrad, vilket i sin tur kan berätta om jordmarknadens för-
hållande till jordbruket och dess utveckling. Slutligen kan en studie av jord-
priserna visa på kapital- och kreditbehov hos hushållen.  

För att få fram försäljningspriserna för jordbruksfastigheter har jag använt 
lagfarter i Torstuna häradsrätts arkiv från perioden 1781–1869.382 Jag har stu-
derat lagfarter som gällde köp av skattejord där transaktionerna inte var gåvor 
eller byte. Med köp av jord avser jag jordaffärer där en köpeskilling utväxlades 
oavsett den släktrelation som köparen och säljaren hade till varandra. De jord-
affärer som jag har excerperat omfattar således även de som brukar beskrivas 
som ”utlösen” av släktingar. Jag har inte studerat hur fördelningen var mellan 
köp, byten och gåvor av jord eftersom den frågan ligger utanför min under-
sökning. Däremot har jag således kartlagt vilka transaktioner som skedde mel-
lan personer som var släkt med varandra respektive som inte var det. Därige-
nom erhålls ett genomsnittligt jordpris för transaktioner mellan släktingar och 
ett genomsnittligt ickesläktpris, vilket jag i fortsättningen betecknar som 
marknadspris. Med släkt i detta sammanhang avses enbart ett släktskap som 
noterades i lagfartsmaterialet. Det fanns sannolikt släktrelationer mellan kö-
pare och säljare som inte antecknades av häradsrätten och antalet släktrelate-
rade köp i undersökningen kan därför betraktas som ett minimum. Analysen 
av böndernas jordmarknad innefattar drygt 1460 köpetransaktioner.383 Jag har 
noterat året för transaktionen, storleken på egendomen som försåldes, köpe-
skillingen som betalades och om eventuella lån i bank eller från andra kredi-
torer skulle tas över av köparen.384 

För att utreda priser på jord och jordbruksfastigheter i allmänhet måste en 
jämförbar enhet användas. Med många transaktioner kan olikheter i jordbruks-
fastigheter jämnas ut, till exempel åkerjordens kvalitet och bördighet, bygg-
nader och deras skick.385 I de flesta studier av historiska jordpriser i Sverige 
har de analyserats i förhållande till enheten mantal.386 

I Torstuna häradsrätt saknas mantalsuppgifter för ett stort antal jordtrans-
aktioner. Det förekommer däremot uppgifter i öresland i desto fler (om öres-
land se kapitel 2). För drygt 1300 av de 1469 jordtransaktionerna redovisas 

                               
382 Småprotokoll AIIa:2‒4; AIIb:1‒4 Lagfartsprotokoll, Torstuna häradsrätt, ULA. Lagfarter 
för åren 1770–1780 har inte kunnat användas på grund av materialets dåliga skick. 
383 En och samma försålda fastighet förekommer på grund av uppbördstiden tre gånger i hä-
radsrättens lagfartshandlingar. Jag har registrerat tidpunkten för det första tillfället till uppbud. 
Ang. lagfarter som källa till jordpris: se Dackling (2013), s. 80f. Före 1863 skulle arvejord vid 
försäljning först erbjudas de släktingar som kunde komma ifråga som arvingar till jorden. Ingers 
(1997), s. 148; Holmlund (2007), s. 118f. Några skatteköp av kronojord skedde inte under pe-
rioden i socknarna. 
384 Om det i lagfartsmaterialet framgår att året för köpet var ett annat än då lagfarten söktes, har 
jag valt att notera året för köpehandlingen. 
385 Winberg (1981), s. 306f. 
386 Herlitz (1974), s. 300ff.; Rydeberg (1985), s. 165ff.; Persson (1992), s. 146‒175; Dribe och 
Lundh (2005), s. 183. 
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storleken i öresland och penningland. För 162 köpetransaktioner redovisas en-
bart mantal. De senare har räknats om till öresland och penningland.387 En-
heten öresland har i tidigare forskning använts för att bestämma jordpriser.388 

En avsikt med att granska jordtransaktionerna är som nämnts att finna för-
säljningspriserna på fastigheterna som ägdes av familjerna i boupptecknings-
populationen, och få fram skillnaden mellan försäljningspris och bouppteck-
nat värde. I analysen använder jag genomsnittliga priser för samtliga jordaffä-
rer, det vill säga både släktpris och marknadspris sammanslaget. Prisnivån på 
jord är relevant i relation till frågor om behov av krediter för bönderna, och då 
bör även jord som såldes mellan släktingar tas med i analysen. I vilken grad 
jordköp mellan exempelvis syskon kan betraktas som affärer på en jordmark-
nad eller inte kan diskuteras. Bördsrätten, som innebar att släktingar hade för-
köpsrätt på jord, gjorde att sådana försäljningar i praktiken inte kunde göras 
till någon annan part. Det som är relevant i detta sammanhang är emellertid 
inte om släktköpen ingick i vad som kan betraktas som en jordmarknad. Det 
viktigaste i min analys är att jorden hade ett pris vid köp/lösen och huruvida 
de eller den som gjorde köpet behövde införskaffa kapital. 

Jordköp – antal och storlek 
Jordmarknaden i Torstuna länsmansdistrikt mellan 1780 och 1870 måste ka-
rakteriseras som periodvis intensiv. Totalt genomfördes således knappt 1470 
jordtransaktioner med köpeskilling/lösensumma mellan 1781 och 1869. An-
talet köp varierade under den studerade perioden (se figur 5.1). Under 1780- 
och 1790-talet genomfördes drygt 180 transaktioner per decennium.389 Under 
1800-, 1810- och 1830-talen var köpefrekvensen lägre med mellan 125 och 
cirka 150 köpetransaktioner. 1820- och 1840-talen var de mest intensiva de-
cennierna på jordmarknaden med 225 respektive 211 jordköp. Därefter blev 
frekvensen lägre och under 1860-talet genomfördes bara knappt 100 jordköp 
i de tre socknarna. 

Att antalet jordköp varierade under olika tider kan ha flera olika förkla-
ringar. Det kan delvis vara konjunkturer som påverkade jordköpens antal. Vid 
högkonjunkturer borde det märkas en generell uppgång i omsättningen av jord 
med en åtföljande prisstegring. Under lågkonjunkturer borde omsättningen 
minska, men den kunde också öka, men då på grund av att fastigheter avyttra-
des till följd av skuldsättning. Enligt vad som är känt om spannmålspriser och 
jordbrukets utveckling i Torstuna, tycks decennierna med högst intensitet på 
jordmarknaden, 1820-talet och 1840-talet, ha infallit då tiderna var sämre för 
jordbrukarna. Antalet transaktioner bör haft ett samband med hur jordöverfö-
ringen gick till inom de jordägande bondefamiljerna, och i vilken grad det 

                               
387 Ekblom (1872). Sockenbeskrivningarna har använts för att göra detta.  
388 Backlund (1994), s. 138ff. Diagr. 4, tabell 15; Edvinsson och Söderberg (2010), s. 440f. 
389 På 1780-talet är bara 9 år studerade. 



 124 

innebar många utköp av små andelar. Antalet jordägare i socknarna måste 
också ha påverkat frekvensen på jordmarknaden. Sannolikt är ett minskande 
antal bondehushåll en av förklaringarna till att antalet köpetransaktioner blir 
färre på 1860-talet. Som jag kommer att visa rörde också de enskilda jord-
affärerna i genomsnitt större enheter på 1850- och 1860-talen (figur 5.2).  

Fördelning av släkt- och marknadsköp 
Figur 5.1 visar att andelen köp mellan personer som inte var släkt ökade kraf-
tigt under den studerade perioden. Mellan 1780 och 1809 svarade de för un-
gefär 30 procent av alla jordköp som genomfördes av bönder i de tre sockarna. 
Därefter ökade andelen för att nå maximala 75 procent under 1840-talet. Uti-
från antagandet att en större andel marknadsköp indikerar en utvecklad jord-
marknad bör 1810-talet vara en brytpunkt i jordmarknadens utveckling i Tor-
stuna, åtminstone blev andelen jordköp mellan personer som inte var släkt 
med varandra då större. 
 
Figur 5.1 Antal jordtransaktioner fördelade på släktköp och marknadsköp, skattejord 
i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1781‒1869 

 
 
 
Källa: Småprotokoll AIIa:2‒4; Lagfartsprotokoll AIIb:1‒4, Torstuna häradsrätt, ULA. 

En avsevärd andel av köpetransaktionerna gjordes trots allt under hela den 
studerade perioden mellan personer som var släkt. Den vanligaste transakt-
ionen var mellan syskon/svågrar. En av förklaringarna var arvssystemet som 
resulterade i att syskonen köpte ut varandra ur jordbruksfastigheter. Förhål-
landevis få köptransaktioner var mellan föräldrar och barn. Den vanligaste 
jordöverföringen från föräldrar till barn tycks varit genom arv, varpå syskonen 
därefter fick köpa ut varandra.  
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En jämförelse av storleken på den jord som försåldes inom släkt och mark-
nadsköpen visar på genomsnittliga skillnader. Se figur 5.2. Marknadsköpen 
var alltid hela hemmansdelar så det är förväntat att de var på större enheter än 
släktköpen. Två trender kan ses i fråga om marknadsköpen. För det första 
ökade medelstorleken på köpen decennierna kring sekelskiftet 1800. Orsaken 
är oklar. Den kraftiga ökningen på storleken på jordtransaktionerna som in-
träffade under 1840- och 1850-talen bör hänga ihop med de många exekutiva 
auktionerna då flera stora jordbruksfastigheter såldes.  

Släktköpen var dels hela hemmansdelar, dels andelar. Den genomsnittliga 
storleken på släktköpen var jämn fram till 1810-talet då de långsamt började 
öka. Uppenbarligen försåldes allt större andelar jord och jordbruksfastigheter 
mellan släktingar. Med den jordkoncentration som ägde rum hos bönderna i 
socknarna, som jag tidigare har beskrivit, blev också arvslotterna större, vilket 
i sin tur medförde att transaktionerna mellan syskon i genomsnitt avsåg större 
jordandelar. 

Figur 5.2 Storlek på jordtransaktioner med köpe, socknarna Härnevi,  
Torstuna och Österunda 1781‒1869, glidande 9-årsmedelvärde

 
Källa: Småprotokoll AIIa:2‒4; Lagfartsprotokoll AIIb:1‒4, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Stigande priser och prisfall 
Analysen av lagfartshandlingarna från Härnevi, Torstuna och Österunda har 
gett flera intressanta resultat i fråga om jordpriser, vissa förväntade och andra 
mer oväntade i förhållande till tidigare forskning. Under de studerade 90 åren 
fanns både tider av stigande jordpriser och tider av fallande och stillastående 
priser. Det var periodvis snabba prisrörelser. Analysen av jordpriserna visar 
också intressanta förhållanden mellan så kallade släktpriser och icke-släktpri-
ser. De senare benämner jag i fortsättningen ”marknadspriser”. Två prisserier, 
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en för släktköp och en för marknadspriser redovisas i figur 5.3. De både pris-
serierna visar på en övergripande stor överensstämmelse. Jag inleder med att 
diskutera marknadspriserna och orsakerna till prisrörelserna under perioden. 

Från och med 1780-talet fram till 1815 ökade marknadspriset på jord i Tor-
stuna länsmansdistrikt femfaldigt. Priserna ökade från i genomsnitt 150 riks-
daler per öresland till omkring 750 riksdaler. Den snabba prisökningen avstan-
nade tvärt 1815. Priserna sjönk under 1820-talet och förblev lägre fram till 
1820-talets sista år. I Torstuna-distriktet sjönk jordpriserna mellan 1815 och 
1825 med i genomsnitt 17 procent. Därefter vidtog från slutet av 1820-talet 
nästan tio år av återigen snabbt stigande priser. Från och med 1838 inträffade 
återigen ett prisfall. På bara drygt tio år sjönk de tillbaka till samma prisnivå 
som de var på 1820-talet. De riktigt låga priserna varade dock inte länge utan 
under 1850- och 1860-talen återhämtade sig priserna. Under 1850- och 1860-
talen ökade priserna återigen kraftigt, förvisso från en låg nivå (figur 5.3). 

 
Figur 5.3 Pris på skattejord (per öresland) i socknarna Härnevi, Torstuna och Ös-
terunda 1781‒1869, glidande 9-årsmedelvärde, löpande priser 

 
 
Källa: Småprotokoll AIIa:2‒4; Lagfartsprotokoll AIIb:1‒4, Torstuna häradsrätt, ULA. 
Anm: Figuren baseras på 1469 jordtransaktioner (746 st. marknadsköp, 723 st. mellan personer 
som var släkt). 

Vilka var då orsakerna till förändringarna på marknadspriserna och i synner-
het de kraftiga prisrörelserna på jordbruksfastigheter i Torstuna? Prisökningen 
i slutet av 1700-talet och fram till 1815 är ett förväntat resultat eftersom 1700-
talets slut och decennierna kring sekelskiftet 1800 är kända som högkonjunk-
turer för spannmålsjordbruket i hela Västeuropa. Perioden kännetecknas av 
stigande spannmålspriser vilka kulminerade under Napoleonkrigen. Analysen 
av jordbruket i de tre socknarna i kapitel 4 har också visat att det var period 
av ekonomisk tillväxt i jordbruket lokalt. Jordbruket avkastning ökade liksom 
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bondehushållens intäkter.390 Tidigare forskning har visat att jord- och spann-
målspriserna var starkt positivt korrelerade. Jordpriserna följde utvecklingen 
av spannmålspriserna.391 

I figur 5.4 jämför jag jordpriserna i Torstuna länsmansdistrikt (marknads-
pris och släktpris sammanslaget) med spannmålspriserna på råg i Västman-
lands län. Där framgår att prisserierna på jord respektive spannmål följde 
varandra väl fram till mitten av 1810-talet. De stigande rågpriserna innebar att 
bönderna både kunde och var beredda att betala allt mer för jorden. Jordbruket 
alstrade ett ekonomiskt överskott och efterfrågan på jord var hög. Tidigare 
studier har sett hur jordmarknaden påverkades av högkonjunkturen under åren 
1808–1812. Man har menat att jordpriserna steg under intryck av den kraftiga 
inflationen under dessa år, när jord köptes som kapitalplacering.392 Om det 
fanns inslag av jordspekulation bland köpen av bönderna i Torstuna går inte 
att avgöra. Men ännu på 1810-talet svarade släktköpen för åtminstone 60 pro-
cent av alla köpetransaktioner. 

Det kraftiga prisfallet som skedde efter 1815 är också väntat eftersom 
1810-talets mitt och 1820-talet var perioder då prisfall på jordbruksfastigheter 
inföll generellt runt om i Sverige och Europa.393 Det är välkänt att 1820-talet 
var ett extremt dåligt decennium för det svenska jordbruket. De snabbt fal-
lande spannmålspriserna var den främsta orsaken. I Torstuna tar det sig uttryck 
i ett stort antal exekutiva auktioner på jord. Under den första hälften av 1820-
talet blev de exekutiva auktionernas andel av jordköpen större än tidigare. 
Mellan 1820 och 1825 skedde 19 procent av jordförsäljningarna genom exe-
kutiv auktion (30 av 155).394 

Att böndernas jordmarknad i Torstuna var så nära knuten till spannmåls-
marknaden stärker mitt tidigare antagande att jordbruket var starkt kommersi-
aliserat. Jordpriserna ökade inte heller mer än spannmålspriserna fram till 
1850. Det stämmer i sin tur väl med vad jag tidigare visat om att åkerarealerna 
mer eller mindre inte kunde utökas i området från omkring 1820. Om jord-
bruksfastigheterna innehöll en nyodlingspotential var sannolikt en köpare be-
redd att betala mer för jorden. 

Figur 5.4 visar att rågpriserna föll mer än vad jordpriserna gjorde vid denna 
tid. En orsakt till det kan vara att investeringar i byggnadsbeståndet kan ha 
hållit  jordpriserna uppe, åtminstone minskat nedgången.395 Därefter ökade 
både råg- och jordpriser långsamt fram till 1830-talets slut. Det kraftiga pris-
fallet på jord som inträffade på 1840-talet orsakades av de missväxtår som då 
drabbade området. De sämre jordbruksåren förklarar den snabbt fallande pris-

                               
390 Ahlström (1974), s. 82ff. 
391 Slicher van Bath (1963), s. 247. 
392 Brisman (1908), s. 56; Andréen (1958), s. 64ff. 
393 Brisman (1908), s. 68f.; Ågren (1992), s. 119f.; Sabean (1990), s. 366. Tab. 15.5. 
394 Jämför för ett område i Dalarna: Ågren (1992), s. 127, tabell 24. 
395 Jämför Ulväng (2004), 210ff. 
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utvecklingen på jordbruksfastigheter i området under 1840-talet och de fort-
satt låga jordpriserna in på 1850-talet. Området drabbades närmast av en eko-
nomisk kollaps och jordpriserna föll tillbaka till en genomsnittlig nivå som 
varit rådande 40‒50 år tidigare. Inte mindre än 29 procent av lagfarterna från 
1844–1853 (55 av 188) redovisar fastigheter som sålts på exekutiv auktion. 
Mellan 1840 och 1865 såldes sammanlagt 65 jordbruksfastigheter i de tre 
socknarna på exekutiv auktion.396 

Från och med omkring 1855 inträffade för första gången under den stude-
rade perioden att rågpriserna och jordpriserna divergerade. Jordpriserna ökade 
kraftigt fram till slutet av 1860-talet, medan rågpriserna till och med sjönk. 
Skillnaden mot tidigare måste förklaras i vad som hände i jordbruket under 
1850- och 1860-talen. Majoriteten av byarna genomgick för det första laga 
skiftet. Jag har tidigare visat att den genomsnittliga spannmålsproduktionen 
ökade under 1850- och 1860-talen för bondehushållen (se figur 4.6). Nyod-
lingen tog fart i området. Havreodlingen ökade, vilket sannolikt var på de 
nyupptagna åkrarna på tidigare ängsmarker (se figur 4.1). Det här sammanta-
get gjorde sannolikt att det var ekonomiskt berättigat att betala mer för jorden. 
Från omkring 1850 vara samvariationen med spannmålspriserna svagare (fi-
gur 5.4). För perioden 1785‒1865 som helhet var emellertid korrelationen 
mellan förändringar i spannmåls- och jordpriser signifikant positiv (r = 0,23, 
p = 0,03). 

 
Figur 5.4 Pris på skattejord i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda, och råg-
pris (markegång) i Västmanlands län 1781‒1869, glidande 5-årsmedelvärde 

 
 
 
Källor: För jordpriser, pris/öresland: Småprotokoll AIIa:2‒4; Lagfartsprotokoll AIIb1‒4, Tor-
stuna häradsrätt, ULA; För markegång för råg: Jörberg (1972). 

                               
396 Lagfartsprotokoll AIIb:2‒4, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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Släktpris och marknadspris 
Analysen av jordpriserna i Torstuna mellan 1780 och 1870 uppdelat i försälj-
ningar mellan släktingar och marknadspriser visar att det fanns en prisskillnad 
mellan dessa båda. Skillnaden var dock var liten i förhållande till vad vissa 
tidigare studier har kommit fram till (se s. 117‒118). Analysen visar också att 
det fanns perioder då de genomsnittliga släktpriserna faktiskt var högre än 
marknadspriserna. Släktpriserna uppgick under 1780‒1869 i genomsnitt till 
mellan 78 procent och 124 procent av marknadspriserna. Släktpriserna var 
som lägst i förhållanden till marknadspriserna mellan 1800–1809 och högst 
under 1850-talet. 

Under tre decennier var de genomsnittliga släktpriserna högre än mark-
nadspriserna, under 1820-, 1840- och 1850-talen, vilket var då jordpriserna 
föll (figur 5.3). De priser som betalades på jord som såldes mellan släktingar 
föll således inte lika kraftigt i pris som för marknadsköpen. Det som karakte-
riserade jordmarknaden under dessa decennier var att de exekutiva auktion-
erna var betydligt fler än annars. Köpare vid exekutiva auktioner var utan un-
dantag inte släkt med varandra. I början av 1850-talet, då jordpriserna var sär-
skilt låga, var också de exekutiva auktionerna som flest. Att skillnaderna var 
små mellan släktpriser och marknadspriserna stärker antagandet att jordbruket 
i området var starkt marknadsorienterat. Jordpriserna som betalades inom 
släkt bör i så fall också ha baserats på ekonomiska kalkyler av vad jordbruket 
avkastade, utifrån förväntade spannmålspriser m.m. 

Jordens värde i bouppteckningarna 
I följande avsnitt ska de framtagna jordpriserna användas för att justera jord-
värdet i bouppteckningarna. Här använder jag de två prisserierna ”släktpris” 
och ”marknadspris” sammanslagna. Motivet är dels att prisserierna följdes re-
lativt nära åt och att skillnaderna var små, dels att analysen av jordmarknaden 
visar att det var vanligt att bondefamiljerna förvärvade jord både genom släkt-
transaktioner och genom andra jordköp. 

Då en bouppteckning upprättades noterades all egendom som ägts (enskilt 
och gemensamt) av den avlidne, och ett ekonomiskt värde angavs. Det gällde 
såväl inventarier och husdjur som jordbruksfastigheter. 

För värdering av jorden i bouppteckningar upprättade i Torstuna härad före 
1810 utgick man från enheten öresland. Med hänsyn till den aktuella fastig-
hetens jordresurser, bördighet, byggnadernas skick m.m. gjordes en bedöm-
ning av vad ett öresland var värt. Med uppgift om antalet öresland erhölls det 
ekonomiska värdet på jordegendomen.397 Några exempel från bouppteck-

                               
397 Angående öresland, se kap 2. 
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ningar från slutet av 1700-talet visar att värdet per öresland inte var en scha-
blon. Då Anna Larsdotter i byn Kungs Husby i Torstuna avled 1773 värdera-
des ett öresland i familjens fastighet till 25,5 riksdaler.398 Samma år värderades 
en gård i byn Tibble till 37,5 riksdaler per öresland och ett öresland i byn 
Grinda till 57 riksdaler.399 Värderingarna bör ha gjorts med hänsyn till både ett 
uppskattat försäljningspris och jordbruksfastighetens kvaliteter. 

År 1810 infördes fastighetstaxeringen i Sverige och blev därefter grund-
princip vid värderingen av fastigheter i bouppteckningar. Principen för taxe-
ringen var att den skulle återspegla fastigheternas marknadsvärden. Enligt be-
stämmelserna skulle taxeringsvärdena justeras årligen och rättas efter försälj-
ningspriserna i bygden. Det innebär att i teorin skulle fastighetsvärdet i bo-
uppteckningarna motsvara marknadsvärdet på hushållens jordinnehav. 
Tidigare forskning har dock visat att taxeringsvärdena mellan 1830 och 1860 
tenderade att släpa efter marknadsvärdet, eftersom någon uppräkning knappt 
gjordes under denna period trots att jordpriserna steg. Avvikelserna mellan 
taxeringsvärdena och marknadspriserna uppmärksammades redan i samtiden 
och i 1862 års fastighetstaxering höjdes värdena kraftigt.400 

Om bouppteckningsförrättarna använde taxeringsvärden, och de inte upp-
räknades i förhållande till marknadspriserna, får det konsekvenser för en be-
räkning av värdet på bondefamiljernas fasta tillgångar och därmed även på 
skuldkvoten. 

I analysen av familjernas fastighetsvärden har jag inledningsvis samman-
ställt de genomsnittliga boupptecknade värdena per familj. De redovisas med 
både medelvärde och medianvärde i figur 5.5. Avsikten är att dessa värden 
ska justeras så att de motsvarar skattade marknadsvärden. 

Figur 5.5 visar att fastighetsvärdena per familj i de tre studerade socknarna 
i genomsnitt ökade under perioden 1770–1870. Den snabbaste ökningen ägde 
rum under 1810-talet och fram till 1825. Den kraftiga värdeökningen kan för-
klaras av prisökningen på jord. Betydelsefullt var sannolikt också införandet 
av fastighetstaxeringen år 1810, då man mer tydligt strävade efter att taxe-
ringsvärdena skulle motsvara försäljningspriserna. Under 1810-talet fram till 
1820-talets början justerades taxeringsvärdena flera gånger.401 Utöver en pri-
sökning på jord döljer sig i värdeökningen sannolikt också ett genomsnittligt 
större jordinnehav hos familjerna. Värdeökningen på de boupptecknade fas-
tighetsvärdena värdena stannade av i mitten av 1820-talet och låg därefter på 
en förhållandevis konstant nivå under 1830-talet till 1860 för att på 1850- och 
1860-talen stiga ytterligare. Den tidigare forskningens iakttagelser angående 

                               
398 Bouppteckning FII:5b, s. 170‒174, Torstuna häradsrätt, ULA. 
399 Bouppteckningar FII:5, s. 298‒303; FII:5, s. 357‒363. Torstuna häradsrätt, ULA. På 1770-
talet redovisas värdena i daler kopparmynt. Jag har dividerat med 18 för att erhålla värdet i 
riksdaler banco, och multiplicerar med 1,5 för att få värdet i riksdaler riksgäld. 
400 Adamson (1966), s. 122f.; Köll (1983), s. 34; Persson (1992), s. 150ff., s. 246; Holmlund 
(2007), s. 146ff. 
401 Persson (1992), s. 150. 
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taxeringsvärdenas utveckling 1810‒1862 verkar således kunna bekräftas i 
Torstuna länsmansdistrikt. Taxeringsvärdena låg relativt stilla under perioden 
1830‒1860, åtminstone ökade inte värdena särskilt mycket då, och de höjdes 
kraftigt på 1860-talet.402 

Figur 5.5 visar att utvecklingen av bondefamiljernas genomsnittliga fastig-
hetsvärden var något olika beroende på om de mäts i median- eller i medel-
värde. Medelvärdena var betydligt högre från och med 1830-talet. Differensen 
kan förklaras av spridningen av jordägandet inom bondegruppen blev större. 
 
Figur 5.5 Boupptecknat fastighetsvärde (riksdaler per jordägande bondefamilj) 
i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869, glidande 9-årsvärden, lö-
pande priser 

 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Jämförelse av boupptecknat värde och försäljningspris 
Min målsättning var att hitta försäljningspriser för fastigheterna som ägdes av 
familjerna i undersökningspopulationen, det vill säga de jordbruksfastigheter 
som återfinns i bouppteckningarna. Om de fastigheterna kunde hittas bland de 
excerperade lagfarterna skulle de boupptecknade fastighetsvärdena kunna 
jämföras med försäljningspriser, helst i så nära i tid som möjligt. Då skulle 
differensen mellan boupptecknat värde och försäljningspris kunna fastställas. 
Detta har visat sig vara en nästintill ogenomförbar uppgift. Det går förvisso 
att i lagfartsmaterialet återfinna många av bondefamiljerna i undersöknings-
populationen bland dem som sålde och köpte jord, men jordtransaktionerna 
gällde vanligen inte samma storlek som de fastigheter som återfinns i boupp-
teckningarna. Analysen av lagfartsmaterialet visar att fastigheterna som regel 

                               
402 Jämför Adamson (1966), s. 122ff. 
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inte såldes i de enheter som de var taxerade i. Rolf Adamson pekar på samma 
svårigheter att identifiera överlåtna fastigheter med hjälp av lagfarterna i 
taxeringslängder i Uppland och Västmanland. Den överlåtna fastigheten/jor-
den angavs i skattetal (örestal), vilket inte framgår av taxeringslängderna. 
Adamson tar också upp svårigheten att identifiera fastigheterna utifrån lag-
fartsmaterialet eftersom jordköpen ofta inte omfattade hela jordbruksfastig-
heter.403 

Vi kan förutsätta att avsevärda andelar av skatteböndernas jord var ärvd. 
Om arvstransaktionen inte skedde genom försäljning (med en köpeskilling) 
finns de inte med bland de lagfarter som jag har analyserat. Det förklarar också 
att det är ovanligt att finna köp av familjers hela jordbruksfastigheter vilka 
samtidigt kan återfinnas i taxeringslängder eller i bouppteckningar. Som tidi-
gare nämnts, avsåg ett stort antal jordtransaktioner under perioden mindre de-
lar, eller snarare andelar av jordbruksfastigheter. Det var inte egna bruknings-
enheter, utan så kallade ideella andelar, som jag tidigare beskrivit.404 

Ett belysande exempel av företeelsen med mindre fastighetsandelar som 
avyttrades mellan syskon är från bouppteckningen efter bonden Jan Anders-
son i Domta i Österunda socken. Jan Andersson avled 1830 44 år gammal och 
familjen ägde då två hemmansdelar i byn Domta; ¼ mantal i nr 4 och 1/6 
mantal i nr 3, vilka i bouppteckningen värderades till sammanlagt 2570 riks-
daler banco. Kan familjens jordtransaktioner återfinnas bland lagfarterna, och 
ett marknadsvärde på jorden kan erhållas? Det som går att finna är flera mindre 
jordköp gjorda av Jan och hans hustru Anna mellan 1812 och 1824. Jordtrans-
aktionerna förklaras av att Jan hade flera syskon. Jan Andersson var född i 
Domta som det tredje av sammanlagt sex till vuxen ålder överlevande barn. 
Han tog så småningom över och brukade fädernegården om ¼ mantal och gifte 
sig med den jämnåriga änkan och bonddottern Anna Matsdotter från Tibble i 
grannsocknen Torstuna.405 Alla Jans syskon gifte sig med andra bondbarn i 
trakten. Utan att närmare känna till arvsfördelningen efter Jans föräldrar fram-
går i bouppteckningen att fastigheten inte ärvdes eller löstes ut vid ett och 
samma tillfälle. Paret tog över gården 1808 och löste mellan 1812 och 1817 
ut Jans syskon genom totalt fyra mindre jordaffärer. År 1824 köpte familjen 
dessutom 1/6 mantal, av en utomstående säljare. Intressant att konstatera i fal-
let Domta är att priset på jorden i fastigheten inte var lika för syskon som blev 
utköpta.406 

                               
403 Adamson (1966), s. 127‒128. 
404 Jämför Backlund (1993), s. 135: Det som försvårar analysen är det förkrossande stora an-
talet köp av små jorddelar inom börden. 
405 Husförhörslängder AI, Österunda kyrkoarkiv; Husförhörslängder AI, Torstuna kyrkoarkiv, 
ULA. 
406 14 penningland från brodern Lars för 415 riksdaler 1812, sju penningland från systern Cat-
harina för 222 riksdaler samma år, 14 penningland från brodern Anders för 432 riksdaler 1816 
och 21 penningland av brodern Per och systern Anna för 655 riksdaler 1817. Priset per pen-
ningland varierade således mellan olika syskon. 1824 betalades för 1/6 mantal (42 penningland) 
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Slutsatsen blir att det är omöjligt att återfinna försäljningspriset på hela fas-
tighetsinnehavet vid ett och samma år. Det var vanligt att bondefamiljerna 
successivt utökade sitt jordinnehav under en period av flera år, inte sällan ge-
nom inlösen av syskons arvedelar, men också med andra jordköp. I boupp-
teckningen värderades hemmansdelarna sammanslaget, även om de hade 
köpts i delar. Det blir därför svårt att fastställa försäljningspriserna för fastig-
heterna som redovisas i bouppteckningarna, åtminstone genom att hitta köpe-
skillingar i lagfarter. Det finns visserligen köp av jord som kan relateras till 
undersökningspopulationens fastigheter och de boupptecknade värdena. Ett 
exempel är från bouppteckningen efter Erik Olsson i Hyvlinge, död 1835. Fa-
miljen ägde tre hemmansdelar, två i Hyvlinge och ½ mantal i Myrsjö. Myrsjö-
gården var värderad till 2166 riksdaler banco. I lagfartshandlingarna kan vi se 
att Erik Olsson och hans hustru Catharina Persdotter köpt fastigheten i Myrsjö 
år 1830 för 2592 riksdaler banco. Just i det fallet upptogs värdet på fastigheten 
i bouppteckningen till 83 procent av det som kan betraktas som ett marknads-
värde.407 

Om det inte går att systematiskt jämföra enheterna för jordköp med de bo-
upptecknade enheter, hur ska då försäljningspriserna i lagfartsmaterialet 
kunna relateras till varandra? I princip är det en liknande problematik om man 
vill jämföra samma jordenhet vid försäljning inom och utom familjen. Sådana 
köp utesluter i praktiken varandra. En fastighet i en bouppteckning, som äga-
ren ärvt delar av, fått i gåva eller sig tillbytt finns helt enkelt inte i sin helhet i 
lagfartsmaterialet vid ett och samma tillfälle. Det förekom att hela fastighets-
innehavet såldes efter den ena partens död, men var ovanligt eftersom det i de 
flesta familjer fanns barn som ärvde jord. 

Marknadsvärden på böndernas jordbruksfastigheter 
Eftersom det utifrån lagfartsmaterialet är svårt att hitta försäljningspriser på 
de enheter som vi återfinner i bouppteckningarna eller i taxeringslängderna 
måste en alternativ metod användas. Jag använder därför de tidigare framtagna 
jordpriserna (per öresland och penningland) och jämför med värdet på fastig-
heterna i bouppteckningarna i samma enhet. Skillnaden erhålls som en kvot 
mellan marknadsvärdet per öresland och bouppteckningsvärdet per öresland 
för varje år, vilket redovisas i figur 5.6. 
 
 
  

                               
900 riksdaler. Då hade priserna fallet, så den fastigheten var betydligt lägre i pris per penning-
land än jordaffärerna mellan syskonen. Lagfartsprotokoll AIIb:1, Torstuna häradsrätt, ULA. 
407 Fastigheten köptes av en person som makarna inte var släkt med. 
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Figur 5.6 Kvot mellan försäljningspris och värdering i bouppteckningar efter avlidna 
skattebönder i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1780‒1869 

 
Källor: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt; Småprotokoll AIIa:2‒4, Lagfartspro-
tokoll AIIb:1‒4, Torstuna häradsrätt, ULA. 
 
Figur 5.6 visar att den största skillnaden mellan de boupptecknade fastighets-
värdena och försäljningspriserna fanns under slutet av 1700-talet och fram till 
1815. Då var försäljningspriserna i genomsnitt 50 procent högre än de boupp-
tecknade fastighetsvärdena. Därefter minskade differensen, vilket troligen kan 
förklaras av införandet av fastighetstaxeringen 1810 med efterföljande revis-
ioner 1810–1822. 

Bevillningskommittéerna strävade efter att taxeringsvärdena skulle mot-
svara ett rimligt försäljningspris. Man kan hävda att de lyckades förhållande-
vis väl med det i Torstuna länsmansdistrikt. Taxeringsvärdena låg från slutet 
av 1810-talet till 1830 nära försäljningspriserna i området, liksom under 1840- 
och 1850-talen. Men förhållandet var sannolikt inte bevillningskommittéernas 
förtjänst, utan berodde på prisrörelserna på jordmarknaden. Med de prisfall 
som inträffade i området blev försäljningspriser och taxeringsvärden/boupp-
tecknade fastighetsvärden mer överensstämmande. Tidigare forskning har vi-
sat att taxeringsvärdena låg mer eller mindre stilla mellan 1830 och 1860, vil-
ket också gällde för de studerade socknarna.408 Eftersom jordpriserna i Tor-
stuna sjönk från och med slutet av 1830-talet (figur 5.6), istället för att som i 
Västsverige öka kraftigt, blev också relationen mellan fastighetsvärdering och 
jordpris annorlunda. Genom att jordpriserna sjönk omkring 1840 hamnade de 
på i stort sett samma nivå som de låga taxeringsvärdena som användes i bo-
uppteckningarna. 

Vad får då detta resultat för konsekvenser för familjernas fastighetsvärden, 
om vi justerar dem till marknadsvärdena för respektive år? För att erhålla ett 
”försäljningspriskorrigerat” fastighetsvärde har jag multiplicerat det befintliga 

                               
408 Häradsskrivaren i Salberg-Väsby fögderi, Taxeringslängder FII. 
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värdet i varje bouppteckning med den årliga kvot som erhållits mellan försälj-
ningspris och boupptecknat fastighetsvärde.409 Anledningen till att jag inte 
multiplicerar värdena med det framräknade årliga försäljningspriset direkt är 
att prislägena skiljde mellan olika byar, och det skulle gå förlorat om inte kvo-
ten används. 
 
Figur 5.7 Fastighetsvärde/bondefamilj (justerat för marknadsvärde och bouppteck-
nade värden) i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869, glidande 9-
årsmedel, löpande priser 

 
Källor: Bouppteckningar FII5‒36, Torstuna häradsrätt, Småprotokoll AIIa:2‒4, Lagfartsproto-
koll AIIb:1‒4, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Såväl de justerade fastighetsvärdena som de ojusterade boupptecknade vär-
dena redovisas i figur 5.7. Det framgår att skillnaderna inte är avsevärda. Den 
största skillnaden var på 1830-talet. Den stora differensen som förelåg mellan 
boupptecknat värde och försäljningspriser mellan 1770 och 1810 som fram-
gick av 5.6 blir inte så framträdande eftersom de nominella värdena var rela-
tivt låga. 

Figur 5.8 visar bondefamiljernas justerade fastighetsvärden i fasta priser. 
Jag har översatt fastighetsvärdena i råg. Det innebär att då rågpriserna var 
höga framstår fastighetsvärdena som relativt sett lägre och vice versa. Det 
mest påfallande är den enorma värdeökningen på 1820-talet. Den har delvis 
att göra med prisfallet på råg som då inträffade. Man kan också konstatera att 
mätt i råg blev Torstunaböndernas fastighetsinnehav betydligt mindre värt 
mellan 1835 och 1860. Av figur 5.8 framgår också att det var skillnad bero-

                               
409 För 1770-talet har det inte varit möjligt att få fram en sådan kvot, eftersom jag inte har 
jordpriser för dessa år. Kvoten för 1781 har använts för att justera fastighetsvärdena i boupp-
teckningarna från 1770-talet. 
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ende på om de genomsnittliga fastighetsvärdena mäts i medelvärde eller me-
dian. Att medelvärdena är genomsnittligt högre tyder på en stor spridning av 
värdena. Skillnaderna var störst på 1820-talet och 1860-talet. 

 
Figur 5.8 Fastighetsvärde/bondefamilj (justerat för marknadsvärde) i socknarna Här-
nevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869, glidande 9-årsvärden, fasta priser 

 
Källor: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. Småprotokoll AIIa:2‒4, Lag-
fartsprotokoll AIIb:1‒4, Torstuna häradsrätt, ULA. Anm: fastighetsvärdena i fasta priser har 
räknats efter rågpriser (markegång) Västmanlands län. Jörberg (1972). 1775=100 

I figur 5.9 redovisas hur resultatet av justeringen av fastighetsvärdena föll ut 
på de tre grupperna I‒III. Det framgår tydligt att bönderna i grupp III hade en 
helt annan utveckling av fastighetsinnehavet än familjerna i grupp I och II. 

Det mest uppseendeväckande är den snabba och stora värdeökningen av 
fastigheterna i grupp III från 1810 och tio år framåt, med ytterligare värdeök-
ning fram till 1840. Det genomsnittliga värdet på fastighetsinnehavet i grupp 
III fyrdubblades under dessa år. Värdeökningen måste vara ett uttryck för att 
de hade skaffat sig mer jord och större jordegendomar. Värdet på fastigheterna 
hos bönderna i grupp I ökade inte alls i samma utsträckning. Men här gör min 
indelning i grupper utifrån fastighetsstorlek att värdena begränsas. För grupp 
III har jag inte satt någon övre gräns, men däremot för de båda andra grup-
perna. 

Tidigare forskning har visat att 1830-talet var ett decennium då de ekono-
miska skillnaderna växte på den svenska landsbygden. Sture Martinius kon-
staterar från och med 1830-talet en kapitalackumulation hos enskilda bönder 
och samtidigt en betydande tillväxt av kapital.410 Samma mönster kan således 
bekräftas bland skattebönderna i Torstuna länsmansdistrikt. Särskilt kraftig 
var kapitalackumulationen hos den rikaste gruppen bönder på 1810-talet.  
  
                               
410 Martinius (1970), s. 135, s. 146, s. 156; Martinius (1970a), s. 26, s. 36f. 
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Figur 5.9 Fastighetsvärde/bondefamilj grupp I-III (justerat för marknadsvärde) i 
socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869, glidande 9-årsmedian, lö-
pande priser 

 
Källor: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. Småprotokoll AIIa:2‒4, Lag-
fartsprotokoll AIIb:1‒4, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Hos de jordägande familjerna i Torstuna länsmansdistrikt stod som väntat fas-
tigheterna för den största delen av tillgångarna.411  I genomsnitt svarade fas-
tigheterna för knappt 60 procent av hushållens totala bruttotillgångar, räknat 
för hela 100-årsperioden. Andelen förändrades emellertid, vilket dels hörde 
samman med jordprisernas utveckling, dels det genomsnittliga fastighetsinne-
havet per hushåll. På 1770-talet svarade fastigheternas andel i genomsnitt för 
40 procent av hushållens tillgångar. Andelen steg successivt till 1830-talet, då 
den låg som högst om i genomsnitt 70 procent av hushållens tillgångar. Under 
perioden 1840‒1870 låg fastighetsandelen på i genomsnitt mellan 60 och 70 
procent av hushållens bruttotillgångar. Se tabell 5.2 där andelar av hushållens 
bruttotillgångar har fördelats på tre olika kategorier: fastigheter, rörliga till-
gångar och finansiella tillgångar. 

Rörliga tillgångar 
I följande avsnitt ska de rörliga tillgångarna hos bondefamiljerna utforskas. 
En sådan analys bidrar till tolkningen av böndernas ekonomiska situation och 
hur den utvecklades, vilket i sin tur gör att deras skuldsättning och krediter 
kan sättas in i ett hushållsekonomiskt sammanhang. 

                               
411 Tidigare forskning, som baserats på enbart bouppteckningar, har visat att fastigheterna upp-
gick till i genomsnitt 65 procent av svenska skattebönders tillgångar under 1800-talet. Persson 
(1992), s. 246f.; Olausson (2004), s. 109; Martinius (1970), s. 128 tabell 42 och 43. 
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Tidigare forskning har visat att jordbrukets omvandling från senare delen 
av 1700-talet ledde till en ökad materiell levnadsstandard bland bönderna. Den 
tog sig uttryck i en ökad konsumtion av bohag och personliga tillhörigheter, 
men också i bättre bostadsstandard och större bostadshus.412 

För att mäta levnadsstandarden hos historiska hushåll har tidigare forskning 
använt bouppteckningar utifrån olika metoder, varav en har varit att räkna ut 
det sammanlagda värdet på de rörliga tillgångarna.413 Den metoden använder 
jag. Ett hushåll med ett sammanlagt högre värde på sina rörliga tillgångar 
borde ha fler eller dyrbarare föremål och kreatur än i ett mindre värderat bo.414 
Till de rörliga tillgångarna har jag räknat alla inventarier och kreatur, men inte 
kontanter, fordringar och värdet för grödan. Kontanter och fordringar hos bon-
dehushållen analyseras separat. Värdet på grödan upptogs schablonmässigt i 
bouppteckningarna och varierade beroende på vid vilken årstid bouppteck-
ningen upprättades har därför uteslutits helt från analysen. För att närmare ut-
forska familjernas ekonomiska förhållanden har jag granskat värdet på ett an-
tal kategorier; ädelmetall, kreatur, kör- och åkerredskap, textilier och kläder. 
Värdet på de olika kategorierna kan ge en bild av hur familjernas ekonomi 
utvecklades och även ge kunskap om kapitalbehoven inom jordbruket, baserat 
på värden på redskap, dragare och kreatur.  

Torstunaböndernas rörliga tillgångar 
Jordbrukets utveckling och spannmålsekonomin, gjorde att åren 1790‒1815 
var ekonomiskt gynnsamma för bönderna i Torstuna länsmansdistrikt. Det 
ekonomiska överskottet som spannmålsförsäljningen gav bör av familjerna ha 
omsatts i mer och dyrare bohag och kreatur. Utvecklingen av de genomsnitt-
liga värdena (i löpande priser) på de rörliga tillgångarna per bondefamilj re-
dovisas i figur 5.10 för de tre olika bondegrupperna.  

Den materiella levnadsstandarden hos bönderna i Torstuna hade en nära 
korrelation med storleken på jordinnehavet. I stora drag kan sambandet besk-
rivas som att ju mera jord en familj hade, desto högre var dess materiella lev-
nadsstandard, mätt i värdet på deras inventarier och kreatur. Det var avsevärda 
skillnader mellan de tre grupperna och de ökade över tid (figur 5.10). Familjer 
i grupp III hade i genomsnitt mer än dubbelt så stora värden på inventarier och 
kreatur som familjerna i grupp I. Från 1840-talet och framåt var värdena tre 
gånger så stora. För grupp III var dessutom den ekonomiska utvecklingen an-
norlunda än för de två andra grupperna. Värdeökningen på de rörliga tillgång-
arna hos hushållen i grupp III mellan 1810 och 1850-talet var spektakulär. Sett 

                               
412 Ulväng (2004), s. 187ff.   
413 Weatherill (1996), 93ff., s. 201ff.; Ahlberger (1996); Muldrew (1998); Overton (2004), s. 
13‒28; Hallén (2009); Ulväng (2012). 
414 Jämför Ulväng (2012), s. 141. 
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till hela perioden, från 1700-talets slut fram till 1860, tiofaldigades det genom-
snittliga värdet på rörliga tillgångar hos dessa familjer. Efter 1860 visar bo-
uppteckningarna att värdet hos grupp III kraftigt minskade, vilket är svårtol-
kat. Möjligen har det med urvalet av bouppteckningar att göra. 
 
Figur 5.10 Rörliga tillgångar per bondefamilj (grupp I–III) i socknarna Härnevi, 
Torstuna och Österunda 1770‒1869, glidande 9-årsmedian, löpande priser 

 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. Anm: Värde uppräknat med 33 
procent. 

För grupp II ökade värdet på de rörliga tillgångarna nästan lika mycket som i 
grupp III, men från en lägre nivå från början av perioden. För familjer med de 
minsta fastigheterna (grupp I), var värdeökningen på de rörliga tillgångarna 
något mindre, knappt åtta gånger. 

Det fanns uppenbarligen ett skikt välbärgade bondefamiljer i trakten som 
förfogade över förhållandevis stora ekonomiska och materiella resurser. De 
blev dessutom rikare med tiden. En del välbärgade bondefamiljer utmärker sig 
dock redan på 1770–90-talen. Ett sådant välbärgat hem visar bouppteckningen 
efter Magdalena Olofsdotter, som avled år 1777, 55 år gammal. Magdalena 
var gift med Johan Persson och paret hade sex barn, varav det yngsta var tolv 
år när modern gick bort. Familjen ägde en stor jordbruksfastighet om ett man-
tal i byn Orsta i Torstuna socken. I Magdalena och Johans hem fanns åtskilligt 
med silver och guld, bland annat tio silverbägare, ett tiotal silverskedar och 
förutom svenska koppar- och silvermynt hade man också en rysk rubel. Mag-
dalenas kläder var av siden, silke och taft- och kläderna uppgick till ett mycket 
stort värde, till dubbelt så mycket som alla vagnar och åkerredskap tillsam-
mans eller dubbelt så mycket som de fem korna tillsammans. Av säng- och 
linnekläder fanns bolster, 15 huvudkuddar, fem ryor till mycket stora värden 
och av husgeråd hittar vi både föremål i porslin och speglar, väggur och tavlor 
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föreställande Amerika, Europa och Afrika. Att familjen drack te vittnar tekan-
nan i tenn om. I ladugården fanns fem kor, fyra oxar och tre hästar, vilket var 
en för traktens bönder stor kreatursstock.415 

Stora ekonomiska skillnader bland svenska skattebönder har iakttagits i 
andra svenska regioner. Jonas Lindström visar att i den västmanländska sock-
nen Björskog 1620‒1820 fanns såväl mycket rika bönder som bönder med 
små ekonomiska tillgångar. Under den perioden som Lindström studerar blev 
emellertid inte de ekonomiska skillnaderna större.416 

I Torstuna kan samma mönster iakttas mellan 1770 och 1800, det vill säga 
stora skillnader fanns mellan värdet på böndernas rörliga tillgångar. Det fanns 
såväl mycket rika bondefamiljer, liksom det fanns de som hade betydligt mer 
enkla hem. Från 1815 blev emellertid de ekonomiska skillnaderna större mel-
lan de mer välbärgade bönderna i bygden och de mindre förmögna. 

I det följande går jag igenom ett par kategorier av rörliga tillgångar som 
bönderna innehade: silver, kör- och åkerredskap, kreatur och textilier. För att 
få en djupare insikt om böndernas levnadsförhållanden och ekonomiska om-
ständigheter undersöker jag värdet på deras ädelmetaller, vilka redskap som 
de använde i jordbruket och hur mycket deras kreatur var värda. Därefter ana-
lyseras finansiella tillgångar, i form av kontanter och fordringar. 

Silver för sparande och prakt 
Att omsätta ekonomiskt överskott och förmögenhet till silver var ett sätt att 
spara för svenska bondefamiljer under 1700- och en bra bit in på 1800-talet. 
Silvret kunde lätt pantsättas eller omsättas till spannmål och kontanter och att 
äga silverföremål har också förknippats med statusmanifestation.417 Rikedo-
mar kunde visas upp i hemmet, men var även sådant som man kunde bära med 
sig: i smycken, i kläder, snusdosor och klockor. Torstunabönderna hade gott 
om silver. Silverinnehavet visar tydligt att det fanns ett ekonomiskt överskott 
hos bönderna, i vissa fall ett mycket stort sådant.  

Praktiskt taget samtliga jordägande bondefamiljer i Torstunabygden mellan 
1770 och 1870 ägde silver. Under hela hundraårsperioden var det bara 4 av 
426 som inte ägde några silverföremål alls. Ett par familjer hade allt sitt silver 
pantsatt mot lån. Generellt minskade värdet på silverinnehavet hos familjerna 
successivt från 1770-talet men det var ännu stort 1830. De vanligaste silver-
föremålen som Torstunafamiljerna ägde var bägare, kannor, tumlare, koppar 
och olika typer av skedar. Vi finner också fickur, så kallade byxsäcksur, snus-
dosor, knä- och skospännen, sockertänger och skjort- och livstycksknappar i 
silver, liksom enstaka halsduksspännen. Sjöskumspipor med silverbeslag och 
spansk rörkäpp med silverknapp var vanliga ägodelar under hela perioden. I 

                               
415 Bouppteckning FII:6b, s. 6‒12, Torstuna häradsrätt, ULA. 
416 Lindström (2008). 
417 Florin (1935); Gadd (2000), s. 64. 
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grupp III finner vi teskedar så tidigt som på 1770-talet. Sockerskedar och 
tänger dyker upp i bouppteckningar strax efter 1800 och gräddsnäckor i silver 
på 1820-talet. Många av föremålen, i synnerhet bägare och tumlare, var dess-
utom förgyllda. Större bägare med en vikt om drygt 30 lod (knappt 400 gr)418 
var relativt vanliga, och förekom även hos familjerna i grupp I. 

De största silverföremålen som återfunnits i bondehemmen i de studerade 
bouppteckningarna var en förgylld kanna om 88 lod419 (1793), en bägare om 
56 lod (1789) och en silvertekanna på 52 lod (1827). De största pjäserna åter-
finns som väntat hos familjerna i grupp III. De flesta familjer inom alla tre 
grupper ägde även ett par guldsmycken som ringar eller örhängen. Örhängen 
och fingerringar var såväl manliga som kvinnliga smycken. Kråsnålar och 
halskedjor, och till och med enstaka fickur i guld förekommer bland de mest 
välbärgade. 

Mängden guld och silver varierade som väntat efter familjernas förmögen-
het och ju större de totala tillgångarna var, desto mer silver ägde familjerna. 
Hos familjerna i grupp I saknades således inte silverföremål, men de var i ge-
nomsnitt betydligt mindre värda. Att även bondefamiljerna i grupp I ägde sil-
verföremål, visar att de hade det förhållandevis gott ställt och att de hade en 
materiell levnadsstandard klart högre än ”nödtorften”. I regel hade familjerna 
i grupp I ett par guldringar, ett par koppar och tumlare av silver samt någon 
silversked. Men det fanns också familjer med mindre fastigheter som hade 
mer betydande antal silverföremål.420 

Hos familjerna i grupp III hittar vi som väntat ett guld- och silverinnehav 
på en helt annan nivå. Vi möter i bouppteckningar på 1700-talet familjer vars 
silverinnehav måste ha varit resultatet av ett ackumulerat överskott sedan lång 
tid. I flera familjer värderades guld- och silverinnehavet lika högt som hela 
kreatursstocken. Ett exempel var rusthållaren Anders Olofsson och hans 
hustru Anna Danielsdotter i Spånga Torstuna, med fyra barn. Anders avled 
1773 49 år gammal. I boet fanns fyra guldringar och två par guldörhängen, 
fem silverbägare, två silverkannor, flera silverkoppar och -tumlare, sex 
matskedar, förläggarslev, knappsked samt en snusdosa i silver. Det värderades 
högre än familjens två hästar, två oxar och fem kor, och alla grisar, får och 
gäss tillsammans. Guld- och silvret uppgick till nästan 30 procent av fastig-
hetens värde. Paret hade också lånat silverföremål, för att pantsättas av någon 
annan.421 

En familj med stora silvertillgångar på 1780-talet var rusthållaren Eric 
Jansson och hans hustru Margareta Ersdotter i Orsta med sina tre barn mellan 
två och elva år. Erik avled 53 år gammal år 1786. Att silverföremålen var 

                               
418 Ett lod silver motsvarar 13,16 gram. Jansson (1995), s. 162, s. 169. 
419 Det motsvarar cirka 1,1 kg. 
420 Lars Andersson i Källinge, ägare av ¼ mtl 44 år avled 1794. Fem bägare, flera silverskedar, 
knäspännen och ett halsduksspänne i silver fanns i hemmet. Bouppteckning FII:8, s. 55‒58, 
Torstuna häradsrätt, ULA. 
421 Bouppteckning FII:5b, s. 320‒325, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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statussymboler och att Erik kunde klä sig elegant framgår av bouppteckningen 
som är rik på silver. På händerna kunde Erik ha flera guldringar, och i öronen 
kanske något av parets guldörhängen. Flera par silverskospännen, både släta 
och krusiga, knäspännen, två par skjortknappar och sexton livstycksknappar i 
silver tillhörde Eriks garderob, liksom både snusdosa, fickur och byxsäcksur i 
silver. I hemmet fanns också tre bägare, tre tumlare och nio silverskedar. I 
fickorna kunde silvermynten skramla – förutom svenska silvermynt som Ca-
roliner och tolvstyver hade han också tio utländska silverpenningar.422 Under 
perioden fram till 1850-talet var det inte ovanligt att familjernas silvertill-
gångar värderades lika högt som hela deras kör- och åkerredskapsinnehav, och 
inte sällan till dubbelt så högt värde, vilket gällde för alla tre grupper.423 

För att få ett perspektiv på guld- och silverinnehavet hos Torstunabönderna 
kan det jämföras med vad bönder i Västergötland ägde i mitten av 1700-talet. 
Det värde som Västgötabönderna ägde i silver, bolster, koppar och bränn-
vinspannor motsvarade i genomsnitt tre tunnors spannmål.424 Med samma mått 
för Torstunaböndernas silverinnehav visar att de jämförelsevis hade mycket 
stora ekonomiska värden bundet i silver. Bönderna i grupp II hade på 1770-
talet i genomsnitt silver som motsvarade mer än fem tunnor råg. Motsvarande 
för grupp III var tolv tunnor och för bönderna i grupp I drygt en tunna. Skulle 
värden för hushållens bolster, koppar och brännvinspannor läggas blir natur-
ligtvis värdena betydligt högre. Jämförelsen visar på Torstunaböndernas syn-
nerligen stora ekonomiska överskott under andra halvan av 1700-talet. 

Att silvret användes som säkerhet för lån framgår av många pantsatta före-
mål hos banker, handlare, privatpersoner och i sockenkyrkan som redovisas i 
bouppteckningarna. Pantsättning förekom hos de mest välbärgade såväl som 
de med mindre egendomar. Pantsättningen av silver framstår därför inte som 
något som alltid tillgreps i ekonomisk desperation utan som ett vedertaget sy-
stem att erhålla kontanter. Christopher Matsson i Kungs Husby ägde en stor 
fastighet på ett mantal. I bouppteckningen efter honom år 1777 framgår att 
familjen pantsatt två silverkoppar och tre skedar i sockenkyrkan.425 Även Riks-
banken i Stockholm tog silver i pant för lån. Anders Andersson och Brita An-
dersdotter i Härled hade på 1780-talet pantsatt åtskilligt med silver i banken: 
en stor silverbägare på 43 lod, tre andra bägare, tre tumlare och en knappkopp. 
Lånet med panterna verkar absolut inte varit något paret tagit till i nöd. Boet 
hade gott om tillgångar och inga andra skulder.426 Totalt omnämns silver i pant 
                               
422 Bouppteckning FII:6, s. 410‒414, Torstuna häradsrätt, ULA. 
423 Bringéus har pekat på att smycken och klockor, liksom kläder betraktades som enskild egen-
dom och därför, om de tillhörde den efterlevande, inte redovisades i bouppteckningen. Bringéus 
(1977). I bouppteckningarna i Torstuna härad noteras i enstaka fall att den efterlevandes vig-
selring i guld var personlig egendom och därför inte räknades med i dödsboet. Det är omöjligt 
att säga om föremål var bortplockade innan bouppteckningstillfället. I flera bouppteckningar 
noteras i marginalen att föremål hade getts bort, men redovisas trots det med värden. 
424 Gadd (2000), s. 64. 
425 Bouppteckning FII:6, s. 1‒5, Torstuna häradsrätt, ULA. 
426 Bouppteckning FII:7, s. 22‒26, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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hos sex procent av familjerna. Det var ett vedertaget sätt för hushållen att er-
hålla kontanter, sannolikt med gamla anor. 

Kör- och åkerredskap 
Vilka värden hade kör- och åkerredskapen? Svaren kan ge oss kunskap om 
hur stora kapitalbehoven var, och därmed kreditbehoven, för att driva spann-
målsjordbruket. Familjerna hade en rad åkdon för arbete och transport.427 I ett 
marknadsinriktat jordbruk som det Torstunabönderna bedrev, där långväga 
transporter var vanliga, behövdes ett flertal olika fordon. Hjulfordonen ge-
nomgick betydande förändringar under 1700- och 1800-talen. En viktig för-
ändring var järnaxel och skodda hjul som tycks ha blivit vanligt efter 1820.428 

De dyraste objekten inom kategorin kör- och åkerredskap var vagnar med 
järnskodda hjul och järnaxel, slädar och kälkar. Familjernas vagnsparker för-
ändrades inte särskilt mycket under 100 år. Det är till namnen samma fordon 
på 1770-talet som 50 till 100 år senare, men hade utvecklats tekniskt. I början 
av 1800-talet blev det vanligare att familjerna hade rena persontransportsvag-
nar som chaisse och senare trillor. 

Vid sidan av körredskapen var plogdonen naturligtvis centrala för familjer-
nas jordbruksproduktion. Som jag beskrivit i kapitel 4 drevs åkerbruket i första 
hand med årder, men familjerna ägde tidigt också plogar. Förekomsten av ti-
diga plogar skiljer sig inte mellan de tre grupperna. De tidigaste järnplogarna 
i slutet på 1700-talet återfinns dock hos de större jordägarna.429 I början av 
1800-talet var det vanligt att Torstunabönderna hade flera träplogar och någon 
järnplog vid sidan av ett antal årder och s.k. trädstockar.430 

De dyraste jordbruksredskapen/maskinerna var tröskverk. I östra Mellans-
verige introducerades tröskverken på 1830–50-talen. De hade ett helt annat 
anskaffningsvärde än de redskap som bönderna hade tidigare, som plogar och 

                               
427 Åkkärror, färdkärror, bergskärror, arbetsvagnar, hävdkärror, höskrindor, dyng- och gruskär-
ror. Familjerna ägde vanligen flera kälkar och olika typer av slädar. Ett typiskt innehav av åkdon 
för ett medelstort jordbruk finns i bouppteckningen efter Greta Ersdotter i byn Överkålsta, Tor-
stuna, som avled 37 år gammal år 1821. Familjen ägde en färdkärra, en hävdkärra, en höskrinda, 
en åksläde, två färdslädar och två par kälkar. Bouppteckning FII:20, s. 296‒299, Torstuna hä-
radsrätt, ULA. 
428 Jämför Gadd (2000), s. 264 och Hallén (2009), s. 114. 
429 Den tidigaste uppgiften om järnplog i området är från 1788, värderad till en riksdaler och 16 
skilling. Även om det var betydligt mer än vad årdren var värden var det ingen stor summa. 
Bouppteckning FII:7, s. 46‒52, Torstuna häradsrätt, ULA. 
430 Ett exempel på hur de olika redskapen värderades är i bouppteckningen efter Lars Olsson i 
Holmsta, Torstuna från 1825. Familjen hade ett typiskt redskapsinnehav för den tiden. På går-
den fanns en järnplog, två träplogar, tre trädstockar, tre årder, fyra harvar varav en billharv. 
Järnplogen värderades inte till mer än en riksdaler banco och 32 skilling. Träplogarna upptogs 
endast till det sammanlagda värdet av 12 skilling. Billharven värderades till över en riksdaler. 
Bouppteckning FII:21, s. 282‒287, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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harvar.431 Det första tröskverket hos bönderna i distriktet återfinns i en boupp-
teckning från 1840. Tröskverket värderades till hela 300 riksdaler banco, vil-
ket var mer än alla andra kör- och åkerredskap tillsammans.432 Under 1850- 
och 1860-talen ägde knappt en tiondel av de boupptecknade familjerna 
tröskverk eller en andel. En annan nyhet på 1860-talet som också kostade nå-
got mer var kastmaskin, som användes till rensning av den tröskade säden. 

Det totala värdet på kör- och åkerredskapen per familj svarade vanligtvis 
för mindre än tio procent av värdet på deras rörliga tillgångar under hela den 
studerade perioden. De var helt nödvändiga produktionsredskap, men inte sär-
skilt dyra eller högt värderade. Värdet för kör- och åkerredskapen var betyd-
ligt större för familjerna i grupp III än övriga två. Med större jordbruksfastig-
heter hade de både behov av och möjligheter att skaffa fler och dyrare redskap, 
samt fler och dyrare vagnar, slädar och kärror. 

Kreatur 
Det sammanlagda värdet av kreaturen var en stor post av hushållens rörliga 
tillgångar, i genomsnitt mellan 30 procent och knappt 50 procent av hela vär-
det. Sett över hela perioden 1770‒1870 ökade värdena på familjernas djurbe-
sättning avsevärt, med omkring 50 procent. Det kan antingen förklaras av att 
djurbesättningarna blev större eller att de enskilda djuren värderades högre. 
En jämförelse mellan värderingen i bouppteckningarna på kreatur (i fasta pri-
ser) visar att värdet per ko var ungefär detsamma mellan 1770 och omkring 
1855. Under 1860-talet ökade värdet på korna och blev uppemot 50 procent 
högre än bara 15 år tidigare. Sannolikt visar den högre värderingen djuren på 
en förbättrad avel, bättre utfodring och en ökad satsning på mjölkproduktion. 
Den andel av rörliga tillgångarna som kreaturen upptog, ungefär 40 procent, 
var ungefär densamma för de tre grupperna, vilket visar att djurantalet var 
proportionerligt mot fastighetsstorleken. Före laga skiftet reglerades antalet 
djur per brukningsenhet efter örestalet.433 Eftersom ängsmarken för varje gård 
var proportionell mot örestalet i byn, varierade kapaciteten att vinterföda kre-
atur, vilket också gällde antalet djur på byns samfällda utmark. Om jord ägdes 
i olika byar gavs naturligtvis rättigheter att hålla djur på flera platser.  

Figur 5.11 redovisar värdet på kreatur och dragare för hushållen i de tre 
grupperna (I‒III). Hushållen i grupp III hade betydligt högre värden på sina 
kor och dragare. Ökningen var snabb fram till 1820-talet då de genomsnittliga 
väderna per familj minskade. Hushållen i grupp I och II hade en identisk ut-
veckling i värdet på kreaturen. Jag tolkar det som att det fanns en miniminivå 
på antalet kor per hushåll och att hushållen i grupp I inte kunde hade en mindre 
kreatursstock, trots att deras jordbruksarealer var mindre.  

                               
431 Gadd (2000), s. 321f. 
432 Bouppteckning FII:29, s. 134‒145, Torstuna häradsrätt, ULA. 
433 Lindström (2008), s. 40. 
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Figur 5.11 Kreatur och dragare per bondefamilj (grupp I‒III) i socknarna Härnevi, 
Torstuna och Österunda 1770‒1869, glidande medelvärde, löpande priser 

 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. Anm: Värde uppräknat med 33 
procent. 

 

Sänglinne, hemtextilier och kläder 
Även andra inventarier berättar om den ekonomiska statusen hos hondefamil-
jerna. Jag har valt att översiktligt studera värdet av hushållens innehav av tex-
tilier och kläder. En mångfald av olika textilier till inredning möter oss i bo-
uppteckningarna. Det är ryor, vepor, täcken, fällar, bordstäcken, servettsdu-
kar, lakan, bolster, dynor och gardiner. Likaså upptar den avlidnes kläder stort 
utrymme. Hemtextilierna hos Torstunabönderna ökade i värde mellan 1770 
och 1870. En likadan utveckling skedde i fråga om kläder. Skillnaderna var 
stora mellan olika bondehushåll. Figur 5.12 respektive figur 5.13 visar de ge-
nomsnittliga värdena på hemtextilier och på den avlidnas kläder i grupp I‒III. 
Det fanns ett starkt samband mellan antal textilföremål, deras sammanlagda 
värden och jordinnehavet. Hushållen i grupp III hade en oavbruten kraftigt 
värdeökning på både textilier och kläder. Värdet på deras textila inventarier 
var flera gånger högre än hos hushållen i grupp I och II. Den snabba värdeök-
ningen mattades av på 1830- och 1840-talen men sköt ny fart efter 1850. I 
grupp I och i grupp II var värdeökningen på dessa föremål överlag inte lika 
kraftig, och den var svagare eller till och med minskade under 1830- och 1840-
talen.  

Både kläder och hemtextilier upptog en betydande andel av värdet på hus-
hållens rörliga tillgångar, men andelen blev successivt mindre. På 1780-talen 
stod de två inventariekategorierna för tillsammans nästan 25 procent av värdet 
på de rörliga tillgångarna för att på 1850-talet endast svara för 15 procent. De 
var andra rörliga tillgångar, framför allt kreatur, som då upptog större värden. 
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Figur 5.12 Sänglinne och hemtextilier per bondefamilj (grupp I‒III) i socknarna 
Härnevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869, glidande 9-årsmedelvärde, löpande 
priser 

 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. Anm: Värde uppräknat med 33 
procent. 
 
Figur 5.13 Värdet på kläder (en av makarnas) per bondefamilj (grupp I‒III) i sock-
narna Härnevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869, glidande 9-årsmedelvärde, lö-
pande priser 

 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. Anm: Värde uppräknat med 33 
procent. 
 
En bondefamilj i grupp II hade under 1800–1820 i genomsnitt två till tre bols-
ter, upp till sju till åtta huvudbolster, olika sängtäcken, fällar, vepor, lärftsla-
kan och blångarnslakan. De mest förmögna familjerna kunde ha mellan fem 
och sju räck- och långbolster och upp till 15–25 huvudbolster. Bolster och 
dynor värderades mycket högt, de finaste lika högt som de bästa kärrorna eller 
lika mycket som en ko.434 I mer välbärgade bondehem i grupp III var säng- 

                               
434 1794 värderades ett räckebolster hos Anna Andersdotter och Olof Ersson i Orsta till två 
riksdaler och 16 skilling banco, medan familjens dyraste färdkärra med hjul och järnaxel vär-
derades till två riksdaler banco. Bouppteckning FII:8, s. 23‒27, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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och linnekläderna betydligt högre värderade än familjernas alla kör- och åker-
redskap tillsammans. I vissa fall var värdet dubbelt så högt. I grupp I hade de 
i genomsnitt ett lika stort värde som kör- och åkerredskapen. 

Det är tydligt att familjerna lade stora summor på att köpa textilier. Det 
fanns gott om material som inte kan ha tillverkats i hemmen, som sidenkvali-
téer, kattunprodukter och kläde. Textila varor från Västergötland omnämns 
redan på 1770-talet.435 1813 hade en familj i Vånsjö turkiska överdrag till sina 
sex karmstolar och på 1850-talet hittar vi 700 aln linneväv och en turkisk 
matta hos en bondefamilj, men det var också hos det ekonomiska toppskiktet 
bland traktens bondefamiljer.436 Då Jan Persson i Vånsjö avled år 1826 möter 
oss i bouppteckningen ett hem med ett stort innehav av säng- och linnekläder. 
Det fanns fem dynor med ett sammanlagt värde av 47 riksdaler banco, vilket 
var lika mycket som familjens bästa häst var värderad till, eller lika mycket 
som fyra kor. Familjen ägde arton huvudbolster och sidentäcken och samman-
lagt över 40 lärfts- och blångarnslakan. Flera gardiner och inte mindre än elva 
rullgardiner fanns i hemmet.437 Familjen representerar de i grupp III med hög 
materiell levnadsstandard och vars rörliga tillgångar snabbt ökade i värde från 
början av 1800-talet. 

Figur 5.13 visar hur värdet på kläderna hos hushållen i de tre grupperna 
utvecklades och som för övriga inventarier skedde en förväntad värdeökning 
mellan 1770 och 1870. Värdet på kläderna hos hushållen i grupp III ökade 
stadigt mellan 1800 och 1870. Hos hushållen i grupp I och II bromsade vär-
deökningen på klädinnehavet in i mitten av 1830-talet, och hos familjerna i 
grupp I minskade till och med det genomsnittliga värdet fram till 1870. 

Klädinnehavet hos Olof Andersson, som avled 1807, får representera hus-
hållen i grupp III som investerade stora summor på sin garderob. Familjen 
drev ett jordbruk på 1 ½ hemman i Torstuna by. Olof var bara 28 år då han 
avled, men hade redan skaffat sig en ansenlig och påkostad uppsättning kläder. 
Ytterplaggen var högst värderade och Olof ägde inte mindre än fem pälsar, tre 
kapprockar, två klädesrockar, en vadmalsrock och två surtuter. Även de klä-
deströjor och de dussin skjortor som Olof ägde tingade ett högt pris. Samman-
lagt värderades hans garderob till 105 riksdaler banco. Det var mer än vad 
hushållets fem hästar, fyra dragoxar och stutar värderades till.438 Exemplet vi-
sar på det stora ekonomiska överskott som spannmålsjordbruket alstrade kring 
sekelskiftet 1800 och hur det hos hushållen omsattes i varor som gav en hög 
materiell levnadsstandard.439 

                               
435 Hos Olof Larsson i Grinda 1773 fanns tre västgötaryor liksom flera bords- och västgö-
tatäcken. Bouppteckning FII: 5, s. 357‒363, Torstuna häradsrätt, ULA. 
436 Bouppteckningar FII: 16, s. 268‒275; FII:32, s. 433‒442, Torstuna häradsrätt, ULA. 
437 Bouppteckning FII:22, s. 157‒167, Torstuna häradsrätt, ULA. 
438 Bouppteckning FII:13, s. 127‒136. 
439 Jämför Ulväng (2012), s. 239ff. 
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Finansiella tillgångar  
Kontanter 
Det är ovanligt att kontanter redovisas i bouppteckningar efter personer på den 
svenska landsbygden under 1700- och 1800-talen.440 Hos bondefamiljerna i 
Torstuna påträffas kontanter i 13 procent av bouppteckningarna från 1770–
1819 och i tio procent av bouppteckningarna från 1820–1869.441  

I familjerna i grupp I noteras kontanter i nio procent av bouppteckningarna. 
I mellangruppen sju procent och i grupp III, med största fastigheterna, redovi-
sas kontanter i 15 procent av bouppteckningarna. Det är rimligt att tro att det 
faktiskt fanns mer kontanter hos hushållen än vad som redovisas. Anders Per-
linge menar att pengarna var avsedda att användas till dagliga utgifter för de 
efterlevande och togs bort före bouppteckningstillfället. Det var vanligt att be-
gravningskostnader betalades med kontanter om sådana fanns.442 Bland famil-
jernas inventarier finner vi åtskilliga sedelböcker och penningpungar som talar 
för att det långt ifrån var fråga om ett kontantlöst samhälle. Rik förekomst av 
inventarier som exklusiva tyger, silverföremål och möbler som hade köpts vi-
sar att kontanter måste ha funnits i högre grad än vad bouppteckningarna re-
dovisar. Hos bondefamiljerna var säkerligen tillgången på kontanta medel sä-
songsberoende. 

Fordringar 
Familjernas fordringar, det vill säga utlånade pengar eller ekonomiska krav på 
en person, redovisas som tillgångar i bouppteckningarna. Fordringarna bestod 
av utlånade medel för sålda fastigheter, innestående arv, obetalda varor och 
tjänster, för auktionsinrop, obetalt arrende men också för kontanta lån.443 Ma-
joriteten av fordringarna var givna på revers. Det betyder att det fanns ett 
skriftligt bevis på att fordringen fanns.444 Ungefär hälften av bondefamiljerna 
ägde fordringar. I första hand var de på bönder, soldater, änkor och mjölnare 
i trakten. Drygt en fjärdedel av bondefamiljerna hade fordringar som uppgick 
till tio procent eller mer av tillgångarna. Vanligen hade dessa familjer ett tiotal 
fordringar eller färre, men det fanns också familjer med betydligt fler. Andelen 
fordringar av hushållens tillgångar redovisas i tabell 5.1. 
 
 

                               
440 Isacson (1979), s. 145; Perlinge (2005), s. 113; Olausson (2007), s. 146.  
441 Till det kommer de bouppteckningar där det explicit noteras att inneliggande kontanter an-
vänts till att bekosta begravningen, vilket förekommer i ett flertal fall. 
442 Perlinge (2005), s. 113. 
443 Jämför Lilja (2004), s. 87f. 
444 Perlinge (2005), s. 69.  
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Tabell 5.1 Procentuell andel bondefamiljer med fordringar i socknarna Härnevi, 
Torstuna och Österunda 1770‒1870 

Andel fordring av totala tillgångar, % Antal bouppteckningar, (%) 
0 193 (45) 
1–9 111 (26) 
10‒24 77 (18) 
25–56 45 (11) 
Summa: 426 (100) 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Anders Perlinge har, som nämnts, studerat så kallade sockenbankirer, vilka 
var viktiga långivare på den svenska landsbygden. Gruppen sockenbankirer 
definierar Perlinge utifrån fyra kriterier: utlåningen skulle ha en viss omfatt-
ning (minst tio fordringar) och en viss bredd (inte enbart inom släkten), lån-
givning skulle huvudsakligen vara inom den egna socknen, krediternas om-
fattning skulle vara betydande med hänsyn till de egna tillgångarna och slut-
ligen, krediterna skulle ha lämnats mot skuldsedlar eller reverser, och inte i 
form av varor. Enligt Perlinge skulle en person för att räknas som en socken-
bankir också ha egna skulder.445 Fanns det några sockenbankirer enligt Anders 
Perlinges definition bland de studerade bondefamiljerna i Torstuna, som var 
betydelsefulla för kreditgivningen och tillgången på krediter i trakten? I under-
sökningen ingår enbart en analys av bouppteckningar efter bönder som avled 
i näringsaktiv ålder. Eventuella personer som slutat med jordbruket och i 
större skala ägnade sig åt penningutlåning kan därför inte återfinnas i min 
undersökning. 

Drygt en tiondel av de studerade bondefamiljerna ägde fordringar som var 
större än en fjärdedel av boets sammanlagda tillgångar, inklusive bouppteck-
nat fastighetsvärde. Familjer med en stor andel fordringar av sina tillgångar 
fanns såväl på 1770- och 1780-talen som på 1850- och 1860-talen. Ett årtionde 
som utgör ett undantag är 1820-talet, vilket möjligen är en slump på grund av 
urvalet av bouppteckningar. Det skulle också kunna vara ett tecken på kon-
tantbrist även hos dem som normalt hade sådana. Ingen av de studerade bo-
uppteckningarna från 1820-talet (55 stycken.) finns där dödsboet ägde ford-
ringar som översteg 21 procent av tillgångarna. 

Den största andelen fordringar av det totala värdet på tillgångarna hos ett 
hushåll var 56 procent. Med Anders Perlinges mått för en sockenbankir är det 
förhållandevis lågt. Att fordringarnas andel hos bönderna i de studerade sock-
narna, trots en stor utlåningslåningsverksamhet, vanligen inte uppgick till mer 
än 30–40 procent av tillgångarna bör ha sin förklaring i höga värden på deras 
fastighetsinnehav. Mitt urval av den boupptecknade populationen med jordä-

                               
445 Perlinge (2005), s. 124. 
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gande bönder som avled i näringsaktiv ålder bör påverka resultatet. Deras to-
tala tillgångar var stora i jämförelse med fordringarna, även om det utlånade 
kapitalet var betydande. 

Den bonde som hade den största andelen fordringar i förhållande till boets 
tillgångar var nämndemannen Mårten Andersson i Hällby i Österunda socken, 
som avled 1814 i en ålder av 61 år.446 De 66 fordringarna utgjorde sammanlagt 
56 procent av boets totala bruttotillgångar. Omkring 50 lån var utgivna mot 
revers. Ett stort antal panter som säkerhet var insatta i boet. Panterna var fram-
för allt i silver i form av silverkoppar, knä- och skospännen och ett par silverur. 
Föremål som väggur, klänningar i kamlot, byxtyg av svart machiester, kistor 
och skrin var också givna i pant, vilket visar att föremålen var ekonomiska 
värdebärare.447 Majoriteten av de som lånat av Mårten Andersson var hemma-
hörande i den egna socknen, men det fanns också låntagare från grannsocknar. 
Summorna på de givna lånen var förhållandevis små och uppgick vanligen till 
ett par tiotal riksdaler. 

En speciell omständighet gör att vi kan få en inblick i Mårten Anderssons 
tillgångar och skulder även åtta år före hans egen död, eftersom hans första 
hustru Anna Carlsdotter avled 1806, då bouppteckning också upprättades. Vid 
den tiden uppgick boets fordringar till 55 procent av tillgångarna, det vill säga 
till i stort sett samma andel som när Mårten själv avled 1814.448 De två boupp-
teckningarna är källkritiskt intressanta eftersom bouppteckningen efter den 
första hustrun innehåller fordringar i lika stor omfattning som bouppteck-
ningen efter Mårten själv. Det stärker uppfattningen att det var familjens ford-
ringar som redovisades i bouppteckningarna och inte den avlidne personens 
enskilda. Att den första hustrun skulle haft en sådan omfattande egen utlå-
ningsverksamhet ter sig osannolikt. Intressant är också att endast en enda ford-
ring, i den första bouppteckningen återkommer i den senare. I den första var 
de utstående fordringarna daterade mellan 1801 och 1806 och i den senare 
mellan 1806 och 1814. Mårten Anderssons utlåningsverksamhet pågick såle-
des under en lång tidsperiod. Men var Mårten Andersson en sockenbankir?  

Enligt Anders Perlinges definition av en sockenbankir ska denne, förutom 
att andelen fordringar ska uppta en ansenlig andel av boets tillgångar, också 
ha betydande skulder. Detta gällde inte för Mårten Anderssons hushåll, som 
enbart hade smärre skulder för ett antal auktionsinrop. Perlinges definition ter 
sig här väl strikt. Det är inga tvivel om att Mårten Andersson var en person 
som många människor i trakten vände sig till för att låna pengar. Familjen 
måste under lång tid ha skapat ett ekonomiskt överskott som kunde lånas ut 
och förmeras med ränteintäkter. 

                               
446 Bouppteckning FII:17, s. 85‒93, Torstuna häradsrätt, ULA. 
447 Jämför Jonsson och Lilja (2015), s. 465‒500. 
448 Bouppteckning FII:12, s. 279‒284, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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Många av de hushåll som ägde många fordringar till stora summor hade 
inte särskilt stora skulder själva. En stor fordringsägare som helt saknade skul-
der var bonden Jan Persson i Nibble som avled 1815. Han hade sammanlagt 
20 utstående fordringar när han avled, vilka uppgick till 47 procent av boets 
tillgångar.449 De som hade de största fordringarna räknat i pengar (fast pris) 
var makarna i Hyvlinge, Anders Andersson och hans hustru Christina Pers-
dotter. Då Christina avled 54 år gammal år 1810 hade man 34 fordringar till 
en summa av 2420 riksdaler banco.450 Lånen var till den absoluta majoriteten 
mot revers till bönder i den egna socknen. Summan uppgick till 38 procent av 
familjens tillgångar och familjen hade inga skulder. Dödsboet innehöll en stor 
summa kontanter, drygt 700 riksdaler banco, vilket motsvarade värdet på en 
medelstor gård vid denna tid.451 

En person med ännu fler fordringar var rusthållaren Anders Jansson i Tor-
stuna by som avled 31 år gammal år 1791. I bouppteckningen redovisas 65 
fordringar som sammanlagt uppgick till 21 procent av boets totala tillgångar. 
Anders Jansson hade något större skuldsättning än de andra nämnda större 
fordringsägarna i bygden. Familjen hade en stor skuld till Barnhuskassan i 
Stockholm som tagits vid köpet av fastigheten. (med inteckning i fastigheten.) 
De summor som Anders Jansson lånat ut eller gett på kredit var däremot på 
små summor och kredittagarna var bönder och soldater i trakten.452 Kanske 
förklaras de många fordringarna av det prästen skrivit om Anders i socknens 
dödsbok: En rörlig man i det som jorden tillhörer. Drev handel med många 
saker, särdeles med spannmål och olovlig brännvinsförsäljning vid vilken han 
ockrade allt vad ockras kunde.453 Gissningsvis var det bland annat brännvins-
handel som gett upphov till fordringarna, men Anders kan naturligtvis också 
ha lånat ut kontanter. Med en stor handelsverksamhet fanns sannolikt gott om 
kontanta medel i hemmet. 

Den till antalet största fordringsägaren var dock Anders Sagström död 1831 
endast 29 år gammal. I bouppteckningen noteras inte mindre än över 100 ford-
ringar som uppgick till sammanlagt 1345 riksdaler banco. I hemmet fanns 
drygt 100 riksdaler banco i kontanter. Mer än hälften av fordringarna var upp-
komna i samband med auktionsinrop, vilket betyder att han hade agerat aukt-
ionsförrättare och de som ropat in på auktionerna fick skuld till honom.454 An-
ders Sagström var inte särskilt skuldsatt, men familjen hade tagit ett lån om 
1000 riksdaler banco i Rikets Ständers bank.455 

Det som kännetecknar många av de stora fordringsägarna mellan 1770 och 
1820 var att de ägde förhållandevis stora jordbruksfastigheter och bara hade 

                               
449 Bouppteckning FII:17, s. 208‒212, Torstuna häradsrätt, ULA. 
450 Nominella värdet. 
451 Bouppteckning FII:15, s. 39‒44, Torstuna häradsrätt, ULA. 
452 Bouppteckning FII:7, s. 264‒271, Torstuna häradsrätt, ULA. 
453 Död och begravningsbok EI:1, bild 241, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
454 Jämför Ulväng, Murhem, Lilja (2013), s. 80f.  
455 Bouppteckning FII:25, s. 35‒50, Torstuna häradsrätt, ULA. 



 152 

mindre egna skulder. Flera av dem var helt skuldfria. Detta förändras delvis 
under den senare perioden då de större fordringsägarna blev mer skuldsatta. 
Att ha många och stor andel fordringar av tillgångarna blir överhuvudtaget 
mindre vanligt bland hushållen, även om det fortfarande förekom i slutet av 
den studerade perioden.456 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det bland skattebönderna i Tor-
stuna länsmansdistrikt fanns personer som kunde låna ut stora penningsum-
mor under hela perioden 1770–1870. De kan inte tolkas som något annat än 
sockenbankirer. De var framför allt bönder med stora jordbruksfastigheter 
som hade överskottskapital som lånade ut på den lokala kreditmarknaden. 

Fördelningen av hushållens tillgångar 
För att få en övergripande bild av hushållens tillgångar har de fördelats på tre 
kategorier: fastigheter, rörliga tillgångar och en grupp till vilken jag fört vär-
den för ädelmetaller, kontanter och fordringar, vilka kan betraktas som finan-
siella tillgångar. Jag har delat de hundra åren i två perioder för att se eventuella 
förändringar. 
 
Tabell 5.2 Procentuell andel tillgångar (medelvärde) hos bondefamiljer i socknarna 
Härnevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869 

1770‒1819 1820‒1869 

 Fastighet Rörliga Finansiella Fastighet Rörliga Finansiella 
Grupp I 51 39 10 59 31 10 
Grupp II 53 36 11 66 26 8 
Grupp III 54 30 16 69 21 10 
 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. 
 
Jordbruksfastigheterna svarade som väntat för den största delen av hushållens 
tillgångar. Under de första 50 åren svarade de för i genomsnitt drygt 50 pro-
cent av bruttotillgångarna hos alla tre grupper. Mellan 1820 och 1869 ökade 
andelen, vilket kan förklaras av värdeökningen på jorden. Den största föränd-
ringen återfinns i grupp III och i grupp II. Hos dem ökade även det genom-
snittliga jordinnehavet. Under den andra 50-årsperioden utgjorde fastighet-
erna i genomsnitt mellan 59 och 69 procent av hushållens bruttotillgångar. 
Fastigheterna utgjorde således en allt större och viktigare post av hushållens 
                               
456 Ett exempel är den 62-årige bonden Per Larsson i byn Rönna, Härnevi socken som avled 
1861. Per Larsson hade över 40 fordringar, varav majoriteten var på mindre summor. Lånen 
sträckte sig sju år tillbaka. Per Larsson hade också 170 riksdaler riksmynt i kontanter. Han hade 
betydligt mindre skulder än fordringar. En skuld på 735 riksdaler fanns dock för ett lån till 
Knektmedelskassan i Västerås. Bouppteckning FII:35, s. 59‒65, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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tillgångar. Värdet på de rörliga tillgångarna ökade också under samma period, 
men inte i paritet med värdeökningen på fastigheterna. De finansiella resur-
serna var också som väntat större hos hushållen i grupp III. Under åren 1770‒
1819 svarade de för i genomsnitt hela 16 procent av hushållens bruttotill-
gångar. Den största delen bestod av fordringar, men värdet på silvret var an-
senligt. 

Inom hushållens rörliga tillgångar skedde också förändringar. Den andel 
som hade med produktionen att göra, dragare, kreatur och kör- och åkerred-
skapen, ökade successivt mellan 1770 och 1870. I genomsnitt ökade andelen 
från 40 till knappt 60 procent av värdet på de rörliga tillgångarna. Att den 
ökade bland annat förklaras av antalet kreatur blev fler hos hushållen mot slu-
tet av perioden. Då var det också mer kostsamma jordbruksredskap. 

Bondefamiljernas totala tillgångar 
Efter genomgången av familjernas fasta och rörliga tillgångar – med omräk-
ning till marknadsvärden - ska de nu läggas samman till ett värde för familjer-
nas bruttotillgångar. Värdet på de rörliga tillgångarna ökar jag med 33 procent 
baserat på resultat från tidigare forskning.457 Till det adderar jag de framräk-
nade fastighetsvärdena som justerats för marknadspriser. De justerade fastig-
hetsvärdena tillsammans med uppräkningen av värdet på de rörliga tillgång-
arna skapar en trolig bild av hur bondefamiljernas bruttotillgångar utvecklades 
mellan 1770–1870. Detta värde kommer jag att använda för att analysera bön-
dernas skuldsättning. Se figur 5.13. 

Värdet på familjernas totala tillgångar ökade i genomsnitt mellan 1770 och 
1820-talet. Därefter stannade ökningen av och värdena minskade till och med 
under 1840- och 1850-talen. Ytterligare värdeökning skedde under 1860-talet. 
Differensen mellan medelvärde och medianvärden visar att de ekonomiska 
skillnaderna inom bondegruppen blev större från och med 1830-talet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                               
457 Isacson (1979), s. 139. Tidigare forskning visar klart att lösöret undervärderades. Undervär-
deringen kunde säkerligen variera, men jag utnyttjar den procentsats som var allmän i Isacsons 
bouppteckningsmaterial. 
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Figur 5.10 Bondefamiljers bruttotillgångar i socknarna Härnevi, Torstuna och Ös-
terunda 1770‒1869, justerat för marknadsvärdet på fasta och rörliga tillgångar, gli-
dande 9-årsvärden, löpande priser 

 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Sammanfattning 
Undersökningen i detta kapitel har visat att de ekonomiska tillgångarna hos 
skattebönderna i Torstuna länsmansdistrikt i genomsnitt blev större mellan 
1770 och 1870. Den snabbaste värdeökningen inföll mellan 1800 och 1835. I 
huvudsak var det familjernas jordbruksfastigheter som steg i värde. Mellan 
1770 och 1819 svarade fastigheterna för i genomsnitt drygt hälften av hushål-
lens bruttotillgångar och mellan 1820 och 1869 hade den ökat till 59‒69 pro-
cent. Två skäl fanns till det: jordpriserna steg och jordkoncentrationen ökade. 
Särskilt snabb var prisökningen mellan 1800 och 1815, då de trefaldigades. 
Under 1820-talet och 1840–50-talen föll istället jordpriserna kraftigt. Intensi-
teten på jordmarknaden var då också särskilt hög. Ett stort antal exekutiva 
auktioner ägde rum. Det var stora skillnader i hur tillgångarna utvecklades 
inom skattebondegruppen. Värdet på tillgångarna hos familjer med stora jord-
innehav (2/3 mantal och över) ökade betydligt mer, både i fråga om fasta och 
rörliga tillgångar, än hos bondefamiljer med mindre fastigheter. De ekono-
miska skillnaderna blev därmed större mellan bondehushållen. Undersök-
ningen visar att hos bondefamiljer med stora jordbruksfastigheter var den ma-
teriella levnadsstandarden tidigt hög. De ägde konsumtions-, status- och 
”lyx”-varor som ädla metaller, bolster och värdefulla textilier redan från 1770-
talet. Men även bönder med mindre jordinnehav hade stora värden i de rörliga 
tillgångarna, vilket tyder på att välståndet bland skattebönderna i denna spann-
målsbygd allmänt var hög. 
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Värdet på de rörliga tillgångarna ökade inte i lika hög grad som jordegen-
domarna. Av värdet på de rörliga tillgångarna stod kreatur och kör- och åker-
redskapen för i genomsnitt 40 procent i början av perioden 60 procent i slutet. 
De enskilda jordbruksredskapen betingade före 1850- och 1860-talen låga vär-
den. Det talar för att hushållen inte hade kreditbehov för investeringar i ma-
skinparken före 1850. Däremot var värdet på kreatur och dragare tillsammans 
relativt stort, men de enskilda djuren betingade inte ett särskilt högt pris. De 
stigande jordpriserna måste ha varit en viktig orsak till ett ökande kreditbehov 
hos bondehushållen. 

 

 
 
Figur 5.15 Tapet från Norrgården i Torstuna by från andra hälften av 1700-talet. Nu 
i Torstuna hembygdsförenings ägo. Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet. 
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KAPITEL 6 
Bondefamiljernas skulder 

I detta kapitel behandlas Torstunaböndernas skuldsättning och krediter. Syftet 
är att fastställa om familjerna hade skulder, hur skuldsatta de var och om det 
förändrades mellan 1770 och 1870. Avsikten är även att ta reda på vilka slags 
krediter som bondefamiljerna hade tagit och varifrån det lånade kapitalet kom. 
Var det från privatpersoner eller institutioner, var det lånade kapitalet lokalt, 
agrart eller ”non agrart”?458 Jag tar också upp skulder som inte var resultatet 
av en aktiv lånehandling, som skulder för arv och förmyndarmedel. En detal-
jerad analys av skulderna ger förutsättningar att svara på frågan om till vad 
krediterna användes och vilka orsaker till skuldsättningen var. 

Betydelsefullt i analysen av krediternas roll för böndernas ekonomi är 
skuldkvoten. Den definieras som en familjs totala skuld i relation till det eko-
nomiska värdet på deras fasta, rörliga och finansiella tillgångar. För att räkna 
ut skuldkvoten används värdet på tillgångarna som jag räknat fram i kapitel 5, 
med hänsyn till samtida marknadsvärden på fasta och rörliga tillgångar. 
Gruppindelningen av den boupptecknade populationen ger möjlighet att un-
dersöka om skuldsättningen varierade med fastighetsinnehavet och om bön-
derna med olika stora ekonomiska tillgångar erhöll krediter från olika typer av 
fordringsägare. Kapitlet är indelat i två avsnitt, av vilka det första behandlar 
skuldsättningen och det andra behandlar olika typer av krediter som förekom 
hos bondefamiljerna. Slutligen i kapitlet testar jag statistiskt vilka faktorer 
som kan ha påverkat skuldsättningen. Kapitlet baseras på bouppteckningar 
som källmaterial. 

Skuldsättning 
Analysen av bouppteckningarna visar att majoriteten av de jordägande bonde-
familjerna i Torstunabygden under perioden 1770–1869 var skuldsatta. Endast 
en mindre andel av de boupptecknade familjerna, 12 procent, saknade skul-
der.459 De skuldfria familjerna påträffas framför allt mellan 1770 och 1810, då 

                               
458 Begreppet non agrart används för kreditgivare vars kapital inte hade ursprung i jordbruket. 
Perlinge (2005), s. 108-109. 
459 Skulder som uppkommit efter att den boupptecknade avlidit, exempelvis begravningskost-
nader, har inte tagits med. 
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så många som en fjärdedel av hushållen saknade skulder.460 De skuldfria bön-
derna blev med tiden allt färre och under de sista tre decennierna, 1840–1869 
var inte ett enda av de boupptecknade hushållen skuldfria. 

En översiktlig granskning visar att det fanns små skillnader mellan skuld-
fria och skuldsatta familjer. De skuldfria bönderna var något äldre vid döds-
fallet, i genomsnitt 51 år, medan de med skulder hade en genomsnittlig döds-
ålder på 47 år.461 Skuldfria familjer fanns både bland de som hade stora jord-
bruksfastigheter och de som hade mindre jordinnehav: åtta procent av famil-
jerna var helt skuldfria i gruppen med små fastigheter, grupp I, 15 procent var 
skuldfria i grupp II och i grupp III var andelen skuldfria familjer elva procent. 
Det var vanligare att skuldfria familjer hade finansiella tillgångar i form av 
fordringar och dessutom kontanter, men skillnaden var liten. Att skuldfria fa-
miljer i högre grad än andra hade lånat ut pengar visar att de hushållen av 
någon anledning hade mer kontanta medel, vilket i så fall gjorde att de inte 
behövde ta krediter.  

Det äldre agrarsamhället brukar generellt uppfattas som kontantfattigt. Att 
det fanns helt skuldfria bondefamiljer talar i viss mån emot det, även om det 
är ovanligt att kontanter redovisades i bouppteckningarna. Hur klarade dessa 
familjer att göra sina transaktioner utan inslag av kreditförbindelser? Möjlig-
heten finns naturligtvis att skulderna hade betalats innan bouppteckningen 
upprättades eller att de helt enkelt inte redovisades, men det finns inget som 
tyder på det. Majoriteten av de skuldfria hushållen återfinns som nämnts i bör-
jan av den studerade perioden, mellan 1770 och 1810, vilket var en period då 
lönsamheten i jordbruket i trakten var mycket hög. Om spannmålsförsälj-
ningen gav ett överskott och dessutom i kontanta medel bör det ha inneburit 
att behovet av krediter var mindre.  

Den absoluta majoriteten, 88 procent, av de jordägande bondefamiljerna i 
Torstuna länsmansdistrikt var skuldsatta under perioden 1770−1869. Skuld-
summorna per familj varierade stort och det fanns familjer med många skulder 
och till höga belopp och det fanns familjer med få och små skuldsummor. I 
genomsnitt hade familjerna nio skuldposter vardera. 

Figur 6.1 visar hur den genomsnittliga skulden per familj utvecklades mel-
lan 1770 och 1869 och figur 6.2 visar samma skuldsummor i fasta priser. Skul-
derna hos Torstunabönderna ökade enormt mellan 1770 och 1870. Skuldök-
ningen var inte jämn över tid. Baserat på hur hushållens skulder utvecklades 
kan de hundra åren delas in i tre delperioder: 1770–1814 var skulderna per 
familj i genomsnitt små och antalet helt skuldfria familjer var stort. Åren mel-
lan 1815 och 1840 ökade skulderna som allra snabbast. 1810-talet framstår 

                               
460 Det skulle kunna vara en förklaring till att bouppteckningsgraden bland avlidna bönder var 
lägre under 1770‒1800 eftersom incitamenten att upprätta bouppteckning var mindre om boet 
inte ägde några skulder. 
461 Detta ska dock inte tolkas som att mer skuldsatta bönder avled när de var yngre utan snarare 
att äldre personer hade lägre investeringskostnader och kunnat betala av på tidigare skulder.  
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som en brytningstid. Mellan 1815 och 1840 ökade de genomsnittliga skul-
derna per familj mellan fem och sju gånger (se figur 6.1) De ökande skulderna 
talar för nya kapitalbehov hos bondehushållen och ett nytt ekonomiskt bete-
ende då de tog större lån och mer krediter. Den självklara frågan är varför. 
1840–1859 var en period då skulderna låg kvar på en hög nivå och under 1860-
talet ökade de genomsnittliga skulderna hos familjerna ytterligare. Bondefa-
miljernas skulder i fasta priser (figur 6.2) visar i stort sett samma utveckling. 
Mellan 1815 och omkring år 1830 ökade bondefamiljernas genomsnittliga 
skulder hela åtta gånger om de mäts i råg. 

 
Figur 6.1 Skuld, riksdaler per bondefamilj i socknarna Härnevi, Torstuna och Ös-
terunda 1770‒1869, glidande 9-årsvärden, löpande priser 

 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. 
 
Figur 6.2 Skuld per bondefamilj i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 
1770‒1869, glidande 9-årsmedian, fasta priser 

 
 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. Anm: Deflator markegång råg, 
Västmanlands län. (Jörberg 1972). Index 1775=100. 
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Varje bouppteckning redovisar dödsboets skuld samt mantalsuppgifter för 
jordinnehavet. Om skulderna fördelas efter mantalet undanröjs eventuella 
olikheter i relation till jordinnehavet. En kontroll av hushållens skulder per 
mantal visar att skuldökningen var generell och berodde därför inte på att vissa 
familjer hade skaffat sig mer jord. Mellan 1770 och 1814 hade hushållen en 
genomsnittlig skuld på drygt 4300 riksdaler per mantal (medelvärde). Mellan 
1815 och 1849 hade den ökat till knappt 11500 riksdaler och slutligen mellan 
1850 och 1870 var den drygt 13500 riksdaler. 

För att förstå ökningen av bondefamiljernas skulder behöver de granskas 
mer i detalj. Jag börjar med att analysera hur skuldsummorna var fördelade i 
de tre bondegrupperna (I-III). 

 
Figur 6.3 Skuld, riksdaler per bondefamilj i socknarna Härnevi, Torstuna och Ös-
terunda 1770‒1869, glidande 9-årsmedian, löpande priser 

 
 
Källa: Bouppteckningar FII:5-36, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Figur 6.3 redovisar hur de genomsnittliga skuldsummorna fördelades mellan 
de tre olika bondegrupperna (I-III). Fördelningen av skulderna utifrån bruk-
ningsenheternas storlek avslöjar ett intressant mönster. Under de första 45 
åren, 1770‒1814, var utvecklingen mellan de tre grupperna i stort sett lika. 
Från och med 1810-talet uppstod plötsligt väldiga skillnader i skuldsättning 
mellan grupperna. De genomsnittliga skulderna hos bondehushållen i grupp 
III ökade enormt under väldigt kort tid fram mitten av 1820-talet. Skulderna 
hos denna grupp låg sedan kvar på i genomsnitt 3000 riksdaler till 1860-talet. 
Mellan 1815 och 1825, på bara ett decennium mer än tredubblades skulderna 
hos grupp III. Skuldsummorna i denna grupp var på 1820- och 1830-talen i 
genomsnitt mer än dubbelt så stora som i grupp II och flerdubbelt större än i 
grupp I. Hos bönderna med mindre fastigheter, i grupp II och grupp I, ökade 
också skulderna, men ökningen var mer långsam och utsträckt över tid. 
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Hur skulderna fördelades på de tre grupperna ger viktig information om 
orsakerna till skuldökningen, som jag diskuterar vidare längre fram. En viktig 
iakttagelse är naturligtvis den snabba och kraftiga skuldökningen hos famil-
jerna i grupp III under 1810- och 1820-talen. Även om skuldökningen hos 
bönderna med de största fastigheterna sammanfaller i tid med perioder av pris-
fall på spannmål efter 1815 som jag redogjort för i kapitel 4 kan det knappast 
varit resultat av ett defensivt kreditbehov. Att dessa bondefamiljer skulle ha 
behövt krediter för att klara sin försörjning för att intäkterna från spannmåls-
försäljningen blivit lägre är osannolikt, utan krediterna måste ha tagits för in-
vesteringar av något slag. Hypotesen jordköp ligger nära till hands. Jag visade 
i kapitel (figur 5.9) att fastighetsvärdena hos familjerna i grupp III ökade 
mycket kraftigt under samma tid. I det sammanhanget är det intressant att re-
latera till resultaten av analysen av jordmarknaden i kapitel 5. Från och med 
1815 stannade den tidigare kraftiga jordprisökningen av och under 1820-talet 
var priserna i genomsnitt tillfälligt lägre. Det innebar uppenbarligen inte att 
kapitalbehoven blev lägre hos familjerna i grupp III. 

Att skuldökningen hos familjerna i grupp I och II hade med investeringar 
att göra ter sig inte lika självklart, men det är troligt. Deras skulder ökade för-
visso på 1840-talet då vi vet att det var ekonomiskt kärva tider i jordbruket, 
men slutsatsen att ökningen bestod av lån för att täcka inkomstbortfall kan inte 
dras. Man kan också tänka sig att bondefamiljerna i grupp II och i grupp I 
ökade sitt jordinnehav mer successivt och att de blev mer aktiva på jordmark-
naden relativt sett senare än familjerna i grupp III. 

När orsaker till skuldsättningen hos bondehushållen diskuteras måste det 
beaktas att med bouppteckningar som källmaterial följer per automatik en viss 
fördröjning mellan då skulderna togs (kreditbehovet) och personen avled 
(uppgiften om skuld). Skulderna hos hushållen bör således inte självklart tol-
kas som ett kreditbehov samma år som personen som boupptecknades avled, 
även om det kan ha förekommit. Metoden att redovisa i glidande medelvärden 
ger också en viss förskjutning av uppgifterna, vilket också bör beaktas. 

Skuldkvot 
Även om det är viktigt att se hur skuldsummorna hos familjerna utvecklades 
visar skuldkvoten tydligare vad krediter hade för ekonomisk betydelse för 
bönderna. Den kan också ge indikationer om hur ekonomisk riskfylld skuld-
sättningen var. För att räkna ut skuldkvoten hos bondefamiljerna använder jag 
de värden på hushållens tillgångar som framräknades i kapitel 5, med hänsyn 
till marknadsvärden på både fastigheter, inventarier och kreatur. Varje familjs 
skuldkvot har räknats fram och de redovisas i glidande 9-årsmedian i figur 
6.4. 
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Figur 6.4 Skulder i procent av bruttotillgångar, bondefamiljer i socknarna Härnevi, 
Torstuna och Österunda 1770‒1869, glidande 9-årsmedian 

 
Källor: Bouppteckningar FII:5‒36, Småprotokoll AIIa:2‒4: Lagfartsprotokoll AIIb:1‒4, Tor-
stuna häradsrätt, ULA. Anmärkning: Bruttotillgångarna är beräknade utifrån samtliga boupp-
teckningar med hänsyn till marknadsvärdet på fasta och rörliga tillgångar (se kap 5). 
 
Mellan 1820 och 1845 ökade skuldkvoten hos Torstunabönderna från i ge-
nomsnitt tio procent till över 30 procent av tillgångarna. Bondefamiljerna var 
således på 1840-talet i genomsnitt mer än dubbelt så skuldsatta som 25 år ti-
digare. Familjernas jordbruksfastigheter blev mer värda, vilket visats i kapitel 
5, men skulderna ökade således ännu mer. 

Tabell 6.1 visar hur de boupptecknade familjerna fördelades efter skuld-
kvot. Jag har valt att redovisa skuldkvoterna i tre klasser och för tre perioder. 
Tabellen visar som förväntat att andelen familjer med högre skuldkvoter 
ökade efter 1815 och att de lågt skuldsatta familjerna blev färre. Andelen fa-
miljer med en skuldsättning motsvarande över hälften av sina tillgångar ökade 
från 19 procent 1770‒1814 till 52 procent av bondefamiljerna 1850‒1869. 

 
Tabell 6.1 Procentuell fördelning av bondefamiljer efter skuldkvot. Skulder i procent 
av bruttotillgångar, i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1770‒1869 

Skuldkvot 1770–1814 (n= 199 ) 1815–1849 (n=158 ) 1850–1869 (n=69) 
0 %–19 % 63 29 13 
20 %–49 % 18 29 35 
50 %– 19 42 52 
Summa 100 100 100 
Källor: Bouppteckningar FII:5–36, Småprotokoll AIIa:2‒4: Lagfartsprotokoll AIIb:1‒4, Tor-
stuna häradsrätt, ULA. Anmärkning: Bruttotillgångarna är beräknade utifrån samtliga boupp-
teckningar med hänsyn till marknadsvärdet på fasta och rörliga tillgångar (se kap 5). 
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Från och med 1815 hade 42 procent av bondefamiljerna en skuldkvot som 
motsvarade över hälften av värdet på tillgångarna. Det fanns också liten andel 
bondefamiljer i socknarna som var helt skuldfria eller hade obetydlig andel 
skuld i förhållande till tillgångarna. Mellan 1850 och 1869 utgjorde den grup-
pen bara 13 procent av bondefamiljerna. Generellt sett blev bondefamiljerna 
allt mer skuldsatta samtidigt som värdet på deras fastigheter ökade. Trots att 
jordens värde steg ökade den genomsnittliga skuldkvoten hos hushållen.  

Det är värt att notera att i populationen inte ingår familjer som gick i kon-
kurs, eftersom de ”försvann” ur kategorin skattebönder innan någon av ma-
karna avled (och bouppteckning upprättades). Det innebär att de bondehushåll 
som sannolikt tillhörde de mest skuldsatta, de vars skuldsättning av allt att 
döma varit riskfylld och slutligen ekonomiskt ohållbar inte ingår i undersök-
ningen. De kan inte fångas in då bouppteckningar används som källmaterial 
för krediter och skuldsättning. I kapitel åtta redogörs för de ekonomiska svå-
righeter som många bondefamiljer i Torstuna länsmansdistrikt hamnade i på 
1840-talet. För den analysen har jag kompletterat med ytterligare källmaterial.  

Tabell 6.2 visar skuldkvoten fördelat på familjerna i grupp I‒III. Samma 
generella mönster gällde för alla tre grupper, men skuldkvoten var något olika. 
Sammantaget var familjerna med små jordbruksfastigheter i genomsnitt mest 
skuldsatta. Mellan 1815 och 1869 hade den gruppen en genomsnittlig skuld-
kvot på 39‒40 procent. 
 
Tabell 6.2 Skuldkvot (skuld i procent av bruttotillgångar per hushåll), 1770–1814 
1815–1849, 1850–1869, medianvärden 

 1770–1814 1815–1849 1850–1869 
Grupp I (n= 72) 10 39 40 
Grupp II (n= 273) 11 30 34 
Grupp III (n= 81) 4 24 33 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36 Torstuna häradsrätt, ULA. Anmärkning: Bruttotillgångarna 
är beräknade utifrån samtliga bouppteckningar med hänsyn till marknadsvärdet på fasta och 
rörliga tillgångar (se kap 5). 

En jämförelse av Torstunaböndernas skuldsättning med bondefamiljer i andra 
regioner i Sverige visar att den inte var annorlunda från dessa. De småländska 
bönder som Christer Persson studerade hade en medelskuldkvot på 23 procent 
1825‒1849 och 60 procent 1850‒1874. Hos skattebönder i uppländska La-
gunda härad har Göran Ulväng visat att skuldkvoten 1780‒1860 i genomsnitt 
var mellan 31 och 51 procent. Precis som i Torstuna var de högst under 1850–
1870-talen.462 
                               
462 Persson (1992), s. 249f.; Ulväng (2004), s. 89. Både Persson och Ulväng använder det bo-
upptecknade värdet på tillgångarna hos hushållen för att räkna ut skuldkvoten. Det betyder att 
skuldsättningen sannolikt överskattas något, eftersom fastighetsvärdena vanligen undervärde-
rades i bouppteckningar. Sture Martinius redovisar skuldkvoten för bönder i Västergötland för 
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En jämförelse mellan hushållens fordringar och skulder 
Jämför vi de finansiella tillgångarna i form av fordringar hos bondefamiljerna 
med de sammanlagda skuldsummorna kan en bild erhållas av hur finansiella 
tillgångar och kapitalbehov förhöll sig till varandra inom den studerade grup-
pen. Under perioden 1770‒1819 uppgick fordringarna hos de boupptecknade 
familjerna till 58 procent av de sammanlagda skuldsummorna. Hos bondefa-
miljerna som ingår i undersökningen var således kapitalbehoven mer än dub-
belt så stora som de finansiella tillgångarna inom samma grupp. En jämförelse 
med den senare femtioårsperioden visar på ännu större skillnader. Under pe-
rioden 1820‒1869 uppgick fordringarna hos de boupptecknade hushållen bara 
till 25 procent av skuldsummorna. Även om fordringarna i bouppteckningarna 
och skulderna inte hade ett direkt samband kan det tolkas som att det samman-
lagda finansiella överskottet var större under åren 1770–1819 än under peri-
oden 1820–1869, och vice versa för kreditbehovet. Det stämmer överens med 
resultatet av analysen av hur jordbruket utvecklades och att det ekonomiska 
överskottet hos hushållen minskade.463 

Krediter och kreditmarknad 
I följande avsnitt ska jag utreda vilka typer av krediter och lån som Torstuna-
bönderna hade. Vad karakteriserade deras krediter? Från vem eller vilka in-
stitutioner hade bondefamiljerna fått kredit och förändrades det mellan 1770 
och 1870? Hur stora de enskilda lånebeloppen var är också intressant, ef-
tersom man kan anta att små respektive stora lån fyllde olika kreditbehov hos 
bondefamiljerna. Generellt sett kan stora lånebelopp antas ha använts till in-
vesteringar, medan smärre lån sannolikt var till konsumtion och vardagliga 
utgifter. En analys av skuldernas sammansättning gör att vi lättare kan förstå 
varför Torstunaböndernas skuldsättning ökade under början av 1800-talet. 

De 426 analyserade bouppteckningarna innehåller sammanlagt över 3000 
skuldposter. I bouppteckningarna redovisas familjernas skulder under rubri-
ken ”Gäld och skuld”, där summor och till vem man var skyldig noterades. 
Samtliga skuldposter har beaktats i analysen.464 

                               
åren 1828–1836 och 1858–1866. Martinius delar upp sin population i både yngre och äldre och 
efter storleken på jordinnehavet. Under den första perioden hade yngre bönder på småjordbruk 
en genomsnittlig skuldkvot om 58 procent, och på mellanjordbruk en genomsnittlig skuldkvot 
om 30 procent. För åren 1858–1866 hade skuldkvoten hos bönderna på småjordbruk minskat 
till 30 procent och på mellanjordbruken hade skuldkvoten ökat till 36 procent. Sture Martinius 
ha räknat ut skuldkvoten med hänsyn till marknadsvärdet på fasta tillgångar. Martinius (1970), 
s. 131‒132. 
463Jämför Perlinge (2005), s. 69. 
464 Jag har som tidigare nämnts inte räknat med de skulder som uppstått efter att den boupp-
tecknade avled, till exempel begravningskostnader och den så kallade fattigandelen som skulle 
betalas till socknen vilket var en procentandel av det boupptecknade boets nettotillgångar. 
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Antalet skuldposter per bondefamilj varierade från endast ett fåtal till drygt 
ett 30-tal. I genomsnitt hade familjerna nio skuldposter. Storleken på de en-
skilda skulderna varierade också kraftigt, från någon enstaka riksdaler till flera 
tusen riksdaler. 

Tittar man närmare på redovisningen av skulderna i bouppteckningarna vi-
sar de sig vara en blandning av stort och smått. Det var skulder för både kon-
tanta lån och i natura, skulder för tjänster, för köp hos handlare och auktions-
inrop, men också lån från banker och hypoteksinstitut. Det förekom också 
skulder som inte var resultat av aktiva lånehandlingar, som skulder för förval-
tade förmyndarmedel och för arv som ännu inte betalats ut. 

Typerna av skulder berättar om en intensiv ekonomisk aktivitet hos bön-
derna. Vi får en glimt av vardagliga transaktioner liksom sociala och ekono-
miska nätverk. Genom att följa skulder och krediter går det att se hur familjer 
var involverade i släktnätverk, som många gånger säkert var förutsättningen 
för kreditgivning. Det framgår också hur hushållens ekonomiska aktiviteter 
knöts till handelsmän i staden och till en intensiv inre lokal marknad. 

Skuldkategorier 
Motiven till krediterna och vad lånen använts till är i bouppteckningarna van-
ligtvis dolda för oss efterföljande granskare. För att reda ut skuldernas karak-
tär och för att kunna diskutera orsakerna till skuldsättning och krediternas roll 
delar jag in hushållens skulder i åtta kategorier. Jag har definierat kategorierna 
utifrån fordringsägare och storlek. Därigenom erhålls en bild av vad hushål-
lens skulder bestod i, varifrån det lånade kapitalet kom och hur böndernas kre-
diter och kreditmarknad såg ut i detalj. De åtta skuldkategorierna behandlar 
jag som om de utgjorde hushållens totala skulder.465 Jag gör ingen åtskillnad 
mellan skulder som var med eller utan skriven revers, pant eller inteckning. 
Jag har valt följande åtta kategorier: 
 
1. institutionella fordringsägare på regional och nationell nivå 
2. lokala kassor 
3. handlare och hantverkare 
4. auktionsköp  
5. återstående köpeskilling för fastighet & stora privata skulder 
6. mellanstora privata skulder 
7. små privata skulder  
8. förmyndarmedel och innestående arv  

                               
465 Det betyder att jag bortser från skuldposter som obetalda skatter och lön till pigor och 
drängar. 
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De fyra första kategorierna är valda utifrån fordringsägare. Den femte skuld-
gruppen rör krediter från privatpersoner för jordköp (där det anges explicit) 
hopslaget med stora privata skulder, vilka jag tolkar som skulder för jordför-
värv. Hur jag definierar stora, mellanstora och små skulder visas längre fram 
i kapitlet. Skulder på grund av jordförvärv finns sannolikt också bland kredi-
terna från institutionella fordringsägare, och möjligen också bland de mel-
lanstora privata krediterna. Generellt sett kan skulderna uppkommit i tre än-
damål: i kapitalbehov för investeringar, för att kunna konsumera utan tillgäng-
liga kontanter och för att överbrygga ekonomiska svårigheter. Avsikten med 
att göra indelningen av skulder i kategorier är att försöka utreda detta. Krediter 
tagna för investeringar bör ha varit till större belopp än krediter för konsumt-
ion, och kan ha gällt till exempel köp av jord, utlösen av släktingar ur fastig-
heter, köp av jordbruksredskap, kreatur och dragare, husbyggen, betalning för 
tjänster och arbete samt skifteskostnader. 

Krediter för konsumtion hos bondefamiljerna hade både en defensiv och en 
mer offensiv sida. Det kunde dels vara sådana som togs för att klara ekono-
miska svårigheter, som vid inkomstbortfall på grund av svaga skördar eller 
prisfall på spannmål. Det kunde också gälla krediter för köp av varor som inte 
hade med hushållets försörjning att göra utan som var mer lyxbetonade, som 
köp av dyrbara möbler och exklusiva klädesplagg. Auktionsköp kunde göras 
både för investering, som till exempel jordbruksredskap och kreatur, men 
också för det som kan tolkas som konsumtion, som möbler, textilier och klä-
der. Då avsåg skulderna att möjliggöra konsumtion, men inte av sådant som 
kan associeras till ekonomisk nöd. 

Böndernas skulder till privatpersoner delar jag in i grupper utifrån storlek: 
små, mellanstora och stora privata skulder. De stora privata lägger jag i redo-
visningen samman med skulder för återstående köpeskilling. En gräns behö-
ver därmed dras för vad som kan betraktas som ett stort lån respektive ett litet. 
För att fastställa vad skulderna hos svenska bondefamiljer kan ha haft för än-
damål har forskare resonerat utifrån kostnader på olika varor, som kreatur, 
redskap samt fastigheter. Främsta syftet har varit att fastställa vilka skulder 
som gått till investering och vilka som gått till konsumtion.466 

Inget i agrarsamhället krävde så stort kapital som jordförvärv. Det är därför 
rimligt att anta att jordtransaktioner var det främsta skälet för bondefamiljer-
nas stora lån och krediter. Om köp av jord tas som utgångspunkt för de stora 
privata lånen blir köpesummorna relevanta att utgå ifrån. I sin avhandling 
Agrara entreprenörer använder Patrick Svensson priset på en mindre jord-
bruksfastighet (1/16 mantal) som riktmärke för att avgöra vilka lån hos bön-
derna som gått till investeringar. Svensson sätter gränsen till 1500 riksdaler 
riksgäld år 1845.467 

                               
466 Svensson (2001), s. 183f.; Hoppe and Langton (1994), s. 310f.  
467 Svensson (2001), s. 185. 
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Analysen av lagfartshandlingarna i Torstuna häradsrätt, som jag redogjort 
för i kapitel 5, visar att medianvärdet för köpesummor för jordbruksfastigheter 
under 1820-talet var 1110 riksdaler Riksgäld, baserat på 229 lagfarter.468 Sum-
man kan jämföras med lånen som bondefamiljerna tog i Riksbanken under 
1820-talet. Granskningen av häradsrättens inteckningsprotokoll, i nästa kapi-
tel, visar att ett stort antal krediter hos Torstunabönderna intecknades med jord 
som säkerhet. Under 1820-talet erhöll bönderna i de studerade socknarna sam-
manlagt 111 krediter (så kallade fastighetslån) från Riksbanken och andra in-
stitutionella kreditgivare. Den genomsnittliga storleken på dessa lån var 800 
riksdaler. För de stora privata skulderna väljer jag att utgå från riksbankslånen 
och sätter därför 800 riksdaler riksgäld på 1820-talet som nedre gräns för stora 
lån. Det är rimligt att anta att krediter med den storleken användes till jordköp 
eftersom de uppgick till drygt 70 procent av en genomsnittlig köpeskilling. 

Gränsen mellan små och mellanstora privata skulder sätter jag utifrån en 
bedömning av vad som kan vara ett lån för en mindre investering som kreatur 
och redskap, respektive ett lån som kan ha använts till konsumtion. Redskap 
och kreatur hade dock mycket låga värden jämfört med många skuldposter i 
bouppteckningarna, även med hänsyn till en förmodad nedvärdering av värdet 
på inventarierna. På 1820-talet värderades en häst i bouppteckningarna i Tor-
stuna häradsrätt till mellan 40 och 100 riksdaler och en ko till mellan 15 och 
22 riksdaler riksgäld. Gränsen mellan små och medelstora privata skulder har 
jag därför satt till 50 riksdaler. De mellanstora skulderna kan således också 
tolkas som uppkomna på grund av någon form av investering, även till att 
finansiera jordförvärv. 

Till stora privata skulder räknas således skulder över 800 riksdaler, till de 
mellanstora räknas skulder mellan 50 och 800 riksdaler och till de små räknas 
skulder under 50 riksdaler. Jag har utgått från summor på 1820-talet och för 
att kunna jämföra summorna över tid har alla poster räknats om till fast pris 
enligt konsumentprisindex.469 För att göra likvärdiga avgränsningar för små, 
mellanstora och stora privata skulder har gränserna för summorna för de olika 
storlekarna också deflaterats. Jag redovisar skulderna under de hundra åren i 
två perioder, 1770–1819 och för 1820–1869. 
 
 
 
  

                               
468 Lagfartsprotokoll AIIb:2, Torstuna häradsrätt, ULA. 
469 Edvinsson, Jacobson, Waldenström (red.) (2010), s. 446. 
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Figur 6.5 Fördelning av skuldsummor hos bondefamiljer i socknarna Härnevi, Tor-
stuna och Österunda 1770‒1819 respektive 1820‒1869, fasta priser 

  
 
Källa: Bouppteckningar FII:5-36, Torstuna häradsrätt, ULA. Anm: Deflator Edvinsson, Jacob-
son, Waldenström (red.) (2010), s. 446. 

Privata eller institutionella krediter 
Under de hundra studerade åren förändrades fördelningen mellan privata och 
institutionella krediter hos bönderna i Torstuna länsmansdistrikt. Mellan 1770 
och 1819 var andelen privata krediter hög hos Torstunabönderna och motsva-
rade 89 procent av de totala skuldbeloppen.470 Fem procent av skuldsummorna 
var då från institutioner och två procent från handlare.  

Figur 6.6 redovisar hur bondefamiljernas skulder fördelades på de valda 
åtta kategorierna under åren 1770–1819 respektive under 1820–1869. Figuren 
visar dels kategoriernas andel av totala skuldsummor, dels summor riksdaler 
i fasta priser. Den mest tydliga och anmärkningsvärda förändringen mellan de 
två 50-årsperioderna är ökningen av böndernas skulder till institutionella ford-
ringsägare på regional och nationell nivå. Andelen ökade från 5 procent till 30 
procent av de totala skuldsummorna.  

Mellan 1820 och 1869 var 65 procent av böndernas totala skulder från pri-
vata kreditgivare och 33 procent skulder till institutioner (lokala kassor och 
regionala samt nationella institutioner), och två procent till handlare. Andelen 
                               
470 Bland de privata krediterna räknar jag då, förutom majoriteten av odefinierade privata skul-
der, förmyndarmedel, innestående arv och skulder för återstående köpeskilling. Till den privata 
sidan räknar jag även skulder för auktionsinrop. 
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33 procent institutionella krediter är synnerligen hög i jämförelse med vad 
andra studier av krediter på den svenska landsbygden under motsvarande tid 
visat. 

Stora privata skulder och skulder för återstående köpeskilling blev också 
väldigt mycket större. Andelen av skulderna till lokala kassor ökade däremot 
inte. Ytterligare en förändring är att de mellanstora privata skuldernas andel 
minskade från 28 procent till 13 procent och att små privata skulder minskade 
från 7 procent till 3 procent av total skuld. Men under den senare 50-årspe-
rioden är skuldvolymerna betydligt större, vilket kan förklara de små skulder-
nas minskade andel. 

Också övriga skuldgrupper ökade i storlek, men mer obetydligt. Ett undan-
tag är skulder för arv och förmyndarmedel som ökade med mer än 50 procent. 
Att dessa skulder ökade kan förklaras med stigande jordpriser. Eftersom vär-
det på jordegendomar ökade blev också skulderna för ännu inte utbetalade arv 
större. Samma förhållande gäller den jord eller ersättning för jord som ägdes 
av omyndiga barn och som förvaltades av förmyndare.  

Den höga andelen privata skulder hos bönderna i Torstuna under perioden 
1770‒1819 stämmer väl med vad Patrick Svensson visat om agrara krediter i 
Skåne i slutet av 1700-talet.471 För den senare perioden visar dock krediterna 
hos bondefamiljerna i Torstuna på ett annat mönster än vad tidigare forskning 
visat. I smålandssocknen Locknevi visar Christer Persson att böndernas andel 
skuld till institutionella kreditgivare var obetydlig, med endast ett fåtal sådana 
krediter under hela 1800-talet. För bönder i Skaraborgs län visar Sture Marti-
nius att mellan 1830 och 1860 svarade privata krediter hos mellanstora och 
små jordbruk för över 80 procent av de totala skulderna och skulderna till in-
stitutionella kreditgivare bara för drygt 5 procent. I Västra Södermanland, där 
Anu-Mai Köll undersökt skulder hos bondehushåll under 1800-talet kom 98 
procent av krediterna från privatpersoner. I den skånska socknen Vånga, som 
Anders Perlinge studerat, var mönstret detsamma.472 Ytterligare en jämförande 
siffra, som visserligen rör en urban miljö, kan erhållas från Håkan Lindgrens 
undersökning av kreditmarknaden i Kalmar på 1840-talet där han skattar den 
privata sektorns andel till cirka 80 procent av den totala kreditmarknaden.473 
Torstunabönderna lånade således betydligt mer från institutioner än vad som 
observerats i tidigare studier av krediter på den svenska landsbygden under 
1800-talet. Jag kommer i följande avsnitt att undersöka det ytterligare. I det 
följande görs en genomgång av de olika skuldkategorierna. 

                               
471 Svensson (2004), s. 10. 
472 Martinius (1970), s. 135ff.; Köll (1983), s. 63ff., s. 231; Persson (1992), s. 252; Perlinge 
(2005), s. 160f. 
473 Lindgren (2002), s. 830. 
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Krediter från institutionella fordringsägare  
Institutionella kreditgivare på nationell och regional nivå för Torstunabön-
derna var Rikets Ständers bank, Rikets Ständers Banco Discontverk, Lant-
värnskassan i Västerås, Västmanlands KnektLegomedelskassa, Stockholms 
Barnhus, Vadstena Krigsmanshus, Mälarprovinsernas bank, Enköpings spar-
bank och Allmänna Hypoteksbanken. Jag koncentrerar mig här på lån som 
tagits av bönderna i Rikets Ständers bank eftersom det var den absolut vanlig-
aste institutionella kreditgivaren för de jordägande bönderna i Torstuna. På 
1780-talet återfinns i bouppteckningarna så kallade silverlån och från och med 
1820-talet hittar vi två nya typer av lån från Riksbanken hos bönderna, fastig-
hetslån och discontolån. 

Lån mot pant i silver i Rikets Ständers Bank 
Rikets Ständers Bank grundades år 1668 och lånade tidigt ut mot pant i silver 
och guld. Lånen gavs på pantens fulla värde, lånefristen var på ett år och räntan 
var 3 procent. Panter som inte löstes ut tillföll banken.474 De tidigaste uppgif-
terna på sådana lån hos Torstunabönderna är i bouppteckningar från 1788 re-
spektive 1796, då vi finner tre familjer med lån mot pantsatt silver. Boupp-
teckningen efter bondhustrun Brita Andersdotter i byn Härled visar att hon 
och hennes make Anders Andersson hade pantsatt tre silverbägare i Stock-
holm i september 1784, och ytterligare en silverbägare, en matsked och tre 
tumlare i mars året efter. Den låntagna summan för silverpanterna uppgick till 
totalt 60 riksdaler specie, en betydande summa som motsvarade drygt en tred-
jedel av vad familjens förhållandevis stora jordbruksfastighet värderades till. 
Det framgår inte vad lånen hade använts till.475 

Sammanlagt redovisas pantsatta silverföremål i Rikets Ständers Bank i 19 
bouppteckningar (av 426), varav tolv under 1830–50-talen, vilket visar att det 
trots allt inte var särskilt vanligt. Det fanns dock familjer som hade pantsatt så 
mycket som 1–2 kg silver. Formellt kallades lånen som erhölls mot pant hos 
Rikets Ständers bank ”lån mot pant av vågförda effekter”, men i bouppteck-
ningar förekommer ofta termen ”silverlån”.476 

Granskningen i föregående kapitel av böndernas tillgångar visade att i stort 
sett samtliga bondefamiljer i Torstuna ägde silverföremål under åren 1770–
1870. Silvret hos bönderna fyllde flera funktioner, det var dels statusföremål, 
men kunde också snabbt omvandlas till kontanter, antingen genom pantsätt-
ning eller genom försäljning. 
  

                               
474 Brisman et al. (1931), s. 122‒123. 
475 Bouppteckning FII:7, s. 22‒26, Torstuna häradsrätt, ULA. 
476 Davidson (1931), s. 32; Exempel på skuld till Silverbanken kan ses i en bouppteckning från 
1830: Bouppteckning FII:24, s. 78, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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Fastighetslån 
Torstunabönderna hade lånat i bank sedan 1700-talet och när Riksbanken på 
1810- och 1820-talen öppnade för nya kreditformer var bönderna tidigt ute att 
använda dem. I september 1815 utfärdades kungörelsen om att lån kunde läm-
nas mot säkerhet i jordbruksfastigheter.477 Riksbanken hade i och för sig er-
bjudit krediter mot inteckning under 1700-talet, ”för pantsättning av fast egen-
dom” men de hade legat nere sedan 1770-talet och i praktiken hade bara 
ståndspersoner kunna erhålla dessa lån.478 Fastighetstaxeringen som infördes 
1810 förändrade detta, och från 1815 var det således möjlighet att belåna alla 
fastigheter med ett taxeringsvärde. 

I maj 1816, således bara drygt ett halvår efter kungörelsen, gjordes de första 
inteckningarna i bondeägda fastigheter i Torstuna länsmansdistrikt på grund 
av fastighetslån.479 Inteckningen gjordes i häradsrätten och lånet kunde uppgå 
till en tredjedel av jordbruksfastighetens värde, och till maxbeloppet 6000 
riksdaler banco per låntagare. Låneräntan för fastighetslånen var fyra procent 
och amorteringen på kapitalet var två procent.480 Fastighetslånen hade således 
en lägre ränta än de sex procent som var den gängse räntesatsen på den privata 
kreditmarknaden. Lånen var utan tvivel (bortsett möjligen från de så kallade 
silverlånen i Riksbanken) de mest ekonomiskt fördelaktiga krediter som de 
jordägande bönderna kunde erhålla, med låg ränta och lång amorteringstid. 
Banken kunde dock säga upp fastighetslånen att betalas tillbaka efter 6 måna-
der.481 På skuldebreven för fastighetslånen antecknades den intecknade jorde-
gendomens ägare. Om det var en fastighet som ägdes gemensamt av make och 
maka antecknades bägge namnen och de skrev båda under med namnteckning 
eller bomärke.482 

Under tidigt 1820-tal var Rikets Ständers bank i stort behov av att stärka 
det svenska myntvärdet vilket bland annat åstadkoms genom att banken för-
värvade silver. Därför bestämdes att under ett antal år skulle låntagarna göra 
sina amorteringar på fastighetslånen delvis i silver. Tre procent av amorte-
ringen skulle låntagaren betala uti Swenskt silfwermynt eller deremot svarande 
Lodtal myntbart Silfwer, reducerat till Riksdaler efter nuvarande skrot och 
korn… med inalles 66 2/3  procent i silfver af den utlånte summan.483 Silver i 
form av skedar och bägare kunde således användas som avbetalning på Riks-
bankslånen. Fastighetslånen från Riksbanken som erhölls mot inteckning i 
fastighet analyseras vidare i nästa kapitel. 

                               
477 Brisman et al. (1931), s. 149; Nygren (1981), s. 25. 
478 Utterström (1957), s. 591; Adamson (1966), s. 152ff.; Gadd (2000), s. 327. 
479 Inteckningsprotokoll AII c:1, 1801‒1823, Torstuna häradsrätt, ULA. 
480 Nygren (1981), s. 22; Utterström (1957), s. 590ff. 
481 Adamson (1966), s. 156; Brisman et al. (1931), s. 149. 
482 Konkursakter FIVa, Torstuna häradsrätt, ULA. 
483 Brisman (1908), s. 191. 
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Lån från Rikets Ständers Banco Discontverk 
Den tredje lånemöjligheten för bönderna från Riksbanken, var så kallade dis-
kontolån från Rikets Ständers Banco Discontverk. Sådana påträffas i boupp-
teckningarna efter Torstunabönder tidigast under 1820-talet. År 1800 instifta-
des i Sverige ett Allmänt discontverk. Från 1815 benämndes lånerörelsen Ri-
kets Ständers Banco Discontverk. Det var formellt fristående från Riksbanken 
men var i praktiken en avdelning av den. Det fanns också privata så kallade 
diskonton i Göteborg och i Malmö, varav den senare gick omkull 1817.484 

Enligt Gustaf Utterström var Bankodiscontens lånerörelse från och med 
1820-talet och ett par årtionden framåt betydelsefull för jordbrukare. Den un-
derlättade den svåra ekonomiska situationen som jordbruket hamnade i under 
1820-talet. Utterström menar således att lånen från Discontverket togs av bön-
derna i defensivt syfte för att klara av de ekonomiska trångmål som de riske-
rade att hamna i med lägre spannmålspriser. Utterström betonar också de eko-
nomiska riskerna som bönderna utsatte sig för när de lånade från Bankodis-
konten.485 Risken utgjordes av att lånen var kortfristiga, på sex månader, även 
om de i och för sig kunde förlängas efter förfrågan.  

Eftersom åkerbruket följer odlingsåret och intäkterna faller ut när odlings-
året är slut, är såpass kortfristiga lån för en jordbrukare inte särskilt lämpliga. 
Räntan för diskontolånen var från 1823 fem procent, dessförinnan sex procent. 
Liksom fastighetslånen var också diskontolånen på maximalt 6000 riksdaler 
banco och krävde borgensåtagande av två borgensmän med egna fastighets-
tillgångar. Borgensmännens fastighetsinnehav och -värde antecknades på lå-
nehandlingarna, men det undersöktes inte om deras fastigheter var intecknade 
och belånade. Från 1820 bestämdes att omsättning av diskontolånen kunde gö-
ras ett par gånger, men att avbetalningen skulle ske årligen med en femtedel 
av det ursprungliga kapitalet. Det innebar att hela lånesumman skulle betalas 
tillbaka på 2,5 år.486 

Vi finner ett stort antal diskontolån i bouppteckningarna efter Torstuna-
bönderna. Det tidigaste innehades år 1822 av Eric Jansson i byn Vånsjö i Tor-
stuna socken som hade en skuld till Banco Discontverket om 240 riksdaler 
banco.487 

Under 1820- och 1830-talen hade var femte bondefamilj i undersöknings-
populationen tagit diskontolån från Riksbanken. Lånen blev betydligt vanli-
gare med tiden och under 1840- och 1850-talen hade hela 41 procent av bon-
defamiljerna sådana lån. Vissa familjer hade till och med flera diskontolån. 
Uppenbarligen var de mycket viktiga för kapitalförsörjningen hos bondefa-
miljerna. Skälen till varför de togs framgår dock inte av källorna. I bouppteck-
ningarna var skulderna till Banco Discontverket mellan 50 och 750 riksdaler, 

                               
484 Thörneblad (1903), s. 69ff.; Kärrlander (2011). 
485 Utterström (1957), s. 592‒593. 
486 Brisman et al. (1931), s. 137‒138; Andréen (1958), s. 64.  
487 Bouppteckning FII:20, s. 420‒432, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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men de var sannolikt delvis avbetalade. Från lånehandlingar i häradsrättens 
konkursmaterial framgår att vanliga kreditsummor på lånen var mellan 250 
och 750 riksdaler.488 Det var förhållandevis stora summor. Utifrån tidigare re-
sonemang bör de ha använts till någon form av investering. Samtidigt var som 
nämnts lånen kortfristiga och därför olämpliga att finansiera investeringar 
med, även om räntesatsen var förmånlig (fem procent). Att diskontolånen var 
så vanliga hos bondefamiljerna på 1840-talet då skördarna var sämre och den 
ekonomiska situationen mer ostadig för bondefamiljerna talar för att de togs 
för att täcka inkomstbortfall. Ytterligare en möjlighet är att de togs för att fi-
nansiera jordförvärv tillsammans med andra krediter. Fastighetslånen från 
Riksbanken tog ganska lång tid, flera månader, att erhålla för bondefamiljerna 
och möjligen kunde diskontolånen ha använts för finansiering tillfälligt. 

 En risk med diskontolånen var att de togs mot borgen. Det innebar att om 
låntagaren hamnade i ekonomiska trångmål och saknade utmätningsbara till-
gångar utmättes också borgensmännens tillgångar. Utmätnings- och konkurs-
handlingar visar att man borgade för varandra kors och tvärs. De visar också 
att det var vanligt att en och samma person kunde borga för flera olika lån. 

I november 1843 lånade Erik Matsson 300 riksdaler banco, ägare av ¼ 
mantal i Djurby ”värt 600 riksdaler”, som det antecknats på lånehandlingen. 
Lånet uppgick således till uppskattningsvis halva fastighetsvärdet. Lånet 
skulle betalas tillbaka på 6 månader genom insättning i Rikets Ständers Ban-
que och Banco-Attestens aflemnade sex Månader ifrån nedanskrifne dag. 
Bönderna Anders Carlsson i Nibble och Eric Larsson i Djurby lämnade borgen 
för Erik Matssons lån för en för bägge, och bägge för en i full borgen såsom 
för egen skuld. Det går inte att veta varför Erik Matsson tog diskontolånet, 
men om det var på grund av att familjen hade svårt att få ekonomin att gå ihop 
fram till nästa skörd bör det inte blivit lättare innan lånet skulle betalas till-
baka. Lånet omsattes men uppenbarligen hade familjen svårt att betala tillbaka 
det. Erik Matsson återfinns i kronofogdens exekutionsdiarier 1845 där det 
framgår att han också borgat för andra. Erik Matssons familj blev på 1840-
talet utfattig, blev av med gården och slutade som inhyses hos en soldat i 
samma by.489 

En dramatisk ökning av institutionella lån 
Krediter från Rikets Ständers Bank, Riksbanken, var således vanliga hos Tor-
stunabönderna. Från 1820 till 1869 hade mer än hälften, 55 procent, av de 
boupptecknade familjerna någon typ av skuld till Rikets Ständers bank, fas-
tighetslån eller diskontolån, ofta båda delarna. Som framgår av figur 6.5 ökade 
andelen skulder från institutionella kreditgivare hos Torstunabönderna mellan 

                               
488 Konkursakter FIVa 1840‒1842, 1843‒1845, 1846, Torstuna häradsrätt ULA. 
489 DIII 303 1846:VI, Landskansliet Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA; Husförhörsläng-
der AI:16 1844‒1848, s. 9, s. 19, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
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1770–1819 och 1820–1869, från fem procent av skuldsummorna till 30 pro-
cent. Figur 6.7 visar mer precist när ökningen ägde rum och hur utvecklingen 
såg ut för de tre grupperna. 
 
Figur 6.6 Procentuell andel skuld till institutionella kreditgivare hos bondefamiljer i 
socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1775‒1865, glidande 9-årsmedian 

 
Källa: Bouppteckningar FII:5‒36, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Figur 6.6 visar att familjerna i grupp III var extremt snabba på att låna i Riks-
banken då dessa möjligheter öppnade sig 1815. Redan 1830 utgjordes 40 pro-
cent av skulderna hos hushållen i grupp III av krediter från Riksbanken och 
andra institutioner. Drygt tio år senare hade andelen ökat till nästan 60 procent. 
Därefter minskade de institutionella lånens andel hos bondefamiljerna i grupp 
III fram till 1865. Kreditsummorna från Riksbanken och andra institutioner 
minskade dock inte utan växte, men de totala skulderna hos hushållen ökade 
ännu mer. 

Andelen skuld till Riksbanken hos familjerna i grupp I och II började inte 
att öka förrän i mitten av 1820-talet, men då mycket kraftigt. Under 1830- och 
1840-talen svarade skulderna till Riksbanken för i genomsnitt mellan 30 och 
40 procent hos grupp I och grupp II. Precis som hos familjerna med de största 
fastigheterna minskade andelen institutionella skulder hos dem under 1850- 
och 1860-talen. 

Familjer med större fastigheter (grupp III) hade således institutionella skul-
der i högre grad än hushållen i de två andra grupperna. Inte mindre än 74 pro-
cent av familjerna i grupp III hade mellan 1820 och 1869 skulder till Riksban-
ken, 49 procent av familjerna i grupp II och 47 procent av familjerna i grupp 
I. De genomsnittliga institutionella skulderna hos grupp III var 50 procent 
större än i grupp II och nästan 70 procent större än i grupp I. 
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Som nämnts fanns andra regionala institutionella kreditgivare för Torstu-
nabönderna, varav de militära kassorna Lantvärnskassan i Västerås och Väst-
manlands KnektLegomedelskassa var viktigast. Ett fåtal familjer hade tagit 
lån i Mälarprovinsernas bank, Enköpings sparbank, Allmänna Hypoteksban-
ken, och Barnhuskassan i Stockholm. Vissa institutioner, som Barnhuskassan, 
verkar inte ha krävt någon avbetalning av krediterna alls. Det finns krediter på 
samma summa som påträffas i källmaterialet under lång tid, även sedan skul-
den förts över till en ny ägare av fastigheten. Riksbanken däremot hade åter-
betalningskrav, även om amorteringstiden var lång för fastighetslånen. I detta 
avseende var således de institutionella kreditgivarna inte lika.490 

Analysen av Torstunaböndernas skulder, i synnerhet de från institutionella 
kreditgivare, bidrar med intressant och ny kunskap om deras agerande på kre-
ditmarknaden.  Bara några år efter att Riksbanken instiftade fastighetslånen 
återfinns dessa i bouppteckningar efter avlidna skattebönder i de studerade 
socknarna. Bönderna här var anmärkningsvärt tidiga i att använda de nya kre-
ditmöjligheterna från Riksbanken, vilket visar hur snabbt de reagerade på nya 
förordningar. Av allt att döma var de välinformerade om de offentliga låne-
möjligheterna. I nästa kapitel granskar jag närmare de lån som bönderna tog 
mot säkerhet i jord, och i synnerhet deras fastighetslån från Riksbanken. 

Vad var det som drev bönderna att ta lån i Riksbanken under 1820-talet, 
och i så stor omfattning? Flera orsaker är tänkbara. Det grundläggande är na-
turligtvis att det fanns ett kapitalbehov hos bondefamiljerna, som möjligen 
inte kunde tillgodoses på den privata kreditmarknaden. Analysen av familjer-
nas skulder visar att de privata krediterna i första hand erhölls från andra bön-
der lokalt. Möjligen innebar den sämre ekonomiska situationen för spann-
målsbönderna på 1820-talet att det fanns mindre kapital att låna ut lokalt, att 
det rådde penningbrist helt enkelt. 

Minst lika viktigt incitament bör varit att de nya lånevillkoren i Riksban-
ken, åtminstone avseende fastighetslånen, var synnerligen fördelaktiga. Som 
tidigare nämnts var räntan på fastighetslånen bara fyra procent och diskonto-
lånen hade fem procent ränta mot de gängse sex procent på den privata kre-
ditmarknaden. Också fastighetslånens långa amorteringstid på 30 år bör ha 
varit attraktiv. Sannolikt var det en kombination av Riksbankens fördelaktiga 
villkor och bristen på lokalt kapital som fick bönderna att låna i banken. Av-
slutningsvis i detta kapitel prövar jag statistiskt ett antal faktorer som hade 
betydelse för böndernas skuldsättning. Det visar att de familjer som hade en 
större andel fastighetslån i genomsnitt hade större skulder, vilket kan tolkas 
som att de ”billiga” fastighetslånen medförde att bönderna faktiskt lånade mer.   

                               
490 Jämför Adamson (1966), s. 156. Adamson tar som exempel på vanliga institutionstyper upp 
”Allmänna änke- och pupillkassan” och ”Arméns pensionskassa” som kreditorer som i regel lät 
beviljade lån så länge som det behagade låntagaren. 
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Det är möjligt att det fanns jordägare som själva inte hade direkta kapital-
behov som tog fastighetslån för att låna ut med förtjänst på den privata kredit-
marknaden. Det var dock inte gratis att ta fastighetslånen, avgiften var 66 riks-
daler banco. Huruvida fastighetslånen togs av jordägare i syfte att låna ut 
pengar är svårt att fastställa. För att undersöka om det var vanligt bland bön-
derna i Torstuna länsmansdistrikt har jag prövat korrelationen mellan andelen 
fordringar av hushållens bruttotillgångar och andelen fastighetslån av total 
skuld. Frågan är således om de bönder med större andel fastighetslån också 
lånade ut mer av sina tillgångar. Testet visar ingen signifikant korrelation, vil-
ket talar för att fastighetslånen snarare användes av låntagaren själv.491 

Varför hade då Torstunabönderna en betydligt större andel institutionella 
lån än vad som visats för bondehushåll i andra svenska regioner under samma 
tid? Skillnaderna är uppseendeväckande stora. Ovan refererades vad som vi-
sats i fråga om svenska bönders institutionella krediter under 1800-talet i 
andra områden, i genomsnitt var de vanligen bara några enstaka procent av de 
totala skulderna. En förklaring till att Torstunabönderna lånade i större ut-
sträckning i Riksbanken än bönder i andra områden kan ha varit närheten till 
Stockholm där Riksbanken fanns. Eftersom bönderna bland annat sålde 
spannmål i huvudstaden så kan besöken varit flera per år. 

En annan möjlig förklaring finns i jordbrukets kommersialiseringsgrad. 
Skattebönderna i Torstuna länsmansdistrikt var vana marknadsaktörer, de be-
vakade prisnivåerna på jordbruksprodukter och sålde spannmål bland annat i 
Stockholm. De var välorienterade om lånemöjligheter som offentliga kredit-
givare kunde erbjuda, de hade lånat i bank sedan åtminstone 1700-talet. Kre-
diter hos skattebönder i Mälardalen har tidigare inte undersökts. Det är väl 
känt att stora summor lånades ut av Riksbanken efter 1815 i form av fastig-
hetslån och det är högst troligt att skattebönder i Mälardalen erhöll en ansenlig 
del av dessa.492 

Lokala kassor 
Lokala by- och sockenbaserade kassor finns bland kreditgivarna även till Tor-
stunabönderna. Vi återfinner de vanliga kyrkokassorna, fattigkassorna och 
spannmålsmagasinen. Torstuna socken hade även en tornbyggnadsfond, som 
samlade medel till byggande av ett nytt kyrktorn, och det fanns till och med 
ett par bykassor. Knappt en tredjedel av familjerna i undersökningspopulat-
ionen hade lån, kontant eller i spannmål, i någon av de lokala kassorna eller i 
sockenmagasinen.493 

Skuldsummorna per hushåll varierade. Majoriteten av skulderna till kyrko-
kassorna var små, även om några enstaka familjer hade lån på flera hundra 
                               
491 r=0,04 (p=0,57). 
492 Nygren (1981), s. 25; Utterström (1957), s. 594‒595 
493 Skulder som tagits i sockenmagasinen var i spannmål, men i bouppteckningarna översattes 
skulderna i riksdaler (banco eller riksmynt). I de fall då detta inte gjorts har jag omvandlat 
spannmålen till riksdaler enligt det aktuella årets markegångstaxor. 
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riksdaler. Räknar man samman lån från kyrkokassorna med lån i spannmål 
från sockenmagasinen kunde dock skulderna nå upp till ett par hundra riksda-
ler. Sett till hela hundraårsperioden svarade skulder till lokala kassor för fyra 
procent av familjernas totala skulder. 

En speciell form av krediter som finns upptagna i några bouppteckningar 
var undsättningslånen som gavs i samband med 1845 års missväxt. Lånen togs 
av socknarna gemensamt och de låntagande bönderna blev skyldiga den aktu-
ella socknen. Summorna var relativt små, mellan tio och 60 riksdaler banco.  

Skulderna till de lokala kassorna utvecklades på ett annat sätt under den 
studerade perioden än skulderna till de nationella och regionala kreditgivarna. 
I förhållande till familjernas totala skuld var den andel som lånats från lokala 
kassor bara mellan ett par procent och till knappt tio procent, med ett flertal 
toppar och dalar. De som framför allt lånade ur de lokala kassorna var familjer 
med små och mellanstora jordbruksfastigheter. Nästan en fjärdedel av dem 
hade skulder i de lokala kassorna, medan 18 procent av familjerna med stora 
jordbruksfastigheter hade sådana skulder. Lån från sockenmagasinen visar att 
sådana spannmålslån betydde mest för familjerna med små fastigheter medan 
bara 14 procent av familjerna med de större gårdarna lånade ur sockenmaga-
sinet. 

Privata fordringsägare 
Majoriteten av de privata fordringsägarna var andra jordägande bönder (män) 
från den egna socknen eller närliggande bygden. Det var vanligt med släktskap 
mellan de som hade kreditrelationer med varandra. Att ägare av små- och mel-
lanstora jordbruk i det nära grannskapet var viktiga kreditgivare för varandra 
under 1800-talet har konstaterats avseende andra delar av Sverige.494 Tillgäng-
ligt kapital som kunde lånas ut fanns uppenbarligen inom den egna bonde-
gruppen och de kunde åtminstone till en del fylla kapitalbehovet hos bönderna. 
Jag har inte specifikt undersökt hur stor del av de kreditgivande bönderna som 
också var aktiva jordbrukare. Men av analysen av familjernas fordringar fram-
går att många av de aktiva jordbrukarna lånade ut eller gav kredit på ansenliga 
summor. 

En stor del av de privata långivarna kom ur låntagarens släkt (huvudsakli-
gen syskon/svågrar) och skuldsättningen uppkom framför allt i samband med 
arvsöverlåtelser av jordbruksfastigheter, vilket behandlas nedan.495 Andra per-
soner som lånat ut pengar till bondefamiljerna var ett fåtal lokala tjänstemän 
som länsmän, kronofogdar och militärer. Prästerskapet förekom i ringa om-
fattning som fordringsägare, liksom frälse ståndspersoner. Skulder till soldater 
och torpare var inte heller särskilt vanliga. När det förekom var det i regel 

                               
494 Köll (1983), s. 64; Svensson (2001), s. 162‒163; Nibon (2016). 
495 Se kapitel 5. Jämför Hemminki (2012), s. 390‒392. 
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smärre summor, oftast innestående lön. Skulden kunde också vara rest på sol-
datlegan, det vill säga den utgift som drabbade roten i samband med lejandet 
av knekt. 

Änkor förekommer som fordringsägare i drygt en tiondel av bouppteck-
ningarna. Inte sällan fanns släktskap mellan änkan och de skuldsatta. Andra 
kvinnor som fordringsägare var soldatänkor och prästfruar. Skulderna kunde 
vara på både mindre och större summor. Det är svårt att bedöma på vilket sätt 
skulderna uppkommit, om det var genom affärstransaktioner eller rena lån. 

Hos Torstunabönderna är avsaknaden av privata kreditgivare från de när-
belägna städerna Västerås, Sala och Uppsala påfallande (oräknat köpmän i 
Enköping och Västerås). För hela perioden fanns endast en handfull skulder 
till privatpersoner i städerna Uppsala, Stockholm, Falun och Gävle. 

Anders Perlinge har visat att den privata, lokala kreditmarknaden innehöll 
många formella kreditrelationer.496 Det överensstämmer med förhållandena i 
Torstuna. Många kreditrelationer mellan privatpersoner här ger intryck av att 
ha varit formaliserade, det vill säga med skrivna reverser, och hos jordägare 
många gånger med inteckningar i häradsrätten. Skrivna reverser var den van-
ligaste säkerheten för krediter som omnämns i bouppteckningarna, men det 
anges också skulder efter bok, räkning och förskrivning. Jag har dock inte stu-
derat detta systematiskt eftersom den frågan ligger utanför forskningsuppgif-
ten. Pantsättning av silver och andra föremål förekom till både privatpersoner 
och till institutioner, och bönderna gick i borgen för varandra. En ränta om sex 
procent var praxis, oavsett om parterna var släkt eller inte och kreditrelationer 
inom familjen ger intryck av affärsmässighet. 

Skulder för jordförvärv 
I kategoriseringen av Torstunaböndernas skulder valde jag att lägga samman 
skulder för ”återstående köpeskilling” (det vill säga krediter för jordköp) och 
stora skulder till privatpersoner. Orsaken är att jag även tolkar de senare som 
skulder för jordförvärv. Motivet är att så stora summor knappast kan ha an-
vänts av hushållen till något annat än att förvärva jord. I nästa kapitel under-
söker jag specifikt de lån som intecknats i häradsrätten, så kallade inteckning-
slån. Dessa tolkar jag också som att de troligen till största delen var för jord-
förvärv och många av de stora privata skulderna som återfinns i bouppteck-
ningarna hade intecknats i gäldenärens fastighet som säkerhet. I kapitel 7 
diskuteras krediter för jordförvärv mer ingående. Här tar jag upp de stora pri-
vata skulderna som återfinns i bouppteckningarna. 

Mellan 1770–1819 och 1820–1869 ökade de stora privata skulderna och 
skulder för återstående köpeskilling med drygt 50 procent (se figur 6.5). Min 
tolkning är att allt mer kapital behövdes för att finansiera böndernas jordhan-
del. 
                               
496 Perlinge (2005), s. 69‒85. 
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De privata skulderna för jordköp kunde vara krediter från syskon som lösts 
ut ur släktgården, eller andra säljare som lämnat kredit på köpeskillingen. San-
nolikt var det normala att köparen av en fastighet endast betalade delar av 
köpeskillingen och fick resterande belopp på kredit av säljaren. Analysen av 
lagfarterna som presenterats i kapitel fem visar att jordpriserna steg i det stu-
derade socknarna fram till mitten av 1830-talet. Med en prisökning på jord 
blev familjerna å ena sidan relativt sett mer förmögna, men å andra sidan kräv-
des också mer resurser för att lösa ut syskon ur fastigheter och för andra jord-
förvärv. Under perioder med stigande jordpriser medförde köpen av jord ett 
ökat kreditbehov hos bönderna. Då jordpriserna ökade bör det också ha blivit 
svårare att betala tillbaka hela köpeskillingen inom ett fåtal år, vilket tycks ha 
varit det vanliga förfarandet mellan privatpersoner och släktingar. Förutom 
den kredit som säljaren gav, bör också lån av andra ha tagits för att täcka kö-
peskillingen. 

Mellan 1780 och 1815 steg jordpriserna i det studerade distriktet med över 
350 procent. Den genomsnittliga skuldsättningen hos bondefamiljerna ökade 
inte under samma period, vilket kan tolkas som att bondefamiljerna kunde be-
tala mer för jorden utan att de behövde skuldsätta sig mer. Hur var det möjligt? 
Hur kunde de dyrare jordförvärven göras utan större krediter? Under denna 
period var spannmålsjordbruket särskilt lönsamt. Spannmålspriserna var ex-
ceptionellt höga vilket talar för att böndernas inkomster var goda. De bör vara 
förklaringen till att man kunde finansiera dyrare jordköp utan större krediter. 

Lagfartsmaterialet i Torstuna häradsrätt visar att jordtransaktioner mellan 
släktingar i form av köp var vanligt mellan 1770 och 1869 och att den vanlig-
aste jordtransaktion med en köpesumma inom familjerna som väntat var en 
transaktion mellan syskon. Förklaringen var den dominerande arvspraxisen 
där alla barn ärvde jord i teorin, men bara ett av dem tog över och brukade 
föräldragården. Syskonet som tog över hemgården löste därefter ut sina sys-
kon genom köp.497 Sådana transaktioner innefattade inte hela gårdsbruk utan 
var andelar av gårdar som i praktiken bara kunde säljas till den som hade bruk-
ningsrätt på hemmansdelen. Likväl fick andelarna en köpeskilling och ett pris 
som var mer eller mindre marknadsmässigt. 

Efter 1850 steg andelen stora privata skulder (inklusive för köpeskilling) 
av böndernas totala skulder. Ökningen skedde samtidigt som de institutionella 
skuldernas andel minskade 1850–1865. De privata stora krediterna ersatte de 
institutionella skulderna. Det verkar som om det blev ett skifte i fråga om bön-
dernas kreditmarknad/kreditvanor under 1850-talet, att man gick över från in-
stitutionella lån till privata. Det bekräftas i analysen av häradsrättens inteck-
ningshandlingar, som jag redogör för i nästa kapitel. 

                               
497 Jämför Holmlund (2007), s. 123‒125, s. 144‒150. 
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Små och mellanstora privata skulder 
De mellanstora skulderna hos bondefamiljerna har jag satt till en summa mel-
lan 50 och 800 riksdaler, räknat i 1820 års penningvärde. De mellanstora pri-
vata skuldernas andel hade en annan utveckling än de stora privata skulderna. 
Figur 6.5 visar att de mellan 1770–1819 och 1820–1869 inte förändrades till 
storlek. Däremot minskade de mellanstora skuldernas andel av de totala skuld-
summorna eftersom de senare ökade så kraftigt. Minskningen från och med 
1820-talet överensstämmer i tid med ökningen av andelen institutionella skul-
der hos hushållen. Kan de institutionella krediterna delvis ha ersatt de privata 
mellanstora krediterna? 

Av häradsrättens inteckningsprotokoll framgår att 38 av 116 (38 procent) 
institutionella krediter på 1820-talet, från i första hand Rikets Ständers bank, 
var på mellan 50 och 800 riksdaler och således mellanstora skulder enligt min 
gränsdragning. I de allra flesta fall saknas i bouppteckningarna uppgift om 
orsakerna till både institutionella och privata skulder, men i 114 fall framgår 
det vad krediterna använts till. Det rör sig i samtliga fall om små eller medel-
stora skulder. Av dessa 114 var 34 skuldposter för byggmaterial som timmer, 
bräder och tegel eller i ett par fall delar eller hela byggnader. Till krediter för 
byggnation eller liknande investering kan också räknas åtta skuldposter för så 
kallade skogsparker och skogslotter, vilka dyker upp första gången på 1830-
talet. De rörde sig om smärre summor om mellan tio och 30 riksdaler banco. 
16 skulder var uppkomna i samband med arrende och hälftenbruk. Sju var på 
grund av kostnader i samband med laga skiftet, och ett fåtal hade sin grund i 
köp av kreatur eller spannmål. 

Många smärre skulder hos traktens bondefamiljer var som väntat inte upp-
komna som rena penninglån. Kontanta lån förekom förvisso, men detta redo-
visas sällan explicit i bouppteckningarna. En betydande andel av antalet skul-
der bör ha uppkommit i samband med affärstransaktioner med andra bonde-
hushåll i trakten då egenproducerade varor och tjänster såldes och köptes. 
Många av dem kan föras till den grupp som Börje Hanssen benämner förtro-
endelån och var kopplade till böndernas dagliga försörjning. De bör inte tolkas 
som uttryck för ekonomisk brist, utan visar snarare hur den lokala ekonomin 
fungerade, genom ett omfattande produkt- och tjänsteutbyte.498 

                               
498 Hanssen (1977), s. 40ff. 
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Förmyndarmedel och skulder för arv 
En särskild typ av skulder som återfinns hos bondefamiljerna är sådana som 
uppkommit genom att den avlidne eller, i de fall det var en kvinna som bo-
upptecknades, den avlidnas make var förmyndare.499 De så kallade förmyndar-
medlen som redovisas som skulder var således inte resultatet av en aktiv låne-
handling från bondefamiljens sida utan var kapital som ägdes av myndlingen 
eller pupillen som de också kallades, och som förmyndaren förvaltade. Om 
förmyndaren avled måste en sammanställning göras av pengarna som hade 
förvaltats och en ny förmyndare utses. Myndlingarna var oftast faderlösa barn 
eller ogifta kvinnor. Förmyndarmedlen var en viktig del av den förmoderna 
kreditmarknaden. Förmyndaren som förvaltade kapitalet kunde antingen an-
vända det själv, mot ränta, eller låna ut det.500 

Många av de jordägande bönderna i undersökningsområdet var förmyndare 
och förmyndarmedel som hade förvaltats av den avlidne eller, dennas make 
redovisas i bouppteckningarna. Förmyndarmedlen som återfinns där kunde 
uppgå till flera hundra riksdaler. Att de förvaltade beloppen kunde vara så 
stora kan förklaras av att socknarna var ett skattebondeområde där barn till 
avlidna bönder kunde få avsevärda arv, som alltså förvaltades av en förmyn-
dare fram till dess att barnen blev myndiga. 

 Förmyndarmedel finns redovisade hos en tredjedel av familjerna i grupp 
III, i grupp II hade 17 procent av familjerna skulder för förmyndarmedel och 
i grupp I var andelen 13 procent. Det var således vanligare att vara förmyndare 
hos bönderna i grupp III, det vill säga bland bönder med stora jordegendomar. 
Förmyndarna i grupp III hade inte bara fler uppdrag som förmyndare utan de 
förvaltade också större summor åt sina myndlingar. I grupp III var summorna 
50 procent större än i grupp I, med grupp II däremellan. 

Förmyndare kunde både sälja och köpa fastigheter för en myndlings räk-
ning, liksom de kunde belåna en fastighet som ägdes av minderåriga. Sara 
Matsdotter i Hyvlinge avled 1812. Hennes make Carl Ersson hade flera för-
myndaruppdrag: för den avlidna bonden Jan Olssons dotter i Kävlinge, mjöl-
naren Forsströms två barn och för två döttrar till den avlidna rusthållaren Lars 
Erssons i Vappeby. Sammanlagt uppgick förmyndarmedlen för de fem omyn-
diga till 1427 riksdaler riksgäld. Det var lika mycket som Carl Erssons egen 
fastighet värderades till i bouppteckningen. Som nämnts kunde förmyndarna 
både köpa och sälja jord för sina myndlingars räkning. De två döttrarna till 
rusthållaren i Vappeby, Stina och Sara, hade ärvt jord och 1806 sålde förmyn-
daren Carl Ersson den till deras halvbror för en summa av 246 riksdaler 
banco.501 Förmyndarna kunde också ta banklån för sina myndlingars räkning. 

                               
499 Att skulder på grund av förmyndarskap även redovisades i bouppteckningar efter kvinnor är 
ett stöd för att det var hela familjens skuld som redovisades och inte enbart den avlidnes ef-
tersom kvinnor inte kunde vara förmyndare. 
500 Perlinge (2005), s. 85; Ighe (2007), s. 123f., s. 203. 
501 Lagfartsprotokoll AIIb:1, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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Den förste som tog ett fastighetslån i Riksbanken 1816 var förmyndaren Olof 
Ersson som för två minderåriga jordägares räkning, de två syskonen Carl och 
Anna Lisa 15 år och 13 år gamla lånade 500 riksdaler specie.502 

Auktionsköp och krediter från handlare 
Den del av skuldsättningen som uppkommit genom köp av produkter från 
köpmän och hantverkare var ekonomiskt sett mycket liten och stod under hela 
hundraårsperioden endast för två procent av skuldsummorna (se figur 6.5). 
Även om andelen förblev liten fördubblades ändå skuldsummorna till olika 
handelsmän under andra halvan av perioden. Under de första studerade 50 
åren (1770–1819) hade var sjätte familj skulder till handlare, medan var tredje 
familj var skyldig någon köpman under de påföljande femtio åren. Skulderna 
var överlag små och härrörde från köpmän i Västerås och Enköping och några 
i några enstaka fall i Stockholm. Vissa mer långa skuldrelationer fanns till 
handlare från Västergötland. Skulderna till handlare kunde vara av två slag: 
antingen hade bönderna köpt varor på kredit, eller så hade de sålt spannmål 
till handlare och fått betalt i förväg.503 

Talrika auktionsinrop gav också upphov till skulder, nästan en tredjedel av 
familjerna hade skulder för inropade varor på auktioner i närområdet, vilket 
visar hur vanlig denna form av handel var. Sammantaget finns 158 auktions-
skulder redovisade hos de boupptecknade hushållen, men för bara tolv fram-
går vad man hade ropat in. Oftast var det fråga om livdjur och spannmål, men 
det kunde också vara kläder, hemtextilier och redskap. Summorna som hus-
hållen var skyldiga på grund av auktionsinrop var på mellan någon enstaka till 
hundratals riksdaler.504 Av de totala skuldbeloppen hos hushållen under hela 
hundraårsperioden utgjorde krediter för auktionsinköp endast två procent. 

Faktorer som påverkade kapitalbehov och skuldsättning 
Efter genomgången av de olika skuldkategorierna och kreditgivarna hos Tor-
stunabönderna skall faktorer och orsaker som påverkade familjernas kapital-
behov och skuldsättning prövas. Tidigare i kapitlet redovisade jag att den ge-
nomsnittliga skulden per bondefamilj ökade kraftigt från 1810-talet fram till 
1860-talet. Varför ökade kredit- och kapitalbehoven hos bönderna och vad var 
det som gjorde att krediterna blev en större och viktigare del i deras ekonomi? 
För att försöka svara på det har jag utifrån data i de analyserade bouppteck-
ningarna tillsammans med prisuppgifter och uppgifter om avkastning gjort en 

                               
502 Inteckningsprotokoll AIIc:1, Torstuna häradsrätt, ULA. 
503 Svensson (2001), s. 135; Åmark (1915), s. 43, s. 48. 
504 Auktionskrediterna erhölls från auktionsförrättaren. Att flera hushåll i populationen varit 
auktionsförrättare framgår av bouppteckningarna. Se: Ulväng, Murhem, Lilja (2013), s. 77ff. 
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regressionsanalys med skuld mätt i riksdaler riksgäld som den beroende vari-
abeln. Jag har använt en regressionsmodell med flera variabler där följande 
variabler har testats för att förklara skuldsättningen hos bondefamiljerna. 

1. Mantal. Storleken på fastighetsinnehavet bör ha påverkat familjernas 
skuld. Eftersom det krävdes mer kapital för att förvärva en större fastighet bör 
mantalet ha inverkat positivt på skulden. Det förutsätter att den ägda jorden 
inte ärvdes utan att jordförvärv var förenat med en kapitalkostnad. Min analys 
av jordmarknaden i Torstuna visar att det var vanligt med köpetransaktioner, 
liksom att det var vanligt att lösensummor betalades inom familj och släkt, 
och dessutom till ett förhållandevis högt pris (se figur 5.1 och figur 5.3).  

2. Ålder på den boupptecknade. Tidigare forskning har pekat på hushållens 
livscykel som en viktig faktor för skuldsättning.505 Jag har därför valt ålder på 
den boupptecknade som en variabel som kan visa eventuella livscykelmönster 
i skuldsättningen. Då hushållet var ungt var sannolikt etableringskostnaderna 
för jordbruksdriften stora, både för inventarier, kreatur och jord. Med stigande 
ålder kan skulden förväntas ha minskat eftersom avbetalningar på skulder för 
jordförvärv kunde göras. I den studerade populationen ingår personer som av-
led vid en ålder mellan 22 och 65 år. Det är åldern när den boupptecknade 
avled som används som variabel. 

3. Jordpris. Stigande jordpriser var sannolikt den viktigaste faktorn för bön-
dernas ökade kapitalbehov. I kapitel 5 redogjorde jag för den kraftiga prisök-
ningen i Torstuna länsmansdistrikt från omkring sekelskiftet 1800 (se figur 
5.3 och 5.4). Mellan år 1800 och 1860 femfaldigades jordpriserna. De kan 
därför förväntas ha haft en positiv inverkan på skulderna. Jag använder jord-
priset fem år tidigare jämfört med respektive år för bouppteckningarna. Det 
bygger på antagandet att jorden hade förvärvats några år innan den bouppteck-
nade avled. 

4. Intäkt från spannmålsproduktionen. Bondehushållens intäkter från 
spannmålsproduktionen kan förväntas ha påverkat skuldsättningen. Om intäk-
terna från produktionen ökade kan man förvänta sig att skulderna minskade 
eftersom överskottet kunde användas till att göra avbetalningar på lån.  På 
liknande sätt bör också behovet av att ta lån ha varit mindre om jordköpen 
gjordes under år med stora intäkter från spannmålsförsäljningen. Ett mått på 
intäkterna har beräknats genom att multiplicera respektive års korntal på råg 
med priset på råg för samma år. Precis som för jordpriserna har intäkten fem 
år före respektive bouppteckning använts. Om intäkterna blev mindre från 
spannmålsförsäljningen, på grund av missväxt, kan skulderna ha förväntas ha 
ökat för att hushållen behövde lån för att klara inkomstbortfallen. 

5. Värdet på lösöret. En femte variabel som valts är värdet på familjernas 
lösöre. Tidigare har visats att familjernas lösöre ökade i värde under samma 
period som deras skulder ökade (figur 5.10 och figur 5.11). Jag vill därför 
undersöka om det finns något samband mellan skulder och lösöret.  
                               
505 Persson (1992), s. 250; Lilja (2004), s. 171. 



 183

6. Riksbankens fastighetslån. Jag vill slutligen undersöka vilken effekt de 
förmånliga fastighetslånen från Riksbanken hade på böndernas skuldsättning. 
Ledde de låga räntorna på riksbankslånen till att bönderna tog större lån än de 
i annat fall skulle ha gjort?  Jag testar andelen skuld i Riksbankens fastighets-
lån av familjernas totala skuld. Två dummyvariabler har också använts: bön-
der i grupp III och i grupp II. Tanken med detta är att undersöka om jordbruket 
storlek inverkade på skulden. Resultatet av regressionen redovisas i tabell 6.3. 
 

Tabell 6.3 Bestämningsfaktorer för skuldernas storlek (riksdaler) hos bondefamiljer 
i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda, åren 1783–1869 

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Konstant 1393,2 588,3 2,37 0,018 
Mantal 1009,5 274,9 3,67 0,000 
Ålder -26,320 6,258 -4,21 0,000 
Jordpris 5 år  
tidigare 33,476 5,833 5,74 0,000 

Intäkt 5 år tidigare -145,85 88,66 -1,64 0,101 
Rörliga tillgångar 0,3358 0,1126 2,98 0,003 
Andel riksbankslån 1368,7 371,4 3,69 0,000 
Grupp III 392,7 280,0 1,40 0,162 
Grupp II 12,2 166,3 0,07 0,941 
N=367  R2=0,43 F=36,1   

Total 366 988990180   

Resultatet i tabell 6.3 visar att regressionsmodellen ”förklarar” drygt 40 pro-
cent av variationen i skulderna (R2). Alla variablerna utom intäkt är signifi-
kanta, det vill säga de inverkar på variationen i hushållens skulder. De inverkar 
dessutom på det sätt som antogs i modellresonemanget. Variabeln mantal vi-
sar att för varje helt mantal som familjerna ägde var skulden drygt 1000 riks-
daler större. Variabeln för ålder har en negativ regressionskoefficient, vilket 
visar att skulderna var störst när jordbrukarna var unga och minskade allt ef-
tersom de blev äldre. Att skulderna var som högst då bondehushållet var rela-
tivt nybildat är rimligt och förväntat, och stämmer överens med ett livscykel-
perspektiv på hushållens investeringsbehov. Jordpriset hade som förväntat en 
positiv effekt på familjernas skulder, det vill säga att skulderna blev större ju 
högre jordpriset var. Storleken på intäkterna från spannmålsproduktionen ten-
derade att verka i motsatt riktning. I det fallet är dock inte regressionskoeffi-
cienten signifikant, men det är ändå intressant att notera att behovet att skuld-
sätta sig tycks ha varit mindre under år med goda skördar och höga rågpriser. 
Resultatet överensstämmer med att skuldsättningen var liten under perioden 
1790‒1810.  

Variabeln rörliga tillgångars värde var signifikant med en positiv regress-
ionskoefficient. För varje riksdaler som de rörliga tillgångarna var värda hos 
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familjerna ökade skulden i genomsnitt med 0,34 riksdaler. Att värdet på rör-
liga tillgångar hade en positiv effekt på skulderna antyder att mer välbärgade 
familjer hade högre skulder. 

Andelen skuld till Riksbanken i form av fastighetslån hade en positiv effekt 
på skulderna. För varje ytterligare procent skuldandel i fastighetslån ökade 
skulden med 13,69 riksdaler. De antyder att de förmånliga riksbankslånen 
ledde till att bondefamiljerna skuldsatte sig i större utsträckning än de annars 
skulle ha gjort. Båda variablerna mantal, jordpris och ålder tyder på jordför-
värv var den viktigaste faktorn för skuldsättningen hos bönderna i Torstuna 
länsmansdistrikt. Riksbankens fastighetslån bör också ha haft ett stort sam-
band med jordförvärv hos bönderna. 

Sammanfattning 
Undersökningen i detta kapitel har visat att omfattande förändringar i bonde-
familjernas nyttjande av lån och krediter ägde rum mellan 1770 och 1870. 
Krediter spelade en alltigenom större roll för hushållens ekonomi under loppet 
av de studerade hundra åren. Förändringen skedde under relativt kort tid. Un-
der bara ett par decennier i början av 1800-talet ökade den genomsnittliga 
skulden hos bondehushållen dramatiskt.  

Under perioden 1770–1815 var en fjärdedel av bondefamiljerna helt skuld-
fria. Generellt hade bondefamiljerna då förhållande små skulder, åtminstone 
jämfört med senare. Variationen mellan olika familjer var dock stor. Den ge-
nomsnittliga skuldkvoten var bara 10 procent, det vill säga skulderna uppgick 
till omkring en tiondel av hushållens totala tillgångar.  

Från 1810-talet inleddes en kraftig stigning av skuldsättningen hos bön-
derna. Mellan 1820 och 1830 steg skuldkvoten från i genomsnitt tio procent 
till 30 procent av hushållens tillgångar. Därefter ökade den något ytterligare 
och var som högst under åren 1845–1855. 

Det var stora skillnader i skulder mellan familjer med olika stora jordbruks-
fastigheter, men skuldkvoten skiljde sig inte lika Hos de mer förmögna bon-
defamiljerna skedde en kraftig skuldökning mellan 1815 och 1825. Bland fa-
miljer med mindre jordegendomar var skuldökningen långsammare och ökade 
från mitten av 1820-talet. Gruppen med minsta jordbruksfastigheterna var i 
genomsnitt mest skuldsatta i förhållande till sina tillgångar under åren 1815–
1869. 

Under den studerade perioden skedde förändringar på böndernas kredit-
marknad. Krediter och lån från privatpersoner dominerade hos bondefamil-
jerna under hela den studerade perioden. De lokala kreditnätverken, som i 
första hand bestod av skattebönder i den egna socknen, var mest betydelse-
fulla. I synnerhet gavs lån och krediter inom familjen. Många av de större 
krediter som gavs inom familjer rörde jordförvärv.  
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Även om de privata krediterna dominerade bland Torstunaböndernas skul-
der, både till antalet och till summorna, är det förändringen i hur bönderna 
nyttjade den institutionella kreditmarknaden som är det mest anmärknings-
värda. I mitten av 1810-talet öppnades en ny kreditmarknad för bönderna då 
så kallade fastighetslån från Riksbanken blev tillgängliga. Fastighetslånen var 
förmånliga med låg ränta och lång amorteringstid och togs med jord som sä-
kerhet. Även banklån mot borgen från Rikets Ständers Banco Diskontverk 
blev vanliga hos bönderna i Torstuna från 1820-talet och framåt. En stor andel 
av bondefamiljerna, såväl bland de mest stora som mindre jordbruksfastig-
heter tog sådana lån. Bondefamiljerna lånade från och med 1820-talet allt mer 
från institutioner, framför allt från Riksbanken, men även militära fonder var 
viktiga kreditgivare. Kring år 1850 svarade institutionella lån för i genomsnitt 
nästan 40 procent av familjernas totala skuldsättning. Bönder med stora jord-
bruksfastigheter hade en större andel institutionella krediter. 

Kyrkokassor och sockenmagasin var också viktiga kreditgivare hos bonde-
hushållen. Lånen var överlag små men knappt en tredjedel av familjerna hade 
sådana lån. Auktionsskulder och krediter från handlare i närliggande städer 
var också vanliga. 

En sambandsanalys mellan hushållens skulder och ett antal faktorer visar 
att företeelser som var kopplade till hushållens jordinnehav som väntat hade 
stor betydelse för skuldsättningen. För det första var storleken på jordbruks-
fastigheten betydelsefull för skuldens storlek. Mer jord innebar i genomsnitt 
större skulder. Vilken fas i livscykeln som hushållet befann sig i hade också 
betydelse. Bondefamiljerna hade störst skulder då de var unga och nyligen 
hade bildat hushåll. Då var utgifterna för jord och andra etableringskostnader 
stora. Slutligen visade analysen att ökande jordpriser hade ett samband med 
skuldernas storlek. 
 

Figur 6.7 Privat revers 
från oktober 1820. An-
ders Hellsten i Spånga lå-
nar 31 riksdaler riksgäld 
av unge Eric Andersson i 
Myrsjö. Räntan är på sex 
procent och lånet ska be-
talas tillbaka i mitten av 
februari. Anders Anders-
son och Anders Brink är 
vittnen. 
Källa: FII:21, s. 190. 
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KAPITEL 7 
Sambanden mellan kredit- och jordmarknaden 

I detta kapitel undersöks sambanden mellan kredit- och jordmarknaden. Av-
sikten är att utreda i vilken grad krediter användes till att förvärva jord och 
varifrån ett sådant kapital i så fall kom. För att göra det undersöker jag lån och 
krediter som intecknades i bondefamiljernas jordbruksfastigheter. Det baseras 
på antagandet att majoriteten av sådana krediter användes till att finansiera 
jordförvärv. Analysen av inteckningslånen jämför jag med resultaten från 
undersökningen av lagfartshandlingarna om jordpriser och antal transaktioner, 
som jag redogjorde för i kapitel 5. 

Den tidigare redovisade analysen av bouppteckningarna visade att institut-
ionella krediter och stora privata lån svarade för tillsammans nästan 2/3 av 
bondefamiljernas skuldsättning åren 1820–1869. Ett rimligt antagande är att 
majoriteten av dessa förhållandevis stora krediter hade använts till att förvärva 
jord. Tidigare forskning har visat att stora privata krediter och lån från banker 
och andra institutioner ofta intecknades med jord som säkerhet.506 Det motive-
rar en undersökning av inteckningarna. Ytterligare en avsikt med kapitlet är 
att särskilt granska fastighetslånen från Riksbanken, vilka studien av boupp-
teckningarna har visat att bondefamiljerna tog i stor omfattning. Analysen av 
inteckningarna genomförs för perioden 1810–1870. Motivet till den kortare 
undersökningsperioden är att familjernas skuldsättning ökade från och med 
1810-talet. Jag vill undersöka hur det återspeglas i inteckningarna eftersom 
det kan bidra till att svara på vad krediterna användes till. Riksbankens fastig-
hetslån instiftades också på 1810-talet. 

Genom att kombinera uppgifter från inteckningsmaterialet med mina resul-
tat om böndernas jordmarknad från kapitel fem är min förhoppning att sam-
banden mellan krediter och jordförvärv kan belysas. Jag jämför frekvensen i 
jordförvärv och inteckningar, intecknade kreditsummor och jordpriser. Inled-
ningsvis görs en genomgång av inteckningarna i bondeägda fastigheter. 

                               
506 Holderness (1976), Bochove, van Deneweth & Zuijderduijn (2015); Svensson (2001), s. 
176‒197. 
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Inteckningslån 
Häradsrättens inteckningsprotokoll innehåller uppgifter om samtliga inteck-
ningar i de tre undersökta socknarna där jord använts som säkerhet för ekono-
miska transaktioner av olika slag. De mest frekventa inteckningarna i Torstuna 
häradsrätt gällde krediter och lån, men det var också vanligt att säkra fördels-
kontrakt och besittningsrätter för torp och arrenden. Inteckningar som rörde 
annat än krediter och lån har jag här bortsett ifrån. 

Genom inteckning kunde jordägaren erhålla större lån genom att det gav 
fordringsägaren bättre säkerhet än om säkerheten gavs genom revers. Att in-
teckningen gjordes vid samma tillfälle som lånet gavs är dock inte självklart. 
Om en fordringsägare befarade att kreditmottagaren skulle ha svårt att återbe-
tala lånet kunde man låta inteckna krediten i efterhand.507 Företeelsen kan ses 
som en parallell till det som Maria Ågren kallar utmätningsvåg i antalet ut-
mätningsärenden. Fler utmätningar, menar Ågren, behöver inte betyda att den 
samlade skuldbördan ökade, utan kan också vara ett tecken på större benägen-
het av fordringsägare att kräva in sina pengar. På samma sätt kan en ökad 
inteckningsfrekvens vara tecken på en ökad benägenhet att säkra sina ford-
ringar hos lånmottagaren.508 Det kan dock bara ha gjorts av privata kreditgi-
vare. De institutionella krediterna, som till exempel Riksbankens fastighets-
lån, intecknades alltid inför lånet. 

Mellan 1810 och 1870 gjordes i Torstuna länsmansdistrikt 858 inteck-
ningar i bondeägda fastigheter på grund av krediter och lån. En avsevärd andel 
av skattebönderna i de tre socknarna måste ha haft sin jord som säkerhet, även 
om det är svårt att bedöma exakt hur många av bondefamiljerna vars fastig-
heter var intecknade. En och samma familj kunde ha flera inteckningslån och 
de hade olika långa löptider. 

Granskningen av inteckningsprotokollen 1810–1870 bekräftar delvis vad 
analysen av bouppteckningarna visat för bondefamiljernas agerande på kre-
ditmarknaden, både vad det gäller intensitet och kreditgivare.  Figur 7.1 visar 
antalet krediter som intecknades i bondeägda fastigheter fördelat på decennier, 
och figur 7.2 visar intecknade kreditsummor. Båda figurerna visar fördel-
ningen mellan krediter erhållna från privatpersoner respektive från institut-
ioner.509 Majoriteten av de intecknade krediterna hos bondefamiljerna var från 
privata fordringsägare (60 procent), men ett avsevärt antal var tagna hos in-
stitutioner (40 procent). 53 procent av lånesummorna bland intecknade kredi-
ter härrörde från privata lån, 47 procent från institutionella lån.510 

                               
507 Adamson (1966), 52ff.; Perlinge (2005), s. 37. 
508 Ågren (1992), s. 143f. 
509 Till de institutionella kreditgivarna har jag räknat samtliga nationella och regionala inrätt-
ningar; Riksbanken, andra banker och militära kassor, liksom lokala kassor och fonder av olika 
slag. Till de privata krediterna har jag räknat samtliga som bönderna erhållit från privatpersoner. 
510 I ett fåtal fall framgår inte kreditgivarens namn utan endast ”sedelhavaren”. Det var sannolikt 
en inteckning som gjordes inför ett lån av gäldenären. Svensson (2001), s. 190. 
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Figur 7.1 Inteckningar (antal) i bondeägda fastigheter för krediter och lån i sock-
narna Härnevi, Torstuna och Österunda 1810‒1870 

 
 
Källa: Inteckningsprotokoll AIIc:1‒5, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Figur 7.1 visar att antalet nya inteckningar växlade kraftigt mellan olika de-
cennier under de studerade 60 åren. 1820-talet och 1840-talet framträder som 
decennier med hög inteckningsintensitet. På 1820-talet gjordes mer än 200 
inteckningar i bondeägda fastigheter och under 1840-talet över 240 st. Unge-
fär hälften av inteckningarna under 1820–1840-talen var på grund av institut-
ionella krediter, banklån m.m., medan andelen privata krediter var större un-
der de övriga decennierna. 
 
Figur 7.2 Inteckningar (summor) i bondeägda fastigheter för krediter och lån i sock-
narna Härnevi, Torstuna och Österunda 1810‒1869, löpande priser 

 
 
Källa: Inteckningsprotokoll AIIc:1‒5, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Fördelningen av de sammanlagda inteckningssummorna (figur 7.2) uppvisar 
i stort sett samma mönster som antalet intecknade lån med stor variation mel-
lan decennierna. De sammanlagda inteckningssummorna under 1840-talet i 
bondeägda fastigheter i de tre socknarna framträder som mycket stora. De 
uppgick till över 250 000 riksdaler. Figurerna 7.1 och 7.2 visar att summorna 
tenderade att bli större under 1850- och 1860-talen i förhållande till antalet 
krediter. Det kan bekräftas av de genomsnittliga intecknade kreditsummorna 
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som redovisas i figur 7.3. Den redovisar genomsnittssumman per kredit från 
privata respektive institutionella kreditgivare. De två serierna följde i stort sett 
samma trend, men mellan 1810 och 1855 var de institutionella krediterna i 
genomsnitt en bra bit större än de privata inteckningskrediterna. De var lika 
stora under ett tiotal år, men i slutet av 1860-talet ökade de institutionella kre-
diterna dramatiskt. Det var ett antal stora krediter från Mälarprovinsernas hy-
poteksförening (bildad 1853) som då drog upp medeltalen.511 
 
Figur 7.3 Summa per inteckning för krediter och lån i bondeägda fastigheter Här-
nevi, Torstuna, Österunda 1810‒1869, glidande 5-årsmedelvärden, löpande priser 

 
 
Källa: Inteckningsprotokoll AIIc: 1‒5, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Fördelningen av inteckningar 1810–1870 väcker frågan varför inteckningarna 
i Torstunaböndernas fastigheter var så många under 1820- respektive 1840-
talen. Det är lätt att dra slutsatsen att många av inteckningarna då handlade 
om att fler fordringsägare säkrade tidigare givna lån eftersom det var två de-
cennier med sämre ekonomiska tider i jordbruket. Det kan förvisso ha före-
kommit för en del av de privata krediterna i det korta perspektivet, men det 
förklarar inte det stora antalet. Det kan heller inte förklara den stora andelen 
institutionella lån. Att inteckningslånen var särskilt många under dessa decen-
nier stämmer väl överens med vad bouppteckningarna visat. Skulderna hos 
bondefamiljerna ökade dramatiskt under 1820-talet, och tilltog ytterligare un-
der 1840-talet. Intensiteten på jordmarknaden var också som störst under 
dessa två decennier, vilket jag visade i kapitel fem. Jordtransaktionerna under 
1850- och 1860-talet rörde i genomsnitt större enheter vilket också krävde 
större kreditvolymer. Innan jag går vidare med jämförelsen mellan kredit- och 
jordmarknaden undersöker jag specifikt de intecknade krediterna från institut-
ioner, och i synnerhet de från Riksbanken. Jag vill utreda hur många sådana 
lån som bönderna tog, till vilka summor och när. 
                               
511 Inteckningsprotokoll AIIc: 1‒5, Torstuna häradsrätt, ULA; Mälarprovinsernas hypoteksför-
ening (1928). 
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Kreditgivare 
Genom att studera vilka fordringsägare som gav krediter mot inteckning bi-
drar till kunskaper om varifrån böndernas kapital till jordförvärv erhölls.  

Institutionella kreditgivare 
I inteckningsprotokollen återfinns en rad institutionella kreditgivare som gav 
krediter och lån till bondefamiljer i Torstuna. Rikets Ständers bank svarade 
för 86 procent av de institutionella inteckningslånen. De övriga var från mili-
tära fonder som Västmanlands regementes legokassa, Upplands Enöreskassa 
och Lantvärnskassan samt också från Sala silvergruva och någon enstaka från 
Uppsala universitet. Ett fåtal krediter togs med inteckning i sparbanker, af-
färsbanker och hypotek: Mälarprovinsernas Enskilda Bank, Västerås sparbank 
och Mälarprovinsernas hypoteksförening. 

Fastighetslån i Rikets Ständers bank 
I kapitel 6 redogjordes för lån från Riksbanken som återfanns i bouppteck-
ningarna. Här tar jag upp ytterligare iakttagelser om dessa lån från inteck-
ningsprotokollen som kan ha betydelse i analysen av hur de användes. 

Bondefamiljerna i de tre studerade socknarna tog sammanlagt 296 fastig-
hetslån i Riksbanken mellan 1816 och 1869.512 De två enskilda åren med flest 
inteckningslån från banken var 1828 med 33 st. och 1842 med 27 st. Sum-
morna på fastighetslånen låg i spannet mellan 300 och 4000 riksdaler och 
ökade successivt under perioden. Låneräntan för Riksbankslånen var som jag 
tidigare redogjort för fyra procent och amorteringen på kapitalet var två pro-
cent. Det innebär att räntekostnaderna var lägre än den traditionella räntan på 
den privata kreditmarknaden, vanligtvis sex procent. Från 1858 anges att rän-
tan/avbetalningen på lånen från Rikets Ständers bank uppgick till sju procent. 
Om räntan höjdes till fem procent medan amorteringen låg fast på två procent 
framgår inte av handlingarna. Även låneomkostnaden, en engångsavgift, höj-
des från 66 Rdr till 100 Rdr per lån vid samma tid.513 Lånevillkoren i Riksban-
ken försämrades således i slutet av 1850-talet, vilket sannolikt minskade bön-
dernas incitament att låna därifrån. Det kan vara förklaringen till att andelen 
stora privata skulder ökade hos bondefamiljerna under 1860-talet, vilket bo-
uppteckningarna visat. 

Hur det gick till rent praktiskt när bönderna ansökte om lånen i Riksbanken 
kan hjälpa oss att förstå varför så många av områdets skattebönder lånade i 

                               
512 Efter 1863 togs inga nya fastighetslån i Riksbanken av bönderna i Torstuna länsmansdistrikt, 
däremot förnyas ett stort antal lån i banken därefter, då under namnet ”Allmänna Hypoteks 
Banken”. AIIc Inteckningsprotokoll, Torstuna häradsrätt, ULA. Allmänna Hypoteksbanken bil-
dades 1860 och Riksbankens fastighetslånefond överflyttades dit. Utterström (1957), s. 596. 
513 Utterström (1957), s. 595; AIIc Inteckningsprotokoll, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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banken från 1820-talet och under de följande decennierna. Jag har inte stude-
rat Riksbankens arkiv men genom att granska de många lånehandlingar som 
återfinns i häradsrättens arkiv, kan ett par viktiga observationer göras. Det 
framgår för det första att Riksbanken använde förtryckta låneblanketter. Skri-
velserna i blanketterna varierade något över tid, beroende på hur lånebestäm-
melserna förändrades. I 1820-talets blanketter framgår att återbetalningen 
kunde ske i silver reducerat till Riksdaler efter nuvarande skrot och korn. I 
blanketter från slutet av 1830-talet är återbetalningen i silver borttagen. I alla 
blanketter anges att i brist på återbetalning kan banken utan hörande av gälde-
nären låta sälja den intecknade fastigheten på exekutiv auktion. Man fick 
också skriva under ”på vår heder och ära” att man var ensam och rätte ägare, 
att det inte fanns förmyndarskap eller barnarv som kunde göra anspråk på fas-
tigheten.514 

Själva låneförfarandet gick till så att först skrevs lånehandlingarna under 
av de sökande, vilkas namnteckningar eller bomärken bevittnades av två per-
soner. Lånehandlingarna daterades alltid i låntagarnas hemby eller i Torstuna 
by där länsmannen bodde, aldrig i Stockholm där Riksbankens kontor var be-
läget. Min hypotes är därför att låneblanketterna var tillgängliga lokalt, troli-
gen var det länsmannen som tillhandahöll dem. Att lånehandlingarna skrevs 
under i Torstuna by talar för det. Länsmannen var dessutom ofta en av dem 
som bevittnade lånehandlingarna. Efter påskrift gjordes inteckning i låntagar-
nas fastighet vid häradsrätten. Lånehandlingarna undertecknades alltid i an-
slutning till häradstingen, oftast några dagar innan eller ibland samma dag.515 
Vid inteckningen i häradsrätten skulle bevis framläggas på att de låntagande 
var rättmätiga ägare av den pantsatta fastigheten. Intyg om inteckning bevil-
jades av häradsrätten och lånehandlingarna kunde sedan sändas till Rikets 
Ständers Banks kontor i Stockholm. 

Bankens tjänstemän tog gott om tid på sig att behandla låneansökan. Det 
dröjde åtminstone flera månader innan pengarna betalades ut. Om de sökande 
fick sedlar i handen i Stockholm framgår inte av handlingarna. Att det dröjde 
innan pengarna betalades ut visar följande exempel. Den 24 oktober 1839 
skrev skattebonden Eric Larsson och hans hustru Christina Jansdotter i Spånga 
på lånehandlingarna för ett fastighetslån i Riksbanken om 580 riksdaler banco. 
De ägde två hemmansdelar i socknen, ½ mantal i Djurby och 5/8 mantal i 
Spånga. Lånehandlingarna daterades i Torstuna by och bevittnades av läns-
man Ekblom och hans svåger J.O. Sagström, vilka båda bodde där. Sju dagar 
senare, den 31 oktober, var det höstting i Torstuna häradsrätt då Erik och 
Christina ansökte om inteckning i Djurby-fastigheten. Den 2 mars 1840, un-
gefär 4 månader senare, verkar utbetalningen gjorts: utgick lån med 580 

                               
514 Konkursakter FIVa: 3‒4, Torstuna häradsrätt, ULA. 
515 Inteckningsprotokoll AIIc:1‒5, Torstuna häradsrätt, ULA. Denna iakttagelse gör även Pa-
trick Svensson. Svensson (2001), s. 186. 
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banco, attesterat i Stockholm den 5 mars 1840, och vidimerat av J.C. Wrangel, 
Actuarie i Rikets Ständers Bank.516 

Om låneblanketterna verkligen fanns tillgängliga lokalt måste det ha gjort 
det betydligt lättare för bönderna att låna i banken. I sammanhanget kan läggas 
till att den lokale riksdagsmannen för bondeståndet Anders Andersson i Hyv-
linge i Torstuna socken agerade i riksdagen för böndernas möjligheter att få 
allmänna lån till bra villkor. Anders Andersson skrev motion i frågan på 1820-
talet och satt även under en period i Rikets Ständers Bankofullmäktige.517 

Låntagarna i inteckningsprotokollen 
Det var således vanligt att Torstunabönderna intecknade sina fastigheter för 
krediter och lån. Ett stort antal av traktens bönder återfinns i häradsrättens 
inteckningsprotokoll, även om jag inte kan säga exakt hur stor andel av dem 
som hade fastigheterna intecknade. Flera av bondefamiljerna intecknade sina 
fastigheter åtskilliga gånger, ett par familjer upp till fem‒sex gånger. 

För att få göra en inteckning i en jordbruksfastighet måste innehavaren 
framlägga bevis på att man var den rättmätige ägaren, vilket gjordes med fas-
tebrev. För att erhålla fastebrev krävdes inte mindre än tre häradsting.518 Det 
betyder att i samband med en jordtransaktion kunde köparen inte ta ett fastig-
hetslån i Riksbanken. Däremot kunde säljaren av jordbruksfastigheten ta ett 
sådant lån, som därefter kunde föras över till köparen i samband med köpeav-
talet. En ingående analys av inteckningsprotokollen visar ett flertal sådana ex-
empel. Lånet följde med fastigheten och inte personen, även om den ursprung-
lige låntagarens namn fanns med i lånets handlingar under hela den tid det 
existerade. Det framgår av de förnyelser av riksbankslån som finns i inteck-
ningsprotokollen. Om säljaren vid en jordtransaktion stod för Riksbankslånet 
gjorde det möjligt att banklån kunde tas vid jordförvärv, trots att bestämmel-
serna egentligen var sådana att det inte var möjligt. Det visar att bönderna 
hittade vägar att utnyttja de institutionella krediterna som stod till buds. För-
farandet måste ha underlättat rörligheten på jordmarknaden. 

Ett exempel på ett sådant agerande var 1827 då den 50-åriga änkan Brita 
Cajsa Wansén i Vånsjö (maken Jan Persson avled 1826) tog ett Riksbankslån 
om 1000 riksdaler. Fastigheten intecknades vid vårtinget. Att det rörde sig om 
ett lån inför en försäljning bekräftas av att vid nästa ting ansökte Jan Jansson 
och Catharina Andersdotter i Skensta lagfart för samma jordbruksfastighet. 

                               
516 Eric och Christina hade 1838 förvärvat hemmansdelen i Djurby från hans föräldrar för 2000 
riksdaler banco och då erhållit fastebrev. Det var en förutsättning för att lånet från Riksbanken 
skulle kunna erhållas. Inteckningsprotokoll AIIc:2; Lagfartsprotokoll AIIb:2; Konkursakter 
FIVa:6, Torstuna häradsrätt, ULA. 
517 Lorichs (1934), s. 143.  
518 Ingers (1997), s. 148. 
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Det anges i lagfartshandlingarna att den köpts från änkan och övriga arvingar 
för 1900 riksdaler.519 

Genomsnittsåldern då bönderna tog lån med inteckning var 41 år.520 Medel-
åldern var densamma oavsett om krediten var privat eller institutionell. Den 
yngsta bonden som tog lån mot inteckning var 22 år och den äldsta var 76 år. 
Det är uppenbart att de bönder som var någorlunda till åren komna inte gjorde 
lånetransaktionen i första hand för egen del. Då Jan Andersson och hans hustru 
Anna Ersdotter i byn Strömsta i Torstuna socken tog ett Riksbankslån om 800 
riksdaler banco år 1843 var de 75 respektive 65 år gamla. Anna avled senare 
samma år och en av sönerna tog över driften av gården. Lånet bör därför ha 
tagits för att underlätta egendomsöverföringen inom familjen. Sonen Carl som 
tog över gården fick även ta över skulden till Riksbanken och sannolikt an-
vändes pengarna för att kompensera de andra arvingarna i arvskiftet. Det är 
ett typiskt exempel på riksbankslånens användning för transaktioner inom fa-
miljen. Med ett förmånligt fastighetslån blev det ekonomiskt lättare för den 
som tog över fastigheten. De utlösta syskonen behövde heller inte vänta på 
sina arvedelar till syskonen hade möjlighet att betala. 

Majoriteten av gäldenärerna bland bönderna i inteckningsprotokollen var 
som väntat män. Men, som tidigare nämnts så noterades vid fastighetslån i 
Riksbanken alltid bägge makarnas namn om båda var ägare av fastigheten som 
intecknades. För fastighetslånen i Riksbanken noterades i inte mindre än 81 
procent av inteckningarna båda makarnas namn. I åtta procent av ärendena 
noterades fler än två sökande. Det kunde vara man och hustru och en äldre 
förälder som uppenbarligen fortfarande ägde en del i fastigheten. Det kunde 
också vara man och hustru och någon av deras syskon som ansökte om inteck-
ning. I sju procent av inteckningarna för bankens fastighetslån ansökte en en-
staka man, men det framgår inte om han var änkling, två procent av låntagarna 
var änkor och för en procent av inteckningarna stod förmyndare för omyndiga 
barn. Vad gällde inteckning av de privata krediterna var kvinnornas närvaro 
mindre och de var medsökande enbart i 20 procent av ärendena, och änkor 
stod för två procent. 

I kapitel 6 undersökte jag skuldsättningens fördelning mellan familjer med 
olika stort jordinnehav. Skulderna hos familjer med stora jordbruksfastigheter 
ökade dramatiskt under 1810- och början av 1820-talet. Analysen av boupp-
teckningarna i kapitel 6 visade att familjerna i grupp III tidigt lånade från Riks-
banken. En fördelning av inteckningsärendena på olika fastighetsstorlekar kan 
emellertid inte svara på om jordinnehavets storlek hade betydelse för benä-
genheten att inteckna jorden. Orsaken är den komplicerade ägostrukturen. 
Bondefamiljerna med sammantaget stort jordinnehav ägde ofta flera hem-
mansdelar. Om en bondefamilj som ägde flera hemmansdelar tog en kredit 

                               
519 Inteckningsprotokoll AIIc, Torstuna häradsrätt, ULA. Lagfartsprotokoll AIIb, Torstuna hä-
radsrätt, ULA. 
520 Åldern på den som stod först i protokollet om de var flera som stod som låntagare. 
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som intecknades var det bara på en av hemmansdelarna. Det finns flertaliga 
exempel där samma person sökte inteckning i olika hemmansdelar, men det 
går inte att med säkerhet avgöra om de ägdes samtidigt. Knappt en fjärdedel 
av inteckningskrediterna berörde fastigheter (hemmansdelar) som var mindre 
än ¼ mantal, 65 procent var fastigheter mellan ¼ och 2/3 mantal och drygt en 
tiondel av inteckningsärendena rörde fastigheter om 2/3 mantal eller större. 
Men eftersom många familjer ägde flera än en hemmansdel går det inte att 
utifrån dessa uppgifter dra slutsatser om jordägare med större eller mindre jord 
tog flest inteckningslån. 

Finansiering av jordtransaktioner? 
En frågeställning i avhandlingen är vad krediter betydde för bondefamiljernas 
jordförvärv och för deras agerande på jordmarknaden. Utifrån analysen av ty-
pen av familjernas skulder i bouppteckningarna har jag formulerat en hypotes 
om att i genomsnitt två tredjedelar av böndernas skuldsättning föranleddes av 
jordförvärv. En undersökning av inteckningsprotokollen kan ge ytterligare 
kunskap om lånens betydelse för familjernas jordköp. 

Som jag visat var krediterna som intecknades i Torstunaböndernas fastig-
heter relativt stora (se figur 7.3), jämfört med många av skulderna i boupp-
teckningarna. Stora krediter som intecknades var sannolikt tagna för att finan-
siera någon form av investering. Till vad Riksbankens fastighetslån användes 
framgår inte av lånehandlingarna eller av inteckningsprotokollen, men det är 
nära till hands att dra slutsatsen att de användes vid jordförvärv. Det fanns i 
stort sett inget annat i bondehushållens ekonomi som krävde så stora summor 
som de krediter som intecknades. 

 
 
Figur 7.4 Inteckningar i bondeägda fastigheter för krediter och lån i socknarna Här-
nevi, Torstuna och Österunda, utfärdade lagfarter efter jordförvärv med köp 1810–
1869 

 
Källor: Lagfartsprotokoll AIIb:1‒4; Inteckningsprotokoll AIIc:1‒5, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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För att undersöka sambanden mellan jord- och kreditmarknaden jämför jag 
jämföra mina resultat från analysen av jordmarknaden (lagfartsprotokollen) 
med granskningen av inteckningarna. Figur 7.4 visar antalet inteckningar och 
antalet genomförda jordtransaktioner med köpeskilling. 

Även om det inte med säkerhet går att hävda att alla inteckningskrediter 
syftade till att finansiera jordförvärv är samvariationen mellan antalet lagfarter 
på grund av köp och inteckningar slående. Den största differensen mellan an-
talet inteckningar och antalet jordköp var på 1810- och på 1830-talen. Under 
1810-talet gjordes 154 jordförvärv med köp (släkt och marknadsköp) men 
bara 90 krediter intecknades vid häradsrätten.  På 1830-talet gjordes 124 jord-
förvärv med köp och 82 krediter intecknades. Under 1810- och 1830-talen 
kunde antingen bönderna finansiera fler jordköp utan krediter eller så togs en 
större andel krediter utan inteckning för att finansiera jordförvärven. 

Figur 7.5 visar de totala beloppen som betalades i samtliga jordköp av 
bönder i de tre socknarna mellan 1810 och 1869, tillsammans med hur stora 
summor som intecknades i böndernas jordbruksfastigheter under samma pe-
riod. På 1810-talet intecknades 20 procent av de totala köpeskillingarna. Mel-
lan 1820- och 1850-talet var inteckningarna i genomsnittet mellan 34 procent 
och 50 procent av de totala köpesummorna. 

 
 
Figur 7.5 Totala köpesummor och totala inteckningssummor i bondeägd jord i sock-
narna Härnevi, Torstuna och Österunda 1810‒1869 

 
 
Källor: Lagfartsprotokoll AIIb:1‒4; Inteckningsprotokoll AIIc:1‒5, Torstuna häradsrätt, ULA. 

Enligt tidigare forskning hyste låntagarna under senare delen av 1800-talet 
motvilja mot att inteckna och belasta sina fastigheter. Anders Perlinge hävdar 
att låntagarna, framför allt på landsbygden ansåg det alltför tidsödande och 
krångligt med inteckningslånen, och att de därför föredrog borgenslån.521 Att 
krediter mot inteckning var relativt få hos de tidiga sparbankerna har konsta-
terats i tidigare undersökningar av böndernas kreditmarknad. Samtidigt har 
flera forskare pekat på att det är troligt att borgenslånen nyttjades på annat sätt 
                               
521 Perlinge (2005), s. 21. 
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än inteckningslånen; att borgenslånen sannolikt använts som rörelselån för att 
täcka tillfälliga likviditetsproblem, medan inteckningslånen främst använts till 
investeringar i fastigheter.522  

Andelen institutionella inteckningslån hos Torstunabönderna minskade 
från och med 1850-talet fram till 1870, då istället de stora privata skuldernas 
andel ökade. Sammantaget visar emellertid min undersökning ‒ i motsats till 
vad som framkommit i tidigare forskning – att bönderna i Torstuna länsmans-
distrikt, inte tvekade att inteckna sin fastigheter för krediter. Jämförelsen av 
inteckningshandlingarna och lagfartsmaterialet visar att inteckningslånen var 
vanliga vid fastighetsköp. 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag försökt att reda ut relationen mellan böndernas krediter 
och jordmarknaden. Kapitlet har innefattat en analys av så kallade inteckning-
slån, vilket var lån och krediter som gavs mot säkerhet i fastighet. Resultaten 
från den undersökningen jämförs med resultaten från den i föregående kapitel 
genomförda studien av lagfartshandlingarna, i fråga om jordpriser, storlek på 
köpeskillingar och frekvens. Jordbruksfastigheterna var böndernas viktigaste 
och mest värdefulla tillgång och spelade en stor roll i deras ekonomiska liv, 
och för att en stor andel av deras jordaffärer skulle kunna genomföras krävdes 
krediter. Utifrån en grov uppskattning kan 2/3 av bondefamiljernas skuldsätt-
ning tolkas som orsakad av jordtransaktioner. Tolkningen baseras på två an-
taganden: att stora skulder hade orsakats av jordtransaktioner och att institut-
ionella krediter på nationell och regional också var avsedda för det. 

 Att andelen var stor förklarar att böndernas skuldsättning ökade så kraftigt 
under första hälften av 1800-talet. De ökande jordpriserna under samma tid 
gjorde att bönderna var tvungna att ta större lån för att finansiera sina jordköp. 
Baserat på analysen av lagfartshandlingar och inteckningsprotokoll kan en hy-
potes formuleras att i genomsnitt knappt hälften av köpesummorna betalades 
med hjälp av kredit, med den ägda jorden som säkerhet. Om den andra hälften 
kunde betalas kontant av hushållen eller om den finansierades med andra kre-
diter, som inte intecknades, får här förbli obesvarat. Undersökningen visar att 
det förelåg ett nära samband mellan kredit- och jordmarknaden i de tre sock-
narna. I Torstuna härad var de jordägande bondefamiljerna tidiga med att ta 
institutionella krediter, framför allt från Rikets Ständers Bank som gav fördel-
aktiga lån. Mellan 1820 och 1850-talet finansierade ett stort antal familjer sina 
jordförvärv med krediter i Riksbanken. Bondehushållen i Torstunabygden var 
de facto kunder i Riksbanken i en omfattning som forskningen tidigare inte 

                               
522 Svensson (2001), s. 148ff., s. 176ff.; Perlinge (2005), s. 280, not 4; Hellgren (2003), s. 161. 
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iakttagit i undersökningar om bönders krediter, även om det förvisso varit känt 
att Riksbankens agrara kreditstöd var stort under 1800-talets mitt.523 

Institutionella krediter svarade för nästan hälften av lånen till Torstunabön-
dernas jordköp i mitten av 1800-talet. Den andra hälften kom således från pri-
vata kreditorer, i första hand från andra bönder i trakten, ofta var det säljaren 
som gav kredit på en del av köpeskillingen. Det går att dra två slutsatser. För 
det första, i motsats till vad som framkommit i tidigare forskning var inteck-
ningsinstrumentet oerhört viktigt för böndernas möjlighet att ta stora krediter 
för jordköp, redan under första halvan av 1800-talet. För det andra var inteck-
ningarna och transaktionerna på jordmarknaden nära relaterade med parallell 
utveckling i frekvens, kvantitet och summor. 
 
 
Figur 7.6 Skuldsedel från Rikets Ständers Banco Diskontverk, 
omsättning av lån 1845 

 
 
Källa: Torslunda gårdsarkiv 
 
 

                               
523 Nygren (1981), s. 25. 
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KAPITEL 8 
Missväxt – skuldsättningen får konsekvenser  

I avhandlingens inledning nämndes makarna Per Olssons och Brita Kajsa Ers-
dotters konkurs 1847 som här i korthet ska återvändas till. Innehållet i kon-
kurshandlingarna är en spegling av resultaten av studien av Torstunabönder-
nas skulder, kreditmarknad och ageranden på jordmarknaden. 

När konkursen var ett faktum ägde Per och Brita Kajsa fyra hemmansdelar 
till ett sammanlagt värde av nästan 10 000 riksdaler banco. En av gårdarna var 
Brita Kajsas föräldragård, från vilken de löst ut hennes tre systrar. Per hade å 
sin sida löst ut sin bror ur deras föräldragård och sedan sålt den vidare till en 
annan köpare. Familjens skulder bestod först och främst av en stor andel pri-
vata krediter. Det var skulder till familjemedlemmar, både till Britas mor och 
syster, och Per hade en stor skuld till sin bror, men också andra privatpersoner 
ägde stora fordringar hos familjen. Dessutom hade Per Olsson: …en rad skul-
der till diverse personer där långivarens namn fallit honom ur minnet.524 Fa-
miljen hade tagit tre fastighetslån i Riksbanken och flera olika diskontolån 
från Banco Diskontverket. I konkurshandlingarna redovisas även skulder för 
auktionsinköp och till handlaren i Enköping och Västerås. Paret hade lånat 
spannmål från sockenmagasinet samt erhållit ett undsättningslån efter miss-
växten 1845. Det framgår av konkurshandlingarna tillsammans med andra 
källmaterial som lagfartshandlingar och inteckningsprotokoll att trots det allt-
mer pressade ekonomiska läget i jordbruket i början av 1840-talet så hade Per 
Olsson köpt gårdar för lånade pengar, lånat ut och ingått borgensförbindelser. 
Per och Britas ekonomiska agerande förefaller ha varit typiskt för skattebön-
derna i distriktet, men i deras fall var agerandet bevisligen alltför riskfyllt med 
tanke på utfallet. 

I detta kapitel ska behandlas den agrara och ekonomiska kris som drabbade 
bönderna under 1840-talet och vilka konsekvenser den förde med sig. Det är 
således en fördjupning för att svara på frågan vilken roll krediter spelade för 
bondefamiljerna vid agrara kriser. 
 

                               
524 Konkursakter ingivna till Svea Hovrätt FIVb:3 
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Det svåra 1840-talet 
1840-talet var ett på många sätt jordbruksmässigt besvärligt decennium i stora 
delar av Västeuropa. Återkommande dåliga skördar och missväxter följde på 
varandra. Särskilt uppmärksammat har 1845 blivit då potatispesten bröt ut i 
Europa med katastrofala effekter, framförallt på Irland där en miljon dog av 
svält eller tvingades emigrera till Amerika. Spridningen av potatispesten var 
inte jämnt fördelad över Europa och effekterna av den berodde på hur omfat-
tande potatisodlingen och potatiskonsumtionen var. I många områden på kon-
tinenten var det istället 1846 års missväxt på spannmål som blev mest känn-
bar.525 

Den missväxt som drabbade norra Mälardalen 1845,är inte okänd för tidi-
gare forskning men den har fått förhållandevis liten uppmärksamhet i Sverige 
jämfört med de svåra missväxtåren 1867–1869, som framför allt drabbade 
Norrland.526 Redan 1871 visade statistikern Johan Hellstenius att Mälardalen 
(Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län) drabbades av 
missväxt år 1845, och att antalet tjuvnadsbrott ökade dramatiskt, vilket kan 
tolkas som att försörjningssituationen var svår för många människor.527 De 
från statligt håll största nödhjälpsinsatserna som verkställts i Sverige sattes in 
1845–46.528 Ett ansträngt försörjningsläge rådde i vissa distrikt, menar Carl-
Johan Gadd, men krisen kom inte till direkta uttryck på nationell nivå.529 Det 
är sannolikt förklaringen till att den inte uppmärksammats. Sveriges BNP per 
capita visar dock att det var en depression i Sverige 1845–46, och befolknings-
tillväxten uppvisar ett hack under dessa år. Landet hämtade sig dock redan 
1847.530 

I Torstuna var under 1840-talets första hälft, som jag visade i kapitel fyra, 
flera skördar svaga och 1845 drabbades bygden av närmast total missväxt.531 
Inte bara mitt studerade område drabbades utan hela Mälardalens spannmåls-
bygder, samt Gotland, led av felslagen skörd.532 Landshövdingen i Västman-
lands län redogör i sin femårsberättelse för den ekonomiskt svåra situationen 
åren 1844‒45 och han pekar ut Väsby fögderi med Torstuna härad som det 
värst drabbade området.533 

                               
525 Ó Gráda, Paping och Vanhaute (red.) (2007), s. 3. 
526 Nelson (1988); Gadd (2000), s. 249f.; Gadd (2007), s. 313‒339. 
527 Hellstenius (1871), s. 87, tab. 4, s, 92‒93, s. 102. 
528 Utterström (1957), s. 389; Gadd (2007), s. 333. Både 1845 och 1846 års undsättning kan 
föras till 1845 års missväxt. En stor del av undsättningen utgick under första halvåret av 1846. 
529 Gadd (2007), s. 313‒342. 
530 Ó Grada, Paping och Vanhaute (red.) (2007), s. 24‒25.  
531 Angående 1839-43: Den sista femårsperioden som hemsökts av flera knappe och medelmåt-
tiga skördar och en missväxt på råg och fodertillgång... EIII Rapporter från underordnade, Kro-
nofogden i Väsby fögderi, ULA. Angående 1845: Året har varit utmärkt av en missväxt hvars 
like ingen i mannaminne vet att omtala. Statistiska tabeller G, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
532 Hellstenius (1871), s. 87, s. 92‒93; Utterström (1957), s. 383ff. 
533 Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Westmanlands Län till Kongl. Maj:t i underdånighet 
afgifna Embetsberättelse för åren 1844‒47. 
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Den för spannmålen ogynnsamma väderleken började redan på hösten 
1844. Regnet öste ned. Den lilla säd man fick in var sur och mycket hade 
mältat på fälten. Länsmannen rapporterade i sin årsväxtberättelse hösten 1844: 
Endast sur säd finnes att föryttra och därpå är ingen avsättning.534 Sådden av 
höstrågen, därtill betydligt mindre än vanligt, gjordes i dåligt bearbetad jord 
och med utsäde av dålig kvalitet. Förutsättningarna för nästkommande års 
gröda var därmed usla. Då sommaren 1845 blev osedvanligt torr var katastro-
fen ett faktum. Efter föregående års regnande var jorden hopslagen och med 
torkan blev den till en hård skorpa där den säd som alls grodde kom att torka 
bort.535 

I slutet september 1845 summerade länsmannen i Torstuna länsmansdi-
strikt tillsammans med sockenmännen det sorgliga resultatet av årets skörd. 
Inte bara enstaka bondehushåll utan hela byar uppgavs fullständigt sakna 
skörd att bärga. I genomsnitt blev distriktets avkastning på råg 1:a kornet. Lika 
uselt var resultatet för blandsäd och havre. Kornet gav ännu sämre, endast ¾ 
av utsädet och med vetet var det lika illa. Potatis däremot gav fyra gånger 
utsädet, men det var en marginellt odlad gröda, så det hjälpte föga i samman-
hanget. 

En missväxt på spannmål slår hårt i en bygd inriktad på kommersiell spann-
målsodling. Hela grunden för familjernas försörjning slogs ut. Även djurhåll-
ningen drabbades eftersom mängden halm och foderspannmål, som var ett 
viktigt foder, minskade. Försäljning av djur och en omfattande slakt inleddes 
och ladugårdarna stod halvtomma inför vintern.536 På hösten 1845 stod en hel 
bygd inför det faktum att försörjningen för det kommande året mer eller 
mindre saknades. Bondefamiljerna led dessutom i stort sett brist på utsäde för 
nästkommande år, en kostsam och livsnödvändig utgift. 

Nödhjälp och utflyttning 
Missväxten som drabbade Mälarlänen gav, som nämnts, upphov till de största 
nödhjälpsinsatserna som ägt rum i Sverige.537 Särskilda undsättningskommit-
téer tillsattes och bidrag från Kungl. Maj:t utgick till länsstyrelserna som för-
delade undsättningsmedlen till de missväxtdrabbade socknarna. 
                               
534 Länsmannens årsväxtberättelse 1844, Periodisk rapportering EIII:3, Kronofogden i Väsby 
fögderi; ULA. 
535 Ibid. Länsmannens årsväxtberättelse 1845. 
536”….föranlett nödvändigheten för församlingens ledamöter att avyttra en stor del av ladugår-
darna, varigenom det understöd i levnadsuppehälle, som därav för vintern kunna hämtas till en 
betydlig del är minskat. De ytterst låga kreaturspriserna tillkomma dessutom såsom en ytterli-
gare tillökning i den allmänna förlägenheten.” Sockenstämmoprotokoll KI, 28/9 1845 Torstuna 
kyrkoarkiv, ULA. 
537 Sammanlagt utgick 2,3 miljoner riksdaler banco i statliga undsättningsbelopp 1845‒1849. 
Undsättningen till Västmanlands län uppgick till sammanlagt 225 000 riksdaler banco. Lands-
hövdingen i Västmanland lät länets största spannmålshandlare organisera en omfattande utlå-
ningsverksamhet för inköp av utsäde, nödarbeten som vägbyggen, uppodling av mossar och 
sjösänkningar startades. Frivilliga insamlingar av pengar skedde. Utterström (1957), s. 383ff.; 
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Under hösten 1845 gjordes en förfrågan till socknarna i Västmanlands län 
om det ekonomiska tillståndet och hur stora behoven av nödhjälp var. I sock-
enstämmoprotokollen går det att läsa socknarnas svar: Vi äger ej brödföda till 
jul om vi sammanskjuta våra håfvor och till kronoutskylder kunna vi ej äga 
någon utväg.538 Sockenmännen i respektive socken angav antalet hushåll som 
saknade tillgångar, behovet av brödsäd till nästa års skörd liksom behovet av 
utsäde. Det handlade om tusentals tunnor säd. Socknarna erhöll så småningom 
nödhjälp, dels i form av gåvomedel, dels i form av undsättningslån. Lånen var 
dels i pengar, men framför allt var de i spannmål. Undsättningslånen gavs utan 
ränta och skulle betalas tillbaka på tre år. Nödhjälp i form av gåvor gick fram-
för allt till fattiga hushåll utan egna tillgångar. Soppkök ordnades under en 
period tre gånger i veckan i de drabbade socknarna. Undsättningsmedel dela-
des också ut till hemmansägarna, som skulle använda dem till att avlöna fat-
tiga för arbete.539 Bondehushållen drog ned på antalet anställda drängar och 
pigor, även om arbetslönerna sjönk till hälften under 1845. Utflyttningen från 
de tre socknarna var relativt sett mycket stor under åren 1845‒46.540 Även om 
inte missväxten ledde till någon omfattande svält eller följdsjukdomar - död-
böckerna visar endast på en svag höjning av dödstalen under dessa år - så ledde 
den till en hotande ekonomisk och social situation för många bondehushåll. 
De skuldsatta bönderna var ekonomiskt sårbara då de förväntade intäkterna 
från jordbruket uteblev. 

Under 1840-talet tilldrog sig även religiösa och sociala oroligheter i de stu-
derade socknarna, vilka eskalerade under missväxtåret 1845. Rörelsen var 
både i samtiden och senare känd under namnet erik-jansismen efter ledaren 
Erik Jansson som bodde och verkade i de studerade socknarna och i Hälsing-
land. De religiösa oroligheterna kulminerade 1846 då en del av befolkningen 
följde sin religiöse ledare till Amerika för att där grunda kolonin Bishop 
Hill.541 

                               
Hahr (1915), s. 67; Lundsjö (1975), s. 94f.; Kongl. Maj:ts Bef.H. Västmanlands läns ämbets-
berättelse 1844‒1847. 
538 Sockenstämmoprotokoll KI (5/10 1845), Österunda kyrkoarkiv; Handlingar ang undsätt-
ningsverket EXX:1-5, Landskansliet, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
539 Sockenstämmoprotokoll KI (15/2 1846), Österunda kyrkoarkiv, ULA. 
540 I Torstuna flyttade 1845 99 personer ut och 56 flyttade in. 1846 flyttade inte mindre än 123 
personer från socknen och 46 flyttade in. Torstuna kyrkoarkiv. Utflyttningslängder i husför-
hörslängder. I Österunda är utflyttningslängderna för 1846 ofullständiga. Uppgifter om att lö-
nerna sjönk till hälften kommer från länsmannen. Rapporter från underordnade EIII: 3, Krono-
fogden i Väsby fögderi, ULA. 
541 Kolonin Bishop Hill, Illinois, döptes efter Erik Janssons födelsesocken Biskopskulla, men 
han (och hela hans släkt) levde från det han var tolv år i Torstuna och Österunda socknar till 
dess att de emigrerade 1846. Han föräldrar var båda från Torstuna. Flygare och Erikson (2016). 
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Skuldsättningen ökar 
Nödhjälpslånen var långt ifrån tillräckliga för många hushåll för att klara för-
sörjningen eller för att anskaffa utsäde för nästföljande år, och ännu mindre 
till att betala avbetalningar på redan befintliga krediter. 

Länsman Ekbloms utlåtanden ger en inblick i böndernas svåra ekonomiska 
situation. Tillsammans med sin överordnade, kronofogden i Väsby fögderi, 
författade Ekblom flera skrivelser till både landshövdingen i Västmanlands 
län och till företrädare för Riksbanken, i vilka det framgår 1840-talets ekono-
miska tillstånd i bygden, i synnerhet för bönderna. Ekblom skriver att lant-
mannen varit tvungen att skuldsätta sig för både brödföda och skatternas be-
talande. Flera års svaga skördar i rad, och framför allt på grund av missväxten 
1845, hade bönderna åsamkat sig betydeliga skulder, i synnerhet från Banco 
Diskont Werket.542 Hushållen i distriktet var högt skuldsatta redan före 1845, 
vilket också kan bekräftas av den genomförda analysen av bouppteckningarna. 

Missväxten 1845 tvingade bönderna till ytterligare skuldsättning när avsa-
lugrödorna och åtföljande inkomst uteblev. Hotet var överhängande att såväl 
avbetalningar på lån såväl som inbetalningar av andra utgifter skulle komma 
att ställas in. Länsman Ekblom skriver: Mången hemmansägare som för 2ne 
år sedan ansågs behållne är nu bragt i armod.” Han fortsätter: År 1844 för-
stördes grödan af regn. Utgifter och räntor skulle likväl betalas, och på hösten 
såldes Blandsäd för 2 Rdr Rgs tunnan, men återköptes våren 1845 för 8 Rdr 
samma mynt. Skuldsättning blef då oundviklig. Likasom flera år då råg och 
vårsäd ömsom slog fel och denna ort har ingenting att vända till penningar 
vid inträffande missväxter.543 

Länsman Ekblom räknade vidare ut att eftersom 1845 års skörd gav föga 
över utsädet så blev förlusten, efter avdrag av omkring 3000 tunnor utsäde för 
bönderna i länsmansdistriktet, inte mindre än 15 000 tunnor spannmål, hvars 
värde efter 10 Rdr tunnan gör 150 000 Rdr, hvaraf synes uti skuldsättningen 
icke är underlig och dess förökande innevarande år blir oundviklig.544 I januari 
1846 var de ekonomiska förhållandena för bönderna så oroväckande att kro-
nofogden i Väsby fögderi vädjade till Directionen i Rikets ständers Banco 
Diskontverk om lättnad med återbetalningskraven för låntagare i fögderiet: till 
lindring för Banco Discontens gäldenärer i Väsby fögderi samt till förekom-
mande av dessas undergång och Discontverkets förluster.545 Läget var uppen-
barligen desperat. Kronofogden och länsmannen i det värst drabbade distriktet 
försökte med alla medel lindra de ekonomiska konsekvenserna för bönderna i 
trakten. 

                               
542 Rapporter från underordnade EIII:3, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
543 DIII 303, 1846: VI, Landskansliet, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
544 Ibid. 
545 DIII 302, 1846: V, Landskansliet, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
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Utmätningar 
Sambandet mellan växlingar i antalet utmätningar och det allmänna ekono-
miska läget på en ort har tidigare framhållits. Under sämre ekonomiska tider 
har de skuldsatta svårare att betala, samtidigt som långivare i större utsträck-
ning låter förfallna fordringar gå till indrivning, antingen för säkerhets skull 
eller för att de själva har egna finansiella behov.546 

Utmätningsdiarier för Torstuna länsmansdistriktet visar att antalet utsök-
ningsmål ökade successivt under 1830-talets sista år, för att öka rejält under 
1845, vilket redovisas i figur 8.1. I samband med missväxten gick uppenbar-
ligen fler fordringsägare till kronofogden för att kräva in sina fordringar. 
 
Figur 8.1 Utmätningar i socknarna Härnevi, Torstuna och Österunda 1832‒1849 

  
 
Källa: Exekutionsdiarier C II:3, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 

I utmätningsdiarierna framgår vem som var fordringsägare, vem som var gäl-
denär och hur stort belopp som fordringen gällde. Bland fordringsägarna i ut-
mätningsdiarierna i Torstunadistriktet under 1830- och 1840-talen finns pri-
vatpersoner, köpmän, företrädare för lokala kassor och sockenmagasin, och 
inte minst ombud för Riksbanken och andra institutionella kreditgivare. Ma-
joriteten av fordringsägarna i utmätningshandlingarna var privatpersoner, i 
synnerhet husbönder, vilket överensstämmer med vad som framkommit i ana-
lysen av bondehushållens krediter och fordringsägare i bouppteckningarna. 

I 1845 års utmätningslängd är 62 procent av fordringsägarna privatpersoner 
och 25 procent handlare i Västerås och i Enköping. Riksbanken var fordrings-
ägare i sex procent av utmätningsärendena 1845, men under 1846 hade ande-
len ökat till 21 procent. 

Totalt hade Rikets Ständers bank 72 utmätningsärenden i Torstuna läns-
mansdistrikt under åren 1844–1847. 69 stycken gällde diskontlån i Banco Dis-
kontverket. Bara tre var fastighetslån. De utmätta summorna från privatperso-
ner och handlare var förhållandevis små. Utmätta summor från Riksbanken 
var vanligen på betydligt större belopp. Upp till 500 riksdaler banco var inte 
                               
546 Hedlund-Nyström (1970), s. 123‒124. 
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ovanligt. Medelvärdet för utmätt skuldsumma från Banco Diskontverket var 
583 riksdaler, medan medelvärdet för utmätta privata skulder var 103 riksda-
ler. Den totala utmätta summan 1845 var drygt 35 000 riksdaler banco.547 Ma-
joriteten av gäldenärerna i utmätningsärendena var hushållsföreståndare för 
bondehushåll, men vi finner här även skuldsatta soldater, hantverkare, torpare, 
bondeänkor och drängar med flera. Överlägset flest utmätningar gällde dock 
bönderna. De svarade för 80 procent av 1845 års utmätta gäldenärer. 

För fordringarna för krediterna i Riksbankens Banko Diskontverk notera-
des alltid borgensmännens namn. Om skulden inte var betald, och medel inte 
fanns att tillgå, skulle först gäldenärens rörliga tillgångar mätas ut och försäl-
jas exekutivt. Om detta inte räckte för att täcka fordringarna skulle utmätning 
av den fasta egendomen ske, och försäljas på exekutiv auktion.548 I diarierna 
är det vid varje enskilt ärende antecknat om gäldenären saknade tillgångar och 
vilka åtgärder som skulle vidtas, om utmätning av lösöre skulle ske och om 
fastigheten skulle säljas på exekutiv auktion. 

Bondehushåll med många skulder och ettriga fordringsägare förebyggde 
ibland hotande utmätningar genom så kallade lösöreköp. Genom att sälja eller 
ge bort hela eller väsentliga delar av sitt lösöre kunde utmätning undvikas. 
Man gav således bort sitt lösöre mot en summa, åtminstone på pappret. Det 
handlade sannolikt om lån mot pantsättning. Domböckerna uppvisar en 
mängd sådana gåvobrev som avsåg hästar, kor, redskap och bohag och ibland 
även innestående gröda till gamla föräldrar och andra släktingar. Under 1845 
ökade antalet kraftigt, ett trettiotal har konstaterats, och alla innehåller formu-
leringen att det som gåvobreven räknar upp får stå kvar hos givaren så länge 
det behövs.549 En sådan handling innebar att utmätningar av lösöre inte kunde 
genomföras eftersom tillgångar saknades, de ägdes ju formellt av någon an-
nan.550 

Den ekonomiska situationen förvärrades och allt fler bondefamiljer drab-
bades således av utmätningar i samband med missväxten 1845. En del krav 
löstes direkt, sannolikt genom att silver och andra värdeföremål pantsattes, 
medan andra ledde till att länsmannen hämtade allt från kreatur och redskap 
till hushållets bohag för att sälja på exekutiva auktioner. Det stora utbudet av 
boskap och lösöre ledde snart till sjunkande priser och mycket gick inte alls 
att sälja. Redan i december 1844 bad länsmannen sockenstämman i Torstuna 
om att få bereda plats i sockenmagasinen eller annorstädes i socknen tjänlig 
plats för alla de föremål som skulle komma att under loppet av nästinstun-
dande år utmätas. Ändå visste man inte då att den ekonomiska situationen 
skulle förvärras avsevärt. Att bereda plats för utmätta föremål i sockenmaga-
sinen ville sockenmännen dock inte alls göra.551     
                               
547 Exekutionsdiarier CII:3, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
548 Ågren (1992), s. 50‒51, s. 129. 
549 Domböcker vid ordinarie ting AIa:65, 1845, Torstuna häradsrätt, ULA. 
550 Isacson (1979), s. 217‒219; Köll (1983), s. 81. 
551 Sockenstämmoprotokoll K 29/12 1844, Torstuna kyrkoarkiv, ULA. 
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Priser på nötkreatur och hästar föll kraftigt då angränsande bygder var lika 
hårt drabbade och mer långväga köpare helt saknades. Det finns åtskilliga ex-
empel på osäljbart lösöre i utmätningarna. Bonden Eric Janssons hushåll i 
Sonkarby i Österunda var utmätt för en skuld till Banco Diskontverket om 248 
riksdaler banco, men det var svårt att få fram likvider för att betala tillbaka 
lånet: Flera auktioner är hållne, men i brist av köpare hava panterna icke 
kunnat föryttras. Inga köpare tillstädes kommit. För ärendena från Rikets 
Ständers Banco Diskontverk, där två borgensmän gav säkerhet för krediten, 
är även deras namn upptagna i respektive utmätningsärende.552 Efter att gälde-
närens tillgångar var utmätta var nästa steg i utmätningsförfarandet att även 
borgensmännens tillgångar utmättes. 

Fastigheter på exekutiv auktion 
Fler och fler jordbruksfastigheter ropades ut på exekutiv auktion på grund av 
utmätning. Bygdens jordmarknad tycks delvis ha kollapsat under 1840-talets 
andra hälft. Utbudet av jordbruksfastigheter var stort men efterfrågan obefint-
lig. Gång på gång ropades samma jordbruksfastigheter ut till försäljning men 
förblev osålda.  

Historikerna Maria Ågren och Maria Sjöberg har i olika undersökningar 
om jordmarknaden i Dalarna visat att fordringsägare kunde ha svårt att få till-
baka sina fordringar, trots säkra inteckningar i fastigheter. Ågren och Sjöberg, 
samt även Anders Perlinge har visat hur det saknades köpare under kristider, 
och att samma fastighet kunde bjudas ut på auktion gång på gång, samma fe-
nomen som jag har iakttagit för Torstuna i mitten av 1840-talet.553 

Någon samlad förteckning över exekutiva auktioner i Torstuna härad eller 
i Väsby fögderi finns tyvärr inte, men genom att länsmannen, som var den 
som höll i fastighetsauktionerna, anhöll om dem hos länsstyrelsen går det att 
få en uppfattning om när, hur många och vilka auktioner som ägde rum.554 I 
materialet framgår att fastigheter ropades ut till försäljning ända upp till sex–
sju gånger utan genomförd affär. Som det för Diskontverkets fordran utmätta 
2/7 Broby tillhörigt Eric Ersson i Ål: Icke heller vid 3e auktionen den 14e 
kunde försäljas. Inga spekulanter. Anhållan gjordes om en fjärde auktion 26 
maj 1846.555 

Ibland hade gårdar lyckats säljas men den som ropat in fastigheten, vanli-
gen en skattebonde från trakten, kunde inte betala köpeskillingen och ny aukt-
ion fick utlysas. Uppenbarligen fanns det personer i socknarna som hoppades 

                               
552 Exekutionsdiarier CII:3, 1844‒50, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
553 Ågren (1992), s. 137; Sjöberg (1993), s. 120; Perlinge (2005), s. 27. 
554 Förrättningar FII:1 1802‒1862, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA; Oordnade handlingar 
HV:24 1845‒47, Landskontoret, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
555 Oordnade handlingar HV:24 1845‒47, Landskontoret, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
ULA. 



 206 

på att göra goda affärer, men lyckades inte anskaffa kapital. Kanske sa ford-
ringsägarna man förlitat sig på nej till ett nytt lån.   

Ett sådant exempel är då den stora fastigheten på ett mantal i Sonkarby 
skulle säljas: Anders Anderssons i Sonkarby ett mantal försåldes till Jan Ers-
son i Jädra. Som inte betalat köpeskillingen. Ny auktion måste utlysas på be-
mälte Jan Erssons äventyr emedan han icke inbetalat det minsta på köpeskil-
lingen.556  

Då fastigheterna väl såldes var det till ett kraftigt underpris. Ett tydligt ex-
empel på det rådande prisfallet är den ovan nämnda gården i byn Sonkarby i 
Österunda socken. Anders och hans familj hade köpt gården i mars 1843 för 
9000 riksdaler banco. I augusti 1846 såldes den på exekutiv auktion till en 
hemmansägare från Torstuna socken för 2300 riksdaler. Taxeringsvärdet var 
5646 riksdaler.557 

Vid sidan av Länsstyrelsens arkiv kan häradsrättens lagfartsmaterial visa 
antalet försålda fastigheter på exekutiv auktion. Inte mindre än 29 procent (55 
av 188) av jordförsäljningarna i Torstuna länsmansdistrikt åren 1844–1853 
var fastigheter som sålts på exekutiv auktion. Banco Diskontverket, med ford-
ringar i åtskilliga utmätta bondehushåll, var angelägen om att få tillbaka så 
mycket som möjligt av sina utlånade pengar. Då priserna på jordbruksfastig-
heter blev allt lägre såg Riksbanken uppenbarligen en risk i att likviderna 
skulle utebli. Man förbjöd därför i vissa fall tillfälligt försäljning av fastig-
heter, eftersom priserna var så låga. Den utlyste executive auktion å i mättagne 
fastigheten har blivit inställd af Rikets Ständers Banko Commiosarien som 
vägrat försäljningen derpå.558 

Nya diskontolån i Riksbanken 
Källorna talar för att det rådde ett desperat ekonomiskt läge där bönderna kors 
och tvärs gick i borgen för varandra på lån som togs i Banco Diskontverket.559 
Jordägare med god tillgång på fastigheter kan ha intecknat dessa ytterligare 
för fastighetslån och de medel som då frigjordes kunde antingen användas för 
det egna hushållets behov eller för att låna ut till andra bönder. Det redan före 
år 1845 befintliga privata kreditnätverk där bygdens bönder ingick, utveckla-
des i samband med den ekonomiska krisen snarast till en härva av skuldför-
bindelser där privata lån blandades med institutionella. 

Ett sätt för bönderna att rädda sina fastigheter undan exekutiv auktion var 
att försöka ta nya lån hos Banco Diskontverket för att täcka fordringarna på 
avbetalningar på tidigare lån. I januari 1846 ansökte bonden Erik Jansson i 

                               
556 Landskansliet DIII:302 1846: V, 29 jan 1846, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
557 Lagfartsprotokoll AIIb:3 1841‒1860, Torstuna häradsrätt, ULA. 
558 Exekutionsdiarier CII:3 1844‒50, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
559 Om korsborgande se Hellgren (2003), s. 154. 
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Myrsjö om ett nytt diskontolån om 700 riksdaler banco från Rikets Ständers 
Banco Diskontverk: …till betalande och infriande av det Diskontlån på 800 
Riksdaler varför bemälte Erik Jansson blivit lagsökt och under tiden gjort af-
betalning men för närvarande icke kan prestera full likvid.560 

Länsmannen Ekblom, som ofta var den som bevittnade låneansökningarna 
såg faran i förfarandet. Bönderna fick avslag på sådana låneansökningar och 
under tiden hade de gamla lånen förfallit och ytterligare lagsökningar inkom: 
Flere hava gjort försök att på samma sätt likvidera icke lagsökta Discontlån, 
men… hava återkommit med avslag. Följden har blivit att gamla Discontlånen 
under tiden förfallit och flera lagsökningar torde vara att förvänta i en tid då 
det är alldeles omöjligt att få penningar.561 

Det var i detta läge, för att avhjälpa den ekonomiskt hotande situationen, 
som länsmannen tillsammans med kronofogden i distriktet ansökte om an-
stånd med inbetalningarna hos direktionen för Rikets Ständers Banco Diskont-
verk för distriktets bönder. De försökte få banken att gå med på omsättning av 
de många befintliga lånen. Istället för att betala tillbaka hela lånesumman på 
de 6 månader som föreskrevs, vädjade de att bönderna i Väsby fögderi skulle 
få amortera av lånen under 5 års tid. Eftersom många bondefamiljer redan 
hade sålt delar eller alla sina fasta och rörliga tillgångar till halva värdet var 
anstånd med betalningen av lånen de enda som återstod.  

Kronofogdens begäran till Banco Diskontverket tog fasta på både bönernas 
prekära situation och att fordringsägaren riskerade att förlora sina medel:  

Anstånd med betalningen av skulderna är alltså hufvudsakeliga medlet, till 
den gäldbundna Landtmannens uphjelpande och mig synes som Statens Cas-
sor icke borde vara de obevekligaste. Omsättning med nya reversaler för Dis-
kont skulder tryggar å ena sidan Diskontverkets säkerhet och å den andra 
skyddas gäldenären från undergång; hvarför efter min tanke sparsamhet med 
sådana omsättningar under närvarande förhållanden är lika skadlig för ford-
ringsägaren som gäldenärer. 

Svaret från Diskontverkets direktion anlände i februari 1846. Dessvärre var 
beskedet från banken orubbligt. Man ansåg sig redan varit generös och …visat 
sin benägenhet att, så vidt med Verkets säkerhet gällande stadgar och nödig 
ordning möjligen är förenlig, lindra den för ifrågavarande gäldenärer... Yt-
terligare lättnader kunde man inte gå med på: ”…dock icke kan bevilja ut-
sträckandet af den redan medgifna lånerätten…562 

Beskedet från Riksbanken var dystra nyheter, vilket länsmannen medde-
lade de skuldsatta bönderna: Att det icke låter sig göra att med nya låne-
documenter inbetala gamla discontlån har ordes derom utgått.563 Bara under 

                               
560 Konkursakter FIVb:3 1845‒51, Torstuna häradsrätt, ULA. 
561 Rapporter från underordnade 1841‒1880 EIII:3, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
562 DIII:303 1846:VI, Landskansliet, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
563 Rapporter från underordnade EIII:3 1841‒1880, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
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1846 finns antecknat 33 lagsökningsmål från Banco Diskontverket mot skat-
tebönder i Torstuna länsmansdistrikt. Två av bönderna blev till och med by-
satta i Västerås, det vill säga satta i häkte och ytterligare ett antal bysattes 
lokalt.564 

Kreditnätverken brister  
En familj som drabbades av utmätning och exekutiv auktion var den tidigare 
välbeställde bonden Anders Larsson och hans hustru Sara Brita Mårtensdotter 
i Hällby, Österunda.565 Till hösttinget vid Torstuna häradsrätt 1845 inlämnade 
Anders en skrivelse där han förklarar att han ägt ett större jordbruk, men att 
han efter fem på varandra följande missväxtår förlorat minst 1000 riksdaler 
banco för varje år. Nu ansökte han om konkurs. Hans fastighet hade kostat 
honom 10 000 riksdaler och på exekutiv auktion hade den sålts för 4700. Även 
lösöret hade sålts för mindre än halva värdet och han var nu ur stånd att betala 
sina kreditorer. Anders Larsson ber om att få behålla kläder och sänglinne 
samt tillräckligt med egendom så att han ska kunna försörja sina fem minderå-
riga barn. Hans hustru Sara Brita begärde att hennes arv, ¼ mantal skulle be-
traktas som enskild egendom. Det motsatte sig dock fordringsägarna.566 

I konkursen, som tre gånger hade annonserats i Post och Inrikes tidningar, 
hade 35 fordringsägare anmält intresse. Hushållets sammanlagda skulder upp-
gick till drygt 8000 riksdaler, varav 40 procent var krediter erhållna från pri-
vatpersoner och 55 procent var från Riksbanken, både fastighetslån och dis-
kontolån. Anders och Sara Brita hade även skulder för obetalda skatter och 
arrenden, samt obetalda räkningar från handlare i Enköping.567 

Anders Larsson var född i Torstuna, och var nämndeman, kyrkvärd och 
ledamot av en rad kommittéer. Anders Larssons ekonomiska fall började, för-
modligen i ett utslag av den desperation som måste ha rått i bygden på 1840-
talet, med att han förfalskade namnteckningarna på en borgensförbindelse för 
ett diskontolån till den ovan nämnde Anders Andersson i Sonkarby.568 Anders 

                               
564 DIII:303 1846: VI, Landskansliet, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
565 Genom att Anders Larssons första hustru Brita Kajsa Andersdotter avled 23 år gammal i 
barnsäng 1828 går det att få en uppfattning om tillgångarna i Anders dåvarande hushåll. Han 
ägde som 27-åring en jordbruksfastighet om ¾ mantal och arrenderade ytterligare ¼ mantal. I 
boet fanns guld och silver samt sidenkläder. Den unga Brita Kajsa ägde inte mindre än tolv 
klänningar. Den unga familjen hade även lån i Riksbanken, ett inteckningslån om 850 riksdaler 
banco och andelar i flera diskontlån om sammanlagt 800 riksdaler banco. Bouppteckning 
FII:23, s. 82‒89, Torstuna häradsrätt,ULA. 
566 Domböcker vid ordinarie ting AIa, 5/11 1845, Torstuna häradsrätt, ULA. Sara Brita var 
dotter till sockenbankiren Mårten Andersson i Hällby, vars utlåningsverksamhet jag redogjorde 
för i kapitel 5. 
567 Konkursakter FIVb:2 ingivna till Svea Hovrätt 1845, Torstuna häradsrätt, ULA. 
568 Rapporter från underordnade EIII:3, 1841‒1880, Kronofogden i Väsby fögderi, ULA. 
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Larsson förlorade alla sina förtroendeuppdrag, både nämndemannaskapet och 
rollen som ansvarig för sockenmagasinet.569 

Även Anders Andersson gick i konkurs och i sin konkursbegäran skriver 
han: Orsaken till mitt obestånd är misslyckade hemmanshandelsspekulat-
ioner, borgensförbindelser, och eftervarandra följande missväxtår… Även 
Anders Andersson hade tidigare varit nämndeman, ett uppdrag som han fick 
lämna då han inte längre var jordägare.570 

Det framgår tydligt från dessa två exempel på familjer att det var skulderna 
för fastighetsköpen som var det mest betungande. Och betecknande för den 
ekonomiska ruinen för flera av familjerna är sannolikt det som Anders An-
dersson själv skriver om: hemmanshandelsspekulationer och borgensförbin-
delser. Det är två viktiga förklaringsfaktorer varför det gick illa för många av 
bondefamiljerna i Torstuna länsmansdistrikt i mitten av 1840-talet. Med dessa 
två stora konkurser började kreditnätverken i bygden att brista och många bon-
defamiljers ekonomi föll ihop som korthus. 

Anders Larsson och hans hustru Sara Brita från Hällby var en av många 
bondefamiljer från trakten som följde profeten Erik Jansson till Amerika för 
att grunda den utopiska kolonin Bishop Hill i Illinois. Anders och Sara Brita 
hoppade dock av i Chicago och startade där ett nytt liv.571 

Ruinerade skattebönder 
I utmätningsdiarierna framgår hur vissa bondefamiljer, eller snarare de man-
liga hushållsföreståndarna, står antecknade som ”utan tillgång”. Genom att 
följa dessa personer (alla gifta män) i olika källmaterial beträffande lånta-
gande, jordtransaktioner och hemort från 1844 och framåt vill jag undersöka 
hur många av dessa jordägande bönder som inte klarade sig ekonomiskt och 
socialt genom 1840-talets kris.572 Jag har redan nämnt ett antal av dessa som 
gick i konkurs och några som emigrerade till Amerika. 

Med utgångspunkt i kronofogdens utmätningsmaterial under åren 1844‒
1847 och vidare en granskning av bland annat husförhörslängder visar det sig 
att inte mindre än 52 skattebondefamiljer förlorade sina jordegendomar och 
sannolikt även stora delar av sitt lösa bohag i de tre socknarna under perioden 

                               
569 Österunda kyrkoarkiv AI:12 Husförhörlängder, s. 52; Konkursakter ingivna till Svea Hovrätt 
1845 FIVb:2, Torstuna häradsrätt, ULA. 
570 Konkursakter ingivna till Svea Hovrätt F IVb:2, Torstuna häradsrätt, ULA. 
571 Anders blev i Chicago en av de centrala personerna i Swedetown. Paret hade lämnat livet 
som jordbrukare och Anders blev en framgångsrik läskedrycksfabrikant. Flygare och Erikson 
(2016); Beijbom (1971). 
572 En kombination av källmaterial har använts. Husförhörslängder AI 1844‒48, 1849‒53, Tor-
stuna kyrkoarkiv; AI Husförhörslängder 1842‒46, 1847‒51, Österunda kyrkoarkiv; AI Husför-
hörslängder 1841‒50 Härnevi kyrkoarkiv; AIIc:4 Inteckningsprotokoll 1844‒54; Lagfartspro-
tokoll AIIb 1841‒60 Torstuna häradsrätt; Exekutionsdiarier CII:3 1844‒50, Kronofogden i 
Väsby fögderi, ULA. 
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1844–53. Det innebär att mer än en fjärdedel av skattebönderna i distriktet 
mer eller mindre förlorade alla sina tillgångar i sviterna efter 1840-talets miss-
växtår. 17 av dessa gick formellt i konkurs.573 För majoriteten av dem var till-
gångarna troligen förbrukade innan det var meningsfullt med en konkursan-
sökan. Det tidigare nämnda 55 exekutiva auktionerna på jordbruksfastigheter 
1844–53 tillhörde de ruinerade bondefamiljerna. 

Genom att följa de 52 hushållen i husförhörslängderna framgår hur de gick 
från att vara jordägare till att bli inhyses, statare och torpare. Några familjer 
slutade som backstugusittare och till och med som fattighjon. Ett par familjer 
klarade sig bättre än andra och blev arrendatorer. Flera flyttade till andra sock-
nar. Ett par husföreståndare avled efter något år. Nio av de utblottade famil-
jerna emigrerade till Amerika under 1846.574 Medelåldern på den manliga hus-
hållsföreståndaren i de ekonomiskt utslagna familjerna var 39 år 1845. Att de 
var förhållandevis unga talar för att de hade skulder för jordköp.  

De utslagna bondefamiljerna tillhörde inte enbart som kanske förväntat de 
minsta fastighetsägarna, utan även bland familjer med större fastigheter fanns 
de som förlorade sina jordegendomar, som de ovan nämnda Anders Larsson i 
Hällby och Anders Andersson i Sonkarby. Det är dock svårt att med bestämd-
het fastställa hur stort familjernas jordägande var eftersom rörligheten på jord-
marknaden var stor under andra hälften av 1840-talet. 

Jag har utifrån en analys av husförhörslängder och mantalslängder kommit 
fram till följande: En fjärdedel av familjerna som förlorade sina egendomar 
tillhörde grupp I (under ¼ mantal), nästan två tredjedelar tillhörde grupp II (¼ 
< 2/3 mtl) och elva procent tillhörde grupp III (2/3 mtl-).575 Det visar att det 
ungefär motsvarade fördelningen av jordägarna i allmänhet. Något högre an-
del var det trots allt bland de som ägde små fastigheter. Det visar föga förvå-
nande att familjerna med små jordbruksfastigheter hade mindre ekonomiska 
reserver eller sociala nätverk som kunde bistå i en svår ekonomisk situation, 
än de med större fastigheter. De kan också ha varit mer risktagande i sitt age-
rande på kredit- och jordmarknaden. 

Det sociala fallet var hårt för bondefamiljerna som förlorade sina tillgångar 
‒ som för den 33-årige Jan Göransson och hans hustru Anna Maria som gick 
från att vara ägare av flera hemmansdelar till att bli statare på godset Sjöö i 
Uppland. På vägen mot konkursen hade familjen gjort en rad till synes dåliga 
fastighetsaffärer i början av 1840-talet. 1841 köpte Jan och hans hustru Anna 
Maria ¼ mantal i Ytterkålsta i Torstuna, på exekutiv auktion. Samma år sålde 

                               
573 Konkursakter FIV; Konkursakter, ingivna till Svea Hovrätt FIVb. Torstuna häradsrätt, ULA. 
574 Under 1840-talet växte en religiös upprorsrörelse sig allt starkare i häradet; Erik-Jansarna. 
En stor skara personer emigrerade från Torstuna och Österunda socknar under 1846 till Ame-
rika för att där grunda kolonin Bishop Hill. Flera av dem var således utblottade skattebönder. 
Flygare och Erikson (2016). 
575 Mantalslängder i Härnevi, Torstuna, Österunda socknar, EIII Landskontoret, Länsstyrelsen 
i Västmanlands län,  ULA; Husförhörslängder AI, Härnevi, Torstuna och Österunda kyrkoar-
kiv, ULA. 
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Anna Maria sin lilla andel i släktgården i Nydala till sin syster. Året därefter 
köpte paret ytterligare en hemmansdel, denna i Djurby i samma socken. I kö-
pet ingick att ta över ett fastighetslån i Riksbanken. Trots att de vid det laget 
ägde två hemmansdelar i två olika byar köpte de 1844 en tredje hemmansdel 
på en exekutiv auktion i byn Nydala där Anna Marias syster och make drev 
hennes föräldragård. Istället sålde de den inköpta Djurbygården, men då hade 
priserna fallit så förlusten blev avsevärd. Djurby-fastigheten hade bland annat 
finansierats med lån från Lantvärnskassan i Västerås. 1844 återfinns Jan Gö-
ransson i kronofogdens exekutionsdiarier och bland de som krävde utmätning 
fanns Lantvärnskassan för de tidigare utlånade 200 riksdaler banco. Flera räk-
ningar från köpmän i Enköping och Västerås var också obetalda. Jan hade tagit 
ett diskontolån men hade också gått i borgen för andra, bland annat för sin 
systers man, sin svåger Per Persson. Nu krävdes inte bara låntagarna på pengar 
av Banco Diskontverket utan även borgensmännen. Borgen för lånet i Lant-
värnskassan som Jan Göransson hade tagit tidigare hade i sin tur skrivits på 
av samma svåger. På hösten 1845 sattes Jan i häktet: att bysättas i brist af 
tillgång. När varken han eller svågern Per Persson kunde betala tillbaka något 
av lånen drog de med varandra i det ekonomiska fallet. Alla familjens fastig-
heter såldes med förlust och det återstod bara skulder. Både Jan Göranssons 
familj och hans systers familjs karriärer som skattebönder tog slut 1846 då de 
blev statare. Någon annan utväg fanns sannolikt inte.576 

Varför just dessa 52 bondefamiljer förlorade sina tillgångar i samband med 
missväxten medan andra klarade sig igenom krisen kan inte besvaras. Om 
möjliga förklaringar låg i deras personligheter, eventuella sjukdomar, överdri-
ven alkoholkonsumtion eller särskild ekonomisk riskbenägenhet kan bara spe-
kuleras kring. Rimliga förklaringsfaktorer kan naturligtvis vara om och när 
man hade köpt jordbruksfastigheter på kredit och hur stora skulder man hade 
i början av 1840-talet. Om hushållet befann sig i en fas i hushållscykeln då 
man nyligen gjort kostsamma investeringar för att etablera sig som jordbru-
kare kan också varit del av en förklaring. Exemplen ovan visar att det även 
förekom jordspekulation bland bönderna. Med de lägre priserna under 1840-
talets första år hade säkert kunnat vara goda affärer, om inte det olyckliga 
missväxtåret 1845 hade sopat bort alla möjligheter att klara av att betala av på 
lånen och samtidigt fortsätta med en jordbruksproduktion.  

Sociala-ekonomiska nätverk med möjligheter att få krediter utanför den 
egna lokala bondegruppen kan också ha varit en räddning för de familjer som 
klarade sig igenom krisen. Trots allt så klarade sig 3/4 av skattebondefamil-
jerna i de tre socknarna sig igenom århundradets värsta missväxtkris. Vissa 
gemensamma nämnare hos de ruinerade hushållen kan pekas ut, som kan ha 
haft betydelse i sammanhanget. De var naturligtvis högt skuldsatta. Sannolikt 

                               
576 Exekutionsdiarier CII:3, Kronofogden i Väsby fögderi; DIII:303 1846:VI Landskansliet, 
Länsstyrelsen i Västmanlands län; Husförhörslängder AI:16, Torstuna kyrkoarkiv; Lagfartspro-
tokoll AIIb:3‒4; Inteckningsprotokoll AIIc:3, Torstuna häradsrätt, ULA. 
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utgjordes större delen av deras skuldsättning av privata krediter, som har vi-
sats av bouppteckningsundersökningen. Alla familjerna hade, med något un-
dantag, tagit krediter i Banco Diskontverket eller fastighetslån i Rikets Stän-
ders bank. Majoriteten hittar vi i utmätningsdiarierna som låntagare av dis-
kontlån, och även som borgensmän för andra. Många av de som förlorade sina 
egendomar var relaterade till varandra på ett eller annat sätt. Bland annat hade 
de lånat ut pengar till varandra eller borgat för Riksbankens diskontolån. Ett 
korsvis borgande tycks ha varit vanligt bland bönderna. De var alla delaktiga 
i det lokala kreditnätverket. De hade köpt jordbruksfastigheter, vilket kan be-
kräftas i lagfartsprotokollen. 

Här finns anledning att beakta länsmannens beskrivning av åren 1839‒
1844 i de tre socknarna. Angående det ekonomiska tillståndet i distriktet skri-
ver han att: de fleste jordbrukare äro gäldbundne i Banken och Disconten samt 
andra allmänna Cassor… och vidare att de gjort …en mängd obetänksamma 
fastighetsköp för öfverdrivna priser, och icke sällan utan några egna motsva-
rande penningtillgångar.577 

En del av dessa bönder, som de ovan beskrivna Jan Göransson och Anna 
Maria Jansdotter, var bland de som köpte fastigheter på exekutiva auktioner i 
början av 1840-talet, sannolikt med en stor andel lånade pengar av köpeskil-
lingen. De hoppades på att göra goda affärer, men då inkomsterna från spann-
målsförsäljningen blev minimala under 1844‒1845, gick de ekonomiska kal-
kylerna inte ihop. 

Bondehushållen i Torstuna byggde sin ekonomi på ett ensidigt jordbruk: 
spannmålsodlingen. Den var lukrativ under goda skördeår då bönderna pro-
ducerade ett överskott och kunde sälja spannmål. I tider av sämre skördar hade 
de dock inga alternativa inkomstkällor. Flera års sämre skördar i rad under 
första hälften av 1840-talet och den totala missväxten 1845 gjorde att de eko-
nomiska reserverna hos många familjer sannolikt var uttömda. För att bibe-
hålla sin produktion och sin försörjning fick familjerna ta lån. De som var mest 
illa ute var förmodligen de som förvärvat jord i slutet av 1830-talet och 1840-
talets första år till höga priser, men som hade små egna tillgångar. Det går 
möjligen att tala om en överhettad jordmarknad. Av allt att döma var det van-
ligt att dessa familjer förvärvat jord till förhållandevis höga priser med en hög 
andel kredit. 

Ytterligare en faktor för den svåra situationen som uppstod hos familjerna 
kan ha varit i hur deras kreditmarknad såg ut. Den privata kreditmarknaden 
var lokal med framför allt andra aktiva bönder i den egna socknen som ford-
ringsägare. Det var naturligtvis olyckligt eftersom många samtidigt fick behov 
av att kräva in sina fordringar. En avsevärd del av böndernas krediter utgjordes 
också av institutionella lån. Om bönderna enbart befunnit sig på en privat kre-
ditmarknad hade de möjligen klarat av de svåra tiderna, om alla ”suttit still i 

                               
577 Handlingar till femårsberättelsen från Väsby fögderi 1839‒1844, DXIII nr 4, 1844, Lands-
kansliet, Länsstyrelsen i Västmanlands län, ULA. 
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båten”. Å andra sidan, eftersom de flesta fordringsägarna var bönder och alla 
var ekonomiskt beroende av spannmålsskördarna, hamnade alla i samma eko-
nomiska knipa då de goda skördarna uteblev. När dessutom en stor anonym 
långivare i form av Riksbanken var inblandad, som inte tog några personliga 
hänsyn, kan lånenätverken liknas vid ett korthus där man drog med sig 
varandra i fallet. Skulderna hos Riksbanken var en ekonomisk börda under de 
svåra åren. Men de verkar också ha varit en krislösning, eftersom där fanns 
pengar att låna då alla kreditresurser i bygden var uttömda 

Sammanfattning 
År 1845 drabbades Torstuna länsmansdistrikt liksom stora delar av de norra 
Mälarlänens spannmålsbygder av en svår missväxt. I vissa områden uteblev 
skörden nästan helt. De största nödhjälpinsatserna som någonsin ägt rum i 
Sverige genomfördes för att trygga försörjningen för befolkningen i de värst 
drabbade områdena. Under 1845‒1846 utgick omfattande nödhjälp och und-
sättningslån till de missväxtdrabbade områdena. Dessa undsättningslån som 
kom bondehushållen i Torstuna till del var säkert i många fall viktiga för att 
vidmakthålla försörjningen. De var dock långt ifrån tillräckliga för att de redan 
skuldsatta bondefamiljerna skulle kunna betala ränta och göra avbetalningar 
på tidigare lån, både privata och institutionella. Missväxten utlöste en svår 
ekonomisk kris bland bönderna i de studerade sockarna. Med sin ensidiga 
spannmålsekonomi för avsalu i kombination med hög skuldsättning var bon-
dehushållen ekonomiskt sårbara. Under 1845 nästan fördubblades antalet ut-
mätningar i de tre socknarna jämfört med föregående år. En fjärdedel av de 
jordägande bondefamiljerna i de studerade socknarna förlorade sina gårdar 
som en följd av missväxten i mitten av 1840-talet. 
 

 
Figur 8.2 Anders Larsson, skattebonde, 
född i Torstuna socken 1801, död i Chicago 
1884. Anders Larsson och hans hustru Sara 
Brita Mårtensdotter gick i konkurs 1845 och 
emigrerade 1846 med sina fem barn till 
Amerika. Avsikten var att följa profeten 
Erik Jansson för att grunda kolonin Bishop 
Hill, men familjen stannade istället kvar i 
Chicago. Anders blev framgångsrik företa-
gare och en av grundarna till Swede Town. 
Se s. 208. 

Oljemålning av HEC Peterson, Kultur- 
parken Småland. 
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KAPITEL 9 
Sammanfattande slutsatser 

 
Avhandlingens syfte är att analysera vilken roll som lån och krediter spelade 
för skattebönders försörjning och jordbruksproduktion i Mälardalen mellan 
1770 och 1870. Tidigare forskning har betonat Mälardalens demografiska och 
agrarekonomiska relativa stagnation från slutet av 1700-talet fram till omkring 
1860, en tid då andra svenska regioner uppvisade en stark agrarekonomisk 
tillväxt. En del av förklaringen till den relativa stagnationen har historiker och 
ekonomhistoriker velat söka i de särskilda ekonomiska och sociala förhållan-
den som rådde i den godsekonomi som präglade delar av Mälardalen. I stora 
områden i norra Mälardalen var dock skattejorden omfattande, men förhållan-
dena i bondejordbruket är där betydligt mindre utforskade än i andra regioner 
i Sverige. 

Med tanke på de regionala olikheterna i tillväxt i jordbruket från slutet av 
1700-talet fram till omkring 1860 är det rimligt att anta att skillnaderna även 
avspeglade sig i vilken funktion krediterna hade för bondehushållen. 

Innebar den agrara stagnationen att investeringsnivån var lägre och att kre-
dit- och kapitalbehoven därför var mindre hos skattebönderna i Mälardalen? 
Eller behövde man tvärtom låna mer för att vidmakthålla jordinnehav och so-
ciala positioner? Vad betydde den höga kommersialiseringsgraden i bonde-
jordbruket för agerandet på kreditmarknaden? Dessa frågor är centrala i av-
handlingen. 

För att utforska hur kapital- och kreditbehoven utvecklades hos bönderna 
och vilken roll som lån och krediter spelade för hushållen formulerades tre 
huvudfrågor: Hur utvecklades det jordbruk som bedrevs på skattejord, hur ut-
vecklades bondefamiljernas tillgångar, och hur utvecklades skuldsättning och 
kreditförhållanden under perioden 1770‒1870? Utifrån tidigare forskning rö-
rande förhållandena i andra regioner i Sverige samt Västeuropa, ställde jag tre 
ytterligare frågor: Vilken betydelse hade krediterna för investeringarna i jord-
bruksdriften, vad betydde de för jordmarknaden samt vilken roll spelade kre-
diter under agrara kriser? 

Undersökningen omfattar tre socknar i östra Västmanlands län: Härnevi, 
Torstuna och Österunda, vilka tillsammans utgjorde Torstuna länsmansdi-
strikt och södra delen av Torstuna härad. Det är en utpräglad jordbruksbygd 
med historiskt goda förutsättningar för spannmålsodling. Området uppvisade 
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dessutom en rad centrala drag typiska för Mälardalen i stort: uppodlingsgra-
den var hög, spannmålsjordbruket marknadsorienterat och befolkningsut-
vecklingen svag. De tre socknarna dominerades av skattejord och 80 procent 
av den mantalsatta jorden ägdes av bönder. 

Det viktigaste källmaterialet i studien är bouppteckningar efter skattebön-
der som avled under sin verksamma tid. Ett annat betydelsefullt källmaterial 
är inteckningshandlingar som använts för att kartlägga de krediter som tagits 
med säkerhet i jordbruksfastigheter. För att spåra bondefamiljernas agerande 
på jordmarknaden och för att undersöka jordpriserna har även lagfartshand-
lingar studerats. 

Med utgångspunkt i undersökningens resultat kan jag nu göra en periodi-
sering av tiden mellan 1770 och 1870 utifrån den agrara och den ekonomiska 
utvecklingen i området, bondefamiljernas kreditbehov och kreditnyttjande. 
Tre delperioder har utkristalliseras: 1770–1814, 1815–1849 och 1850–1870. 

1770‒1814 – expansion och ekonomisk tillväxt 
Ett givande spannmålsjordbruk 
Den första fasen mellan 1770 och 1814 kan karakteriseras som en expansiv 
och ekonomiskt gynnsam period för skattebönderna i Torstuna länsmansdi-
strikt. En indikation på jordbrukets tillväxt var den befolkningsökning, för-
visso svag, som då ägde rum. Under dessa år gjorde en kombination av ökande 
avkastning och kraftigt stigande spannmålspriser att lönsamheten i jordbruket 
steg. Studien visar att hushållen producerade ett ansenligt överskott som för-
såldes på spannmålsmarknader i framför allt Bergslagen och Stockholm. De 
goda tiderna var en drivkraft för bönderna att utöka åkerarealerna. Storskiftena 
på 1760- och 1770-talen underlättade troligen en viss nyodling på delar av 
ängs- och hagmarkerna och medförde att man gick hårdare med årdret in mot 
impediment och stenigare marker. 

Även om åren 1770–1814 var en agrar tillväxtperiod var behovet av offen-
siva krediter, i form av kapital till investeringar i jordbruksdriften relativt litet. 
Större kapitalbehov hos bönderna för att utveckla själva jordbruksprodukt-
ionen var knappast för handen, med undantag för köp av kreatur och för ny-
odlingen som vid denna tid knappast var särskilt kostnadskrävande. 

Stigande jordpriser och hög materiell standard 
De ekonomiskt goda tiderna i spannmålsjordbruket drev upp jordpriserna i 
området. Från 1780 till 1814 steg priserna på skattejorden femfaldigt. Jordpri-
serna följde under perioden spannmålspriserna. Det visar det starka sambandet 
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mellan hur stora överskotten var från den agrara produktionen och jordmark-
naden. Sambandet illustrerar även den höga graden av marknadsorientering i 
Torstunajordbruket. 

Med stigande jordpriser blev de jordägande bondefamiljerna mer förmögna 
i och med att värdet på deras fasta tillgångar ökade, men samtidigt krävdes 
mer kapital för att finansiera jordköp. Jordmarknaden i de tre socknarna do-
minerades 1780‒1814 av jordtransaktioner mellan släktingar, vilka svarade 
för 70 procent av köpetransaktionerna. I genomsnitt var priserna på jord som 
såldes mellan släktingar 10‒30 procent lägre än priser på jord som såldes på 
den öppna fastighetsmarknaden. Skillnaderna var således förhållandevis små, 
åtminstone i relation till vad som visats i tidigare undersökningar. Även för-
säljningspriserna vid släktköp följde spannmålsprisernas utveckling. Köpe-
transaktionerna mellan släktingar skedde således även de mot bakgrund av 
kommersiella överväganden. 

De stigande jordpriserna skapade större kapitalbehov hos bondefamiljerna. 
De höga intäkterna från spannmålsjordbruket gav emellertid bondefamiljerna 
ett ekonomiskt överskott som sannolikt kunde användas till att täcka de ökade 
kostnaderna för jorden. Överskotten förefaller emellertid också ha använts till 
förvärv av lösöre och inventarier eftersom värdet på familjernas rörliga till-
gångar ökade. Hos bondefamiljer med stort jordinnehav (2/3 mantal och där-
över) finner vi redan i slutet av 1700-talet (och i flera fall tidigare under år-
hundradet) föremål i form av dyrbara kläder och inventarier samt ansenliga 
mängder silver. Rimligen rör det sig om förmögenheter som ackumulerats un-
der längre tid och som antyder att en överskottsproduktion förekommit före 
den period som avhandlingen omfattar. 

Privata kreditnätverk och låg skuldsättning 
Skuldsättningen hos bondefamiljerna var under åren 1770‒1814 relativt låg, i 
genomsnitt inte mer än tio procent av tillgångarna. Nästan 2/3 av familjerna 
var helt skuldfria eller hade en skuldsättning som motsvarade mindre än 1/5 
av tillgångarna. Var femte familj hade dock skulder som översteg halva värdet 
på bruttotillgångarna. Trots att jordpriserna steg kraftigt under perioden 1770–
1814 innebar detta inte att bondefamiljernas skuldsättning generellt sett 
ökade. Spannmålsjordbruket alstrade ett så stort ekonomiskt överskott att bön-
derna kunde betala mer för jorden, utan att för den skull behöva skuldsätta sig 
mer. 

Jordförvärven finansierades således med eget överskott och med privata 
krediter, oftast från säljaren som gav kredit på en del av köpeskillingen under 
ett antal år. Under perioden kan ungefär 40 procent av skulderna hos bonde-
familjerna knytas till jordförvärv. 

Den privata kreditmarknaden svarade för nästan 90 procent av krediterna 
hos bondefamiljerna under perioden 1770‒1814 och krediterna togs inom lo-
kalsamhället i likhet med förhållandena i andra svenska regioner. Somliga av 
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undersökningens mest förmögna bondefamiljer hade betydande penningsum-
mor utlånade, och var viktiga för de kredit- och kapitalbehov som trots allt 
fanns. Tillfälliga likviditetsbrister och brist på kontanter löstes med krediter 
från släkt och vänner samt från personer som man gjorde affärer med. De pri-
vata krediterna var trots allt värdefulla i bondehushållens försörjning då skör-
deavkastningen varierade år från år. Den fluktuerande inkomsten var dessu-
tom ojämnt fördelad över året beroende på att intäkterna dominerades av för-
säljning av spannmål. 

För skattebönderna i Torstuna var perioden 1770–1814 av allt att döma en 
ekonomiskt expansiv fas då krediterna i första hand hade betydelse för hus-
hållens dagliga transaktioner och affärsverksamhet, men var även viktiga för 
finansiering av jordförvärv. 

1815–1849 – kriser och jordkoncentration 
Åren mellan 1815 och 1849 uppvisar flera motsägelsefulla drag i den ekono-
miska utvecklingen i det studerade området. Det var en period av intensiv eko-
nomisk aktivitet hos bondefamiljerna där krediter och jordhandel spelade en 
viktig roll, men det var samtidigt en period av närmast kräftgång i den agrara 
ekonomin. Tidigare forskning har som nämnts betonat Mälardalens agrara och 
demografiska stagnation från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Re-
sultaten från Torstuna länsmansdistrikt kan bekräfta en sådan bild under peri-
oden 1820 till 1849. Under krisåren i jordbruket som inträffade under denna 
fas var krediterna centrala, både från defensiv och från offensiv synpunkt. 

Minskande lönsamhet i jordbruket 
Från och med 1820-talet minskade befolkningen i de tre socknarna. De direkta 
orsakerna var ett lågt födelseöverskott och en genomsnittligt stor utflyttning. 
Att befolkningens antal minskade indikerar att jordbruket i området hade lön-
samhetsproblem. En viktig orsak var de då fallande spannmålspriserna i kom-
bination med närmast obefintliga nyodlingsmöjligheter inom rådande odlings-
system. Behovet av arbetskraft stod därmed still och jordbruket gav heller 
inget egentligt utrymme för ytterligare hushållsbildning, vare sig bland bönder 
eller obesuttna. Det var således inte bara de adliga godsen som hade en brom-
sande inverkan på Mälardalens demografiska och agrara utveckling som tidi-
gare framhållits. Den agrara tillväxten var under tre decennier svag även inom 
bondejordbruket, åtminstone i det område som här studerats. 

Särskilt 1820- och 1840-talen framstår som ekonomiskt svåra. Den sämre 
lönsamheten, åtminstone i förhållande till decennierna kring sekelskiftet 1800 
hade flera orsaker. Främst var det spannmålsprisernas variation som påver-
kade de marknadsorienterade böndernas ekonomi. På 1820-talet var de låga 
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spannmålspriserna huvudorsaken till den svaga lönsamheten, men under de-
cenniet inträffade också flera år med dåliga skördar. På 1840-talet var det 
framförallt en svag avkastning och ren missväxt som åsamkade bönderna stora 
ekonomiska problem. I kombination med ökande skuldsättning blev situat-
ionen ohållbar för många hushåll. Den svaga spannmålsekonomin skapade ett 
större defensivt kreditbehov hos bönderna, något som tidigare varit ovanligt. 
1820-talets agrara lågkonjunktur är välkänd, men 1840-talets dåliga tider med 
i synnerhet 1845 års missväxt, har tidigare knappast uppmärksammats. I syn-
nerhet har missväxtens ekonomiska konsekvenser för bondehushållen i Mä-
lardalen förbisetts. 

Tillgångar: ekonomisk utslagning och jordkoncentration 
Stagnationen i fråga om åkerarealernas expansion innebar dock inte att hus-
hållen tappade den ekonomiska initiativkraften. Undersökningen visar att bon-
defamiljerna i Torstuna länsmansdistrikt var mycket aktiva på både jord- och 
kreditmarknaden och att betydande förändringar skedde inom ägostrukturen. 

Ett utmärkande drag för området, i likhet med övriga Mälardalen, och som 
accentuerades under åren 1815–1849 var ett minskande antal bondehushåll. I 
Torstuna länsmansdistrikt sjönk antalet skattebönder med 30 procent mellan 
1815 och 1849 och jorden koncentrerades till färre ägare. Bondefamiljer med 
stora jordegendomar blev fler, men den största förändringen skedde inom 
gruppen med mellanstora jordbruksfastigheter (från ¼ till < 2/3 mantal). De 
minskade kraftigt i antal och det skedde samtidigt en genomsnittlig ökning av 
jordinnehavet inom gruppen. Nedgången i antalet jordägare hade säkert flera 
sammanhängande orsaker, men bristen på tillväxt i jordbruket bör vara en vik-
tig förklaring. Eftersom nyodlingsmöjligheterna i området var uttömda kunde 
bönderna inte kompensera en vikande avkastning med större åkerarealer inom 
den egna fastigheten. En arealutvidgning fick ske genom förvärv av andra 
jordbruk eller genom extra arrenden. Endast genom att utvidga jordbruksfas-
tigheterna genom köp av ytterligare jord kunde intäkterna från jordbruket bi-
behållas eller öka, men det förutsatte att andra brukare och ägare lämnade sina 
gårdar. 

Jordpriserna var generellt höga under denna delperiod, men den tidigare 
ökningen stannade av redan omkring år 1815. Under de följande tre decenni-
erna var det både upp- och nedgångar i jordpriserna. I slutet av 1830-talet in-
leddes ett prisras på jord som varade till omkring 1850. Antalet exekutiva 
auktioner på jordbruksfastigheter ökade mellan 1815 och 1830, och blev åter-
igen fler mellan 1840 och 1855. Under åren med särskilt låga jordpriser var 
de på den öppna fastighetsmarknaden lägre än priserna på den jord som för-
såldes mellan släktingar. 

Konsekvenserna av 1840-talets missväxtår var stora för många skattebön-
der i Torstuna länsmansdistrikt. Över en fjärdedel av familjerna i de tre sock-
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narna fick lämna sina gårdar. Bondefamiljer med ekonomiska möjligheter för-
värvade jord till låga priser, medan ekonomiskt svagare hushåll tvingades bort. 
Jordmarknaden var dock fortsättningsvis lokal. Med få undantag förvärvades 
de exekutivt försålda jordbruksfastigheterna av bondefamiljer från samma 
socken eller grannsocknarna. Köparna var ofta redan tidigare jordägare i sock-
narna, vilket bidrog till jordkoncentrationen. 

 Under perioden 1815‒1849 accentuerades de ekonomiska skillnaderna 
inom bondegruppen i distriktet. Den materiella levnadsstandarden, mätt i vär-
den på hushållens rörliga tillgångar, ökade utomordentligt snabbt hos bonde-
hushållen med stora jordbruksfastigheter (2/3 mantal och däröver). Hos övriga 
bondefamiljer blev även värdet på de rörliga tillgångarna större, men värdeök-
ningen var svagare och betydligt mer långsam. De svåra tiderna under peri-
oden 1815‒1850 drabbade således inte alla bondefamiljer lika hårt. Det fanns 
de som trots vikande inkomster kunde dra fördel av lägre jordpriser och genom 
att utöka sitt jordinnehav kunde de upprätthålla och öka sin materiella lev-
nadsstandard avsevärt. 

Skuldsättning och krediter: en ny kreditmarknad 
I Torstunaböndernas ekonomi under perioden 1815‒1849 spelade lån och kre-
diter en stor roll. Böndernas agerande på kreditmarknaden förändrades radi-
kalt under denna tid, liksom kreditmarknaden i sig. Bondefamiljernas skulder 
ökade mellan 1815 och 1849 mellan fyra och sex gånger. Skuldkvoten per 
bondefamilj steg till i genomsnitt dryga 35 procent på 1840- och 1850-talen. 
Under delperioden hade nästan hälften en skuldsättning som uppgick till halva 
värdet av tillgångarna. Familjer vars jordinnehav understeg ¼ mantal var i 
genomsnitt de mest skuldsatta. En del av skulderna var sannolikt uppkomna 
genom lån som togs för att klara inkomstbortfall under sämre jordbruksår. 

Den snabba skuldökningen visar på ett nytt ekonomiskt agerande hos bon-
defamiljerna. Analyser i kapitel sex visade att orsakerna till den ökande skuld-
sättningen jämfört med föregående delperiod var att: a) jordpriserna var höga, 
b) bönderna förvärvade i genomsnitt mer jord än tidigare vilket ökade kredit-
behoven, c) det inföll perioder med lägre intäkter från jordbruket på grund av 
missväxt och låga spannmålspriser då krediter behövdes för att klara sådana 
inkomstbortfall, d) utbudet av krediter förändrades då Riksbanken erbjöd för-
månliga lån till jordbrukare. Resultaten visar att bönderna därmed lånade mer.  

Alla de här faktorerna i samverkan medförde att kapital- och kreditbehoven 
ökade hos bönderna och att skulderna per hushåll i genomsnitt blev större. 

Den nya kreditmarknad som öppnades för bönderna 1815 i och med att 
Riksbanken erbjöd långfristiga fastighetslån, med inteckning, till förmånlig 
ränta hade stor betydelse. Nytt var också att bönderna kunde erhålla Riksban-
kens diskontolån, vilket var kortfristiga lån med säkerhet mot borgen. Även 
om bönderna redan tidigare hade lånat från institutioner blev låneintensiteten 
nu en helt annan. 
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Riksbankslånen var oerhört viktiga för den jordkoncentration som ägde 
rum under perioden. Bondefamiljer med stora fastighetstillgångar kunde med 
hjälp av lånen utöka sitt jordinnehav, och under 1820- och 1840-talen dessu-
tom till låga jordpriser. Eftersom det krävdes inteckning i jordbruksfastighet 
för att erhålla fastighetslån gynnade lånen de som redan var jordägare. De för-
månliga krediterna från Riksbanken kan också ha tagits för att med förtjänst 
låna ut på den privata kreditmarknaden, men det finns inget som tyder på det.  

Att vissa bönder fortfarande under denna period var viktiga kreditgivare 
lokalt står emellertid klart. Även om de institutionella krediterna hos bönderna 
blev vanligare efter 1815 stod de privata krediterna fortfarande för den största 
delen av böndernas skulder. 

Perioden 1815‒1849 framstår som något av en transitionsfas där den före-
gående delperiodens expansiva ekonomi reviderades med hjälp av institution-
ella krediter, och därmed möjliggjorde en övergång till den nya agrara mark-
nad som var på väg att utvecklas under andra halvan av 1800-talet. 

1850–1870 – en återupptagen agrar revolution 
Jordbruket: laga skifte och växelbruk 
Åren 1850‒1870 var en period av tillväxt i jordbruket i de studerade sock-
narna. Det styrks av att befolkningen återigen ökade. Utflyttningen minskade, 
och under de sista fem åren av 1860-talet var inflyttningen högre än utflytt-
ningen trots att jordbruket fortsatte att dominera som näring och att inga indu-
strier etablerades. 

Laga skiftet genomfördes i de flesta byar i området under 1850-talet. Skiftet 
fick stora konsekvenser för arronderingen, men utflyttningen av bebyggelse 
blev däremot relativt begränsad. Antalet jordägare hade minskat kraftigt under 
tidigare decennier och många familjer ägde flera hemmansdelar som i prakti-
ken brukades ihop. Vid skiftena slogs dessa samman och på så vis kunde en 
utflyttning undvikas. Efter laga skifte tog nyodlingen fart och stora delar av 
de kvarvarande sanka ängsmarkerna odlades successivt upp och bönderna 
gick över till foderväxtodling. Växelbruk infördes efterhand och förefaller ha 
varit genomfört under 1870-talet. Havreodlingen blev viktigare, vilket sam-
manföll med att havrepriserna ökade på 1860-talet, och nya redskap introdu-
cerades. 

Under 1860-talet förbättrades avkastningen och därmed även lönsamheten 
i jordbruket. Kapitalbehoven i jordbruket var stora under perioden 1850‒1870. 
Även om utflyttningen av bebyggelse inte blev särskilt omfattande innebar 
skiftet ändå en ekonomisk påfrestning. Omarrondering, dikning och nyodling 
generade kostnader inte minst för arbetskraft. Till skillnad från den nyodling 
som bedrevs i slutet av 1700-talet handlade det nu om betydligt mer omfat-
tande utdikningar där specialarbetskraft måste anställas. Foderväxtodlingen 
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ställde krav på större byggnader för vinterlagring av de ökade volymerna 
grovfoder. Nya typer av industriellt tillverkade redskap och enkla maskiner 
skapade kreditbehov hos hushållen. Man höll fler kreatur än tidigare och de 
enskilda djuren blev dyrare, vilket också det gav orsak till ökade investerings-
kostnader. 

Tillgångar: jordbruksproduktionen i fokus 
Under 1850- och 1860-talen minskade intensiteten på jordmarknaden och an-
talet transaktioner sjönk. En orsak var att antalet jordägare minskade, vilket 
per automatik gav färre transaktioner. En annan orsak till en lägre frekvens 
var att det i genomsnitt gjordes större jordköp. 

Jordpriserna ökade kraftigt från en låg nivå år 1850 fram till 1870. Under 
1850-talet var ”släktpriserna” förvånande nog genomsnittligt högre än mark-
nadspriserna, i slutet av perioden var de helt lika. Jordpriserna i socknarna och 
spannmålspriserna (på råg) divergerade under åren 1850–1870. Jordpriserna 
ökade betydligt mer än rågpriserna, vilket visar att den agrara produktionen 
delvis ändrat inriktning. Rågen spelade inte längre en lika viktig roll i bonde-
hushållens ekonomi. Värdet på de rörliga tillgångarna hos familjerna ökade 
mellan 1850 och 1870. Framför allt var det hushållens kreatur och jordbruks-
redskap som steg i värde och de upptog en större andel av värdet på hushållens 
rörliga tillgångar. Skillnaderna mellan de tre bondegrupperna (I‒III) var likväl 
stor. 

Skuldsättning och krediter: permanent höga skulder 
Den tredje fasen kännetecknades av en genomsnittlig hög skuldkvot hos bon-
dehushållen, som fortsatt var drygt 35 procent. Med de höga jordpriserna och 
nya krav på investeringar i jordbruket hade skuldsättningen blivit en ofrån-
komlig del i bondefamiljernas ekonomi. Fortfarande var jordförvärven den 
viktigaste orsaken till skulderna. Det blev dessutom vanligt att lån som hos 
institutionella kreditgivare var bundna till jordbruksfastigheten ingick i jord-
transaktionerna, såväl inom som utom släkt. Under den här delperioden blev 
lån för finansiering av investeringar för att öka och förbättra jordbruksdriften 
vanligare hos hushållen, jämfört med föregående delperioder. 

Riksbanken fortsatte att under 1860-talet vara böndernas största institution-
ella kreditgivare, men det förekom då även att de lånade från Mälarprovinser-
nas Hypoteksförening och sparbanker. Bondefamiljernas viktigaste kreditgi-
vare under perioden 1850‒1870 var dock privatpersoner, som svarade för den 
största andelen av bondehushållens kreditvolymer. Släktingar och grannar 
stod fortfarande för de viktigaste kreditnätverken. 
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Resultaten i ljuset av tidigare forskning 
Krediter för jordbruksdrift och utveckling 
Skuldsättning hos svenska bönder under 1700- och 1800-talen förknippas ofta 
med ett investeringsbehov för ett jordbruk i omdaning. Få studier har dock 
empiriskt kunnat direkt påvisa ett sådant samband. Patrick Svensson är den 
svenska forskare som tydligast drivit linjen om skulder som ekonomiskt posi-
tiva för bönderna. I första hand ser han skuldsättning som ett uttryck för eko-
nomisk tillväxt och menar att bönderna lånade mer under agrara högkonjunk-
turer än under lågkonjunkturer, på grund av att de gjorde större investeringar 
när ekonomin var god.578 

Under den första delperioden var jordbrukets lukrativt i Torstuna, men 
jordbruksproduktionen var inte särskilt kapitalintensiv. Hushållens skulder 
var också i genomsnitt låga. Kostnaderna för redskapen var förhållandevis 
små ända fram till 1800-talets sista del då maskiner som tröskverk blev mer 
allmänna. Värdet på hushållens kreatur och dragare var sammantaget förvisso 
relativt stort, men de enskilda djuren betingade då inte något särskilt högt pris.  

Utvecklingen av hushållens skuldsättning under perioden 1770‒1814 stäm-
mer bättre med att högkonjunkturer i jordbruket innebar möjligheter för bön-
derna att betala av sina skulder, än att de skulle ta offensiva lån för att inve-
stera.579 Det går dock inte att avgöra om bondehushållen var mer skuldsatta 
före 1770 och att skuldbördan generellt lättade för hushållen under de goda 
åren i slutet av 1700-talet. Det är möjligt att även decennierna före avhand-
lingens undersökningsperiod var ekonomiskt fördelaktiga för dessa spann-
målsbönder. 

Torstunas höga uppodlingsgrad liksom en hög kommersialiseringsgrad i 
bondejordbruket hade uppnåtts långt före 1770-talet, och kostnaderna för ny-
odlingen hade redan burits av tidigare generationer. I andra regioner, där od-
lingsmarkerna expanderade kraftigt under 1800-talets första decennier, och 
antalet bondehushåll ökade, bör rimligen investeringskostnaderna för redskap, 
djur, byggnader och för den delen arbetskraft ha varit större. De bör därför 
svara bättre mot Svenssons resonemang om större lånebehov på grund av ökat 
investeringbehov under högkonjunkturer. 

Först från och med senare delen av 1850-talet bör kapitalbehovet för att 
göra investeringar i själva jordbruksdriften ha blivit större hos hushållen i Tor-
stuna, som kan relateras till investeringar i jordbruksproduktionen. Då var fler-
talet laga skiften genomförda och växelbrukets behov av tyngre redskap bör-
jade göra sig påmint. Den högre tillväxten som kan iakttas i Torstunajordbru-
ket sammanfaller med den tillväxtperiod Lars Magnusson förlägger från och 
med 1850-talet. Tillväxten åtföljdes då av en ökad skuldsättning hos bönderna 
i Torstuna. 
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Att skuldsättningen hade föga att göra med investeringsbehov i jordbruks-
driften fram till slutet av 1800-talet ligger i linje med vad forskningen visat 
för andra europeiska länder. Piet van Cruyningen framhåller för Nederländer-
nas del att det saknas egentliga exempel på att krediter användes till investe-
ringar för att effektivisera jordbruksproduktionen före 1800-talets slut.580 

Även om jordbruket inte var kapitalintensivt fanns likväl bland böndernas 
skulder en mängd krediter som hade med jordbruksdriften att göra. Bönderna 
var skyldiga för arrenden av jord, för beten och för skogslotter, för byggnads-
material, för kreatur (kor, hästar och oxar), spannmål, halm och hö och för 
utförda dagsverken och andra tjänster. Det var privata krediter från andra bön-
der men också från hantverkare i trakten. Dessa krediter representerar närmast 
vad som brukar benämnas horisontella och motsvarande är de lån som Börje 
Hanssen beskrivit som ”förtroendelån”.581 

Till driftskrediterna kan också räknas de auktionsskulder för till exempel 
redskap och djur som inhandlats på auktion, vars betalning lämnades på kredit. 
Till dem får också räknas spannmålslånen från socknarnas spannmålsmagasin. 
Driftskrediter fanns hos bönderna under hela den studerade hundraårsperioden 
och deras betydelse förändrades inte över tid. De var viktiga i hushållens eko-
nomi och underlättade jordbruksproduktionen och dagliga transaktioner. De 
krediterna kan, liksom de andra skulderna, ses som uttryck för ett samhälle 
med kontantbrist. De talrika småskulderna hos familjerna speglar definitivt ett 
kreditbehov. I synnerhet visar de hur hushållsekonomin hos bönderna och den 
lokala ekonomin fungerade. Men det var handlån och ”vardagskrediter” och 
hade knappast tillkommit under tryck från en stark omvandling av jordbruket, 
tvärtom var de sannolikt en typ av krediter med mycket gamla anor. Det var 
samma slags krediter som återfinns hos hushåll i det tidigmoderna Västeuro-
peiska samhället, som bland annat historikern Craig Muldrew har beskrivit.582 
Dessa skulder kan knappast användas för att bedöma om krediterna var offen-
siva eller defensiva eftersom de säger oss mer om vardagliga pragmatiska för-
hållanden än om eventuella kreditstrategier. 

Krediter och jordmarknad 
En stor andel av skulderna hos skattebönderna i Torstuna länsmansdistrikt var 
uppkomna på grund av jordförvärv. Jordtransaktionerna rörde ofta så stora 
belopp att det krävdes krediter för att genomföra dem, oavsett om det handlade 
om utlösen av syskonandelar eller öppna marknadsköp. 

I vilken position i livscykeln som bondehushållet befann sig i hade bety-
delse för hur stora kapital- och kreditbehoven var, i synnerhet för att finansiera 
jord. Torstunabönderna var som mest skuldsatta under den fas i livscykeln när 
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de bildade hushåll och startade sin jordbruksverksamhet. Mina resultat över-
ensstämmer i det avseendet med tidigare studier, av bland annat Ulrich Pfister, 
som har betonat bondehushållens livscykel i förhållande till skuldsätt-
ningen.583 Det visar, som bland andra Kristina Lilja har hävdat, av vikten att 
beakta livscykelperspektivet då orsaker till skuldsättning hos hushåll utfors-
kas.584 Min undersökning har emellertid inte omfattat en djupare analys av 
hushållens skulder i förhållande till livscykeln, eftersom mina forskningsfrå-
gor i första hand har rört andra teman. 

Av Torstunaböndernas skulder kan mellan 1770 och 1819 i genomsnitt 40 
procent knytas till finansiering av jordförvärv. För decennierna mellan 1820‒
1870 omfattade sådana transaktioner 60 procent av skulderna. En stor andel 
av de jordägande bondefamiljernas skulder och krediter hörde således sam-
man med förvärv av jordbruksfastigheter, vilket inte kommit tydligt till ut-
tryck i tidigare forskning. 

Det var framför allt två faktorer som var kopplade till jordförvärv och jord-
marknad som påverkade Torstunafamiljernas ökade kreditbehov och skuld-
sättning i början av 1800-talet. Den ena var jordprisernas stegring och den 
andra var den jordkoncentration som ägde rum. I början av 1800-talet hade 
jordpriserna nått en sådan nivå att familjerna var tvungna att skuldsätta sig i 
högre grad för att kunna skaffa sig jord. Eftersom priserna på jord som försål-
des inom släkt följde samma utveckling gällde det även familjer som förvär-
vade jord genom att lösa ut syskon och släktingar. Att värdeökningen på jord 
var den viktigaste orsaken till bönders skuldsättning under 1700- och 1800-
talen har också visats av David Sabean. 

Undersökningen har visat på en nära relation mellan inteckningslån och 
jordmarknad. En sådan relation har tidigare iakttagits vad gäller västeurope-
iskt jordbruk. Skuldsättningen hos nederländska bönder började till exempel 
stiga markant under 1800-talets första hälft, i första hand på grund av större 
jord förvärv till högre priser.585 Ulrich Pfister visar i sin undersökning av några 
församlingar i Schweiz att en stor del av jordförvärven finansierades genom 
inteckning av fastigheter och att förbindelsen mellan jord- och kreditmark-
naden var stark på det sätt som är tydligt även för Torstunas vidkommande. 
Gérard Béaur går så långt att han menar att krediter var nödvändiga för att en 
jordmarknad överhuvudtaget skulle kunna existera.586 

Av min undersökning framgår att skattebönderna i Torstuna från och med 
1820-talet hade en hög andel skuld till institutionella kreditgivare, framför allt 
till Riksbanken. Enligt tidigare forskning var det ståndspersoner som i första 
hand lånade från de offentliga kreditinstituten fram till mitten av 1800-talet, 
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medan bönderna nästan uteslutande lånade från privatpersoner. Min under-
sökning visar att spannmålsbönderna i denna del av Mälardalen drog nytta av 
de institutionella kreditmöjligheterna som erbjöds i början av 1800-talet. 

Krediterna från Riksbanken var i allmänhet större än de som gavs på den 
privata kreditmarknaden och användes i första hand till investeringar i jord. 
Den stora andelen institutionella krediter avviker från tidigare studier av bön-
ders krediter under 1800-talet av Sture Martinius, Christer Persson, Patrick 
Svensson och Tiina Hemminki, som alla visat att de privata krediterna var 
totalt dominerade.587 Att de privata krediterna var viktigast för att fylla män-
niskors kredit- och kapitalbehov gällde överlag på den svenska landsbygden, 
vilket tidigare visats av Anders Perlinge och Håkan Lindgren.588 Även om an-
delen institutionella krediter var ovanligt stor hos bönderna i Torstuna var lik-
väl den största andelen av kreditsummorna under hela perioden 1770‒1870 
erhållna från privata fordringsägare. 

Riksbankens fördelaktiga fastighetslån, vilka erbjöds från 1815, var attrak-
tiva för bönderna, inte minst eftersom jordpriserna hade stigit kraftigt de två 
föregående decennierna. Vid jordaffärer mellan bondefamiljer i Torstunabyg-
den skulle köpeskillingen betalas tillbaka under ett fåtal år. Efter 1815 kunde 
Riksbankens fastighetslån användas för att betala av fastighetsskulden, vilket 
också gjordes då jordaffärer gjordes inom familjen. Med fastighetslånen blev 
kostnaden för jordinvesteringarna utslagen på lång tid eftersom amorterings-
tiden var hela 30 år. Jordtransaktionerna underlättades därmed. Tillgången på 
förmånliga krediter i Riksbanken gynnande skattebönderna ekonomiskt ge-
nom att förse dem med kapital som även möjliggjorde att utlösen av syskon 
eller andra arvingar kunde ske med högre belopp. 

David Sabean anför i sin ingående analys av byn Neckarhausen i Tyskland 
under 1700- och 1800-talen att utvecklingen av jord- och kreditmarknaden 
sammanföll i tid med ett ökat antal transaktioner mellan släktingar. Utveckl-
ingen av marknaderna för både jord och krediter underlättade omsättningen 
av resurser, vilket gällde både för släktbundna och för transaktioner som 
skedde på den öppna jordmarknaden. Sabean har visat att det inte fanns någon 
motsättning mellan en utvecklad jord- och kreditmarknad och släkttransakt-
ioner.589 

Den andra orsaken till böndernas större kreditbehov som hade ett samband 
med jordmarknaden var, som nämnts, den ägokoncentration som skedde. 
Jordinnehavet ökade i genomsnitt per familj, och därför krävdes större kredit-
volymer för dess finansiering. Sådana krediter hade ett tydligt offensivt syfte 
och var vanliga bland bönderna. Lånen från Riksbanken gjorde det möjligt för 
bönderna att belåna sina jordbruksfastigheter för att köpa mer jord. Riksbanks-
krediterna skapade också utrymme för en viss jordspekulation. Tillgången på 
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krediter hade därför betydelse i den successiva minskningen av antalet jordä-
gande bondehushåll. 

Krediter i kris 
Under den kris som följde på 1845 års missväxt i norra Mälardalen hade skuld-
sättning och krediter stor betydelse för den ekonomiska utgången för många 
bondehushåll. Under 1845 och 1846 ökade utmätningsärendena något oerhört, 
de exekutiva auktionerna på lösöre och jordbruksfastigheter avlöste varandra 
och jordpriserna föll dramatiskt. Drygt en fjärdedel av skattebönderna, som 
var de dominerade jordägarna i de tre socknarna, förlorade då sina jordbruks-
fastigheter och slogs ut ekonomiskt. 

Analysen av bouppteckningarna har visat att bönderna i Torstunabygden 
blev allt mer skuldsatta under 1800-talets första hälft. Jag har i avhandlingen 
visat att bondefamiljerna hade en, i nationellt perspektiv, osedvanlig hög andel 
institutionella lån, vilka dominerades av krediter i Rikets Ständers bank. 

Med sin redan höga skuldsättning var bönderna ekonomiskt sårbara när 
missväxten slog till. Under 1845‒1846 utgick en omfattande nödhjälp från 
statligt håll med undsättningslån till de av missväxt drabbade områdena. Und-
sättningslånen var nödvändiga men långt ifrån tillräckliga för att de redan 
skuldsatta familjerna skulle kunna betala ränta och göra avbetalningar på tidi-
gare lån, klara sin försörjning och skaffa utsäde till följande år. 

Vissa familjer försökte rädda sina gårdar från utmätning genom att ta ytter-
ligare diskontolån från Riksbanken för att täcka betalningen på tidigare kredi-
ter, en riskabel finansiell åtgärd som visade sig ödesdiger. Bönderna gick i 
borgen för varandra kors och tvärs. Riksbanken avslog Kronofogdens vädjan 
om lättnader i återbetalningskraven för traktens skuldsatta bönder. Kombinat-
ionen av en lokal synnerligen sammanflätad kreditmarknad och en institution-
ell kreditgivare var förödande eftersom den som lånat ut pengar privat blev 
tvungen att kräva återbetalning från grannar och släktingar när Riksbanken 
vägrade anstånd. Riksbankens policy satte igång kedjor av exekutioner och 
konkurser. Både lösöre och jordbruksfastigheter såldes på exekutiva aukt-
ioner, men eftersom hela bygden var ekonomiskt pressad fanns inga köpare 
och därför föll priserna. 

Bondefamiljerna som hade större ekonomiska reserver och som kunde in-
teckna sina fastigheter ytterligare gjorde mycket goda affärer. Inte mindre än 
30 procent (55 st.) av jordköpen skedde på exekutiv auktion under åren 1844‒
1853, till mycket låga priser. De ekonomiskt utslagna bondefamiljerna blev 
statare, torpare och inhyseshjon och flera emigrerade till Amerika för att 
grunda den utopiska kolonin Bishop Hill. 

De övergripande resonemangen om offensiva och defensiva agrara krediter 
– krediter för investeringar, respektive krediter för att klara sin försörjning – 
som bland annat Phillip Schofield och Thijs Lambrecht för stämmer väl in på 
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den situation som uppstod under missväxten på 1840-talet i Torstuna läns-
mansdistrikt. Både offensiva och defensiva krediter förekom – de togs i första 
hand av olika familjer. Men också av en och samma familj som först satsat 
stort att förvärva jord, men när avkastningen föll dramatiskt tvingades till att 
ta lån i defensivt syfte för att klara att betala skatter, räntor och rentav den 
dagliga försörjningen.590 

Den höga skuldsättningen hos Torstunas bondefamiljer kan därför i sig inte 
ge svar på frågan om de var resultat av offensiva eller defensiva kreditstrate-
gier eftersom båda förekom under precis samma tid. Det var det enskilda hus-
hållets ekonomiska kontext som avgjorde. 

Diskussion 
Undersökningen har utgått från bondehushållens agerande under den period 
som benämns den agrara revolutionen. Syftet har varit att förstå krediternas 
betydelse för jordägande bondefamiljer i ett område i Mälardalen. En under-
liggande aspekt i avhandlingen har varit den delvis avvikande utveckling som 
Mälardalsområdet hade under denna period jämfört med andra jordbruksbyg-
der i Sverige. De främsta olikheterna fanns i den vikande befolkningsutveckl-
ingen samt den begränsade nyodlingen. 

Även om de empiriska beläggen är få har dessa företeelser ofta förklarats 
med de särskilda sociala och driftsmässiga förhållandena inom godsekono-
min, vilken setts som dominerande i Mälardalen. Som inledningsvis konstate-
rats fanns dock stora områden med skattejord i regionen, inte minst i dess 
nordligare del där Torstuna härad är beläget. Resultatet av min undersökning 
visar att även detta närmast renodlade skattejordsdistrikt genomgick samma 
demografiska utveckling och att skattebönderna hade samma svårigheter att 
kompensera inkomstbortfallet med nyodling som i regionens mer typiska 
godsbygder. Denna likartade utveckling oberoende av jordnatur antyder att 
godsekonomin knappast ensamt kan ges skulden för en stagnation utan att 
både skattebönder, frälsebönder och godsägare snarare lydde under samma 
övergripande villkor: en tämligen hårt driven avsaluekonomi framförallt kret-
sande kring rågproduktion. 

Den övergripande bilden av Torstunaböndernas agrara produktion är att 
den var starkt marknadsorienterad under hela perioden 1770‒1870. Deras 
spannmålsjordbruk var sedan länge inbegripet i ett system av spannmålshan-
del mellan överskotts- och underskottsområden. Skattebönderna var sannolikt 
indragna i detta system långt tidigare än den tid som avhandlingen omfattar. 

Resultaten från undersökningen visar att skattebönderna i Torstuna läns-
mansdistrikt var medvetna marknadsaktörer. De reagerade på marknadspriser, 
vilket bland annat visas av att spannmålspriserna starkt påverkade jordpriserna 
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i distriktet. När rågpriserna var höga var bönderna villiga att betala betydligt 
mer för jorden än när prisnivåerna var lägre. Därtill var Torstunabönderna 
välinformerade och snabba att utnyttja lånemöjligheterna i Riksbanken. De 
tycks ha lånat där det var ekonomiskt mest förmånligt och var således känsliga 
för ränteskillnader. Det gällde även bönder med små och mellanstora jordbruk, 
vilka också nyttjade Riksbankens fastighetslån. Att släktpriserna på jord låg 
relativt nära marknadspriserna styrker också, som nämnts, att marknadsorien-
teringen i jordbruket var hög. Även priserna för den släktköpta jorden basera-
des till stor del på finansiella kalkyler. Som ekonomiska aktörer framstår där-
för Torstunabönderna inte som några som hade en ”annorlunda rationalitet” 
som har hävdats för bönder. De var långt ifrån riskminimerande och sökte av 
allt att döma maximera sin ekonomiska avkastning från sin produktion. Re-
sultaten är i enlighet med Sheilagh Ogilvies argument om att bönder inte var 
annorlunda som ekonomiska aktörer än andra grupper.591 

En ensidig ekonomi är dock sårbar och detta visade sig när spannmålspri-
serna sjönk drastiskt efter Napoleonkrigens slut, och en demografisk och eko-
nomisk stagnationsfas inleddes i hela Mälardalen. Torstuna härad utgjorde 
däri inget undantag och fogar följaktligen in sig i en övergripande regional 
historia. 

De jordbruk som här studerats grundade sig på hushållet som produktions-
enhet och familjen som ägare. Besluten om kapitalförsörjning och produkt-
ionsinriktning togs på denna nivå. En förutsättning för att bibehålla familjens 
sociala position som skattebönder var att äga jord, lika viktigt för hushållets 
fortlevnad var naturligtvis att bedriva en jordbruksproduktion. 

Som jordbrukare var bondehushållen beroende av naturliga förutsättningar 
och vädrets makter. Torstunabönderna var i sin agrara produktion och hus-
hållsekonomi även starkt påverkade av prisväxlingar på en inhemsk, men i 
förlängningen även en internationell spannmålsmarknad. Hushållen kunde 
varken påverka spannmålspriserna eller missväxter. De hade däremot möjlig-
het att nyttja krediter på ett strategiskt sätt för att vidmakthålla ett kommersi-
ellt jordbruk. 

På lång sikt skapade den ensidiga spannmålsproduktionen med dess kopp-
ling till marknaden en stagnation då tillväxten i jordbruket inte kunde drivas 
längre under rådande produktionssystem. Avhandlingen visar att i de stude-
rade socknarna inträffade det omkring 1820. För skattebönderna gav emeller-
tid det privata ägandet möjligheter att använda jord som säkerhet vid inteck-
ning. Där fanns en utväg för Torstunafamiljerna att upprätthålla hushållets 
fortlevnad och levnadsstandard under bistra tider, men också möjligheter att 
med lånade pengar satsa sig ur en kris. 

Ett nytt offensivt kreditbehov uppstod motsägelsefullt hos bondehushållen 
i och med den agrara och ekonomiska stagnationen. Med fallande lönsamhet 
i spannmålsproduktionen under mitten av 1800-talet blev krediterna något av 
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en ersättning för de begränsade nyodlingsmöjligheterna. I andra regioner där 
tillgången på nyodlingsjord var större expanderade bondejordbruket. 

Medan bönderna i områden med stark tillväxt behövde krediter för att in-
vestera i driften, behövde bönderna i Torstunabygden krediter för att skaffa 
sig mer jord. Med offensivt använda krediter kunde man förvärva mer jord för 
att upprätthålla det enskilda hushållets inkomster. Detta förutsatte dock en 
kontinuerlig minskning av antalet jordägande hushåll, vilka lämnade sin jord. 
Denna process accentuerades på 1820-talet och på 1840-talet med en rad kon-
kurser. De ekonomiskt svåra åren på 1840-talet innebar en kvantitativt stor 
utslagning av familjer mitt i sin aktiva och produktiva hushållscykel. 

Under 1840-talets missväxt skapade den höga skuldsättningen ett veritabelt 
stålbad för de familjer som överbelånat sina inte alltför stora fastigheter, och 
som inte heller kunde förlita sig på släktingar med mer solida finanser. Lika 
hårt drabbades en rad familjer med stora jordegendomar där alltför dristiga 
fastighetsspekulationer ledde till att allt gick överstyr. De som tjänade på ut-
slagningen var de 75 procent av skattebönderna som hade bättre balans mellan 
kapitaltillgång och skuld. De kunde dessutom förvärva mer jord till låga pri-
ser. Därmed stod de i sin tur bättre rustade inför den kommande periodens 
krav på jordskiften, växelbruk och begynnande omläggning mot en ökad ani-
malieproduktion. 

Den tidiga och höga andelen lån i Riksbanken visar att bondehushållen inte 
var bundna till enbart horisontella förtroendelån inom lokalsamhället. Riks-
bankens starka närvaro i Torstunaböndernas hushålls- och familjeekonomi ty-
der på att det fanns ömsesidiga band mellan den lokala och den centrala eko-
nomin. Den påtagliga marknadsorienteringen betyder dock inte att ekonomin 
var helt frikopplad från sociala och kulturella hänsyn. Jordmarknaden var i 
hög grad en släktmarknad även om jordpriserna inte modifierades vid släkt-
förvärv. Förvärven var starkt kopplade till arvsgången mellan föräldrar och 
barn och skapade otaliga och långvariga ekonomiska band mellan syskon.  
Giftermålen skedde i hög grad inom lokalsamhället och helst inom samma 
socioekonomiska skikt. 

Under hela perioden fortsatte hushållen att vara sammanhållna som både 
konsumtions- och produktionsenheter, där den anställda arbetskraften bestod 
av pigor och drängar. Denna hushållsbaserade bondeekonomi kombinerades 
med ett marknadsmässigt agerande och ett jordbruk för avsalu. Krediter spe-
lade en viktig roll för att underlätta jordmarknaden, affärsuppgörelser och det 
dagliga livet för bondefamiljerna. 

I avhandlingen finns en underliggande fråga huruvida drivkrafterna för 
skattebönderna i Torstuna att ta krediter var annorlunda än för bondefamiljer 
i andra regioner. Frågan låter sig inte enkelt besvaras eftersom forskningen i 
allmänhet inte gått djupare in på att empiriskt undersöka till vad krediterna 
egentligen användes till. Jag har visat att bondefamiljerna i Torstuna i hög 
grad brukade sina lånemedel för jordförvärv. Under större delen av den stude-
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rade perioden var det inte förbättringar av jordbruksdriften som var kapital-
krävande, istället placerades de goda tidernas överskott till största delen i jord 
och i dåliga tider lånade man för att förvärva jord. Att äga skattejord innebar 
att ha inflytande eftersom många positioner både lokalt, regionalt och centralt 
i allt från skifteslag, sockenstämma, häradsrätt och riksdag i huvudsak var 
knutna till jordägandet. I bondefamiljernas intresse låg att garantera förutsätt-
ningarna för sina barn att fortsätta som jordägare och därmed att även få till-
gång till den politiska makt som detta medförde. Att förvärva jordbruksmark, 
där investeringar och markförbättringar sedan länge redan var genomförda, 
som i nästa generation kunde delas upp på åtminstone några arvingar var en 
pådrivande kraft under båda goda och svåra tider ‒ i både lust och nöd ‒ om 
det så innebar att därtill låna pengar i Sveriges Riksbank. 

 
 

 
 

 
 
Figur 9.1 Bron över Skattmansöån nära Myrsjö, Torstuna socken år 1918.  
Foto: John Alinder, Upplandsmuseet. 
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SUMMARY 

In this dissertation, I analyse the role of loans and credit for freeholders 
(skattebönder) in Mälardalen—the area around Lake Mälaren west of Stock-
holm—in the period from 1770 to 1870. From the early 1600s to the middle 
of the eighteenth century, agrarian production — as well as economic activity 
in general — expanded in Mälardalen, an important area for grain production. 
This region produced a large surplus and from a national perspective, the free-
holders’ agriculture was commercialized early. However, the agricultural ex-
pansion slowed in the district in the subsequent hundred years. Within agrar-
ian history, previous research has emphasized the stagnation of demographic 
conditions and agricultural production from the middle of the eighteenth cen-
tury to about 1860. During the same period, other central Swedish rural areas 
had strong rural growth with extensive land reclamation. 

These agrarian and economic conditions could have been reflected in the 
function of credit for freeholders in Mälardalen. Did the slow growth of agrar-
ian production, with the related low demand for investment, lead to a lack of 
a need for credit? Or was the need, in contrast, large due to the necessity of 
keeping landholdings intact? What was the significance of the commerciali-
zation for the credits? These are the important questions this dissertation fol-
lows. 

From previous literature, there are two positions regarding the loans and 
credit of farmers in earlier times. Firstly, credit could be seen as an indication 
of exposed economic conditions: loans were taken in order to manage life dur-
ing difficult periods. Such loans could be regarded as ‘defensive’. Alterna-
tively, farmers’ credits could be seen as signs of specialization and market 
activity. Loans were important for increasing economic activity, as they were 
used to finance investment. The loans could, thus, be regarded as ‘offensive’. 
I raise three questions in order to investigate the farmers’ demand for capital 
and credit and to explore the role of the loans for their families. 

How did the freeholders’ farming develop? 
How did the assets of the families change?; and 
How did their debt and possibilities for credit develop? 

Particularly, I investigate the role of credit for farmers’ investment in agricul-
ture and for their actions in the land market. Additionally, I look at the role of 
credit during agricultural crises. 
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I answer these questions by investigating the conditions in three parishes in 
Västmanland County: Härnevi, Torstuna and Österunda. Together, these form 
the Torstuna sheriff district. (härad)The region was, and still is, a farming area 
with favourable conditions for grain production. Freeholding was the domi-
nant form of land ownership at the start of the investigated period and re-
mained essentially unchanged over the course of the entire period, with around 
80 per cent of the land owned by freeholders. 

The most important sources for my study are probate inventories, left by 
freeholding farmers who died at an active working age. Four hundred and 
twenty-six probate inventories, established between 1770 and 1870, are used 
to gather information on the families’ assets, debts, and loans. Mortgages are 
another important source; about 850 of these are used to analyse loans taken 
with land as security. Approximately 1,470 title deeds are also analysed in 
order to investigate the freeholders’ land market actions, as well as the price 
of land. The development of agriculture is studied by examining older survey-
ors’ maps and official statistics. Population registries and church archives pro-
vide details on demographic change and the number of farm households.  

An account of how farming developed and the changing debts and assets 
of the farmers in the hundred years period of 1770 to 1870 is given for three 
separate periods: 1770‒1814, 1815‒1849, and 1850‒1870. These three peri-
ods are based on distinctive differences in terms of land prices, the need for 
capital in the freeholding population and the size of their debts. The signifi-
cance of credit for investments in farms, for buying land, and for overcoming 
provision crises, as well as the importance of offensive and defensive loans, 
are examined over time and are discussed chronologically in this summary. 
These three sections are followed by a discussion of three areas of credit, and 
ended by a final concluding discussion.  
 
1770‒1814: Expansion and economic growth 
The first forty-five years, between 1770 and 1814, can be characterised as an 
expanding and economically favourable period for the freeholders in the 
Torstuna district. One indication of the growth of agriculture is the increasing 
number of inhabitants in the district, although this increase was relatively 
weak. 

 
Agriculture: Expansion and land reclamation 
During this period, a combination of increasing agricultural returns and a ris-
ing price of grain caused growing profitability for farming in Torstuna. During 
this era of growth, I show that households produced a considerable surplus 
based on rye sold in grain markets both in Bergslagen—a mining area further 
west—and Stockholm. The prosperous time gave the freeholders an incentive 
to enlarge the area of arable land. The Great Partition or Storskiftet — a pro-
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cess similar to enclosure in England — took place in the late eighteenth cen-
tury and contributed to the reclamation of land. At this time, pastures were 
still accessible for cultivation. Farmers had, likewise, hardly any exceptional 
need for capital, except for buying cattle and contributing to the reclamation 
of land. Thus, even if these years formed a period of expansion, only a few 
farmers needed offensive credit for investment. 
 
Assets: Rising land prices and relatively high material standards 
The economically good times for grain production pushed up the price of land 
in the area. It increased by a factor of five from the 1770s to 1814. Land and 
grain prices increased in tandem. This shows the degree of the reciprocal re-
lationship between agricultural production and the market for land. For exam-
ple, the proceeds from selling grain paid for the acquisition of land. This con-
nected price development shows the high degree of market orientation of the 
freeholders’ grain cultivation in Torstuna. 

The freeholders’ wealth increased with the rising value of their property, 
while more capital was simultaneously needed to pay for the purchase of land. 
They had several strategies for acquiring land at the most manageable price. 
Transactions between relatives dominated the market for land from 1770 to 
1814, as approximately 70 per cent of the deals were made between kin. The 
price of land in these transactions was only marginally lower than when the 
land was sold to others. The price difference was also substantially lower than 
what has been previously observed in other research. The ‘kin discount price’ 
was, on average, 10 to 30 per cent lower than the regular market price in the 
studied district. The price in deals between relatives followed the general mar-
ket price rather closely. The transactions between relatives were also made in 
consideration of commercial rules. 

The rising levels of land prices influenced an increasing demand for capital 
among the freeholding households, including those who only purchased land 
from relatives. The large revenue excess from selling grain gave the farmers 
an economic surplus that could cover the increasing cost of buying land. The 
economic gains also seem to have been used for consumption. The standard 
of living rose among the farmers, if measured by the value of their belongings. 
Already in the late 1700s, farmers with large holdings of land had possessions 
in the form of clothes, silver, and other goods; these findings are not normally 
anticipated for a farmer’s home. This wealth, likely accumulated over a long 
period of time, implies that farming in this area was profitable over the course 
of many years. 

 
Local credit networks and low indebtedness 
The Torstuna freeholders only got into debt to a limited degree during the 
forty-five years following 1770. On average, debts did not account for more 
than 10 per cent of the families’ assets and a fairly large number of households 
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were free from debt; for instance, up until the turn of the nineteenth century 
around one quarter of the households had an absence of debt. Nonetheless, 
there were also families with large debts. During this period, one family in 
five had debts mounting to more than 50 per cent of the gross value of their 
assets. In spite of the price of land increasing sharply in the period 1770‒1814, 
the amount of debt of the families generally did not increase. Grain farming 
provided an economic surplus that allowed for the families to pay more for 
the land without getting further into debt. 

The sources of the debt were primarily from one source. Almost 90 per cent 
of the debts were taken in the private market and most of the remaining debts 
were taken from church funds. The freeholders in Torstuna nevertheless knew 
about more official sources of credit. There were some loans taken against 
security in silver from Rikets Ständers Bank—the eventual Central Bank of 
Sweden, referred to as so in this summary—already in the 1780s. For the ac-
quisition of land, the financing came from private credit, most often provided 
by the seller, as a loan on part of the purchase sum. Occasional cases of liquid-
ity scarcity were overcome through loans from relatives and friends, as well 
as from business contacts. Some households with considerable economic re-
sources were important local creditors of substantial loans.  

These private loans were central due to the yearly variation in the agricul-
tural proceeds, as the annual yield was part of the economic realities of the 
households. I have estimated that the economic proceeds from one year to 
another varied by as much as 50 per cent. Income from selling grain also var-
ied over the year as money arrived only after the sale of the harvest. Fluctuat-
ing incomes, together with a generally low availability of cash, caused the 
need for smaller credits to be high in the end.  

The collected evidence suggests that the years from 1770 to 1814 formed a 
period of expansion for the farmers in Torstuna. Credit was mainly important 
for landholders in order to conduct transactions, pay taxes, and to acquire more 
land for the households. This was done without, on average, increasing indebt-
edness. 
 
1815‒1849: Crises and concentration of land 
The agricultural development in the period from 1815 to 1849 was economi-
cally erratic. While the farm families were highly active in the markets for 
land and capital, the agrarian economy overall, if anything, lagged. Earlier 
research has pointed out that there were agrarian and demographic decelera-
tions in the Mälardalen region from the late eighteenth to the mid-nineteenth 
century. The results referring to the Torstuna sheriff district in the years from 
1820 to 1849 support this observation. Both offensive and defensive credits 
were important for the farm households during certain years in the times of 
crises that occurred in the period.  
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Agriculture: Diminishing profitability  
From 1820 onwards, the population shrank in all three parishes. This was a 
direct consequence a low excess of births over deaths. Additionally, on aver-
age a large proportion of people relocated. The decreasing size of the popula-
tion is an indication of a problematic cost effectiveness of farming, related to 
falling grain prices and the lack of land for reclamation, given the prevailing 
forms of cultivation. The consequences were an unchanging demand for la-
bour and difficulties in forming new households for both farmers and farm 
workers. Particularly, the 1820s and the 1840s were economically difficult 
decades. The decrease in cost effectiveness, when compared to the period 
around 1800, was caused by several factors; the foremost was the variation of 
the price of grain, which had consequences for the market-oriented freehold-
ers’ economy.  

From a wider European perspective, falling grain prices affected the grain-
producing farmers in the aftermath of the Napoleonic Wars. Although the low 
price of rye was the main cause of the problematic profitability, a number of 
seasons with bad harvests added to the difficult situation. In the 1840s, several 
years of crop failures and low yields meant serious economic problems for the 
households. The low proceeds, in combination with an increasing loan burden, 
made the situation untenable for many households. The period’s weak eco-
nomic prospects created a need for ‘defensive’ credit, which was a circum-
stance that had been previously rare.  

The agrarian recession in the 1820s is well documented, although the poor 
situation in the 1840s — particularly the complete crop failure in 1845 — has 
hardly been noticed. Above all, the economic consequences of failing harvests 
for the households in Mälardalen have been overlooked; this dissertation has 
added to this research. 
 
Assets: Economic failures and concentration of ownership 
In spite of the difficulty to reclaim new arable land, the freeholder households 
did not lose their economic initiative. The freeholders in the Torstuna sheriff 
district were active in both the markets for land and for credits. Likewise, the 
ownership structure changed significantly. A distinctive trait for the area, as 
for Mälardalen in general, was the drop in the number of farm households. 
This became more pronounced after 1815. The number of farm households in 
the Torstuna sheriff district decreased by 30 per cent between 1815 and 1849. 
Consequently, fewer freeholders in the district owned more land at the end of 
the period.  

There was a minor increase in the number of large farms, but middle-sized 
farms were the main category that expanded. They decreased in number while 
increasing, on average, in land area. The reduction of landowners was pre-
sumably due to several causes; one seems to have been the difficulty in ex-
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panding farms. The farmers could not compensate for reduced yields by re-
claiming new arable land, meaning that they could only increase the cultivated 
area by buying land or acquiring new tenancies. Thus, constant or increased 
proceeds forced some farmers to leave their farms. 

The price of land that had been constantly rising since the 1780s did not 
increase after 1815. It actually decreased in the 1820s, while increasing again 
in the 1830s. However, this shifted again around 1840 to a steep decline, 
which lasted until about 1850. The number of seizure auctions in the three 
parishes increased in the years between 1815 and 1830 and again after 1840. 
Between 1840 and 1855, no less than sixty-five farms were sold by sheriff’s 
sale. In the 1820s and 1840s, the price of land on the open market was there-
fore lower than the price of land sold to relatives. 

The consequences of the harvest failures in the 1840s were grave for most 
of the farmers in the Torstuna sheriff district. More than one fourth of these 
households left their farms. Families with a good economy could buy land at 
relatively low prices, whereas others had to leave their property. The market 
for land remained local, with few exceptions. These were farms sold by sher-
iff’s sale, which were bought by other farmers living in the three parishes or 
in neighbouring ones. The buyers in most cases already owned land, resulting 
in a concentration of land ownership. In the period from 1815 to 1849, the 
economic inequality among landowners in the district increased. These nega-
tive conditions thus had differing impacts. Some farmers could, in spite of 
decreasing incomes, take advantage of the lowered price of land. 
 
Incurring debts and credit: A new credit market  
Debts and credit played a large role for the economic conditions of the 
Torstuna farmers in the period from 1815 to 1849. Both the credit market, as 
well as the farmers’ activities related to it, changed profoundly. From 1815 to 
1849, the debt per family increased by a factor of seven in constant prices. The 
debt-to-assets ratio increased by an average of 35 per cent in the 1840s and 
1850s. In this period, the debts of nearly 50 per cent of the farm families 
amounted to 50 per cent of their individual assets. Families with the smallest 
farms were most laden by debt; they likely had taken loans to counter drops 
in income. 

The extensive and rapid increase in debt indicates a new way of acting by 
the farm families. The increase in debt was due to: (a) the increasing price of 
land; (b) an increased number of land acquisitions resulting in a greater need 
for credit; and (c) periods of reduced incomes due to harvest failures and a 
reduced price of grain.  

Additionally, the supply of credit changed. In 1815, the Central Bank 
opened a new market by offering long-term credit at a favourable interest rate. 
This rate was 4 per cent, while the normal rate on the private market was con-
trastingly 6 per cent. The loans with property as security were advantageous 
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for the farmers thanks to additional long periods of amortization. The Central 
Bank furthermore offered short-term loans against surety. 

A large portion of the farm families in the three parishes, mostly those with 
large farms, took loans from the Central Bank between 1815 and 1849. These 
loans were significant for the consolidation of land. Families with large assets 
could, thanks to these loans, increase their holding in the 1820s and 1840s at 
relatively low prices. Likewise, the situation was beneficial for those who al-
ready were landowners, as the Central Bank demanded security in terms of 
property. These advantageous loans could also have been taken with the pur-
pose of making further gains by offering loans on the private market. How-
ever, such a practice cannot be shown to have been systematically carried out. 
Even if the number of loans from institutions increased in the period, private 
credit accounted for the bulk of debts and some landowners were, as earlier, 
major creditors. 

According to previous research, up to the mid-nineteenth century persons 
of standing mainly took loans from institutions, while farmers were mostly 
associated with private loans. However, I show that grain-producing farmers 
in this part of Mälardalen could to a considerable extent take advantage of 
credits offered by institutions from the early 1800s. 
 
1850–1870: The agrarian revolution resumed 
Agriculture grew in the three parishes in the years from 1850 to 1870, resulting 
in a population increase. Outmigration was reduced , as the number moving 
in was greater than the number moving out in the last half of the 1860s, in 
spite of a lack of any industrial development in the area. There were additional 
land reforms, while the land market itself also transformed. 
 
Agriculture: Laga skifte and rotation of crops 
The Laga skifte—a second phase of enclosures characterised by a radical en-
closure and land consolidation—was carried out in most of area’s villages. It 
had great consequences for how land was distributed among the farms, but 
had a smaller affect on the location of the farmers’ homes. The number of land 
owners had fallen in the preceding decades and many families owned several 
pieces of land that were jointly cultivated. The fields were typically brought 
together as a result of the enclosure, although the farmhouse could remain in 
the old location. Reclamation of the land started after the enclosures, as a much 
of the pastures were cultivated and there was a rise in the growth of plants 
used for fodder. Crop rotation was increasingly practiced and seems to have 
been the typical form of cultivation in the 1870s. The growth of oats increased 
dramatically as the price went up in the 1860s, while new tools were also in-
troduced to help with production. 

The agricultural yield increased in the 1860s, thereby also affecting the 
profitability of farming. Capital needs increased from 1850 onwards. Several 
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of these new activities resulted from enclosing the land, although the ensuing 
changes generated some economic strain. Change of the land use, ditching, 
and reclaiming land meant increasing costs, not in the least for labour. New 
tools of industrial qualities also resulted in further costs. 

 
Assets: Rising prices and differing rates 
The activity on the market for land decreased in the 1850s and 1860s, leading 
to fewer transactions. One explanation for this is that there were fewer land 
owners; another reason is that larger pieces of land were purchased. There are 
similar patterns in the broader European context. The historian David Sabean 
has shown that similar patterns were prevailing in the southeast German vil-
lage of Neckarhausen in the corresponding period of time. 

The price of land increased markedly leading up to 1870 from being rather 
low in 1850. In the 1850s, the price of land sold to relatives was unexpectedly 
higher than the general market price in the 1850s, but by 1870 the two price 
levels were similar. Trends in the price of land in the parishes and in the price 
of rye did not coincide from 1850 to 1870, as the price of land increased at a 
much sharper rate. This implies changes in the direction of the agrarian pro-
duction. 
 
Credit and getting into debt 
In the period after 1850, the average debt-to-assets rate remained high at 
around 35 per cent. With an increasing price of land and the ensuing necessity 
to make investments, the use of credit had become an inescapable part of the 
farm households’ budget. The Central Bank remained as the largest institu-
tional lender to the farmers, although they also took loans at other country 
banks. Loans to farm households in the period 1850 to 1870 were also given 
by private persons. Loans with the farmland as security were commonly en-
tered into as part of land transactions, both inside and outside the family. 
 
Credit for the running and development of farms  
It has often been assumed that Swedish farmers’ debts were related to the need 
for investments during the agricultural transformation during the 18th and 19th 

Century, although few studies have shown empirical evidence for such a rela-
tion. Swedish researcher Patrick Svensson has most clearly argued for the as-
sumption that debts were indicators of an economically positive situation for 
farmers. He primarily regards debts as a sign of growth and suggests that farm-
ers took larger loans in good economic times, since they then made greater 
investments. His model, however, only partly fits with the pattern of credit 
that I explore among the Torstuna farmers between 1770 and 1870.  

In spite of the period from 1770 to 1814 being one of expansion among the 
Torstuna farmers, their need for capital does not seem to have been substantial, 
as they often did not have considerable debts. The development in the period 
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from 1770 to 1814 more accurately fits with the Swedish historian Maria 
Ågren’s suggestion that favourable agricultural times meant that the farmers 
could reduce the size of their debts. In this period, the demand for capital does 
not seem to have been particularly strong. Tools were not as expensive as in 
the later decades of the nineteenth century, when machines like threshers be-
came more common. The total value of cattle and draught-animals was quite 
high, although each individual animal did not cost much. 

A high degree of both cultivation and commercialisation were reached 
much earlier, as the cost of this development had been borne by earlier gener-
ations. The investment costs for tools, animals, structures, and labour ought to 
have been greater in other regions, where the reclaiming of land and the num-
ber of farmers increased to a greater degree than in the Torstuna area. Accord-
ing to other sources, the demand for capital only increased considerably in the 
1860s and 1870s, as the second enclosure act and the rotation of crops put 
greater demand on tools. This is in line with the observation that the farmers’ 
debts increased during this period.  

The fact that the acquisition of debts had little to do with the need for in-
vestment until the late 1800s follows evidence for other parts of Europe. For 
example, the Dutch agricultural researcher Piet van Cruyningen suggests that 
there is a lack of evidence for credit used for investment in farming in the Low 
Countries before the end of the 1800s. 

Although farming may not have been intensive in terms of capital, a sizable 
part of the farmers’ debts were related to their farm work. Related to their 
debts, they had to pay for tenancy of arable land, pastures, and forest allot-
ments; there were also the costs of building materials, cattle feed, as well as 
for outside work and other services. These debts could be regarded as ‘private 
credit’ from other farmers and from local artisans and represent what has been 
called horizontal credit; Swedish ethologist Börje Hanssen has described these 
as ‘confidence loans’. 

Among these loans related to the running of the farms, the purchases of 
tools and cattle at auctions can also be considered. These are included alt-
hough it is not possible to know whether these loans were intended for invest-
ment or consumption. In many cases, it was probably for both. Credit was 
given, as well as loans from the parishes’ grain warehouses. Farmers had this 
type of loan during the whole period from 1770 to 1870. They remained im-
portant over the entire hundred-year span, as they supported the household 
economy and made agrarian production and daily transactions easier. This 
type of credit and other loans can be seen as indicators of a society lacking 
cash. The large number of small loans certainly reflects a need for credit. Par-
ticularly, they indicate the function and activities of the farm households and 
the local economy. These temporary loans and everyday credit cannot have 
been the result of the changing nature of agriculture. It is more likely that they 
represent a very old form of credit.  
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These debts hardly give evidence of ‘offensive’ or ‘defensive’ loans, as 
they reveal more about daily actions than credit strategies. My overall results 
do not differ from what others have found for other parts of Sweden or for 
England, France, and the Netherlands. 
 
Credit and land market 
Many of the farmers’ loans were taken in connection to the purchase of land. 
These transactions often involved such massive sums that they could not have 
been carried out without the burden of loans. This was true regardless of 
whether the transaction referred to buying a sibling’s share of the farm or a 
deal in the open market. The life cycle of the farm households influenced var-
iation in the need for capital, particularly regarding the acquisition of land. My 
results support what others have found regarding the size of farm households’ 
loans over the life cycle: the Torstuna farmers had larger loans at lower ages 
when they recently had formed a household.  

Around 40 per cent of the Torstuna farmers’ debts in the period from 1770 
to 1819 were connected the purchase of land, while this percentage increased 
to sixty in the period from 1820 to 1870. This contrasts other works. Earlier 
studies have not clearly shown the trend of a large part of debts taken by land-
owning farmers being in connection to the purchase of land. 

There were two significant factors related to the acquisition of land that had 
an impact on the increased demand for credit among the Torstuna farm fami-
lies from the early 1800s onward. The first was the rise of the market price for 
land. The level had, in the early part of the century, reached a degree that made 
loans a necessity in order to buy land. This was true even for sales within the 
family, since the prices in such affairs followed those in the open market. Sa-
bean, likewise, assumes that the sharp increase in the economic value of land 
in Neckarhausen was the main cause of the increase in the size of debts among 
farm households in that region.  

Secondly, my study suggests a close relationship between loans involving 
mortgages and the market for land; this has similarly been observed regarding 
farming in Western Europe. van Cruyningen shows that the level of debts 
among farmers in the Netherlands increased sharply in the first part of the 
nineteenth century, primarily due to the purchase of land. In his study of some 
parishes in Switzerland, the historian Ulrich Pfister also shows that taking 
mortgages financed a large part the acquisition of land. This close connection 
between the markets for land and credit is also clear regarding Torstuna. The 
French historian Gérard Béaur even claims that credits were a necessary ele-
ment for the existence of a market for land. 

My study shows that the farmers in Torstuna from the 1820s onwards had 
their loans to a considerable extent with institutions, particularly the Central 
Bank. This is a result that deviates from earlier findings about farmers’ loans 
and their credit markets. For example, only 15 per cent of the loans in Skåne 
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were taken with mortgages from institutions, according the study by Svens-
son; this was a level that the human geographers Göran Hoppe and John Lang-
ton likewise report for Östergötland. The activities of Torstuna farmers in the 
institutional market for debt places them on a level that has not been observed 
in previous Swedish research. 

The loans were attractive to the farmers due to the advantageous conditions 
from the Central Bank. Land transactions among farm families in Torstuna 
were based on instalments to be returned in a few years. After 1815, the buyers 
could take a loan with the Central Bank, which made it possible to redeem 
money to relatives and sellers. 

In his in-depth study on Neckarhausen, Sabean shows that the development 
of the markets for land and credit in the eighteenth and nineteenth centuries 
over time coincided with an increasing number of transactions between rela-
tives. The growth of these markets facilitated the turnover of economic re-
sources. This was true regardless of whether the deals were made between 
relatives or in the open market. He shows that there was no antithesis between 
developed markets for land and capital and transactions between relatives. 

Another reason for a greater need for capital among farmers was the con-
solidation of land owning that occurred. The amount of land owned by the 
farm families increased on average, which led to their need for credit increas-
ing as well. Credit from the Central Bank, furthermore, made it possible for 
many farmers to take a mortgage in order to buy more land. A certain degree 
of land speculation was also facilitated by the advantageous conditions for 
credit from the Central Bank. This availability of credit was one factor in the 
successive reduction of the number of farm-owning households.  
 
Credit in times of crisis 
Loans and credits were important for the economic outcomes of the farm fam-
ilies during the crisis that followed after the crop failure in 1845 in Mälardalen. 
In 1845 and 1846, the number of land seizures, as well as auctions of posses-
sions and land by sheriff sales, increased sharply and the price of land fell 
dramatically. More than one fourth of the farmers in the three parishes lost 
their farms and were economically ruined. I have been able to show that farm-
ing families in the area had an unusually large amount of institutional loans, 
mainly provided by the Central Bank. The analysis of probate inventories in-
dicates that the size of the loans held by farmers in Torstuna successively in-
creased during the first half of the nineteenth century.  

Two conditions generated devastating consequences of the crisis for many 
freeholders. First, the large volume of debt made the farmers vulnerable when 
crops failed. In 1845 and 1846, the state gave considerable support to areas hit 
by crop failure. The loans were essential for the farmers but were not large 
enough to enable many of the farm families to pay interest and amortize their 
loans, to provide for the family, and to buy materials for sowing the next year. 
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Second, some families tried to save their farms by taking additional loans 
from the Central Bank, which was a risky measure that in many cases turned 
out to be catastrophic. In 1845, the number of seizures nearly doubled com-
pared to the previous year. Families bailed for each other in various combina-
tions of loans taken with Banco Diskontverket. The Central Bank, however, 
refused to accept postponement of repayments. Both belongings and farms 
had to go to sheriff sales, but as the whole area was economically pressured, 
no buyers appeared and prices fell. Those with assets, i.e. households that 
could take mortgages, had the opportunities to make advantageous deals. No 
less the 30 per cent of the transactions in the market for land in the years 1845 
and 1846 were made by sheriff sales. The economically ruined farm families 
became cottagers, crofters or lodgers, while some emigrated to the United 
States to establish the utopian colony of Bishop Hill. 

Ågren’s ideas on offensive and defensive credit apply well to the situation 
occurring during the crop-failure years in the 1840s. A large part of the debts 
were taken with an offensive purpose: to acquire land. When proceeds fell, 
many families had to acquire loans for defensive purposes in order to manage 
taxes, pay interests, buy sowing materials, or simply to survive. A high degree 
of debt is not in itself revealing of offensive or defensive credit strategies; it 
is the context when the loans were taken that is decisive. 
 
Discussion 
My study refers to the actions of freeholder households in the period of the 
agricultural revolution in Sweden. The purpose is to understand the im-
portance of credit for freeholder households in an area that, compared to many 
other parts of Sweden, has shown a variation in development in terms of agrar-
ian economy and advancement. The main deviations are found in the trend of 
declining population and the limited land reclamation. Although there are few 
empirical locations, these phenomena can often be explained by the particular 
social and operational conditions of the economies of large estates, which 
were partly dominant in this geographic region. However, there was a large 
area of freeholders within Mälardalen, not least in its northern part where 
Torstuna is located. 

The result of my survey shows that this freeholder-dominated district ex-
perienced the same demographic development and had the same difficulties 
in compensating for the loss of income in agriculture as the region’s more 
typical manor house economic structure. This similar development, irrespec-
tive of land ownership, suggests that the household’s rural economy can 
hardly alone be blamed for stagnation. All farmers in the region were subject 
to the same overall conditions: a rather hard-driven rural economy, surround-
ing the sale and production of rye. A one-sided economy is vulnerable and this 
turned out to be the case when grain prices fell drastically after the end of the 
Napoleonic Wars. This was when a real phase of demographic and economic 
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stagnation began throughout Mälardalen. In this case, Torstuna did not con-
stitute a deviation and therefore is part of an overall regional history. 

However, for the freeholders, private ownership gave the opportunity to 
use land as collateral for mortgage. The Torstuna families could survive and 
maintain household living standards during times of instability, while also 
having the additional opportunity for borrowed money to attempt to get out of 
a crisis. The most important act for the family to remain as freeholding farmers 
and for the endurance of the household was to buy land in order to keep the 
agrarian production on a secure and steady level. With decreasing productivity 
in grain farming in the mid-1800s, credit became something of a substitute for 
the restricted possibilities of reclaiming land. Through credit, it was possible 
to buy more land and thus to uphold the incomes of the households. A prereq-
uisite for this was the decrease in the number of farms, a process that started 
with a number of bankruptcies in the 1820s. Despite this, the most difficult 
years occurred in the 1840s, when a clearly higher number—actually one 
fourth of the freeholders—could not remain in agriculture, although they were 
in an active and vital household cycle. 

In addition to crop failure, the large amount of debt created a most difficult 
situation for families that had taken large loans. With their perhaps not-so-
grand farms, many could not rely on relatives with a more stable economy. 
Additionally, families with large farms were hindered if they had speculated 
on land. Those who could profit on the crisis were the 75 per cent of farmers 
who had a better balance between loans and assets. They could, in this period, 
consolidate their property and buy more land at low prices. In this way, they 
were in a better position in the coming period with increasing demands stem-
ming from enclosures, crop rotation, and the increased development of cattle 
herding. 

The period from 1815 to 1849 appears to be a transitional phase in which 
the economic expansion in the previous years was transformed through insti-
tutional credit. This was a process that facilitated the change towards new 
market conditions that were established in the second part of the nineteenth 
century. 

In the dissertation, there is an overarching question of whether the forces 
driving the freeholders in Mälardalen to borrow and take credits were different 
than those of freeholders in other rural regions of Sweden. The question can-
not be clearly answered mainly because previous research generally has not 
gone deeper into empirically investigating what the credits of freeholders were 
actually used for in those different regions. I, however, show that the freehold-
ers’ households in Torstuna largely used their mortgages for land acquisition. 
For most of the study period, there were no improvements in agricultural op-
erations that were capital intensive. Instead, the surplus during good times was 
largely invested in land, while borrowed in bad times to acquire land. 
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Bilaga A 
Bouppteckningsfrekvens 1770–1799  
 
Tabell A1 Bouppteckningsfrekvens bland bönder fördelat på kön, socknarna Här-
nevi, Torstuna och Österunda 1770–1799 

 Antal döda bönder  
20–65 år 

Antal med  
bouppteckning 

Bouppt.frekvens 

1770–79*    
män 42 29 69 % 
kvinnor 36 21 58 % 
1780–89    
män 46 26 56 % 
kvinnor 31 21 67 % 
1790–99    
män 50 34 68 % 
kvinnor 37 28 75 % 
Källor: Död- och begravningsböcker, Härnevi kyrkoarkiv, Torstuna kyrkoarkiv, Österunda kyr-
koarkiv, ULA. Bouppteckningar FII:5‒9, Torstuna häradsrätt, ULA. 
 
* För 1770–79 inte Österunda, död- och begravningsbok saknas. 
 
Tabell A2 Bouppteckningsfrekvens bland bönder per fastighetsstorlek, socknarna 
Härnevi, Torstuna och Österunda 1770–1799 

Fastighetsstorlek 
mantal 

Antal döda  
bönder 20-65 år 

Antal med  
bouppteckning 

Bouppt.frekvens 

1770–79*    
< 1/4 5 3 60 % 

1/4 < 2/3 59 38 64 % 
2/3 – 14 9 64 % 

1780‒89    
< 1/4 11 8 72 % 

1/4 < 2/3 53 33 62 % 
2/3– 13 6 46 % 

1790‒99    
< 1/4 17 13 76 % 

1/4 < 2/3 63 43 68 % 
2/3– 7 6 85 % 

Källor: Död- och begravningsböcker, Härnevi kyrkoarkiv, Torstuna kyrkoarkiv, Österunda kyr-
koarkiv, ULA. Bouppteckningar FII:5‒9, Torstuna häradsrätt, ULA. 
 
* För 1770–79 inte Österunda, död- och begravningsbok saknas 
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Tabell A3 Bouppteckningsfrekvens bland bönder fördelat per dödsålder, socknarna 
Härnevi, Torstuna och Österunda 1770–1799 
Ålder på avliden 

 
Antal döda 

bönder 
Antal med 

bouppteckning 
Bouppt.frekvens 

1770‒79*    
20–35 år 14 9 64 % 
36–45 år 20 13 65 % 
46–55 år 26 18 69 % 
56–65 år 18 10 55 % 
1780‒89    
20–35 år 13 7 53 % 
36–45 år 26 16 61 % 
46–55 år 17 11 64 % 
56–65 år 21 13 61 % 
1790‒99    
20–35 år 13 9 69 % 
36–45 år 20 11 55 % 
46–55 år 26 22 84 % 

56 – 65 år 28 20 71 % 
Källor: Död- och begravningsböcker, Härnevi kyrkoarkiv, Torstuna kyrkoarkiv, Österunda kyr-
koarkiv, ULA. Bouppteckningar FII:5‒9, Torstuna häradsrätt, ULA. 
 
* För 1770‒79 inte Österunda, död- och begravningsbok saknas.  
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Bilaga B 
Tabellbilaga till skördeomdömen 
 

Tabell B1. Skördeomdömen för Västmanlands län enligt Hellstenius 1871 och sock-
enprästernas skördeomdömen till Tabellverket i Torstuna och Österunda socknar 
1774‒1802 

År Västmanlands 
län 

Omdömen av årsväxten av sockenprästerna till Tabell-
verket 

1774 4 Höstsädet varit härligt, men vårsäden mycket klen. (Ö) 
1775 3 Rågen merendels ymnig. (T) Årsväxten …nog klen. (Ö) 
1776 5 Vårsäden härlig, men till höstsäden något klenare. (Ö) 
1777 4 Rågen var vacker och nästan så givande som förledit år. (T 
1778 4 Årsväxten har varit vacker, rågsädet härligt, kornet kle-

nare. (Ö 
  Årsväxten varit i anseende till höstsädet och all vårsäd 

härlig och vacker. (Ö) 
1779 4 Rågen nog liten och klen… men vårsäden härligt. (Ö 
1780 2 ...för den starka torkans skull klen. (Ö) 
1781 2 Missväxt både på gräs och säd, förebådar hungersnöd 

både för folket och kreaturen. Redan vid jultiden började 
några att, i foderbrist, riva av taken för halmen gavs 8 à 10 
plåtar tjoget. (T) 

  …mycket klen… ej någon i församlingen kunde få tillräck-
ligt höstutsäde. (Ö) 

1782 4 …ymnig. (Ö)  
1783 1 I mannaminne har aldrig denna socknens brist varit så 

stor. Skall folket bärgas och åkrarna i vår besås, så erfor-
das visst 1500 tunnor. Tiggarhopen ökar dagligen och vitt-
nar om det allmänna eländet. (T)  
Icke fler än 3ne byar hade något att säda åkern med, utan 
måste ifrån Uppland skaffa sig utsäde… de nödgades till 
livsuppehälle begära spannmål ifrån KronoMagasinet, vil-
ket de ock straxt bekommo. …nu nyårstiden betygar alla i 
församlingen att de icke äga någon tunna säd i sina hus, 
varken till föda och utsäde i vår, eller till utlagor. (Ö) 

1784 3 Ymnig på marken men gav ganska litet i spann. (Ö) 
Att ingen av hungersnöd blivit förgången, bör tillskrivas 
Guds medelbara försorg. (T) 

1785 3 1785 års sädesväxt var ganska klen, synnerligen rågen. (Ö) 
1786 4 Årsväxten var ymnig. (Ö) 
1787 6 Årsväxten var ymnig. (Ö) 
1788  Årsväxten var klen (Ö) 

1789 2 
Den sådda gamla rågen slog fel mest överallt, och nysådda 
rågen blev mycket åkertunn. Kornväxten tvingad av den 
ständigt fortfarande torkan, ganska svag. (T)  
Klen (Ö 

1790 4 Syntes vara ymnig, men gav litet i spann. (Ö) 
1791 4 skörden blev också den ymnigaste som varit i manna-

minne (T) 
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1792 4 Ganska klen, synnerligen rågen. (Ö) 
1793 6 Vacker och härlig. (Ö) 
1794 6 På många år har skörden icke varit så rik som nu. Jorden 

bar nästan allt vad hon kunde bära. (T) 
1795 6 Ganska vacker. (Ö) 
1796 6 Höstsädet är mycket vackert.(T) Ganska klen… tredje kor-

net. (Ö) 
1797 2 Årsväxten har i detta år varit välsignat vacker dock rågen 

mindre givande…(Ö) 
1798  Ganska vacker och välsignad i anseende till höstsäden (Ö)  

En brännande hetta borttvinga alla slags vårsådd. Gräset 
borttorkade jämte betet. Råg och vete uthärdade hettan 
och torkan. Vattubrist, hetta och det svaga betet förorsa-
kade sjukdom hos hästar och oxar. (T) 

1799 5 Årsväxten detta år ganska klen för den nog regniga som-
maren. (Ö) 

1800  Bärgningen av hö och säd var den lyckligaste på flera år. 
Årsväxten i allmänhet här på orten vacker och ymnig i syn-
nerhet vårsäden. (T) 

1801  Årsväxten av vete och råg har varit försvarlig. Vårsäden 
var väl ymnig. (T) 

1802  Årsväxten av all slags säd var medelmåttig. (T) 
 
Källor: Hellstenius (1871), s. 81; Statistiska tabeller G:1 1749‒1799, 1800–1859, Torstuna kyr-
koarkiv, Statistiska tabeller G:1, Österunda kyrkoarkiv. T=Torstuna socken, Ö=Österunda 
socken. 
 
Observera att det inte är korntal i Hellstenius skala. 0: fullkomlig missväxt, 1: nära allmän 
missväxt eller knapp skörd, 2: svag eller klen skörd, 3: under el nära medelmåttig skörd, 4: 
medelmåttig eller fullt medelmåttig skörd, 5: över medelmåttig, 6: god eller ymnig skörd. 
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Bilaga C 
Åkerarealen 1652–1800-tal, Torstuna socken 
 
 
Tabell C1 Förändring av åkerarealen i Torstuna socken 1650-tal–mitten 1800-tal 

By Mantal Åker 
(tunnor) 
per by 
1652* 

Åkerareal, 
tunnland 
vid storskif-
tet (år) 

 Åkerareal, 
tunnland vid 
laga skifte (år) 

 Ökning 
åker-
areal 
1652-
stor-
skifte 

Ökning 
åkerareal 
stor-
skifte-
laga 
skifte 

Ök-
ning 
åker 
1652-
laga 
skifte 

Brunna 2 59 -  164 (1892)  - - 33 % 

Djurby 3 80 98 (1767)  113,4 (1848)  23 % 16 % 43 % 

Ekeby 1 36 39 (1779)  60,3 (1853)  8 % 54 % 67 % 

Grinda 3 110 160 (1770)  187,4 (1861)  46 % 17 % 71 % 

Holmsta 2 54 62 (1774)  107,6 (1849)  16 % 74 % 101 % 

Hyvlinge 2 156 209 (1765)  219,5 (1844)  34 % 5 % 41 % 

Härled 2 66 86 (1769)  120,3 (1877)  31 % 40 % 84 % 

Högstena 2 77 109 (1769)  115,5 (1849)  42 % 6 % 50 % 

Jädra 4 106 134 (1779)  151,6 (1855)  26 % 13 % 43 % 

Kungs-Husby 4 82 101 (1785)  111,1 (1860)  23 % 10 % 35 % 

Kylsta 2,75 94 131 (1769)  148,8 (1848)  39 % 14 % 58 % 

Kålsta Över 3 86 112 (1771)  154,2 (1850)  30 % 38 % 79 % 

Kävlinge 3 83 85 (1771)  160,9 (1873)  2 % 89 % 94 % 

Källinge 2 70 93 (1759)  133,1 (1862)  33 % 43 % 90 % 

Kärvskog 2 56 70 (1768)  80,3 (1864)  26 % 15 % 45 % 

Myrsjö 3 74 88 (1771)  123,9 (1843)  19 % 41 % 67 % 

Nibble 2 72 76 (1773)  117,2 (1848)  5 % 54 % 62 % 

Nydala 3,25 82 116 (1774)  139,0 (1850)  41 % 20 % 69 % 

Orsta 4 74 89 (1772)  119,6 (1857)  20 % 34 % 62 % 

Rung 3 80 84 (1768)  138,0 (1849)  5 % 64 % 72 % 

Sista 2 91 97 (1769)  103,7 (1843)  7 % 7 % 14 % 

Skensta 5 159 188 (1769)  398,9 (1865)  18 % 112 % 151 % 

Spånga 4 94 134 (1768)  198,7 (1843)  43 % 48 % 111 % 

Strömsta 2 55 66 (1779)  91,0 (1854)  20 % 38 % 65 % 
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Tibble 4 106 135 (1767)  233,5 (1848)  28 % 73 % 121 % 

Torslunda 3 105 109 (1787)  201,2 (1844)  4 % 85 % 92 % 

Torstunaby 9 177 280 (1765)  326,8 (1853)  58 % 17 % 85 % 

Vallby 1 33 
 

 68,1 (1862)    106 % 

Valsbrunna 1 69 96 (1772)  113,4 (1847)  39 % 18 % 64 % 

Vappeby 7 182 228 (1788)  253,1(1842)  25 % 11 % 39 % 

Vånsjö 2 117 162 (1763)  188,8 (1857)  38 % 17 % 61 % 

Ytter Kålsta 2,5 76 62 (1770)  103,7 (1850)  – 18 % 67 % 36 % 

Åby 1 41 49 (1768)  52 (1844)***  20 % 8 % 29 % 

Åsby 1 31 53 (1786)  -  71 % -  

Ökning åker-

areal i  

medeltal 

      27 %  37 % 69 % 

Summa åker-

areal 

(tunnland) 

 2933 3601  4 998,6     

Källa: Historiska kartor/Lantmäteriet.se  

*= summa tunnor på 1652 års karta.  

** Brunna majorsboställe, ej laga skifte utan arealavmätning 1892.  

*** Åby inte laga skiftat. Åkerareal från ägoutbyte 1844. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Uppsala Landsarkiv (ULA)  
Häradsskrivaren i Salbergs-Väsby Fögderi 

Taxeringslängder  FII 
 

Torstuna häradsrätts arkiv  
Domböcker vid ordinarie ting  AIa:65, 1845 
Småprotokoll  AIIa: 2‒4 
Lagfartsprotokoll AIIb:1‒4  
Inteckningsprotokoll  AIIc:1‒5  
Bouppteckningar  FII:5‒36 
Konkursakter Huvudserie FIVa:5‒10 
Konkursakter ingivna till Svea Hovrätt  FIVb:1‒3 

 
Kronofogden i Väsby fögderi 

Exekutionsdiarier  CII:1‒4 
Rapporter från underordnade EIII:1‒3 
Förrättningar   FII:1 
Periodisk rapportering   FIII:1‒3 

 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Landskansliet 

Skrivelser från övriga myndigheter  DIII:302, 1846: V 
Skrivelser från övriga myndigheter  DIII:303, 1846: VI 
Handlingar till femårsberättelse  DXIII:4, 1844  
Handlingar ang undsättningsverket EXX:1‒5, 1845‒1846 
 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Landskontoret 
Mantalslängder  EIII:35‒46, 1770‒1860 
Förmögenhetstaxering  GIII:e1‒3, 1799‒1800 
Oordnade handlingar   HV:24, 1845‒47 
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Härnevi kyrkoarkiv 
Husförhörslängder  A1 
Födelse- och dopböcker  C 
Död- och begravningsböcker F 
Sockenstämmoprotokoll K 

 
Torstuna kyrkoarkiv 

Husförhörslängder  A1 
Födelse- och dopböcker  C 
Död- och begravningsböcker F 
Statistiska rapporter  G:1-2 
Sockenstämmoprotokoll K 

 
Österunda kyrkoarkiv 

Husförhörslängder  A1 
Död- och begravningsböcker C 
Födelse- och dopböcker  C 
Statistiska tabeller  G 
Sockenstämmoprotokoll  K 

 

Torslunda gårdsarkiv 
Lånehandlingar 

Elektroniska källor 
Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet (Tabellverket på nätet) 
SAOB Svenska Akademiens ordbok, (SAOB on line) 
 
Lantmäteriet (www.historiskakartor/lantmateriet.se) (2018-01-29) 
Lantmäterimyndighetens arkiv, LMA 
Lantmäteristyrelsens arkiv, LSA 

Tryckta källor 
BiSOS (Bidrag till Sveriges offentliga statistik) A Befolkningsstatistik, Västmanlands 

län 1860‒1880. 
BiSOS (Bidrag till Sveriges offentliga statistik) N Jordbruk och boskapsskötsel, Väst-

manlands län 1865, 1874, 1879, 1894. 
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