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Abstract 

 

Title: A countryside in change, Southern Gotland 1840 and 1900 

During the beginning of the 19th century Sweden is effected by the Napoleonic Wars 

and in the aftermath of the war Sweden looses Finland to Russia. This loss leads to 

the dismissal of King Gustav IV Adolf and the introduction of the Bernadotte dynasty 

on the Swedish throne. Over the century the industrialization plays a big part in the 

progress of Sweden. The growth of the industries leads to developments in the areas 

of agriculture. With this essay I would like to examine if the people on the countryside 

of Gotland keep the same pace as the people on the mainland in their introduction of 

new things. Is it possible to see any new innovations on the southern part of Gotland 

in estate inventories from the period between year 1840 to 1900, and if so which? I 

will also try to examine which part of the society, social class, leads the introduction 

of the modern things. The material I have used is estate inventories from three 

parishes on the southern Gotland. To ease the examination I have divided people 

and things into different groups. This has helped me to see the difference between 

people and things, and it has also helped me to see which society class it was that 

introduced modern things. New crops, new tools and a new way to cultivate are some 

of the improvements that we can see in the areas concerning agriculture. Example of 

new tool that are developed during this time is the “turning” plough and “claw” harrow. 

There are also developments in other parts of the society, like in the textile industry. 

Cotton becomes more frequently used and the textile goes from being expensive to 

be used by all classes. My conclusion is, with some exceptions, that the countryside 

on Gotland has, more or less, the same development pace as the countryside on the 

mainland of Sweden.        
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1. Inledning  

När jag började studera historia var det självklart för mig att det blev vid Högskolan 

på Gotland. Hela Gotland och framförallt Visby med sina medeltida ruiner andas 

historia. Den gotländska landsbygden med storslagna kyrkor i varje socken är även 

det ett bevis på Gotlands rika historia. Under de år jag nu har bott och studerat på 

Gotland har jag blivit mer intresserad av den del av Gotlands historia som inte är lika 

omtalad, och inte heller lika uppenbar. Vad hände med Gotland efter den guldålder 

som upplevdes under medeltiden?  

1800-talet var ett århundrade då både Europa och Sverige genomgår stor utveckling. 

Industrialiseringen tar fart i Europa. Sågverksindustrin blir Sveriges nya exportjätte. 

Jordbruket utvecklas med nya verktyg och grödor. Även järnvägar och ångbåtar 

införs i Sverige vilket gynnar export och handel. Jordbruket får konkurrens av 

industrin om att vara det största sysselsättningsområdet i landet. 

Befolkningsökningen sker explosionsartat i Europa och Sveriges befolkning ökar med 

nästan 1 procent per år under hela 1800-talet. Tegnér myntar den klassiska frasen 

”freden, vaccinet och potäterna”1 i ett försök till att förklara den minskade dödligheten 

och ökande folkmängden.  

Vad händer då på Gotland under detta århundrade? Under 1800-talet blir Gotland 

och då speciellt Visby föremål för både kritik och prisning. Ruinromantikerna prisar 

staden och dess forntida storhet, vilket leder till att ruinerna blir fridlysta 1810.2 Andra 

kritiserar Visby, som stad, för att vara omodern och att kontrasten mellan det nya och 

det gamla endast ter sig löjlig. På landsbygden sker nyodling och med nya 

skifteslagar ändras jordbruket. Det jag frågar mig är om Gotland och dess befolkning 

var sena i sitt införande av nya innovationer och nymodigheter. Den svenska 

landsbygden anses vara senare än städerna med införande av nymodigheter. Följer 

Gotlands landsbygd fastlandets när det kommer till införandet av innovationer, både 

nyttoföremål och lyx? Var det skillnad mellan Visby och landsbygden på Gotland? 

 

1.2 Frågeställning 

                                                
1
 Hedenborg S, Kvarnström L, Det svenska samhället 1720-2000–böndernas och arbetarnas tid, 2006, 

s. 58 
2
 Lennart Bohman, När tiden ömsar skinn, 1981, s. 26 
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Under 1800-talet kommer många nya innovationer till Sverige bland annat inom 

jordbruket. Även konsumtionen blir annorlunda under 1800-talet då människor börjar 

konsumera mer, ett konsumtionssamhälle uppstår, och självhushållningen försvinner 

allt mer. De huvudfrågor jag kommer utgå ifrån och undersöka i uppsatsen är: 

 Går det att se några nya innovationer på södra Gotland i bouppteckningar 

från perioden mellan årtiondena 1840-tal till sekelskiftet 1900 och i så fall 

vilka?   

 Kan det urskiljas någon skillnad på materiell egendom beroende på vilken 

samhällsklass/socialtillhörighet personer hade? 

 Vilka sociala grupper leder införandet av innovationer? 

 Följer den gotländska landsbygden utvecklingen som sker på fastlandets 

landsbygd? 

 

Dessa frågor är de jag huvudsakligen kommer titta på i min undersökning av 

materialet. Jag kommer även försöka se om människor börjar konsumera på ett nytt 

sätt. Köper personer lyx eller nytta? Hur viktiga är statusföremål och vilka äger 

dessa? Jag kommer även försöka jämföra utvecklingen som jag ser i 

bouppteckningarna från landsbygden med utvecklingen som skedde i Visby. Vad är 

skillnaden mellan stad och landsbygd? 

 

1.3 Material, metod och avgränsning 

Huvudmaterialet för min undersökning är bouppteckningar. En bouppteckning är en 

förteckning av all egendom, både tillgångar och skulder, som en person innehar vid 

sin död. Bouppteckningar kan även göras om en person ville överlåta sin egendom 

till en arvinge innan sin död.  

Jag har avgränsat min forskning till tre socknar på södra Gotland. Dessa tre socknar 

är Linde, Vamlingbo och När. Varför det blev just dessa är för att det fanns bra med 

material, bouppteckningar, från dem. Nedslagsperioderna jag valt grundas på det 

faktum att under åren mellan dessa två perioder sker det en stor utveckling i 

samhället, både när det kommer till jordbruk och industri men även rent samhälleligt. 

Anledningen till att jag endast använder mig av två nedslag i tid är för att det ska 

hålla sig inom ramen för en c-uppsats. Dessa två nedslag i tid är, 1840-tal och åren 
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1898 till 1900. Ännu ett nedslag i tiden hade gjort att tidschemat inte räckt till, likaså 

omfånget på uppsatsen hade då överskridit vad som är rimligt för en c-uppsats. 

Urvalet av bouppteckningarna, och de tre socknar jag inriktat mig på, har skett 

grundat på mängden bouppteckningar som fanns att tillgå vid Gotlands landsarkiv. 

Jag har använt mig av fyrtiotvå bouppteckningar från nedslaget 1840-tal och 

trettionio bouppteckningar från det andra nedslaget, åren innan sekelskiftet 1900. 

Jag har läst igenom, och renskrivit, bouppteckningarna. Vilken titel personen 

innehade har antecknats för att kunna dela in personen i en social grupp. 

Jordbrukarnas egendomsvärde var även viktigt för indelningarna. Även de föremål 

som jag undersökt har delats in i grupper, dessa baserade på föremålets 

användningsområde (redogörs nedan).  

Valet av bouppteckningar som huvudkälla har betytt vissa komplikationer. Alla 

bouppteckningar har för det första inte gått att tyda, ofta p.g.a. suddig och otydligt 

text. När detta har inträffat, och jag inte på något sätt kunnat tyda delar av en 

bouppteckning, har jag helt enkelt endast använt mig av det som gått att tyda. Ett 

annat problem som finns med användningen av bouppteckningar som källa är att de 

lägre grupperna i samhället endast ägde några få föremål, då oftast kläder, vilket kan 

leda till en skev fördelning mellan de olika klasserna. Detta kan kanske även 

förklaras av att mitt urval endast är slumpmässigt. När jag genomfört min 

undersökning har jag utgått från de indelningar jag gjort, se nedan, och sedan tittat 

på förekomsten av ett föremål eller avsaknaden av ett föremål som jag, med hjälp av 

litteratur inom området, vet var nymodigt eller blev populärt under perioden.  

 

1.3.1 Indelningar 

För att kunna genomföra min undersökning har jag gjort olika grupper. Först har jag 

delat in personerna i bouppteckningarna i olika sociala grupper. Vilken titel 

personerna har blir avgörande för vilken social grupp och social tillhörighet de 

hamnar i. Indelningen är grov och bitvis problematisk, men jag menar att den 

fungerar praktiskt för undersökningen. Detta är ett sätt att visa vilka som tillhörde 

liknande klasser i samhället och vilka tillgångar de hade. Christer Ahlberger delar 
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även han upp personerna i olika sociala grupper3 i sin undersökning kring Göteborg. 

Ahlbergers indelningar är bra att basera mina på, dock får jag göra lite andra 

indelningar då Gotlands landsbygd t.ex. inte hade en adel på samma sätt som 

fastlandet under denna tid. 

 

Jag har även delat in föremålen i olika grupper. Där baserar jag mina indelningar på 

vilken betydelse föremålen hade i samhället, var de arbetsföremål eller lyxartiklar. 

Dessa grupper är gjorda för att underlätta undersökningen.  

 

1.3.2 Sociala grupper 

 Grupp 1. Övre skiktet 

Den första gruppen innehåller de personerna i samhället som hade det bättre ställt 

materiellt och ekonomiskt. I denna grupp hamnar de med titel husbonde, 

hemmansägare eller lantbrukare. Jordbrukarna som hamnar i gruppen är de som 

äger sin mark och ofta har en rätt stor sådan. För att dela in de olika jordbrukarna har 

jag tittat på värdet av den mark som de ägde. I denna grupp ingår jordbrukare som i 

perioden 1840-tal ägde mark värderad över 500 riksdaler och under den senare 

perioden äger mark värderad över 7000 kronor. I denna grupp för jag även in andra 

ämbeten i samhället vilket gav en person status och välstånd, t.ex. kyrkoherdar.  

 

 Grupp 2. Hantverkare/handelsmän 

Min andra grupp innehåller de i samhället som livnärde sig på tjänster. Hantverkare 

som skräddare, vilket förekommer en del, ingår i denna grupp. Även handelsmän 

sorteras in här, sjökaptener mm. Här ingår de jordbrukare som inte ingår i grupp 1, 

alltså de vars mark värderas under 500 riksdaler, på 1840-talet, och under 7000 

kronor runt sekelskiftet. En stor grupp i samhället var olika militärer. Det var stor 

skillnad mellan olika grader inom armen. I den här gruppen ingår underofficerare som 

t.ex. sergeanter mm. 

 

 Grupp 3. Undre skiktet (de fattiga/obesuttna) 

                                                
3
 Alhberger Christer, Konsumtionsrevolutionen – om det moderna konsumtionssamhällets framväxt 

1750-1900, 1996, s. 76ff 
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Den tredje gruppen innehåller de personer i samhället som inte ägde egen mark, de 

mindre välbeställda i samhället. Exempel på personer i denna grupp är; torpare, 

arbetare, inhyseshjon, undantagsmän eller såkallade fd. hemmansägare mm. De 

kvinnor i samhället som inte var gift tillhör denna grupp, så som pigor. De militära 

grader som ingår i denna grupp är artillerister, kronobåtsmän mm.     

 

1.3.3 Föremålsgrupper 

Att dela in olika föremål i grupper är minst lika problematiskt som att dela in personer 

i en social tillhörighet. Först måste jag ta reda på vad som var nytt och innovativt 

under denna period. Vad kom det för nya uppfinningar? Vad köpte folk som var 

statusbringande? Vad köpte folk för att underlätta sitt arbete? För att ta reda på vilka 

innovationer som infördes i vårt svenska samhälle under denna period använde jag 

mig av böcker och annan forskning inom området, se kommande kapitel. 

 

 Lyxföremål 

Den första gruppen av föremål jag har kollat upp är det som i folkmun kan kallas lyx 

eller statusföremål. Dessa föremål i sig kanske inte är nyttiga i det dagliga arbetet 

men ofta ett bevis på välstånd och modemedvetenhet. Exempel på sådana föremål 

är olika sorters klockor. Här ingår även ett föremål som inte endast kan kallas 

onyttigt, nämligen symaskinen. Dock var symaskinen en dyrare investering och lite 

av en lyxartikel.   

 

 Bruksföremål 

Den andra gruppen är även den baserad på innovationer och nymodigheter. Dock 

har den en grund i vad som underlättande det dagliga arbetet. Nya jordbruksverktyg 

som t.ex. plogar gjorda i järn, harvar med järnpinnar, tröskverk mm är exempel på 

den materiella utvecklingen från trä till järn.4 Även utvecklingen i hushållen med nya 

husgeråd ingår i denna grupp. Kaffet, som under 1800-talet går från att vara en 

överflödsvara till att bli en nödvändighetsvara, ingår här. Detta undersöks genom att 

leta efter föremål som förknippas med kaffe, t.ex. kaffepannor mm. Spegeln ingår 

även i denna grupp. 

 

                                                
4
 Svensson Sigfrid, Från gammalt till nytt, 1977, s. 132ff 
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 Dräkt och tyger 

Den tredje gruppen innehåller, som titeln antyder, utvecklingen inom dräktmodet. 

Kläder har alltid varit en statussymbol och fortsätter så vara även under denna tid. 

Flertaget tygsorter blir populära och vanligt folk lägger mer pengar på kläder. 

Exempel på saker jag letat efter inom denna grupp är förekomsten av silkestyg, 

bomull, vadmal mm. 

 

 Möbler 

Den sista gruppen innehåller föremål som både är statussymboler och 

funktionsföremål. Många möbler fick sitt ”genombrott” under 1800-talet och blev 

tillslut något som fanns i var mans hem. Exempel på möbler som fick sitt genombrott 

är; kommoder, chiffonjéer mm. Även det sätt som möbler målades ändras under 

denna tid.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning inom det område som min uppsats avhandlar. 

Både Robert Ahlmans C-uppsats Moderna tider – modernitet i Visbys 

bouppteckningar och press 1880-1910 och Anette Torgnysdotter Sundblads D-

uppsats Moderniseringen av lanthushållen på Gotland 1940-1970 behandlar liknande 

frågeställningar som min uppsats. Båda dessa uppsatser handlar om Gotland, dock 

inte under samma tidsperiod, och visar utvecklingen och införandet av moderniteter 

på Gotland. 

 

 Ahlman behandlar i sin uppsats frågan om vad som är modernt och hur det 

definieras. Detta är något som jag kan ta hjälp av och använda som hjälp när jag 

själv ska undersöka innovationer. Ahlman undersöker bouppteckningar för att se om 

Visbyborna var sena när det kom till införandet av nya innovationer gentemot resten 

av Sverige. Min undersökning vill även den utröna om gotländska landsbygden var 

”efter” och med hjälp av Ahlmans uppsats kan jag jämföra en del med Visby och 

deras införande av nya, moderna saker. På så sätt kan jag undersöka om 

landsbygden höll jämna steg med staden. Ahlmans tidsperiod ligger precis i slutet på 

min och vi använder oss av liknande källor.  
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Sundblad behandlar en tidsperiod som är mycket senare än min men hon har 

fokuserat sin undersökning till landsbygden. Hennes fokus ligger även det på 

innovationer och moderniseringar. Hur jag ska gå tillväga i min undersökning kan jag 

ta hjälp av Sundblads uppsats. Även dispositionsmässigt är uppsatsen en bra hjälp. 

 

Problemet med att ha bouppteckningar som källa tar Christer Ahlberger upp i sin bok 

Konsumtionsrevolutionen - Om det moderna konsumtionssamhällets framväxt 1750-

1900. Ahlberger använder sig av en tidsperiod som innefattar den period som min 

uppsats omspänner. Han inriktar sig även på vad som var modernt och hur 

människor konsumerade under denna tid. Detta hjälper mig i mitt sökande på vad 

som infördes i samhället under tidsperioden och vad jag själv ska beteckna som 

innovationer i min undersökning. Han tar även upp hur saker gick från att vara lyx till 

att bli en vara för folk i allmänhet.  

 

Det finns också en hel del forskning som bidragit till bakgrund och fördjupning av 

undersökningen. Här tänkte jag presentera den litteratur jag använder mig mest 

frekvent av och förklara dess relevans.  

 

I frågan om vad som var nytt och modernt under min tidsperiod använder jag mig 

även av olika böcker om både ekonomisk historia och etnologi som behandlar 

materiell kultur på landsbygden.  

 

Sigfrid Svensson skriver i sin bok Från gammalt till nytt – på 1800-talets svenska 

landsbygd om utvecklingen på landsbygden. Hur redskapen går från att vara 

tillverkade av trä till järn. Hur klädedräkten ändras och vi byter folkdräkten mot 

konfektionskostym. Svensson, liksom många andra, diskuterar även hur vårt 

samhälle byter brännvinet mot kaffet. Kaffet går från att vara en lyxvara till att bli den 

nya vardags produkten för den större delen av samhället. I min del om vad som var 

nytt och vad som fick sitt genomslag under 1800-talet har jag stor hjälp av Svenssons 

bok. Allt som allt är boken en väldigt bra jämförelse av hur Gotlands landsbygd står 

sig utvecklingsmässigt mot fastlandets landsbygd.  

 

Nils- Arvid Bringéus bok Arbete och redskap använder jag mig av för att ta reda på 

vad som var modernt och nytt, då speciellt inom jordbruket, under perioden. Bringéus 
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tar upp de nya verktygen, plogar, harvar mm, och dess genomslagskraft inom 

jordbruket. 

 

Mycket av min bakgrund grundar sig på böcker inom ekonomisk historia. Dessa 

böcker, t.ex. Lennart Schöns En modern svensk ekonomisk historia och Lars 

Magnussons Sveriges ekonomiska historia, ger en överblick på Sveriges ekonomiska 

utveckling och övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. De böckerna 

tar även upp nya innovationer och då speciellt deras inverkan på samhället och 

ekonomin. 

 

1.5 Vad är modernitet, en definition 

För att kunna redogöra för vad som var modernt och innovativt måste jag försöka 

redan ut vad ordet modernt betyder. Jag måste även försöka redogöra för vilka 

kriterier ett föremål måste fylla för att räknas som modernt. Själva ordet modernt 

betyder: nymodigt, på modet; nutida, ny, enligt svenska akademins ordlista5. Ordet 

har en lång historia och har använts sedan 400-talet.6 Hur ska då jag, använda mig 

av begreppet? Ordet betyder rätt och slätt nutida, det nya. Ordet modernt går att 

användas både i sammanhang som gäller föremål, som jag kommer arbeta med 

mest, men det kan även användas i sammanhang rent samhälleligt, så som inom 

stater, deras bildande och utveckling. När blev Sverige modernt? Var det när vi 

kristnades? När vi fick en centralmakt med Gustav Vasa? Eller var det införandet av 

både folkligt inflytande och nya industrier under 1800-talet? Jag tänker besvara 

frågan med ett datum. Alla dessa händelser som jag nämner var moderna när de 

skedde. Dock tycker jag att 1800-talets utveckling av samhället och industrierna tillför 

mycket till vad vi idag ser som vårt moderna samhälle. Införandet av en riksdag, det 

minskade enväldet och de olika folkliga rörelser som uppkom under 1800-talet är 

även delar som bidragit till dagens samhälle. Även konsumtionssamhällets 

utvecklande sker under 1800-talet. Dagens samhälle är i mycket uppbyggt på 

konsumtion. Detta gör att konsumtionen under denna period är intressant att 

undersöka, vilket är en av orsakerna till min uppsats. Vad gör då ett föremål 

modernt? Vad letar jag efter? För att ta reda på vilka de nya innovationer som 

                                                
5
 ”Modern”, Svenska Akademins Ordlista, 1998, s. 549  

6
 Sjöberg Lars-Olov, Modernitet i det traditionella – Kulturbyggen och gränser inom nordsvenskt 

område, 2007, s. 33 
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införlivades i den svenska landsbygden under denna period, använder jag mig 

mestadels av tidigare forskning inom området. Föremålet ska antigen vara helt nytt, 

som symaskinen, eller vara en vidareutveckling av ett redan förekommande föremål, 

som vändplogen. De föremål som jag tänker undersöka ska få sitt genombrott 

alldeles innan eller under perioden mellan de två tidsnedslag som jag använder mig 

av. Dessa är de kriterier som jag försöker hålla mig till under min undersökning för att 

vara säkra på att föremålen är moderna.  
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2. Bakgrund 

2.1 Allmän bakgrund 

1800-talet börjar med krig och oreda. Napoleonkrigen bereder ut sig och påverkar 

hela Europa. I och med freden och kongressen i Wien 1815, försvinner Sverige ut 

från händelsernas centrum i Europa. Den forna stormakten blir ett rike som ställer sig 

neutralt i de kommande världskonflikterna, något som vi idag fortfarande gör.7  Några 

år tidigare hade Sverige förlorat Finland till Ryssland och i samband med det skedde 

en stadskupp i Stockholm där Gustav IV Adolf avsätts.8 Efter en tid av oro utses Jean 

Baptist Bernadotte till tronföljare av Sverige under det försvenskade namnet Karl 

Johan.9 Med valet av en tronföljare med militär bakgrund hoppades de ledande 

männen i Sverige att Finland skulle kunna vinnas åter. Bernadotte hade dock andra 

planer, istället för att återta Finland fokuserar han på Norge. Genom att alliera sig 

med de länderna som krigar mot Frankrike och lyckas Bernadotte vinna Norge av 

Danmark i freden vid Kiel 1814.10 Jean Baptist Bernadotte kröns 1818 till Karl XIV 

Johan och tar då officiellt över makten i Sverige, något som han redan gjort en längre 

tid då Karl XIII länge varit sjuk.11 Under Karl XIV Johans regeringstid blåste liberala 

vindar i Sverige. Folkligt inflytande, en riksdag utan ståndsindelning med mer makt 

och avskaffandet av skråväsendet var några av liberalernas kärnfrågor. Karl XIV 

Johan själv var väldigt konservativ och motarbetade under hela sin regeringstid 

liberalerna. Kronprinsen Oscar var mer liberal i sina åsikter och hade, till skillnad från 

sin far, skaffat sig vida kunskaper om Sverige och dess folk.12 Bernadotte släkten 

fortsatte regera Sverige under resten av 1800-talet, Oscar I efterföljdes av sina söner 

Karl XV och Oscar II. Dock var kungamakten inte var den varit. Sverige blev mer 

folkligt styrt.13  

 

                                                
7
 Hedenborg S, Kvarnström L, Det svenska samhället 1720-2000–böndernas och arbetarnas tid, 2006, 

s. 222f 
8
 Dahlberg, Hans, Vårt 1800-tal – hundra omvälvande år, 2003, s. 49ff 

9
 Dahlberg, 2003, s. 72 

10
 Hedenborg S, Kvarnström L, 2006, s. 166 

11
 Ibid, 2006, s. 166 

12
 Dahlberg, 2003, s. 97ff och 104 

13
 Ibid, 2003, s. 216ff 



14 

 

Befolkningsökningen under 1800-talet accelererar i Europa, från cirka 200 miljoner i 

århundradets början till drygt 400 miljoner i slutet.14 I Sverige ökar befolkningen 

under 1800-talets första hälft med 1,1 miljon människor, ett snitt på 1 procents ökning 

per år.15 Under andra hälften av århundradet fortsätter befolkningen öka med snitt 

0,8 procent per år.16 På Sveriges landsbygd ökar befolkningen under åren 1800 till 

1870 med 1,3 miljoner människor och av dessa tillhör de flesta de lägre klasserna, så 

som torpare, backstugusittare och egendomslösa arbetare.17 Sverige upplever även 

under århundradet en ökad urbanisering. När århundradet började levde bara 10 

procent av befolkningen i städerna medan det hundra år senare var 34 procent.18 

Emigrationen från Sverige var samtidigt stor. Mellan åren 1821 och 1930 räknas det 

att cirka 1,2 miljoner svenskar lämnar landet, störst del till USA. Så många som var 

femte svensk emigrerar och de flesta under andra hälften av århundradet.19  

 

Industrierna får fart i Sverige under mitten av århundradet. Metallindustrin, 

träindustrin och textilindustrin är exempel på olika industrier som blir stora i Sverige. 

Att fler människor jobbar inom industrisektorn blir en av orsakerna till att olika 

folkrörelser grundas runt om i landet.20Arbetarrörelsen i Sverige får sitt stora 

genombrott under 1800-talets andra hälft. Den första stora strejken i svensk historia 

inträffar i Sundsvall 1879. Sågverksarbetare gick i strejk mot de sänkta lönerna. Men 

de strejkande fick inte igenom sina krav då militär kallats in för att skingra dem.21 

Andra folkrörelser som fått stor betydelse i Sverige var nykterhetsrörelserna och 

väckelserörelserna. Det svenska nykterhetssällskapet grundas 1837 och rörelsen har 

stor inverkan på den förordning som införs 1855, vilken reglerar hembränningen.22 

När Sverige tar bort kyrkoplikten 1855 och tre år senare tar bort konventikelplakatet, 

                                                
14

 Cameron Rondo, Neal Larry, Världens ekonomiska historia - från urtid till nutid, 2006, s. 241  
15

 Schön Lennart, En modern svensk ekonomisk historia, tillväxt och omvandling under två sekel, 
2000, s. 54 
16

 Schön, 2000, s. 139 
17

 David Kirby, Östersjöländernas historia 1772-1993, 1996, s. 70 
18

 Hedenborg S, Kvarnström L, 2006, s. 192 
19

 Ibid, 2006, s. 252f 
20

 Hedenborg S, Kvarnström L, 2006, s. 200ff 
21

 Dahlberg, 2003, s. 222 
22

 Hedenborg S, Kvarnström L, 2006, s. 202 och 174 
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vilket reglerade privata religiösa sammankomster, ledde till att flera frikyrkor bildas 

under de följande årtiondena.23  

 

Under 1820-talet kommer ångfartygen till Sverige och båtförbindelserna mellan 

städerna i Mälaren utvidgas. Fartygens maskiner var väldigt svaga och förmådde inte 

mycket. De tidiga ångfartygen var gjorda av trä och de första fartygen med järnskrov 

sjösattes 1840.24 Redan tio år innan ångfartygens intåg i det Sverige hade det 

bestämts att en kanal skulle byggas mellan öst och väst, nämligen Göta kanal. 

Kanalen byggs både för att underlätta handeln så väl som ett led i det nya 

försvarstänkandet. Kanalen invigdes 1832 men var långt ifrån lönsam. 

Markförbindelserna förbättrades och när järnvägen växte fram användes kanalen allt 

mindre.25 Järnvägen kom till Sverige 1854 i och med att de såkallade ”stambanorna” 

började byggas. Den västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg blev färdig 

1856.26 Med hjälp av järnvägarna kunde industrin expandera snabbare då 

leveransen av råvaror kunde effektiviseras.27 

 

Gotland följer i mångt och mycket fastlandet i sin utveckling under 1800-talet. 

Befolkningen ökar från 31 000 i början av århundradet till cirka 53 000 vid nästa 

sekelskifte. Även inom jordbruket sker det liknande utveckling i form av nyodling, 

utdikning och nya grödor. Samtidigt kom andelen jordbrukare att minska under 

århundradet.28 Kalkbränning hade länge vart den största industrin på Gotland. När 

kalkbränningen släpptes fri 1847 vilket ledde detta till att det 1885 fanns nästan 200 

kalkugnar i drift på ön.29 Fisket har alltid haft stor betydelse för Gotland och många 

bönder hade fisket som en bisyssla. Under 1800-talet utvecklas fisket och blir en 

egen näringsgren.30 Gotland upplevde olika utländska gästspel under 1800-talet. I 

skuggan av Napoleonkrigen invaderades Gotland 1808 av en rysk styrka, väldigt 

                                                
23

 Ibid, 2006, s. 201 
24

 Dahlberg, 2003, s. 93 
25

 Ibid, 2003, s. 93ff 
26

 Hedenborg S, Kvarnström L, 2006, s. 84 
27

 Dahlberg, 2003, s. 141 
28

 Öhrman Roger, Vägen till Gotlands historia, 1999, s. 175 
29

 Lindquist Sven-Olof (red.), Landsbygd i förvandling, 1991, s. 120 
30

 Ibid, 1991, s. 119f 
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odramatiskt.31 Under Krimkriget, på 1850-talet, fick hamnen i Fårösund besök av 

både engelska och franska fartyg. Med dessa människor kom även koleran till 

Gotland. Dock var det mest utländska soldater som dog i kolera och endast cirka 20 

gotländska dödsfall kan räknas.32 

 

2.2 Ekonomisk utveckling 

Den ekonomiska utvecklingen i Europa och Sverige under 1800-talet kan till mångt 

och mycket tillskrivas industrialiseringen. Spridningen av industrialiseringen, som 

sker från England till övriga Europa och även till Amerika, påverkar alla delar av 

samhället.33 I Sverige var det inte endast industrialiseringen som påverkade 

ekonomin utan även utvecklingen inom jordbruket. Skiftesreformer, nyodling och 

bättre verktyg påverkar och gör jordbruket mer marknadsinriktad.34 Sverige upplever 

både högkonjunktur och lågkonjunktur under 1800-talet. På 1850-talet talas det om 

en högkonjunktur, bland annat pga. träindustrins ökade exportverksamhet.35 Under 

1860-talet upplevde Sverige en lågkonjunktur, bland annat på grund av konkurser 

inom Stockholms fastighetsmarknad. Åren 1867 och 1868 upplevde landet missväxt 

och nödår.36 Dessa år har kallats Sveriges sista hungersnöd.37 Under första hälften 

av 70-talet upplever Sverige återigen en ekonomisk uppgång. Exporten av trä ökar 

och industriinvesteringarna likaså.38 Andra hälften av årtiondet upplever landet dock 

motsatsen. Krisen som börjar 1878, kan kallas, Sveriges första ekonomiska kris som 

har rötterna i industrin.39 De följande årtiondena repar sig Sveriges ekonomi.40 

 

Sverige hade, i förhållande till länderna nere på kontinenten, en rätt outvecklad 

ekonomi. Däremot hade Sverige en lång banktradition. Redan på mitten av 1600-

talet hade Sveriges Riksbank grundats och var den första bank i världen som gav ut 
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35

 Ibid, 2000, s. 141f 
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riktiga sedlar.41 Under mitten av 1800-talet börjar bankväsendet som vi känner det 

idag, ta form i Sverige. Med förebilder från andra europeiska länder grundas 1856 

Stockholms Enskilda Bank, vilken var Sveriges första bank av detta slag.42 År 1873 

införs kronan som den nya räkneenheten i Sverige, istället för riksdalern. Den 

skandinaviska myntunionen bildas och Sverige, Danmark och Norge får samma 

betalningsmynt.43  

 

2.3 Vad var nytt på 1800-talet? 

Vad är det då under 1800-talet som är modernt och vilka föremål får sitt genombrott? 

Under 1800-talet växlar det mellan bra och dåliga ekonomiska tider. Under de 

perioder då samhället upplevde en ekonomisk uppgång började folk även att 

spendera mer pengar på att införskaffa nymodigheter och det blev vanligare att 

spendera pengar på lyx.44 Lyxföremål under denna tid var t.ex. klockor och vissa 

klädesplagg mm. Men det är inte bara lyx som införs i samhället under denna tid. 

Industrin, som gör sitt intåg i det svenska samhället, slukar mankraft vilket gör att 

arbetskraften för bönderna minskar. För att ändå kunna driva sina gårdar börjar 

bönderna införa nya maskiner och verktyg i sitt arbete. Den annars konservativa 

inställning som fanns på landsbygden ruckas och nya plogar, harvar mm. införs.45 Vi 

ser även textilindustrins uppgång under 1800-talet. En trotjänare som kom att bli en 

av 1800-talets mest populära nya uppfinningar var symaskinen. Den fick i Sverige sitt 

stora genombrott under andra hälften av 1800-talet och på 1870-talet startar den 

inhemska tillverkningen av symaskiner, vid Husqvarna Vapenfabrik.46  

 

Inom jordbruket utvecklas verktygen både genom förbättring av befintliga verktyg och 

genom införandet av helt nya verktyg. Vändplogen är ett exempel på ett redan 

befintligt verktyg som vidareutvecklades.47 Tröskverket var ett nytt redskap. 

Visserligen användes en typ av tröskverk i Norrland redan under 1700-talet, 

                                                
41

 Cameron Rondo, Neal Larry, 2006, s. 359 
42

 Ibid, 2006, s. 359 
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såkallade tröskvagnar.48 Tröskverken blev vanligare under 1800-talet och de kom 

under århundradet att mekaniseras.49 

 

 

Inom textilbranschen leder den växande industrin till billigare tyger. Bomullen går från 

att vara en dyr textil till att, i och med massproduktionen, bli vanligare bland alla 

samhällsklasser.50 

 

  

                                                
48

 Bringéus Nils-Arvid, Arbete och redskap, 1983, s. 107 
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3. Vad visar bouppteckningarna?  

3.1 Lyx 

Det som jag räknar som lyx är saker som var förknippade med status och kanske inte 

hade något ”nyttigt” ändamål. Själva ordet lyx betyder prakt, överflöd, något onödig.51 

Under 1800-talet börjar det bli viktigt även för de lägre stånden att leva som 

herremän. Bättre ekonomi för folket på landsbygden, från mitten av 1800-talet, leder 

till en tilltagande lyx även där och inte bara i städerna. 52 Mest uppenbart syns detta i 

klädedräkten, nya och dyra material används av vanligt folk53, detta behandlas i ett 

senare kapitel. De objekt som jag har med i denna grupp är inte bara onödiga utan 

de var även symboler för status, så som uret, och framförallt ofta innovativa, så som 

symaskinen.  

 

Uret 

Det första som jag kommer redogöra för är klockor, ur, av olika slag. Det mekaniska 

uret, föregångare till dagens ur, började utvecklas på 900-talet och de äldsta som 

finns bevarade är från 1300-talet. Uret med ett pendelslag, pendeluret, utvecklades 

och byggdes av Galileis son år 1646 och har sedan dess utvecklats i olika 

omgångar.54 De olika varianterna som jag stöter på är väggur, fickur och slagklockor. 

I de äldre bouppteckningarna hittar jag en hel del väggur, cirka femton stycken. De 

flesta av dessa ägs av personer som tillhör grupp 1 eller grupp 2. Gemensamt är att 

de flesta som äger en klocka hör till personer som var jordbrukare, oavsett social 

grupp. Dock hittar jag även väggklockor som ägs av personer i den sista sociala 

gruppen. Det enda fickuret jag hittar i bouppteckningarna från den första perioden 

tillhör en arbetare i Linde socken och är av silver.55 I min genomgång av de senare 

bouppteckningarna ser jag ingen ökning av väggur, det när mer eller mindre lika 

många och de flesta ägs av samma sociala grupper. Däremot hittar jag många fler 

fickur. De flesta ägs, precis som vägguren, av det övre skiktet i samhället.  

 

Det mest moderna jag hittar i klockväg är tre ”väckareur”, som jag antar är 

väckarklockor, väckarur. De första ur i historien som kan kallas ett slags väckarur var 
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ett vattenur som utvecklades under 1000-talet. Dessa användes av munkar för att 

sätta igång klockspelen i klostren på bestämda tider. När mekaniska väckarur 

utvecklades så massproducerades de för att de skulle bli billigare.56 De tre 

väckaruren finner jag i bouppteckningar från den senare perioden och alla tre i 

Vamlingbo socken. Det ena av väckaruret ägs av en skräddare vid namn Hjalmar 

Pettersson57 och det andra av sjökaptenshustrun Carolina Dorotea Hansson58. 

Dessa två personer tillhör båda handelsvärlden, frågan om de har sina väckarur som 

en statussymbol eller om de helt enkelt hakat på dåtidens uppfattning om att tid var 

pengar, är värt att tänka på. Det tredje väckaruret ägs av en ung ogift kvinna som tog 

livet av sig vid 25 års ålder, vars far var husbonde.59 Hon verkar vara rätt välbeställd, 

trots att hon är ogift, så kanske var väckaruret ett dyrare föremål som införskaffats 

som statusföremål. Intressant är att Ahlman i sin undersökning av moderniteter i 

Visby endast hittar ett väckarur, år 1893, tillhörande en handlares maka.60 Här har 

personer bosattas på landsbygden införskaffat sig fler väckarur, som var en 

nymodighet och en innovation. Jag tolkar det som att det inte alltid var staden som 

införde nymodigheter utan att även landsbygden kunde vara föregångare.  

 

Symaskinen 

Under 1800-talets första hälft utvecklas symaskinen och på 1870-talet startar svensk 

tillvekning av symaskiner i Husqvarna Vapenfabrik. Symaskinens syfte var att ersätta 

handsömnaden och runt år 1900 börjades det tillverkas större eldrivna 

industrisymaskiner.61 I de bouppteckningar jag undersökt hittar jag två symaskiner. 

Dessa två tillhör samma två personer som ägde väckaruren, se ovan.62 Att 

skräddaren Pettersson i Vamlingbo hade en symaskin är rätt förståeligt med tanke på 

hans yrke. Sjökaptenshustrun Carolina Dorotea Hansson, även hon från Vamlingbo, 

har inte en lika uppenbar anledning till ägandet av sin symaskin. Det skulle kunna har 

varit så att hon sydde åt andra i trakten för att få en extra inkomst. Det kan jag inte 

svara på men det var vanligt förekommande under denna tid så jag skulle vilja påstå 
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att det var troligt. Det står tyvärr inte i bouppteckningarna vilket märke som 

symaskinerna var av. 

 

Ahlman skriver i sin uppsats även han om symaskinen. Han beskriver hur 

symaskinen blev populära under 1800-talets slut och att de inte sällan dök upp 

reklam för symaskiner i tidningarna på ön. I sin undersökning räknar Ahlman med att 

ca 5 % av de personer han undersökt ägde en symaskin.63 

  

 

3.2 Bruksföremål  

 

Bruksföremål är en kategori som är stor. I denna kategori kommer allt från 

jordbruksföremål till kaffe tas upp. 

 

3.2.1 Jordbruksföremål 

Vi ska nu titta närmare på jordbruket och utvecklingen av redskap och hjälpmedel 

inom detta levnadssätt. Jordbruket var ett av de områden där det skedde mest 

utveckling under 1800-talet.64 Jordbruket gick även från att vara självhushålls inriktat 

till att bli mer kommersiellt.65 Industrialiseringen och urbaniseringen ledde båda till att 

jordbruket utvecklades och effektiviserades. Detta skedde genom utveckling av redan 

befintliga redskap men även av nya innovationer. Åkermarken ökar i Sverige från 1,5 

miljoner hektar till 2,6 miljoner bara under 1800-talets första hälft.66 På Gotland 
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dubblas åkerarealen till ca 30 000 hektar under åren 1805 till 1860 och resterande 

delen av seklet ökar det till 64 500 hektar.67  

För att kunna få en bra överblick har jag dela in denna delat i olika underkategorier. 

  

Plogar 

En plog är ett redskap som hjälper bonden att vända och luckra upp jorden.68 Plogen 

började utvecklas i Sverige under 1700-talet och fick sitt stora genombrott under 

1800-talet. Att kunna tillverka plogar i järn så att de blev mer hållbara men ändå inte 

för tunga, var en stor orsak till dess genombrott under 1800-talet.69 Det har använts 

plogar i Sverige ända sedan medeltiden men dessa har då oftast används i södra 

och västra Sverige där marken är mjukare. I östra Sverige med dess moränjordar var 

plogen inte utvecklad ordentligt förrän i slutet av 1700-talet. Årdret var det som 

användes flitigast i östra delarna av vårt land. På Gotland kallades årdret ofta för 

spetsplog.70 Plogen med den svängda vändskivan, kallad vändplog, fick sitt 

genombrott under 1800-talet då den blivit lättare och mindre klumpig.71 En annan 

orsak till att den utvecklade plogen fick sitt genombrott under 1800-talet var att det, 

på flera platser i Sverige, börjar massproducera i fabriker. Detta gör att plogen blir 

billigare att införskaffa.72  

 

I min undersökning av plogar kan jag se hur vändplogen får sitt genombrott. I 

bouppteckningarna från perioden 1840 till 1849 hittar jag endast fyra vändplogar och 

fyra obeslagna vändplogar. De ägs av samma person, kyrkoherde CN Ljunggren i 

Vamlingbo73, en tillsynes förmögen man. Om vi flyttar oss till den senare perioden 

hittar jag tjugo vändplogar. Dessa ägs av olika jordbrukare från både grupp 1 och 2, 

utom en som jag hittar i en bouppteckning efter en dotter till en husbonde74. Till 

skillnad från de tidigare bouppteckningarna är det vändplogar och spetsplogar som 

dominerar den senare perioden. De så kallade spetsplogarna, spitsplogar, är ofta 

förekommande i de bouppteckningarna från åren runt sekelskiftet 1900. Där hittar jag 

tjugotvå spetsplogar och fyra årder. Även om vändplogen var den nya, moderna 
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plogen och blev vanligare på landsbygden användes fortfarande spetsplogen, ett 

annat namn på årdret, inom potatisodlingen.75 Tidigare har de flesta jordbrukare, 

både i grupp 1 och 2, en plog som betecknas ”plog med bild”, ”plog med bill” eller 

bara rätt och slätt en plog. Dessa plogar kanske är en form av årder, spetsplogar, 

eftersom en bill, eller bild, är till för att skära upp ytan. Vändplogen är ju en 

vidareutveckling av spetsplogen där vändskivan vänder bort den uppskurna jorden.76 

Personligen tror jag att dessa plogar var spetsplogar eftersom dessa var vanligast på 

Gotland innan vändplogens genombrott. Innan behövdes inte plogarna betecknas 

med något speciellt namn eftersom det, oftast, endast fanns en modell.  

 

Harvar  

Det var inte bara plogen som utvecklades under 1700-, och 1800-talet. Harven är ett 

annat redskap som förbättras under denna tid. En harv är till för ytlig jordarbetning.77 

Harvarna hade hittills gjorts med pinnar av trä. I och med att järnet fick en mer 

betydande roll i samhället började harvarna tillverkas med järnpinnar.78 Olika harvar 

utvecklades som bland annat klösharv och, den helt i järn tillverkade, ”zig-zag”- 

harven. När harvarna börjar fabrikstillverkas tillkommer även fjäderharven och 

kultivatorer, djupgående harvar.79  

 

I min undersökning hittar jag under den tidigare perioden många harvar som kallas 

träpinnharv. Av de tjugoåtta harvar jag hittar i bouppteckningarna från den tidiga 

perioden är tjugoen av dem betecknade som träpinnharvar. Av dessa tjugoen ägs sju 

stycken av personer i grupp 1, elva stycken av personer grupp 2 och tre av personer i 

grupp 3. Av personerna i grupp 1 och 2 är det jordbrukarna som äger harvarna, helt 

naturligt. De personerna i gupp 3 harvar som äger en harv var; en kronobåtsman80, 

en arbetarhustru81 och en åkervaktare82. Dessa tre personer har alla kopplingar till 

jordbruk, båda för eget hushåll och som arbetare till andra. Harvar under 

beteckningen järnpinnharvar hittar jag fyra stycken, tre av dem ägs av jordbrukare 

från grupp 1 och en ägs av en jordbrukare i grupp 2. Järnpinnharven var fortfarande 
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vid 1840-talet en nymodighet och vilket gör det faktum att jag endast finner dessa 

hos större godsägare helt naturligt. Det är tre harvar som har andra benämningar, en 

krokharv, en billharv och en skyffelharv, dessa ägs av samma person, kyrkoherden 

CN Ljunggren i Vamlingbo.83  

 

I den senare perioden finner jag större variation på harvtyper. De betecknas inte 

längre endast som träpinnharv eller järnpinnharv utan kallas klösharv, länkharv, 

rakpinnharv, krokpinnharv mm. Av harvar som betecknas träpinnharv finner jag 

endast två och endast fyra järnpinnharvar, i bouppteckningarna runt 1900, detta att 

jämföra med hela tjugoen stycken träpinnharvar under tidigare perioden och fyra 

järnpinnharvar. Den harv som är vanligast under den sena perioden är klösharven. 

Klösharven uppfanns i Sverige på 1770-talet och blev vanlig på den svenska 

landsbygden. Den spred sig även runt i Norden där den kallades svenskharv.84 Jag 

hittar nio klösharvar i bouppteckningarna, överlägset flest av en sort, och de flesta, 

sex stycken, ägs av personer i grupp 1. De andra klösharvarna, tre stycken, ägs av 

personer i grupp 2. Alla klösharvarna ägs av jordbrukare från de olika grupperna 

vilket är naturligt, och att de flesta ägs av jordbrukare ur grupp 1 tycker jag visar på 

att de troligen var en investering som krävde en bättre ekonomi. Andra harvar jag ser 

är; tre länkharvar alla i grupp 1, tre rakpinnharvar alla i grupp 2, fem krokpinnharvar 

varav en i grupp 1 och resten i grupp 2, tre billharvar alla i grupp 2 och en fjäderharv i 

grupp 2. Att det inte längre antecknas lika noga om harvarna är av trä eller järn tror 

jag beror på att järnet var vanligare nu och inte lika exklusivt.  

 

Sigd  

Något som jag stöter på ofta i bouppteckningarna från båda nedslagen är en sigd 

eller flera sigder. Detta är ett föremål som jag inte känner igen och som inte går att 

finna i t.ex. Nationalencyklopedin eller annat uppslagsverk. Efter mycket letande 

finner jag ordet sigd i Svenskt dialektal lexikon: ordbok öfver svenska 

allmogespråket. Där beskrivs ordet sigd som en handskära eller sädesskära.85 En 

skära däremot kan jag hitta förklaringar till vad det var för verktyg. En skära var ett 

verktyg som användes vid skörd av säd. Skäran har används sedan bondestenåldern 
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i Sverige och fanns i två former, vinkelskäran och krokskäran.86 Lien som är ett 

liknande verktyg som användes vid skörd men då mest vid höskörden. Under 1700 

och 1800-talet börjas lien användas även i sädesskörden och i slutet av 1800-talet 

används lien i nästan hela Sverige. Lien var mer effektiv än skäran, en person kunde 

slå större areor med lien än med skäran. Dock blev det mer spill efter lien än skäran 

och det var inte endast en positiv utveckling.87 I de bouppteckningar jag använt mig 

av hittar jag flera sigder i de båda nedslagen. Ofta har en jordbrukare, oavsett social 

grupp, en eller flera sigder och även en sigdsten, som jag antar är en slipsten för 

sigderna. Jag finner dock ingen lie i bouppteckningarna från 1840-talet men i 

bouppteckningarna 60 år senare finner jag trettioåtta liar, alla återfinns i grupp 1 och 

2 och de flesta ägs av jordbrukare. Jag hittar dock färre sigder nu än tidigare, endast 

sex stycken. Lien slog igenom på Gotland och på 60 år blir den det vanligaste 

skörderedskapet.  

 

Tröskverk 

Tröskverk används vid tröskning, då fröerna och säden skiljs från halmen.88 

Tröskverket var ett jordbruksredskap som underlättade skörden, tröskning hade 

tidigare gjorts med slagning för hand.89 Gotlänningarna var tidiga med införandet av 

tröskverk och även av export av tröskverk, till fastlandet och bl.a. Tyskland.90 I 

genomgången av bouppteckningarna kan jag se att under den tidigare perioden, 

1840-tal, finns sju tröskverk. Av dessa sju ägs två av personer i grupp 2 och resten 

av personer i grupp 1. Under det andra nedslaget, kring år 1900, ägs det fem, och ett 

halvt, tröskverk av personerna i bouppteckningarna. Fyra stycken, och den halva, 

ägs av personer från grupp 2 och ett tröskverk ägs av en person ur grupp 3. Under 

dessa år går tröskverket från att vara ett gårdsredskap som ägdes mest av de rikare i 

samhället till att bli en mer alldagligt redskap. Detta beror nog på den stora 

utvecklingen av andra redskap som användes vid tröskning. Gotlänningarna började 

tidigt tillverka en sädesrensningsmaskin, såkallad vindmaskin. Vindmaskinen gav 

ökad renhet på säden och ledde till att säden kunde säljas dyrare.91 Dessa maskiner 

finner jag nio stycken under den senare perioden. Dessa ägs mest av personer i 

                                                
86

 Bringéus, 1983, s. 104 
87

 Hedenborg S, Kvarnström L, 2006, s. 107 
88

 ”Tröskning”, Nordisk familjebok Uggleupplagan, 1920, s. 200 
89

 Magnusson, 1999, s. 195 
90

 Lindquist Sven-Olof (red.), 1991, s. 124f 
91

 Ibid, 1991, s. 125 



26 

 

grupp 2, fem stycken. Tre ägs av personer i grupp 1 och en av en person i grupp 3, 

vilket är en ogift dotter till en husbonde.92 Under den tidigare perioden kunde jag inte 

finna några vindmaskiner alls.  

 

3.2.2 Husgeråd  

 

Spisar 

Något jag hittat i bouppteckningarna som underlättade livet är de olika spisarna. 

Denna uppfinning som underlättade matlagningen påverkade nog mer kvinnans 

vardag än vad jordbruksverktygen gjorde. De spisar jag finner är järnspisar och 

besparingsspisar. Järnspisen utvecklades för att vara vedbesparande och fick sitt 

stora genombrott under 1800-talets andra hälft. I början 1900-talet installerades en 

järnspis i nästan varje hem.93 Jag finner två järnspisar i undersökningen. Båda ägs 

av samma person, en lantbrukare Pettersson i Linde94, som dog på 1800-talets slut. 

Från den senare perioden finner jag två besparingsspisar. Besparingsspisen var 

gjord av järn som ställdes på öppen eld med ett plåtrör som anslöts till rökgången.95 

De två besparingsspisar som jag finner ägs av en hemmansägare96 och en 

hemmansägarehustru97, båda tillhörande grupp 2. Ahlman berör besparingsspisar i 

sin undersökning av Visby. Han hittar flera från 1880-talet och framåt men efter 1895 

hittar han inte en enda. De två som jag finner är båda från år 1898 vilket är senare än 

Ahlmans upptäckter. Att besparingsspisen försvinner kanske beror på järnspisens 

genombrott. Mina två besparingsspisar ägs av rätt välbärgade jordbrukare och 

Ahlman tillskriver sina besparingsspisar till medelklassen, detta visar kanske att 

besparingsspisen var en dyrare investering.   

 

Kaffe istället för brännvin 

Under början av 1800-talet var konsumtionen av brännvin hög, ca 40 liter brännvin 

per år och invånare.98 När husbehovsbränningen, för jordbrukare, återigen tilläts år 

1800 hade nästan varje hushåll en bränningsapparat och brännvinet var en del av 
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den dagliga kosten.99 Frågan om brännvinet och hembränningen blev viktig under 

1800-talet, och nykterhetsrörelser växte fram. 1855 införs en förordning som gör att 

det endast blir tillåtet att bränna hemma två månader om året och höga skatter införs 

vilket gör att det blev mindre ekonomiskt att bränna själv.100 Kaffet var under början 

av århundradet någonting som var förknippat med lyx. Från att vara en produkt som 

ansågs överflödig, har kaffet en explosionsartad utveckling, och går på några 

årtionden till att bli en nödvändighetsvara.101 Under 1800-talets mitt blir kaffe en 

svensk folkdryck. Redan på tidigt 1700-tal fick Stockholm sitt första kaffehus. Det var 

dock mest män som besökte kaffehusen och under 1800-talet blev kafferepet den 

kvinnliga motsvarigheten.102 

 

Brännvinspanna eller brännvinsredskap finner jag i nästan varje bouppteckning från 

1840-talet, som är efter en person med titeln husbonde. Detta stämmer överens med 

statistiken på hur mycket brännvin som konsumerades per år. Det kanske är mer 

intressant att diskutera de husbönder som inte ägde en bränningspanna. Var de 

medlemmar av någon nykterhetsrörelse? Eller var det inte ekonomiskt hållbart när 

skatterna på hembränning höjdes och fabriksbränningen redan var billigare? I de 

bouppteckningarna från den senare perioden hittar jag inte en enda bränningspanna 

eller brännvinsredskap. Inflytandet av nykterhetsrörelserna och den förordning som 

kom 1855 verkar slagit igenom på Gotland vilket har lett till att fabriksbränningen 

konkurerat ut hembränningen. Jag funderar dock på om det förekom 

hembränningsapparater trots de olika förbuden, som idag, men att de hölls undan 

när bouppteckningarna skrevs.  

 

För att undersöka om kaffet fick något genombrott på Gotland har jag tittat efter 

föremål som förknippas med kaffe, t.ex. kaffepannor/kittlar (eller kaffipannor som det 

kallas på Gotland), kaffekvarnar, olika kaffekoppar mm. I bouppteckningarna finner 

jag fler kaffepannor/kittlar i den tidiga perioden än den sena. I uppteckningarna 

från1840-talet hittar jag trettio kaffepannor, då oftast i koppar. De ägs av personer 

från alla grupper, rätt jämt fördelat. Att jag hittar trettio kaffepannor från denna tid 

tycker jag visar på att gotlänningarna var rätt tidiga med att börja dricka kaffe då 
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kaffets stora genombrott brukar sättas till cirka 1850. 103 Svensson skriver att i Delsbo 

socken, Hälsingland, finner han inga kaffepannor/kittlar i 

brandförsäkringsförteckningarna från åren 1853 och 1854 men att 1855 finns det 

flera.104 Det sker inte någon ökad förekomst av kaffepannor i de senare 

bouppteckningarna. Jag finner tjugosex kaffepannor i de senare nedslaget och dessa 

ägs övervägande av personer tillhörande grupp 1 och 2, endast tre återfinns i grupp 

3. Däremot har personerna som äger kaffepannor ofta fler än en. Det sker dock en 

utveckling i andra föremål förknippade med kaffe. Kaffekvarnar finner jag tre stycken i 

det tidiga nedslaget och fem stycken i det senare. Både kaffebrickor och kaffekannor 

återfinns i bouppteckningarna från sekelskiftet 1900 men inte alls i de från 1840-talet. 

Den största skillnaden som går att se mellan de två nedslagen är kaffekopparnas 

förekomst. I undersökningarna av den tidiga perioden finner jag sammanlagt fjorton 

kaffekoppar. Tre par ägs av en husbonde i Linde, Nils Christensson105, som tillhör 

grupp 1 och en husbondeänka, Greta Båtelsdotter106 i Vamlingbo som tillhör grupp 3, 

äger fyra par. Runt sekelskiftet finner jag hundrafjorton kaffekoppar. De flesta ägs av 

personer i grupp 2, nittio stycken, och tjugofyra av en person i grupp 1. Alla 

kaffekoppar är gjorda i porslin, vilket är ett material som jag kan se bli vanligare i 

hemmen. Det jag kommit fram till i min undersökning stämmer bra överens med 

Ahlbergers undersökningar inom samma område i trakterna kring Göteborg. Centrala 

Göteborg har många kafferelaterade föremål redan vid sekelskiftet 1800 jämfört med 

landet där någon ökning inte ses förrän vid 1850.107 Kaffe kom att bli en av de 

viktigaste varorna i vårt samhälle och Gotlands landsbygd var inte senare än resten 

av Sverige att haka på kaffetrenden.  

 

Spegeln 

Spegelns historia går att följa tillbaka till grekerna, fenicierna och romarna. Under 

1500-, och 1600-talen utvecklas spegeltillverkningen och i Frankrike börjas det under 

1600-talet att gjuta spegelglas vilket gör det möjligt att tillvecka stora speglar, som 

spegelsalen i slottet Versailles. Tillverkning av speglar i Sverige kommer igång på 
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mitten av 1700-talet och var under det kommande århundrade ett omtyckt föremål i 

de svenska hemmen.108  

 

Under min genomgång hittar jag speglar på båda nedslagen. Jag hittar faktiskt fler 

speglar i bouppteckningarna från 1840-tal än i de runt sekelskiftet 1900. Från den 

tidigare perioden hittar jag tjugofyra stycken speglar. De flesta dessa ägs av personer 

som tillhör grupp 1, femton stycken, och sex stycken ägs av personer i grupp 2. Jag 

hittar även tre stycken speglar som ägs av personer i grupp 3, en åkervaktare i 

När109, en arbetarhustru i Vamlingbo110 och en arbetarkarl från Linde111. I 

undersökningen av den senare perioden hittar jag sexton stycken speglar. Även här 

ägs de flesta av personer i grupp 1 eller grupp 2 och två ägs av personer ur grupp 3. 

Detta kanske är ett tecken att spegeln inte längre är lika viktig i den senare perioden 

och har förlorat lite av sin status under dessa årtionden.  

 

3.3 Dräkt och tyger 

 

Kläder och dräkt kom att spela en större roll under 1800-talet. Klädedräkten har alltid 

varit betydande som indikator av socialtillhörighet, som Svensson skriver ”Som man 

är klädd blir man hädd”112. Textilindustrin var en av Sveriges större industrier under 

denna tid. De mekaniska bomullsspinnerierna var den snabbaste växande 

branschen. På 1830-tal fick textilindustrin sitt stora genombrott med importerandet av 

nya maskiner från England.113 Konsumtionen av textil och kläder ändrades även 

under denna tid. Bomullstyget blev under 1800-talets början vanligare och förlorade 

sin status som textil.114 Böndernas ökande tillgångar under 1800-talets mitt gör att 

skillnaderna mellan städerna och landsbygden minskar och bönderna börjar klä sig 

mer som stadsborna.115 I detta kapitel tänkte jag titta på olika tygsorter, så som silke, 

bomull och vadmal. Även specifika klädesplagg, som hattar, kommer att tas upp. Vad 

var nytt och vad fick lämna plats för det nya. 
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Sjaletter, hattar och mössor  

Sjaletten var ett plagg som var vanligt under början av 1800-talet. Sjaletten börjar 

mer och mer konkurera ut mössan som huvudbonad. Sjaletten var dock inte ett 

modeplagg utan fanns i alla samhällsklasser. Skillnaden låg däremot i hur sjaletten 

knöts, vilken varierade mellan olika landsdelar.116 Mest förekommande i min 

undersökning är sjaletter av silke. De är betydligt fler i det senare nedslaget än det 

tidiga. Det är i grupp 3 som dessa sjaletter är vanligast. Om detta beror på att hatten, 

som var modernare, redan slagit igenom i de övre klasserna under denna tid, ska nu 

undersökas. Hatten var det nya och det som var modernt under denna tid. Hatten var 

förknippad med en högre samhällsklass men nu börjar hattar dyka upp på 

landsbygden och i samhällsklasser där den tidigare inte påträffats.117 Det finns dock 

rätt många hattar under den tidigare perioden, varav de flesta är manshattar. Dessa 

hattar ägs lika fördelat mellan de olika grupperna. Det syns en ökning av hattar i den 

senare perioden. Här ser jag fler hattar och de ägs i en större utsträckning av så väl 

kvinnor som män. När det kommer till hattar som modeplagg och statusföremål är det 

brukligt att titta på kvinnors hattar. Det berättas om att det var unga damer som 

införde hattarna på landet, efter vistelse i staden. Detta tog resten av bygden efter.118 

I det senare nedslaget finner jag många hattar som ägs av kvinnor. Dessa är från alla 

samhällsgrupper men vanligast är de i gruppen av kvinnor som är gifta med eller 

änkor efter före detta hemmansägare. Detta tror jag beror på att de saker som folk 

framför allt behöll till sin död var kläder. Hatten var ofta ett statusföremål kvinnan 

ägde till sin död.  

 

Tygtyper   

På 1850-talet växer fabrikstillverkningen av bomullstyger vilket gör att bomullstyget 

förlorar sin status. Innan hade vadmal, linne och ylle varit de vanligaste tygtyperna att 

tillverka sina kläder av men konkureras nu ut av bomullen.119 I undersökningen av 

bouppteckningarna finner jag att bomullen blir vanligare mellan de två nedslagen. I 

bouppteckningarna från 1840-talet finner jag drygt ett tjugotal klädesplagg, av olika 

slag, tillverkade av bomull. Det verkar dock inte som om bomullskläderna är något 
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som endast är till för det övre skiktet i samhället då jag finner bomullskläder i alla 

grupper. I bouppteckningarna från åren runt 1900 finner jag fler kläder tillverkade av 

bomull, ett femtiotal artiklar. Dessa ägs övervägande av personer från grupp 3. Något 

som jag märkt i min undersökning är att när det kommer till ”gångkläder” är grupp 3 

ofta mer representerat än de andra grupperna. Detta beror på, tror jag, att fattigare 

personer ägde färre föremål, oftast endast sina kläder, vilket gör dessa viktigare att 

uppteckna. I de övre klasserna, grupp 1, minskar upptecknandet av kläder. Ofta står 

det endast en summa som gångkläderna värderats till. Min slutsats av detta är att 

kläderna, trots att det på många sätt fortfarande var lyxföremål, blir mindre 

statusvisande under denna tid och inte lika viktig för de övre klasserna. Vadmalen var 

den vanligaste tygsort som jag stötte på i bouppteckningarna från 1840-talet. 

Svensson skriver att vadmalen anses gammalmodig redan på 1870-talet.120 Jag 

finner trots detta rätt många plagg av vadmal under det senare nedslaget, dock har 

antalet nästan halverats vilket visar på tygets minskade användning. Den tygsort som 

blir mycket vanligare under perioden runt sekelskiftet 1900 är ylle. Från att endast 

finna tre klädesplagg under det tidiga nedslaget tillverkad av ylle finner jag nu drygt 

fyrtio plagg av detta material.    

 

Paraply och galoscher 

Svensson beskriver paraplyet som ett föremål som är modernt och nytt men snabbt 

får fäste i samhället, på mitten av 1800-talet, och även införlivas i folkdräkten. 

Galoschen kom att bli ett populärt skodon under 1800-talet.121 Jag finner fyra 
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paraplyn i min genomgång av bouppteckningarna. Dessa återfinns i uppteckningarna 

från åren mellan 1898-1900. Tre av dem ägs av personer ur grupp 1 och en av en 

person i grupp 2. Den person i grupp 2 som äger ett paraply är en skräddare i 

Vamlingbo, Hjalmar Pettersson122 (även nämnd i tidigare). Paraplyet verkar 

fortfarande vara ett föremål som hör hemma bland de mer välbärgade men har ändå 

tagit sig från staden till landet. Galoscher finner jag dock endast ett par. Dessa ägs 

av den rike kyrkoherden CN Ljunggren, som nämnts tidigare. Han dog 1844 vilken 

placerar de enda galoscherna jag finner i min undersökning i det tidiga nedslaget. 

Detta kanske är ett tecken på att galoschen aldrig slog igenom på Gotland. 

 

 

3.4 Möbler 

Under 1800-talet börjar möblerna få nytt utseende. Istället för omålade enkla möbler 

börjar folk att betsa och måla möblerna och detta på ett nytt sätt. Blommor och namn, 

den klassiska allmogemålningen, byts ut mot helmålat, gult eller brunt. Möblernas 

utseende och utveckling var inte samtida i hela Sverige.123 En av de saker jag ska ta 

upp i kommande kapitel är om undersökningsområdet införde målade möbler. Möbler 

som fick sitt genombrott under 1800-talet var t.ex. kommoder och chiffonjéer, vilket 

jag tänkte undersöka i detta kapitel. Fick dessa möbler något genomslag på Gotlands 

landsbygd? Vilka ägde dessa möbler? 

 

Målade möbler 

När jag går igenom bouppteckningar från 1840-talet hittar jag en del målade möbler. 

Det är oftast några stolar eller bord som är målade. De flesta ägs av personer i grupp 

1 men det återfinns även målade möbler i de andra grupperna. Vanligast är att 

möblerna är målade i brunt eller blått. Den person som äger flest målade möbler i 

olika färger, är den tidigare nämnda kyrkoherden CN Ljunggren.124 I hans 

bouppteckning ser jag många möbler i olika träslag och de flesta är målade i pärlfärg. 

Det står även ofta att de är betsade. Eftersom Ljunggren var en välbärgad man är det 

inte så konstigt eller förvånande att han har hängt på modetrenden av möbler. I 
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bouppteckningarna från 1898-1900 finner jag nästa ingen möbel där det står att de är 

målade eller betsade. Nu verkar det viktigare vad det är för typ av möbel mer än 

vilken färg den har. Jag kan tänka mig att möblerna nu var målade och att detta inte 

längre var något speciellt, det behövdes någonting nytt för att sticka ut tillräckligt som 

nytt och modernt. Detta gjorde att vilken typ av möbel som ägdes viktigare än att den 

var målad eller betsad.  

 

Kommod  

Kommoden var en möbel som användes som toalettmöbel och var stället där 

toalettporslinet förvarades.125 Kommoden har varit känd sedan 1700-talet.126 Detta är 

en möbel som jag tydligt kan se blir vanligare i de hem som jag undersöker under 

min tidsperiod. I de bouppteckningarna jag gått igenom från 1840-talet finner jag inte 

en enda kommod. När jag går igenom de senare bouppteckningarna, från åren 1898-

1900, finner jag fjorton stycken kommoder. Dess ägs av personer från grupperna 1 

och 2. Detta visar på att det var en möbel som blev populär och att det behövdes 

pengar för att kunna införskaffa den. En möbel som visar på status och nymodighet. 

 

Chiffonjé 

Chiffonjén var en möbel som under 1800-talet blev mycket populär i Sverige. Det är 

en möbel med en skrivskiva och lådor för förvaring.127 Jag kan tydligt se när jag går 

igenom bouppteckningarna att chiffonjén blir populär. 1844 finner jag den enda 

chiffonjén från det tidiga nedslaget. Den ägs av vår tidigare bekantskap kyrkoherde 

CN Ljunggren128. Han, som tidigare nämnts, verkar ha varit en rik man. En person 

från den övre samhällsklassen införskaffar sig en modemöbel, är ett sätt att visa 

status tycker jag. Jag finner åtta stycken i det senare nedslaget. Dessa ägs av 

personer i alla sociala grupper, två av grupp 1, fyra av grupp 2 och två av grupp 3. 

Från att endast hitta en som ägs av en person i samhällets övre skikt finns chiffonjén 

nu i alla samhällsklasser. En möbel som blev omtyckt och införskaffades av personer 

från alla samhällsklasser.  
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4. Slutdiskussion  

Jag ska nu försöka knyta samman min undersökning och se om jag de frågor som 

jag började arbetet med har blivit besvarade. Sker det en utveckling på Gotlands 

landsbygd när det kommer till införandet av moderna och innovativa föremål? Som 

visats i tidigare kapitel kan frågan besvaras med ett ja. Vi ser hur nya föremål och 

verktyg införlivas i samhället. Störst skillnad och utveckling kan vi se inom jordbruket. 

Det är intressant att se nya verktyg, så som vändplogen och klösharven, få fäste på 

Gotland och även att det sker lokal utveckling som med vindmaskinen. Vi kan även 

se att innovationer inom andra områden införs. Väckaruret, besparingsspisen och 

symaskinen var alla moderna, tekniska, saker som vi ser förekommer i 

undersökningen. Visst köper också landsbygdsbefolkningen lyxartiklar för att visa sin 

status.  

 

På det stora hela är det vanligast att införandet av moderniteterna sker av de övre 

klasserna i samhället. Ofta är det i de grupper där de mer välbeställda ingår, som vi 

ser nya verktyg och dyra investeringar inom jordbruket uppenbara sig först. Det syns 

tydligt när det kommer till den nya klösharven och även vindmaskinen, som till störst 

del ägs av personer i grupp 1. Att de rikare i samhället ägde fler och dyrare föremål 

är inget som förvånar. Detta är ju regel också i dagens samhälle. Något jag tycker är 

desto mer intressant är de tre väckarur jag finner, vilka var moderna föremål under 

denna tid, ägs av personer i grupp 2 och 3. Mest intressanta tycker jag att de två 

väckaruren är som ägs, ett av en skräddare och det andra av en sjökaptenshustru. 

Min slutsats är att de båda införskaffat uren som statuspryl men även som ett 

nyttoföremål, för att kunna passa tider, vilket var viktigt om ditt levebröd var inom 

tjänstesektorn.  

 

Följer då Gotlands landsbygd utvecklingen i resten av landet? Jag tycker, som min 

undersökning visar, att gotlänningarna står sig bra jämfört med fastlandets 

landsbygd, när det kommer till införandet av innovationer och speciellt då 

jordbruksföremål. Utvecklingen på Gotland följer i stort sätt resten av landet. Det går 

inte att observera några stora skillnader mellan landsbygden på Gotland och resten 



35 

 

av Sverige, t.ex. när det kommer till införandet av vändplogen av järn. Inte heller är 

de senare än fastlandet med att införa verktyg som underlättade jordbruket, som 

tröskverk och harvar. När det kommer till kläder särskiljer sig kanske Gotland lite 

jämfört med fastlandet. Bomullen var den vanligaste tygsorten under 1800-talets 

andra hälft i Sverige. I min undersökning finner jag att bomullen visst blir vanligare 

men att det är ylle som är det vanligaste tyget. Inom andra områden är även 

Gotlands landsbygd före stora delar av fastlandets landsbygd, som när det kommer 

till kaffekonsumtionen. Att det redan på 1840-talet förekommer kaffekittlar, i en rätt 

stor mängd, skiljer sig från många delar av övriga landet där kaffet fick sitt stora 

genombrott under 1850-talet.      

 

När det kommer till skillnaden mellan landsbygden och staden tycker jag 

landsbygden står sig bra gentemot Visby. Jag finner fler väckarur i min undersökning 

än Ahlman finner i undersökningen av Visby under samma period. Även föremål som 

symaskiner och besparingsspisar, om än inte lika vanliga som i staden, återfinns på 

landsbygden. 

 

Min slutsats av mitt arbete och undersökningen av bouppteckningarna är att Gotland 

följer utvecklingen som sker på fastlandet. Det sker utveckling på Gotlandslandsbygd 

som är jämförbar med övriga Sveriges landsbygd. Nymodigheter införs och inom 

vissa områden är till och med Gotland lite före landsbygden på fastlandet.  
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5. Sammanfattning 

Napoleonkriget och avsättandet av kung Gustav IV Adolf, den siste svenska kungen 

av ätten Vasa, inleder Sveriges 1800-tal. Industrialiseringen tar fart och Sverige går 

från att vara ett lantbrukarsamhälle till ett mer industribetonat samhälle. Trots detta 

sker det även utveckling på landsbygden och inom jordbruket. Nya grödor, nya 

verktyg och ny odlingsteknik gör jordbruket mer effektivt. I den här uppsatsen 

undersöker jag om Gotlands landsbygd har samma utvecklingstakt som fastlandets 

landsbygd. Införskaffar sig gotlänningarna nymodigheter, och i så fall vilka? Jag har 

även undersökt vilken samhällsgrupp det är som leder införandet. Som material har 

jag använt mig av bouppteckningar från tre socknar på södra Gotland nämligen När, 

Linde och Vamlingbo. För att underlätta undersökningen har jag delat in personer 

och föremål i olika grupper. Detta har gjort att jag bättre kunnat se skillnad mellan 

olika samhällsklasser och föremål, och vilka som inför det moderna. På Gotlands 

landsbygd ser vi en utveckling som är jämförbar med utvecklingen på fastlandets 

landsbygd. Störst mängd nya föremål ser vi inom jordbrukssektorn. Vändplogar och 

klösharvar är några exempel på föremål som får sitt genombrott under 1800-talets 

andra hälft. Införandet av dessa nya verktyg kan vi se både på Gotlands och 

fastlandets landsbygd. Det sker även införande av andra nya föremål. Symaskinen 

blir populär under andra hälften av århundradet och går även att finna på Gotlands 

landsbygd. Ett annat område där det sker utveckling är inom textilbranschen. Det 

införs nya textilier och det syns ett ökande i användningen av dessa på landsbygden. 

Gotlands landsbygd följer även här utvecklingen på fastlandet men det är inte 

bomullen utan yllet som blir den mest populära textilen under perioden. Gotlands och 

fastlandets landsbygd håller i de flesta avseenden jämna steg i införandet av 

nymodigheter och innovationer under 1800-talet.  
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