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  Abstract 
 
This study aims to investigate the domestic and work organization at the mansions 

located in the south of Västmanlands county years 1705-1849. The study takes into 

account the manors size, ownership, owners ' status and social changes. The study 

includes both large manors with noble owners and smaller manors with bourgeois 

owners.  The study examines how the households were formed, how they changed over 

time and how it may have links to the Manor's ownership and size. The organization of 

labour is studied on the basis of how they changed over time and what it may have links 

to the owners ' status and the manors size. The focus is to answer how the connection 

was between household size, its composition, organization of labour and the owner’s 

status in the society.  Also if a difference can be seen between the strategies of the noble 

owners compared to the bourgeois owners.  

 

Key words: Manor, household strategies, organization of labour, Västmanlands County, 
nobility, bourgeois  
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1. Inledning  
 
 

I början av 1700-talet hade Sverige en befolkning på 1,4 miljoner och av dessa var 

cirka 80 procent sysselsatta med jordbruk. Detta gör jordbruket till den mest 

betydande sysselsättningen i landet under denna tid. På 1700- 1800-talet började 

den omvandling av jordbruket och jordbrukarsamhället som brukar kallas för Den 

agrara revolutionen. 1 Förhållandena förändrades i och med detta radikalt på 

landsbygden och innebar större välstånd för Sveriges befolkning i stort och lade 

grunden för kommande industriella revolution. Mellan åren 1700 och 1900 mer än 

tredubblades Sveriges befolkning och produktionen av livsmedel ökade än mer.2  

Nya egendoms- och beskattningsförhållanden under 1700-talet var en faktor som 

ledde till att jordbrukare hade möjlighet och motivation att öka sin produktion.3 

Den agrara revolutionen innebar likväl förändringar i landsbygdens hushåll och 

arbetsorganisation. Godsägare, präster och bönder var alla engagerade i 

nyodlingsverksamheten. Detta ledde i sin tur till introducerandet av nya 

odlingssystem, grödor och redskap liksom en ökad produktion.4 

Den agrara revolutionen är väl studerad men det som inte tidigare har studerats är 

hur denna revolution påverkade herrgårdarnas arbetsorgansation och hushåll.   

Herrgårdarna med sina gods upptog under 1700 och 1800-talen runt en tredjedel av 

Sveriges jord. Ungefär halva arealen av dessa herrgårdar återfanns i Mälardalen och 

resten befann sig till största del i Östergötland, Västergötland och Skåne. På 

herrgårdarna såg hushållet och arbetsorganisationen annorlunda ut än på 

bondgårdarna.  Familjen var inte lika involverad i driften som i böndernas jordbruk 

utan arbetet sköttes istället till största del av anställd personal.5 

Herrgårdarnas koppling till den agrara revolutionen och herrgårdshushållens 

utseende och utveckling har som tidigare nämnts inte studerats närmare i den 

1  Gadd(2000) s. 12-13 
2  Ulväng(2004) s. 12-15 
3  Gadd(2000)  s.14 
4  Ulväng(2004) s.13 
5  Ulväng(2009) s.25 
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tidigare forskningen. Därför är det hushåll och arbetsorganisation som denna studie 

kommer att undersöka och analysera. Jag kommer att, med hjälp av tio exempel, 

undersöka och analysera hur herrgårdshushållen och arbetsorganisationerna såg ut 

och utvecklades under perioden 1700-1850.  

 

1.1    Tidigare forskning 

 

Den befintliga forskningen av herrgårdar och frälsesäterier består främst av 

konstvetenskapliga arbeten som studerar de större herrgårdarna och slotten. I 

dessa verk är formen och det estetiska det centrala medan de mer sociala och 

ekonomiska förhållandena hamnar i skymundan. I den konstvetenskapliga 

forskningen är det likväl oftast manbyggnaden som är föremål för studier. Inom 

denna genre finns det också flera översiktsverk över de svenska slotten och 

herrgårdarna. Exempel på sådana verk är Slott och herresäten i Sverige- Ett konst- 

och kulturhistoriskt samlingsverk som gavs ut 1966-1971 i 18 band och Slott och 

herremans hus i Södermanland, Uppland och Västmanland som är ett liknande verk 

som återger en kortare översiktlig bild av slotten och herrgårdarna med fokus på 

det estetiska och de allra största gårdarna och slotten.  

 

I denna undersökning skall jag undersöka hur hushåll och arbetsorganisation 

förändrades över tid och för att kunna finna svar på det så är det viktigt att förstå 

vad ett herrgårdshushåll var och hur det fungerade.  Carl Johan Gadd har skrivit om 

den agrara revolutionen i ett band som ingår i Det svenska jordbrukets historia. 

Gadd menar att den största delen av de anställda på gårdarna under 1700-talet var 

frälsebönder och torpare. Den helårsanställda personalen bestod oftast av 

personal i form av drängar och pigor. I vissa fall var det större arbetsorganisationer 

som även inkluderade trädgårdsmästare, trädgårdsdrängar, 

ladugårdsdrängar/pigor och deja. Deja var en kvinna som var anställd för att 

förestå ladugården, främst mjölkningen.6 På herrgårdarna var det i stort sett regel 

att arbetsstyrkan var något större. På medelstora och stora gårdar fanns det ofta 

6  Gadd(2000) s. 103 
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en inspektor och ibland också tillsammans med en rättare som båda ledde och 

inspekterade arbetet.  

 

Ett viktigt verk som anknyter till detta ämne är Anna-Maria Åströms avhandling 

Sockenboarne. Åström studerar herrgårdens historia på den finländska 

landsbygden, i Savolax 1790-1850. Hennes undersökning är historisk-antropologisk 

i sin natur och de studerade herrgårdarna är till största del borgerligt ägda.  

Åströms studerade hushåll består i genomsnitt av 10-15 personer. Det är dock en 

viss spridning där ungefär en tredjedel av hushållen består av under 10 personer. 

Hennes studerade herrgårdar har störst hushåll vid 1800-talets början. Men det 

diskuteras inte vidare kring förändringen i hushållens storlek utan är mer ett 

konstaterande. Åström betonar vikten av att herrgårdshushållen inkluderade både 

drängar och pigor för att hushållen skulle fungera. 

 

Härtill har Johanna Ilmakunnas studerat svenska högadelns levnadssätt utifrån 

familjen von Fersen i sin bok Kartanot, kapiot ja rykmentit - Erään aatelissuvun 

elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa7. Ilmakunnas studerar von Fersens 

konsumtionsmönster och dess privata ekonomi. Hon vill bidra till en mer nyanserad 

bild av adeln som ofta har uppfattats som slösaktig. Ilmakunnas undersöker vad 

syftet med adelns konsumtion var och hur de såg på sig själva. Liksom att deras 

självbild kan ha kopplingar till hur de väljer att konsumera och hur de planerar sin 

ekonomi och arbetsorganisation. Von Fersens hushåll, liksom de andra högadliga 

hushållen, var några av de största hushållen i Sverige. Flera av hushållen bestod av 

runt tjugotalet anställda plus familj. Det är alltså betydligt större hushåll som 

Ilmakunnas studerar i jämförelse med Åströms studerade herrgårdar.  

 

Slutsatserna man kan dra av detta är att hushållen tycks variera i storlek i samband 

med gårdarnas storlek och dess inkomster. Högadeln tycks, enligt dessa resultat, ha 

haft större hushåll och de adliga och borgerliga hushållen tycks vara mindre. 

Hushållen och arbetsorganisationerna skilde sig även i storlek och utformning men 

varken Åström eller Ilmakunnas diskuterar hushållens förändring över tid. Det som 

7   Svensk titel: ”Ett ståndsmässigt liv: Familjen von Fersens livsstil på 1700-talet”.  
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herrgårdshushållen ändock hade gemensamt var att de alla krävde ett i modern 

mening stort hushåll som inkluderade flera anställda för att hushållens 

organisationer skulle fungera och för att en viss levnadsstandard skulle kunna 

upprätthållas.  

    

Göran Ulväng har också studerat herrgårdarnas bebyggelse, arbetsorganisation och 

hushåll i sina studier Hus och gård i förändring- Uppländska herrgårdar, boställen, 

och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution och Herrgårdarnas 

historia- arbete, liv och bebyggelse på uppländska herrgårdar. Han undersöker i det 

sistnämnda arbetet herrgårdarnas historia med utgångspunkt från 30 uppländska 

herrgårdar. Ulväng visar tydligt på förändringar över tid och att även hushållen 

förändrades. Hushållens främsta förändring skedde i samband med förändringar i 

arbetsorganisationen i form av övergång till stordrift under 1700- och 1800-talen. 

Ulväng menar att övergången till stordrift under 1800-talets första hälft ledde till att 

frälsebönderna blev allt färre och detta ledde i sin tur till stora förändringar i hushåll 

och arbetsorganisation på landsbygden. Han menar härtill att frälseböndernas och 

torparnas dagsverken ersattes av anställda drängar som senare kom att ersättas av 

gifta drängar, det vill säga statare. Det inträffade alltså en omorganisation av 

herrgårdshushållet vars syfte till stor del var att avlasta hushållet. På detta vis 

menar Ulväng att herrgårdshushållet minskade i storlek gradvis under 1800-talet. 

Han menar härtill att bondehushållet hade ett mer jordnära och pragmatiskt 

förhållande till sitt boende där antalet hushållsmedlemmar begränsades för att inte 

tära på resurserna, medan ståndshushållet var betydligt mer resurskrävande. 

 

Mats Olsson har skrivit om storgodsdrift och arbetsorganisation i sin studie 

Storgodsdrift, godsekonomi och arbetsorganisation i Skåne från dansk tid till mitten 

av 1800-talet. Olsson uttrycker att hans resultat endast är tillämpbara för området 

kring Skåne eftersom det finns stora regionala skillnader som kan ge olika utslag. 

Däremot tycks Olsson ha liknande resultat när det gäller arbetsorganisationens 

utveckling som Ulväng har för Uppland. Jag har valt att använda Olssons resultat 

för att dra jämförelser med de västmanländska herrgårdarna. Främst resultat som 
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berör de större förändringarna över tid, såsom ändring av lagar, regleringar och 

jordbruksreformer som var gällande för hela riket.  

För att skapa en bredare bild av både aristokratiska, borgerliga och arbetares liv har 

jag använt mig av andra verk som berör dessa ämnen.  

 

Angela Rundquist har skrivit en etnologisk studie över de svenska aristokratiska 

kvinnorna i Blått blod och liljevita händer. Rundquist gör en grundlig undersökning 

med sin bas i memoarer och brev över de aristokratiska svenska kvinnornas 

levnadslopp från ungefär 1850 till 1900. Detta gör att det rent tidsmässigt inte 

riktigt faller inom min undersökta period men detta har ändå varit det verk jag 

funnit som tydligast beskriver de aristokratiska kvinnornas levnadslopp.  

Eva Helen Ulvros har undersökt de borgerliga kvinnornas livsstil i Fruar och 

mamseller- Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870. Hon använder sig av 

brev och dagböcker för att kartlägga de borgerliga kvinnornas villkor och vardagliga 

liv.  

 

Sten Carlsson har i sitt verk Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor- Ogifta kvinnor i 

det svenska ståndssamhället studerat civilståndsfördelning inom den kvinnliga 

befolkningen i Sverige. Carlsson studerar alltså hur giftermålsmönstret ser ut och 

hur detta är uppdelat på de olika stånden omkring 1800-talet. Jag har även använt 

mig av ett verk som kallas Statarliv - i myt och verklighet. I detta verk samarbetar 

åtta forskare för att studera statarsystemet utifrån olika infallsvinklar. De 

undersöker här allt från ekonomisk rationalitet, löner, anställningsvillkor till deras 

bostäder och flyttningsintensitet. Bidraget deras verk har gett till denna studie är en 

översikt över arbetarnas, främst statarnas, situation på 1800-talet.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns forskning som bedrivits rörande 

herrgårdars historia, arbetsorganisation och bebyggelse men mycket litet är gjort 

som berör herrgårdarnas hushåll och dess förändring över tid. Liksom hur det kan 

ha kopplingar till samhällsförändringar.   
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1.2   Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är därför att studera herrgårdarnas arbetsorganisation 

och hushåll och hur de förändras över tid mellan åren 1705 och 1849.  

 

De frågor jag har för avsikt att besvara är följande:  

 

• Hur ser hushållen ut på de studerade herrgårdarna och hur förändrades de 

över tid? Skillnader mellan adliga- och borgerliga herrgårdar? 

• Hur såg arbetsorganisationerna ut på de studerade herrgårdarna? Hur 

förändras de över tid?  

• Hur såg kopplingen ut mellan hushållens storlek, dess sammansättning, 

arbetsorganisation och ståndstillhörighet? 

 

Jag har valt att undersöka detta utifrån herrgårdar belägna i södra Västmanland med 

både spannmålsproducerande gods och järnbruk. Liksom gårdar i större och mindre 

storlekar och både adligt och borgerligt ägda gårdar. 

 
 
1.3 Frälset och jorden 
 
 
Det fanns tre olika typer av jord på den svenska landsbygden och dessa var 

skattejorden, kronojorden och frälsejorden. Skattejorden ägdes av brukarna själva, 

kronojorden ägdes av staten men var utarrenderad och frälsejorden var fram till 1700-

talet förbehållen adeln. Frälsejorden bestod härtill av flera former som var: 

frälsegårdar som beboddes av bönder som betalade arrende till adeln, skattebefriade 

säterier och adelns herrgårdar. Frälsegårdarna erhöll skattefriheter men inte samma 

privilegier som de större säterierna och herrgårdarna. 8 

Säterier fanns i alla storlekar med allt från större bondgårdar med några torpare till 

stora enheter med över hundra underlydande gårdar. I början av 1700-talet var det 

8   Ulväng(2009) s. 16 
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regel att arbetet på sätesgårdarnas jordar huvudsakligen utfördes av arbetskraft från 

de underlydande frälsebondgårdarna.9 

Frälsehemmanen i Västmanland ägdes fram till början av 1700-talet uteslutande av 

adeln men efter år 1723 kunde de friköpas av borgare och bönder. I och med detta 

kom då flera av frälsehemmanen i Västmanland i bönders ägo. 10  

 

1.4  Herrgården 
 

 
Anna-Maria Åström skriver att herrgården som begrepp alltid är mångfacetterad och 

att en definition som skulle vara lämplig för alla historiska skeenden inte är möjlig.11 

Även Göran Ulväng förtydligar att variationerna mellan vad som kallas herrgårdar är 

stora.12  

Åström använder sig till stor del av Eino Jutikkalas definition av en herrgård13 och hon 

definierar därav herrgården som en större gård som ägts av ståndspersoner under en 

längre tid, där storlek och ägarnas status är det mest fundamentala.  Hon menar också 

att herrgårdarna bildade sina egna små mikrosamhällen som hon kallar för 

herrgårdssamhället eller bara ”herrgården”. Hon menar även att flera av dessa 

herrgårdar i ett område bildade ett eget samfund, med främst socialt utbyte, som hon 

kallar för ”herrgårdssamfundet”. Slutligen bildar dessa tillsammans en gemensam 

kultur med militära och juridiska hierarkier, släktskapsförhållanden och socialt 

umgänge. Denna kultur kallar hon för ”herrgårdskulturen”. Herrgårdsägarna, deras 

familjer och deras närstående kallas då för ”herrskapet”. 14 

Ulväng definierar herrgården utifrån liknande premisser. Följaktligen jordinnehav, 

arbetsorganisationens storlek och bebyggelsen. Dessa sammanfattar Ulväng i sex 

punkter som är: 

• Gården bör ha varit säteri, alltså fått säterifrihet och befriad från skatter 

9   Gadd(2000) s. 99 
10  Teijler (1987) s. 70 
11  Åström (1993) s. 15-16 
12  Ulväng (2012)  s.1 
13  Jutikkala (1932) s.13-20 
14  Åström (1993) s. 13 
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• Gården bör ha haft tillhörande gods med underlydande gårdar.  

• Det bör ha funnits en hierarkisk och differentierad arbetsstyrka. Arbetet bör ha 

letts av en inspektor eller rättare. Även anställda med specialfunktioner.  

• Det bör ha funnits en ståndsmässig bostad med differentierad rumsindelning 

och utrymme för tjänstefolket. 

• Det bör även ha funnits trädgårdar och/eller parker. 

• Gården bör även ha brukats och ägts av adliga eller borgerliga personer.15 

 

Av dessa sex punkterna bör fyra vara uppfyllda för att passa in i Ulvängs definiering 

av en herrgård. Med denna indelning uppskattar Ulväng att det i Sverige fanns 

mellan 2000 och 2500 herrgårdar under 1700- och 1800-talet.16 Det är dessa 

definitioner av herrgården som jag har valt att använda mig av vid mina herrgårdar 

och alla de studerade gårdarna har jag ansett uppfyller de flesta av dessa krav.  

 

 
1.5 Avgränsningar  
 
 

Studien har avgränsats i flera hänseenden och dessa avgränsningar består av att 

jag för det första har valt att studera herrgårdshushållen och arbetsorganisationen 

under perioden från år 1705 till år 1849 och detta har valts med bakgrund i denna 

tids omvälvningar i jordbruket och på landsbygden. Eftersom det var under denna 

tid som stora sociala och ekonomiska förändringar inträffade. Detta torde ha 

påverkat hushållens sammansättning och dess arbetsorganisation. Det är därav 

intressant att studera denna period och hur dessa förändringar påverkade livet på 

herrgårdarna. Det är även under denna tid det finns ett bra underlag och material 

att forska i när det kommer till herrgårdar/säterier och livet på landsbygden i 

allmänhet. Jag har utöver detta valt att studera Västmanlands län och däri sju 

socknar som är belägna i den sydöstra delen av Västmanland. Av dessa fanns det 

dock endast säterier och herrgårdar i tre socknar. Detta kanske inte är förvånande 

när man vet att de ligger i anslutning till Mälaren och också därför närmare 

15 Ulväng(2012) s. 1-2 
16  Ibid. s. 2  
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Stockholm. Övriga säterier och herrgårdar i Västmanland tycks främst vara belägna 

kring Bergslagen. 

 

De tre socknarna med herrgårdar är Munktorp, Lilla Rytterne och Stora Rytterne.  

Lilla- och Stora Ryttterne kom år 1818 att sammanföras till en socken och kallas 

därefter endast för Rytterne. Det är denna beteckning de fått i 

Husförhörslängderna. Jag har valt att studera ett län och några av dess socknar till 

följd av att detta är en begränsad uppgift och att inkludera alla socknar eller 

exempelvis flera län skulle göra detta arbete alltför stort och tidskrävande. 

 

Västmanland är intressant att studera eftersom det fanns både frälsejord med 

säterier och mindre och större herrgårdar inom länet som är outforskade. Däremot 

har de angränsande länen Södermanland och Uppland varit föremål för studier 

kring herrgårdarnas bebyggelse, jordbruk och arbetare. Även om de inte studerats 

med hänsyn till hushållen och dess koppling till arbetsorganisation och 

ståndstillhörighet. Dessa studier berör till största del 1800 och 1900-talets gårdar. 

Det är dock ytterst få studier som närmare studerar hushållen på herrgårdarna och 

ännu färre som inkluderar både adliga- och borgerliga hushåll. 

 

Därför har jag ansett att Västmanland kan användas som en fallstudie vid en 

undersökning av herrgårdars hushåll och arbetsorganisation under den berörda 

perioden. Ytterligare argument för användandet av Västmanland som fallstudie är 

att det fanns både adliga och borgerliga hushåll i de studerade socknarna under 

denna period, om än inte jämnt fördelat. Även att det till största del är mindre 

herrgårdar som skiljer sig från den tidigare forskningen som till stor del kommer 

från det konstvetenskapliga ämnet. Den konstvetenskapliga forskningen har främst 

intresserat sig för de allra största herrgårdarna och slotten.  

 

Avgränsningen till tio säterier har sin förklaring i att det var de enda säterier och 

herrgårdar som jag fann i de berörda socknarna i jordeböckerna och som gick att 

följa under hela perioden från 1705-1849.  
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1.6  Metod och material 

 

För att besvara mina frågeställningar och syfte har jag valt att använda mig av de 

skriftliga källorna jordeböcker, mantalslängder och husförhörslängder. Jag har 

börjat med att göra fem nedslag i jordeböckerna för att finna vilka herrgårdar som 

finns i de studerade socknarna och dess storlek. De nedslag jag har valt att göra 

både i jordeböckerna och mantalslängderna är åren 1705, 1734, 1777, 1810 och 

1849. Dessa årtal har valts för att skapa en jämn fördelning över den studerade 

perioden och med anledning av materialets natur. Med detta menas att det har 

funnits bevarat material från dessa år och att de är läsbara, både jordeböcker och 

mantalslängder.17  

 

Jordeböckerna gick under namnet årlig ränta från 1500-talet till en bit in på 1600-

talet. På 1630-talet och länsstyrelsens tillkomst sammanfördes jordeböckerna från 

de olika fögderierna till en årlig jordebok som omfattade hela länet. Dessa 

jordeböcker innehåller information om alla gårdar och torp i berörda län sockenvis 

och gårdarna är uppdelade efter vilken typ av jord det är fråga om. Dessa är skatte-

, krono- och frälsehemman. Ett exemplar av jordeboken sändes till 

kammarkollegiet som är bevarat på riksarkivet. Det andra exemplaret skickades till 

respektive länsstyrelse och finns bevarat i landskontorets eller häradsskrivarens 

arkiv.18 Dessa återfinns numera i landsarkiven. Det är de jordeböcker som finns 

bevarade på landsarkiven som jag har valt att använda i min studie.  

Efter jordeböckerna studeras mantalslängderna under nedslagen för att närmare 

se vilka ägarna är och hur deras hushåll och arbetsorganisation ser ut. Med 

arbetsorganisation menas antalet anställda samt deras titlar. 

 

Mantalslängderna finns bevarade från år 1628-1991 och har fått bilda sin egen 

samling som är tillgängligt på landsarkiven, riksarkivet och via internet på 

riksarkivets hemsida, SVAR. En mantalslängd är helt enkelt en förteckning över de 

17  Ett undantag är jordeboken år 1849 som inte går att finna på landsarkivet. Dock kompletterat med 
mantalslängderna och husförhörslängderna. 
18  www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Hitta-i-jordebocker.pdf Hämtat:2012-05-07 
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som var mantalsskrivna inom ett visst distrikt och därmed skyldiga att erlägga 

mantalspenning. År 1652 beslutades att alla personer mellan 15 och 63 år skulle 

erlägga mantalspenning. Adeln, tjänstefolket vid hovet och säterierna var från 

början undantagna, även fattiga och sjuka kunde befrias. 

Mantalslängderna liksom jordeböckerna upprättades i flera exemplar, i detta fall 

tre. Ett skickades till kammarkollegiet, som finns bevarade på riksarkivet. De 

övriga två finns bevarade i häradsskrivare och länsstyrelser, dessa två finns dock 

bara bevarade fram till år 1862.19 

 

Mantalspenningen kallades från början för kvarnskatten som erlades när spannmålet 

maldes vid kvarnen. Men eftersom de flesta bönder malde säd med hjälp av egna 

handkvarnar var det svårt att ta ut skatt för detta. Därför infördes istället 

mantalslängden som skattelängd.20För att finna möjliga förklaringar till uppgifter från 

mantalslängderna, som bara uppger information om det specifika studerade året, 

liksom en mer detaljerad bild över studeras efter detta husförhörslängder runt 

omkring de fem nedslagsåren. I husförhörslängderna kan jag då få en mer detaljerad 

bild av händelseutvecklingen på herrgårdarna och jag kan se vad som har hänt några år 

tidigare och några år efter mantalslängdens nedslagsår. De nedslag som jag valt att 

göra i husförhörslängderna år runt nedslagsåren, tio år innan och tio år efter. Utöver 

detta har jag även studerat de husförhörslängder som i tid ligger mellan nedslagsåret 

för att se vad om något inträffat mellan den studerade perioden som möjligtvis 

påverkar resultaten. Detta betyder att jag i stort sett har studerat alla 

husförhörslängder som finns mellan 1700- och 1850 i Munktorp och Rytterne socken 

med några få undantag. För Munktorps sockens del är det exempelvis åren 1738-1751, 

1751-1765, 1775-1784, 1797-1808, 1809-1818, 1837-1847, 1847-1856, 1847-1846 och 

1847-1846 som studerats. Rytterne sockens bevarade husförhörslängder har en något 

annorlunda uppdelning årsvis, därför är årtalen något annorlunda, men samma 

perioder har ändock studerats.  

Det finns dock ett problem med husförhörslängderna och det är att de i början av  

19 www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer/Hitta-i-mantalslangder.pdf Hämtat:2012-05-07 
20 Ibid. 
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1700-talet inte ger samma information som senare år. De uppger ungefär samma 

information som mantalslängderna som betyder att de uppger ägare, brukare och 

tjänstefolk. Utan någon mer detaljrik förklaring eller årtal. Detta gör följaktligen att 

uppgifterna blir något mer osäkra för år 1705 och den första husförhörslängden. Jag 

har ändock använt mig av husförhörslängden detta år.  

 

I husförhörslängderna efter år 1750 har jag funnit information om: 

 

• När ägaren anländer, flyttar, giftermål och antalet barn.  

• Var ägaren bor, var de kommer ifrån och dödsfall.  

• Antalet barn, när de föds, dödsfall, var barnen bor och om de flyttar står det 

oftast var och vilket årtal.  

• Hur många anställda, vad de jobbade med, om de var gifta eller inte och om de 

var gifta står det när de gifte sig och var den anställde kommer ifrån.  

• När de anställda kommer, när de flyttar och var de flyttar.  

 

Det finns även fler uppgifter att finna i husförhörslängderna men det är dessa 

uppgifter som har varit relevanta för min undersökning. Övriga uppgifter som går 

att finna är exempelvis prästens anteckningar om kristendomskunskaper, 

vaccinering och ibland speciella personliga egenskaper.  

Det är sammanlagt tio stycken herrgårdar som kommer att åtföljas under drygt 

150 år och tillsammans blir det då femtio ägarhushåll plus anställdas hushåll som 

har studerats närmare. 

 
 
 
  1.7 Källkritik 

 
 

För besvarandet av syfte och frågeställningar har jag bedömt materialet som 

pålitligt och lämpligt givet de ställda frågorna. Alla dessa tre källor är 

originalhandlingar från den civila administrationen och det torde inte finnas något 
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intresse från administrationens håll att de inte skulle stämma överens med 

verkligheten. Längderna nedskrevs också under den tid observationerna gjordes. 

 

I husförhörslängderna är det prästens anteckningar kring hans observation vilket 

gör det möjligt att han personligen kan ha hoppat över saker som han tyckte var 

mindre intressant eller att hans anteckningar ändrades när de väl renskrivdes i 

husförhörslängderna. I och med detta kan det också vara skillnader mellan de olika 

länen eftersom olika präster kan ha lagt större eller mindre vikt vid specifika saker. 

Detta har jag inte sett som något större problem eftersom det inte finns någon 

anledning att tro att prästerna hittade på det de skrev. Däremot kan det ju alltid 

finnas mindre fel när det handlar om handskrivna dokument. För min undersökning 

skulle ett mindre fel, exempelvis fel datum på en bortflyttad piga, inte göra någon 

större skillnad eftersom jag fokuserar på de större och tydliga förändringarna över 

en längre tid.  

 

Ett källkritiskt problem när det gäller mantalslängderna kan vara att de är en 

skattelängd, vilket betyder att de som blev uppskrivna och inföll i ålderskategorin 

var skyldiga att betala mantalspenning. Detta kan möjligtvis ha lett till fusk i form av 

ändrad ålder eller att inte alla var nedskrivna till exempel för att försöka komma 

lindrigt undan. Exempelvis kunde det ta några år innan ett fjortonårigt barn fyllde 

femton eftersom han/hon blev skattepliktig som arbetskraft hos bonden efter 

femtonårsåldern.  

 

Åldern på barnen har dock inte varit av intresse för mig, det enda som jag studerat i 

detta avseende är ifall de är hemmavarande barn eller inte.  

Det som skulle kunna vara ett problem vid min undersökning skulle vara om antalet 

anställda inte stämmer i mantalslängden. Men eftersom jag även läser 

husförhörslängderna så har jag utgått från att om arkiven uppger samma 

information så är det såpass nära den verkliga situationen som det går att komma.   

Likväl använder jag mig av tre källor som kompletterar varandra och 

mantalslängden och husförhörslängden har i stort sett gett samma uppgifter och 

därav motiverar jag min användning av dessa källor. 
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1.8  Begreppsförklaring  

 

 Begreppet hushåll har jag använt som en enhet av människor som delar bostad och 

ansvar för varandras försörjning. Med betoning framför allt på ekonomiska och 

försörjningsmässiga relationer mellan människor som bildar en bostadsenhet. 

Medlemmarna i ett hushåll kan, men behöver inte, vara släkt med varandra.21 

Vid mina studerade herrgårdar ser hushållet ut på sådant vis att de alla inkluderar 

personer som inte tillhör släkten. Dessa personer som inte har släktband med 

herrgårdsägarna är till största del tjänstefolk.  

Torpare var personer som bodde i torp och arbetade åt markägaren. De var obesuttna 

och arrenderade sin jord av godsägaren.  

Statare var helårsanställda, i regel gifta jordbruksarbetare på större jordbruk. Ordet 

anger att lönen utgick i form av naturalön, så kallad stat.  

Inspektor var en förvaltare eller uppsyningsman på större lantbruk. 

Rättare var arbetsledare i jordbruket. 

Frälsebönder var de bönder som arbetade på gårdar som ägdes av adelsmän. 

Frälsebönderna arrenderade en bondgård och betalade godsägaren i form av pengar, 

varor och arbete.  

Huvudgårdsdrift innebar att bondgårdarna drevs i sambruk med herrgården och alltså 

inte var utarrenderade till frälsebönder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  www.ne.se/hushåll Hämtat: 2012-08-23 

~ 17 ~ 
 

                                                 



2. Studien  

 

2.1  Tio Västmanländska herrgårdar 

 

Tham har år 1849 valt att beskriva Västmanlands län på följande vis:  

 

”Westerås län är, i afseende på utvägar för innevånarnes 

 bergning, ett af de lyckligare lottade i riket. Rikt på bördiga 

 slätter, på ansenliga skogs- och ej obetydliga ängsmarker, 

 på malmberg, om ej vidsträckta, dock så mycket mera gifvande, 

 på små sjöar och strömmar, äfven de sednare till en del 

 segelbara, och försedt med vägar i nästan alla rigtningar, samt 

 med tvenne kanaler, ligger det ock mellan provinser, som dels 

 erbjuda, dels sjelfva behöfva utbyte af produkter, och är redan i 

 och för sig nog olikartadt att framkalla ett sådant utbyte inom 

 sina egna gränser. Det begränsas slutligen på hela sin ena sida 

 af en af rikets största sjöar, som med rikt odlade stränder, 

med stark trafik af alla slag, och med hufvudstaden till ändpunkt, 

 är den bästa pulsådern i statens lif. (..)Åkerbruket är hufvudnäringen, 

                sysselsätter största antalet arbetare, och framalstrar största 

                 värdeqvantiteten. Det är på slättbygden nästan uteslutande näring.”22 

 

 

Denna beskrivning över Västmanlands län är en målande beskrivning av ett län med 

ett fördelaktigt geografiskt läge och med varierande natur och därav varierande 

sysselsättning. Men liksom Tham påpekar är det jordbruket som är den största 

sysselsättningen i länet och för de studerade socknarna som är belägna i södra 

Västmanland är det den främsta näringen.  

 

De gårdar som hädanefter kommer att åtföljas mellan åren 1705 och 1849 är Tidö, 

Tärnö, Fiholm, Lisjö, Stäholm, Dåvö, Hovgården, St. Ekeby, Stensjö och Wikhus.  

22  Tham(1849) s.31-32 
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De är alla av olika storlek och med både högadliga, adliga och borgerliga ägare och 

brukare. Se bilaga 1.  

Ägarnas ståndstillhörighet varierar över tid och i följande diagram 1:1 ser vi ägarnas 

ståndstillhörighet och hur detta förändras över tid: 

       

Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder för Munktorp, Lilla- och Stora Rytterne 

socken i Snevringe härad 1705-1850.  
 

Livgeding innebar att herrgården var i kunglig ägo och den berörda gården är 

Fiholm som år 1705 låg under drottning Hedvig Eleonoras livgeding.  

   

En viktig aspekt som man bör hålla i minnet vid resten av studien är att alla gårdar är 

i olika storlekar och att det kan vara en förklaring till storleken på arbetsstyrkan. 

Liksom att det kan finnas naturliga skäl till att organisationen antar olika former, 

som kan ha att göra med ägarnas status, ekonomi och gårdens storlek. Resultaten 

kommer att diskuteras med hänsyn till de aspekter som kan ha påverkat resultatet.  

 

För att lättare kunna jämföra storlekarna på herrgårdarna och för att se antalet 

underlydande gårdar på alla de studerade herrgårdarna har följande tabell 1:2 

infogats, där både storleken i mantal och underlydande gårdar illustreras i tvärsnitt 

över hela perioden. Det bör beaktas att gårdarnas storlekar har varierat under 

perioden. Tabellen 1:2 illustrerar endast storlekarna i jämförelse med varandra.  
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 Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Munktorp, 

 Lilla- och Stora Rytterne i Snevringe härad åren 1705-1849. 

 

I diagrammet 1:2 ser vi att Tidö, Fiholm och Stäholm är de största gårdarna i 

området medan Hovgården, Tärnö, Dåvö och Stensjö tillhör de mindre gårdarna. 

Både Tidö och Fiholm har dock till största del underlydande gårdar i andra socknar 

än de som ingår i det egentliga undersökningsområdet. De gårdarna har ändock 

räknats med i diagram 1:2 och i den resterande undersökningen eftersom det 

annars skulle ge en missvisande bild av gårdarnas totala storlek.  

 

De flesta av gårdarna har en gemensam historia som har sin förklaring i att det i 

vissa fall finns släktband mellan ägare och brukare på de olika gårdarna och även 

att de rent geografiskt sett ligger nära varandra. En del av gårdarna har också vid 

vissa tidpunkter sammanförts så att den ena gården blev underställd den andra. 

Detta har hänt Tärnö som tidigare var underställd Tidö, Wikhus som år 1849 

brukades under Fiholm och Hovgården som blev underställd Dåvö runt år 1800.  

 

2.2 Ägandeförhållanden 

 

De flesta översiktsverk, och även till stor del forskningen, har målat upp bilden av 

herrgårdskulturen som starkt traditionsbunden där gårdarna ärvdes i många 

generationer och främst från fader till äldste sonen. Åström hävdar att det var den 
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vanligaste formen av ägandeförhållanden på herrgårdarna. Hon menar dock att det 

inte nödvändigtvis gick i arv till äldste sonen och att det var vanligt att herrgården 

bytte ägarsläkt via en dotters giftermål. Av Åströms studerade herrgårdar var det 

två tredjedelar av dessa som gick i arv under en längre tid.23 

 

På mina studerade herrgårdar går det inte att säga att det bara finns en bild av 

ägandet, varken arv eller köp. De studerade herrgårdarna ger istället en nyanserad 

bild av ägandeförhållandena. Vissa gårdar gick i arv i generationer vilket är den 

traditionella bilden men sedan fanns det också de som jämförelsevis har haft många 

ägare under den studerade perioden.  

 

De herrgårdar som präglats av en bundenhet till en familj som ärvts genom 

generationer var främst de större herrgårdarna. Dessa var Tidö som varit i fyra 

familjers ägo under perioden, även Tärnö eftersom det ofta varit samma ägare på 

dessa två, dock inte alltid. Tärnö har haft lika många ägare som Tidö.24  

Fiholm har varit i tre familjers ägo och Stäholm i fyra familjers ägo under den 

studerade perioden. Stäholms ägare, Brukspatronen Jacob Ramsell, gjorde gården år 

1789 till fideikommiss för sin fosterson kapten Johan Julius Bagge.25  

Dåvö har härtill endast befunnit sig i två familjers ägo under 150 år och Hovgården i 

tre familjers ägo.26  

 

Det tycks finnas en tendens till att högadliga familjer med större gårdar har behållit 

sina gårdar inom familjen under en längre tid. Sedan om detta helt enkelt berodde 

på att de hade större möjligheter till detta än övriga familjer kan inte studeras 

vidare i denna undersökning. 

 

De herrgårdar som haft många ägare under 1700- och 1800-talet är St. Ekeby, Lisjö, 

Stensjö och Wikhus. Det som dessa herrgårdar hade gemensamt är att de var 

mindre gårdar med ett undantag. Undantaget var Lisjö som var en av de största 

23   Åström(1993) s. 132 
24   Husförhörslängder. Västmanlands län. Lilla- och Stora Rytterne socken. 1705-1849 
25   Husförhörslängder. Västmanlands län Munktorp socken. 1705-1849 
26   Husförhörslängder. Västmanlands län Munktorp socken. 1705-1849. 
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herrgårdarna. Detta har sin förklaring i, liksom tidigare nämnts, att det hade både 

stångjärnsbruk och ett antal kvarnar på ägorna. Bara stångjärnsbruket sysselsatte 

över 100 personer i början av 1800-talet.27 Dessa är dock inte medräknade i varken 

hushållet eller arbetsorganisationen utan har istället behandlats vid sidan av den 

övriga organisationen. Stångjärnsbruket är i övrigt avskilt från herrgården även i 

husförhörslängderna, även om det låg på ägorna med samma ägare. Diagrammet 

rörande mantal och underlydande gårdar på s. 19 är något missvisande för Lisjös del 

eftersom det var i ungefär samma storlek som Tidö och Fiholm mellan åren 1770-

1820 samtidigt som de var mycket mindre de övriga åren. Under den tid som Lisjö 

var som allra störst fanns det både stångjärnsbruk och kyrka med egen präst på 

ägorna. 

De övriga herrgårdarna var i mindre storlek i jämförelse med de tidigare nämnda 

gårdarna. Se bilaga 1.  

 

St. Ekeby har enligt husförhörslängderna bytt ägare (och familjer) åtta gånger från år 

1700 fram till år 1850. Wikhus har varit i fem ägares händer från omkring år 1700 till 

år 1719 tills herrgården köptes av Elisabeth De la Gardie (född Oxenstierna). Efter 

att Oxenstierna tillträtt Wikhus uppvisade det samma tradition som de andra 

högadliga herrgårdarna. Nämligen att gården gick inom samma familj under en 

längre period och detta var från och med år 1719 fram till 1935. Däremot bytte 

ägarfamiljen namn som en följd av att det under årens lopp gick i arv till ett flertal 

döttrar (syskondöttrar, barnbarn et cetera) som var gifta Dohna, Ridderstolpe och 

von Post.  

 

När det kommer till Stensjö så har jag funnit fem ägare i mantalslängderna under 

nedslagsåren men tittar man på hela perioden, som jag gjort även på de övriga 

herrgårdarna, så har jag stött på flera ägare runt nedslagsåren. Men jag har dock 

inte fått en riktigt bra bild över ägarelängden på Stensjö herrgård på grund av att 

vissa namn varit oläsliga eller i övrigt otydliga angående årtal. Även Tham har i sin 

beskrivning över Västmanlands gårdar skrivit ut fyra ägare och sedan nämner han 

att det efter 1750, då en Leijonsköld var ägare, fram till år 1825 varit ”i många 

27  Husförhörslängd. Västmanlands län, Munktorps socken AI:9a 1809-1818 
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händer”.28 Slutsatsen är att det åtminstone har funnits fem ägare ur olika familjer 

och förmodligen var de fler än så. Stensjö tycks dock ha haft fler ägare än flera av de 

övriga herrgårdarna och det har också varit fler olika släkter involverade i ägandet. 

Det är svårt att dra några större slutsatser av de observerade ägarelängderna men 

ett konstaterande kan ändock göras och det är att det finns en nyanserad bild av 

ägandeförhållandena på dessa herrgårdar och det är att de inte följer den gängse 

uppfattningen om att alla herrgårdar skulle ha gått i arv i generationer inom samma 

familj och att de främst skulle gå i arv till äldste sonen.  

I själva verket var det ovanligt på dessa herrgårdar att de gick i arv till äldste sonen, 

det mer vanliga har varit syskonbarn, döttrar och barnbarn. Men också förstås söner 

men det finns inget som tyder på att det överhuvudtaget var mer vanligt än arv till 

övriga familjemedlemmar. Det tycks också vara så att de högadliga och större 

herrgårdarna hade en större tendens till att hållas inom samma familj än de mindre 

herrgårdarna. Detta kan finna likhet med Ilmakunnas uppfattning om högadeln som 

mån om att dess tillgångar gick inom familjen för att upprätthålla släktens status. 29 

 

Jag har sedan valt att jämföra dessa två olika herrgårdar med varandra för att se om 

det finns någon skillnad på arbetsorganisationerna och hushållen på de herrgårdar 

som gått i arv en längre tid och de herrgårdar som bytte ägare relativt ofta.  

 

Den enda skillnaden jag funnit mellan dessa gårdar är fördelningen av tjänstefolk. 

Nämligen att man valde att i större grad anställa fler drängar och pigor i de gårdar 

som gått i arv i generationer. Medan de gårdar som bytt ägare ofta istället har 

fokuserat på ”övriga anställda”, såsom mer specialiserade yrken. Detta blir dock i 

mina studerade fall snarare en jämförelse mellan högadliga hushåll och övriga än en 

jämförelse mellan ägarelängder. Eftersom de herrgårdar som gått i arv i 

generationer tillhörde högadeln och de övriga gjorde det inte.  

 

28  Tham(1849) s.128 
29  Ilmakunnas (2011) s. 367 
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Följande diagram 2:1 har valts för att illustrera skillnaden mellan dessa gårdar 

utifrån ägarelängderna. Fördelningen är beräknad i procent av den totala 

organisationen per ägare:  

 

 
 Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Munktorp,  

 Lilla- och Stora Rytterne socken 1705-1849.  

 

Det som syns i diagram 2:1 är det jag nämnde ovan att fördelningen av tjänstefolk 

var något olika vid de gårdar som bytt ägare ofta jämfört de som varit i samma 

släkts ägo under längre perioder. Detta kan som sagt ha sin förklaring i att de som 

gått i arv i generationer tillhörde högadeln och de övriga inte. Det skulle i detta fall 

möjligtvis tyda på att de högadliga hushållen i högre grad anställde drängar och 

pigor. Medan de övriga adliga hushållen och de borgerliga hushållen i större 

utsträckning anställde tjänstefolk med varierande titlar och arbetsuppgifter. Såsom 

smeder, skräddare, murare, skogsvaktare et cetera.   

 

En viktig aspekt är även storleken på gårdarna eftersom större herrgårdar och fler 

underlydande gårdar gav större inkomster som gjorde det möjligt att ha större 

hushåll.   

 

De gårdar som gått i arv i generationer hade sammanlagt 127 drängar, 126 pigor och 

45 övriga anställda. De gårdar som i sin tur bytt ägare ofta hade sammanräknat 59 
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drängar, 85 pigor och 82 övriga anställda. Vilket även betyder att de som gått i arv 

och är högadliga herrgårdar hade sammanlagt större organisationer än de övriga 

gårdarna.  

 

2.3  Arbetsorganisation 

 

Jag har i de tidigare avsnitten diskuterat herrgårdarnas ägandelängder och hur såg 

ut med hänsyn till ståndstillhörighet och gårdens storlek. För att veta hur hela 

organisationen såg ut på de berörda herrgårdarna ska vi titta på hela 

arbetsorganisationens utformning. Det som ska undersökas är: Hur många anställda 

hade herrgårdsägarna på sina gårdar? Och hur ser utvecklingen ut över tid?  

  

 Alla de studerade herrgårdarnas organisationer började anta en ny form vid andra 

hälften av 1700-talet. Med detta menas att i takt med att arbetsorganisationerna 

blev större så blev det samtidigt allt fler specialiserade yrken. Detta kan jag då se i 

både mantalslängderna och husförhörslängderna eftersom jag har sett fler 

yrkestitlar i källmaterialet. 

 

I början av 1700-talet betecknades tjänstefolket, med undantag för arbetsledare och 

trädgårdsarbetare, endast för drängar eller pigor. Detta började förändras vid slutet 

av 1700-talet. Med titlar som skräddare, smed, murare och gifta drängar med 

specifika arbetsuppgifter i ladugård, oxstall et cetera. Det går också att konstatera 

att de gårdar som hade mer specialiserade yrkestitlar var de större herrgårdarna 

som då förmodligen hade ett större jordbruk. Det är inte förvånande eftersom det 

antagligen var på dessa herrgårdar som yrkesspecialiseringen behövdes i högre 

grad.  

 

För att illustrera hur stora de totala arbetsstyrkorna var på alla de studerade 

herrgårdarna och hur de förändrades över tid i tvärsnitt har följande diagram 3:1 

valts att presenteras:  
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Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Munktorp, Lilla-

och Stora Rytterne socken i Snevringe härad. Herrgårdar: Dåvö, Hovgården, Tidö, Tärnö, Stäholm, 

Fiholm, St. Ekeby, Lisjö, Wikhus och Stensjö. 

 

I diagram 3:1 kan vi se samma utveckling som ovan beskrivits men också hur många 

anställda i de olika yrkesrollerna det fanns på herrgårdarna i genomsnitt.  

Noterbart är att torparnas antal har ökat drastiskt från år 1705 till 1734 från en 

torpare på alla herrgårdar till 40 stycken. Antalet torpare ökade sedan ända fram till 

år 1810, i takt med den övriga arbetsorganisationen, för att sedan sjunka i antal vid 

mitten av 1800-talet. 

 

Gustaf Utterström har skrivit i sin bok om jordbrukets arbetare att små och 

mellanstora gårdar föredrog att anställa pigor framför drängar. På grund av att de var 

mångsidiga och billigare att anställa. Han påpekar dock att det fanns stora regionala 

skillnader. Åkerbruksdistrikten anställde ofta fler drängar eftersom arbetet var tyngre 

än i exempelvis skogsbygd.30 

 

Även Åström och Ilmakunnas nämner att herrgårdar nästan alltid hade fler pigor 

anställda än drängar med liknande förklaring som Utterström har. Men detta tycks 

inte vara gällande på mina studerade herrgårdar. Vid dessa gårdar var det snarare fler 

30  Utterström (1957) s. 34-35 
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drängar än pigor. Anledningen till att de studerade herrgårdarna inte följer den 

gängse uppfattningen i den studerade litteraturen kan vara just det som Utterström 

skriver, att det var åkerbruket som var huvudnäringen och därför också tyngre 

arbeten som i sin tur krävde fler anställda drängar.  

 

Andra tydliga tendenser som jag sett vid studerandet av den totala 

arbetsorganisationen är att arbetare, främst drängar och pigor, inte stannade längre 

än i genomsnitt ett till två år på de studerade herrgårdarna. När de sedan förflyttade 

sig var det främst mellan de olika närliggande gårdarna och in till städerna. Från år 

1777 har jag funnit att utflyttningen från herrgårdarna till städerna har varit mycket 

stor. Främst till Västerås och Stockholm. Detta kan tyda på att det var svårt för 

herrgårdsägare att behålla arbetskraft någon längre tid. Liksom att drängar och pigor 

använde den enda frihet de hade gentemot arbetsgivaren, nämligen att flytta. Åström 

diskuterar arbetarnas frihet i sin studie där hon påstår att arbetarnas enda frihet 

gentemot sina arbetsgivare på gårdarna var deras möjlighet att flytta.31 

 

De kan också ha letat efter bättre anställning, bättre villkor eller ett försök till att 

prova lyckan på nya ställen eller i städerna. Det kan förstås finnas en rad orsaker till 

flyttandet men det som är intressant att observera är att det blev allt vanligare även i 

Västmanland liksom att flytten ofta berodde på att pigan eller drängen flyttade från 

herrgårdarna till de större städerna.  

 

En utveckling som varit än tydligare var övergången från drängar utan egna hushåll till 

gifta drängar med egna hushåll. Från 1800-talet och framåt var det allt fler i 

arbetsorganisationen som hade sina egna hushåll och familjer. På 1700-talet var det 

främst rättare, inspektorer, fogdar och trädgårdsmästare som hade egna familjer. 

Men från och med 1800-talet flyttade drängarna ut från hushållen till egna hushåll 

med sina familjer ute på ägorna. Dessa gifta drängar var de som senare kallades för 

statare. Det 

fanns gifta drängar i materialet som inte betecknades som statare, eftersom detta 

begrepp först dök upp år 1849 i mitt material. Begreppet statare har dock inte 

31  Åström(1993) s.27  
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använts i diagramen Det tyder på att arbetsorganisationerna blev allt större efter 

mitten av 1700-talet och arbetarna i takt med detta flyttade ut från 

herrgårdshushållet för att istället bilda egna hushåll på ägorna. På detta vis kom 

statarna att ersätta arrendeböndernas arbete på 1800-talet. Det blev alltså en 

övergång från arrendebönder till statare.  

 

För att studera närmare hur utvecklingen såg ut på de olika herrgårdarna har jag valt 

att presentera några exempel. För det första en stor högadlig herrgård som har 

präglats av en lång tradition inom samma familj. För det andra en stor herrgård med 

bruk som till största del har varit i borgerlig ägo och för det tredje en mindre adlig 

herrgård med relativt många ägare. Vi ska börja med att titta på Tidös totala 

arbetsorganisation från 1705-1849 för att se hur många ur de olika yrkeskategorierna 

de hade anställda under perioden:  

 

Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Rytterne socken i 

Snevringe härad 1705-1849. 
 

Det vi kan se utifrån diagram 3:2 är att Tidö inte följde utvecklingen för de 

sammanlagda arbetsorganisationerna på alla herrgårdar. Skillnaden är den markanta 
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ökningen från år 1734 till år 1777 och efter det en sänkning till år 1810. Ändock tycks 

arbetsorganisationen ständigt öka och efter det syns ingen nedgång runt år 1849 som 

för de flesta andra gårdarna. Något jag funnit i husförhörslängderna av intresse är att 

arbetsorganisationen blev mindre runt 1776 och 1777 eftersom det var ett flertal 

drängar och pigor som flyttade ut detta år och det verkar inte ha kommit fler förrän 

år 1778. Det var även en deja, en lagman och en piga som dog år 1777 som inte finns 

nedskrivna i mantalslängden. Därför var antagligen arbetsstyrkan något större både 

året innan och året efter 1777. Runt år 1849 ser vi också att böndernas arbetskraft 

har ersatts av drängarna, alltså statarna. 

 

Mellan åren 1809 och 1818 var Tidö uppdelat i ”Tidö”, ”Tidö trädgård” och ”Tidö 

gård”. Det var liknande utveckling på de övriga största herrgårdarna att runt år 1800 

blev organisationerna så stora att de avdelades i flera olika avdelningar. Både i 

mantalslängderna och i husförhörslängderna. I ”Tidö” hade man i början av 1800-talet 

drygt sex gifta drängar och sex pigor med inspektor, rättare, en änka och en inhyst. 

Trädgården hade en trädgårdsmästare med två till tre anställda trädgårdsdrängar. 

Tidö gård hade egen inspektor och rättare, gift hushållerska, drygt tre gifta drängar, 

en gift stalldräng, tre pigor, en betjänt och en gift gårdssmed.32 Detta betyder att det 

var en stor organisation med en rad olika yrkeskategorier men det verkar som att 

arbetsorganisation var som allra störst runt åren 1770 och 1780. Det går också att se 

utifrån diagram 3:2 att det har varit mer specialiserade yrkestitlar över hela den 

studerade perioden i jämförelse med genomsnittet.  

 

För att sedan titta på en helt annan typ av herrgård har jag valt Lisjö som till största 

del varit i borgerlig ägo. Med stångjärnsbruket, som tidigare diskuterats, tillhörande 

över 100 anställda. Denna arbetsorganisation är alltså utöver stångjärnsbruket som 

hade runt 100 anställda vid slutet av 1700-talet och början av 1800-talet: 

 

32  Husförhörslängd. Munktorps socken AI:9a 1809-1818 
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Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Munktorp socken i 

Snevringe härad 1705-1849.  

 

Även på Lisjö ser vi en något annan utveckling än den sammanlagda genomsnittliga 

utvecklingen av arbetsorganisationen. Däremot följde gården utvecklingen med en 

mycket liten organisation år 1705 för att sedan öka med tiden fram till år 1849 då 

organisationen minskade något igen. Jag har i detta fall inte funnit något i 

husförhörslängderna som skulle kunna vara förklaring till mindre eller större 

organisation vid nedslagsåret. Det som däremot är intressant att observera vid Lisjö 

är dess stora arbetsorgansation med specialiserade yrken främst åren 1777 och 1849.  

Lisjö är dessa år i borgerlig ägo och är den herrgården som har en av de största och 

mest differentieradearbetsstyrkorna.  

 

Exemplet Lisjö passar således inte in i det som främst Ilmakunnas påstår men även 

Åströms påstående om adelns behov av manifestation och att en viss typ av leverne 

ledde till de mer specialiserade och större arbetsstyrkorna. Lisjö visar att detta inte 

bara gällde de adliga hushållen eftersom det i själva verket inte bara är en av de 

största organisationerna med den mest differentierade arbetsorganisationen, det 

finns även yrkestitlar som vittnar om ett luxuöst leverne även här. Exempel på sådana 
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anställda är kuskar, lakejer, guvernanter och smeder. Lisjö hade även utöver detta en 

kyrka med egen präst, kvarnar och ett stångjärnsbruk. 

 

Vid nästa exempel ska vi titta på en mindre herrgård som har varit i adlig ägo under 

hela perioden men i mindre storlek än Tidö och det är Wikhus herrgård: 

 

 
Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Lilla Rytterne 

socken i Snevringe härad 1705-1849.  

 

Vid Wikhus ser vi samma utveckling över hela den studerade perioden som tidigare 

diskuterats. Det går dock att se tydliga skillnader på denna mindre gård jämte de två 

större gårdarna Tidö och Lisjö. Totala antalet anställda var följaktligen mindre på 

Wikhus men även de mer specialiserade arbetsuppgifterna var mindre i antal. Det var 

överlag en liten arbetsorganisation, med undantag för år 1810 då man hade 28 

anställda vid herrgården. År 1810 står det i husförhörslängden att en Gyllenram 

brukade gården för grevens räkning.33 Runt detta år från 1809-1818 då Wikhus hade 

den största organisationen, bestod arbetsstyrkan av en rättare, en smed, fem pigor, 

fem gifta drängar, hushållerska, en trädgårdsdräng plus fjorton torpare. Det var även 

torpare som stod för den största delen av arbetsstyrkan runt år 1810. Minskningen år 

33  Västmanlands län. Husförhörslängd Rytterne socken. AIb:6 1810-1822 
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1849 består av att torparna har sjunkit från 14 stycken år 1810 till 2 stycken år 1849. 

Jag har inte funnit någon förklaring till detta mer än att Wikhus detta år var 

underställd Fiholm. Antalet underlydande gårdar är fyra år 1849 och det är alltså en 

gård mer än år 1810. En anledning till den stora minskningen skulle spekulativt kunna 

vara att det istället står inskrivna under Fiholm istället eftersom det är samma ägare. 

Däremot ser jag ingen ökning av torpare på Fiholm detta år. Minskningen kan jag 

därav endast spekulera kring i detta fall.  

 

 

2.4  Herrgårdshushåll 

 

Vi har sett i de tidigare avsnitten att arbetsorganisationens storlek förändrades 

under den studerade perioden. Det var små organisationer i början av 1700-talet på 

de studerade gårdarna och att de med tiden växte fram till början av 1800-talet. År 

1849 hade organisationen minskat något i storlek igen. Detta var dock de stora 

dragen om alla herrgårdar räknas samman. I själva verket följde inte alla de 

studerade herrgårdarna samma mönster, även om det var ett liknande mönster.  

 

Av mina tio studerade herrgårdar är det sex stycken som någon gång ägts av 

personer tillhörande borgarståndet. Dessa är St. Ekeby, Lisjö, Stäholm, Dåvö, 

Hovgården och Tärnö. Det är dock bara åren 1777, 1810 och 1849 som det har varit 

borgerligt ägande. Några år har det ändock varit borgerliga brukare i form av 

arrendatorer. Det är även en herrgård som inte passar in i någon av dessa 

kategorier och det är Fiholm som år 1705 lydde under Änkedrottning Hedvig 

Eleonoras livgeding. Den största delen av de studerade hushållen är adliga, närmare 

bestämt 40 av sammanlagt 50 studerade hushåll om man skulle räkna ihop hela 

perioden. Det är dock mycket ojämnt fördelat under perioden vilket gör att dessa 

siffror inte ger någon bra bild av fördelningen mellan adliga och borgerliga 

herrgårdsägare. Se diagram 1:1 på sidan 19. 
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De flesta studerade gårdar är i adlig ägo på 1700-talet men allt fler borgare köper 

herrgårdar runt 1800-talet. År 1849 är det sedan lika många borgerliga som adliga 

ägare.34 Detta är kanske inget förvånande eftersom det är känt att borgare hade 

möjlighet att köpa säterier och herrgårdar in mot 1800-talet och att detta gjorde att 

allt fler frälsehemman hamnade i borgarståndets ägo.  Detta tycks även ha varit 

gällande för de studerade socknarna i Västmanland.  

 

Det traditionella hushållet består av en man (husbonde) med hustru (herrgårdsfru) 

samt deras barn liksom tjänstefolk som inte hade egna hushåll. Dessa familjer har 

präglats av en inre hierarki även avskilt från tjänstefolk. Åström har valt att utrycka 

det så att herrgårdsfamiljen bör ha tilldelats så många olika uppgifter att en strikt 

organisation med tydlig rollfördelning och hierarki inom hemlivet borde ha varit en 

nödvändighet för att alla funktioner skulle uppfyllas.35 

 

Mina studerade herrgårdshushåll består till största del av detta traditionella hushåll 

men det finns också flera undantag. Det mest uppenbara är att det även är en del 

övriga hushållsmedlemmar som det oftast inte finns någon förklaring till mer än 

namn. Ulvros menar dock att dessa personer oftast var ogifta släktingar till någon av 

ägarna. Även att det fanns en stor del av hushållet såsom bokhållare och guvernanter 

som innehade en slags mellanställning mellan husbonde och tjänstefolk.36 

 

Den mest rimliga förklaringen till de personer som saknar någon beskrivning men 

står efter ägarna är, liksom Ulvros påstår, att de på något vis tillhörde hushållet 

genom släktförhållanden. Jag har valt att räkna dessa som närstående, tillhörande 

hushållet antingen ogifta släktingar eller föräldralösa syskonbarn exempelvis.  För att 

kunna se förändringar i alla hushåll över tid har jag valt att presentera insamlade 

data i diagram 4:1.  

 

34  Se ULA Mantalslängder. Strömsholms län. Munktorp, Lilla- & Stora Rytterne. Åren 1705- 1849 
35  Åström(1993) s.146 
36  Ulvros (1996) s. 185 
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De som infaller under kategorin ”hushåll” är således ägarfamiljen, beroende på hur 

den ser ut ibland endast en man, ibland man med hustru och i vissa fall man, hustru 

och barn. Vissa familjer inhyser även andra människor som på något vis är släkt med 

ägarfamiljen, en man har en fosterson och ibland inhyser herrgården också personer 

som inte tycks ha några släktband till ägarna; de har varit studenter, lärlingar och 

änkor exempelvis. De som också har räknats med i kategorin hushåll är den del av 

tjänstefolket som inte innehade egna hushåll utan tillhörde herrgårdsägarnas 

hushåll.  

 

De som följaktligen har medräknats i kategorin ”övriga” i diagram 4:1 är all annan 

personal som bodde på ägorna men hade sina egna hushåll, såsom inspektor, fogde 

och trädgårdsmästare. Efter år 1800 medräknas även drängar med egna hushåll och 

sådana som benämns som statare i kategorin ”övriga”. 

 

De undersökta hushållens andel i procent av den totala organisationen utifrån årtal 

på både adliga- och borgerliga hushåll: 

  

 
Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Munktorp, Lilla- 

 och Stora Rytterne socken i Snevringe härad, 1705- 1849. 
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Det vi kan se i diagram 4:1 är att hushållens andel av den totala organisationen 

minskade under hela perioden, från omkring 90 procent år 1705 till ungefär 55 

procent år 1849. Hushållen ser också ut att vara stora redan i början av 1700-talet.  

 

Om vi däremot tittar i diagram 4:2 över hushållens storlek vid alla gårdar i tvärsnitt, i 

antal personer och över år kan vi se en annan utveckling:  

 

 
    Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Munktorp, Lilla 

 och Stora Rytterne socken i Snevringe härad. Säterier: Dåvö, Hovgården, Tidö, Tärnö, Stäholm, Fiholm, 

 St. Ekeby, Lisjö, Wikhus och Stensjö 1705-1849.  

 

Slutsatsen det går att dra vid första anblick av diagrammen 4:1 och 4:2 är att 

hushållens andel i procent minskade från år 1705 till år 1849 samtidigt som den 

totala arbetsorganisationen ökade betydligt fram till år 1810 för att sedan minska 

något igen år 1849. 

 

Det går också att se att alla hushåll år 1705, oavsett ståndstillhörighet, var relativt 

små vid de studerade herrgårdarna. Även att i stort sett alla som levde vid 

herrgårdarna tillhörde herrgårdsägarens eget hushåll. De övriga, alltså de som inte 

har inkluderats i hushållet år 1705, är Tidös fogde och trädgårdsmästare som hade 

egna hushåll och familjer. Även Stäholms trädgårdsmästare med eget hushåll.  
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De flesta gårdarna hade ungefär samma siffror år 1705. Tidö hade det största 

hushållet med minst 15 personer tillhörande hushållet. Av dessa var det fyra pigor 

och tre drängar. Även Fiholm hade ett något större hushåll, däremot fanns det ingen 

boende på gården uppskriven. Det problematiserar förstås begreppet hushåll. I 

detta exempel blir det bara drängar och pigor som blir medräknade i hushållet 

eftersom övriga inte går att finna. Fiholm tillhörde 1705, som tidigare nämnts, 

Hedvig Eleonoras livgeding vilket gör det till en kunglig gård under denna tid. Med 

hjälp av kompletterande material i form av Wilhelm Thams beskrivning av 

Västmanlands län står det att det ska ha funnits en arrendator på Fiholm åtminstone 

år 1706. Även Bengt Söderberg skriver att på Fiholm fanns det en arrendator som 

byggde upp huvudbyggnaden efter en brand år 1706.37 Däremot har jag inte funnit 

några uppgifter om detta i jordeböckerna eller mantalslängderna. Detta gör att det 

antagligen fanns en arrendator med eget hushåll bosatt på Fiholm. Förklaringen till 

avvikelsen vid Fiholm kan härav finnas i det kungliga ägandet även om det fanns en 

arrendator. En tydlig skillnad är att det fanns mycket få drängar och pigor men det 

fanns flera trädgårdsanställda. Här hade de dock drängar anställda till trädgården 

istället för trädgårdsmästare med egna hushåll som på Tidö och Stäholm. Liknande 

var det även på Tidö med tre heltidsanställda vid trädgården samtidigt som man 

endast hade tre drängar och fyra pigor i hela arbetsstyrkan vid gården.38 

 

Tidö, Fiholm och Stäholm var några av de största gårdarna som studerats och Tidö 

hade i själva verket slottsbyggnad med tillhörande parker och de övriga två hade 

större trädgårdar anlagda. Därför kan den relativa stora fokuseringen på parkskötsel 

finna sin förklaring i att man prioriterade att hålla sina lite större och kanske mer 

ståndsmässiga trädgårdar och parker i gott skick, åtminstone underhållna. 

 

De i övrigt mindre hushållen kan följaktligen finna förklaring i den dåliga ekonomin 

som alla krig efterlämnat i början av 1700-talet och att man därför valde eller inte 

hade råd att ha fler anställda. Krigen som härjade under denna tid var antagligen 

också anledningen till att två av dessa hushåll ägdes av änkor. Därav blev också 

37  Söderberg(1969) s.262 
38  Västmanlands län. Husförhörslängd. Rytterne socken. År 1705. 
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deras hushåll naturligt något mindre. Det kan också vara så att det inte var lönsamt 

att ha någon större produktion på gårdarna och Ulväng påpekar att det rådde brist 

på arbetskraft i början av 1700-talet.39 Det tycks utöver detta vara få barn i 

hushållen dessa år. Om det hade att göra med att ägarna verkligen hade få barn 

eller om de exempelvis inte var nedskrivna i mantalslängden är svårt att veta. Några 

barn är dock nedskrivna vilket borde betyda att det var färre barn vid herrgårdarna 

år 1705 än senare år. 

  

De gårdar som detta år hade de minsta hushållen var Tärnö och Wikhus som båda 

hade två drängar och två pigor nedtecknade i mantalslängden. Tärnö var dock 

underställd Tidö, vilket rent geografiskt sätt ligger alldeles intill Tidö och var mycket 

mindre i storlek. Därav finns antagligen förklaringen i att det fanns en så liten 

organisation där, medan man hade större organisation som var mantalsskrivna vid 

Tidö. Däremot var personalstyrkan även liten på Tidö år 1705, se avsnitt 2.3, men 

ägaren med familj är skrivna vid Tidö. År 1734 var hushållens storlek i andel av 

personalstyrkan något mindre samtidigt som personalstyrkan ökade. I genomsnitt 

bestod nu hushållet av tre personer i herrgårdsägarens familj med i genomsnitt tre 

(2,6) drängar och fyra (3,9) pigor.40 

 

Följande år 1777 syns samma utveckling som tidigare år, nämligen mindre hushåll 

samtidigt som det fanns en utökad personalstyrka. Det intressanta detta år är den 

stora skillnaden på hela organisationens storlek på grund av att det nu började bli en 

ordentlig ökning av arbetsstyrkan med specialiserade yrken.  

 

Familjen bestod nu i genomsnitt av man, hustru och två barn. Därtill tre (2,9) 

drängar och fem (5,3) pigor.41 Den stora ökningen av arbetsstyrkan låg i de övriga 

anställda vid herrgården som hade andra specialiserade yrken, med flera titlar som 

tydde på mer luxuösa livsstilar och framförallt större produktioner. Exempel på 

sådana titlar är kuskar, skräddare, smeder och fler trädgårdsarbetare. Därtill kvinnor 

39  Ulväng(2012)  s. 7  
40 ULA Mantalslängd och husförhörslängder. Munktorp och Rytterne socken år 1734 
41  ULA Mantalslängder & Husförhörslängder. Strömsholms län. Munktorp- och Rytterne socken år 1810 

~ 37 ~ 
 

                                                 



som betecknades som jungfrur, mamseller, hushållerskor och husfruar. De flesta 

hade nu även en inspektor med tillhörande rättare. Det är möjligt att en av 

anledningarna till denna, till synes, ökade välstånd är att det nu till följd av 

förbättrad ekonomi inom jordbruket gick att försörja sig på sin produktion och att 

detta gjorde det möjligt att leva ståndsmässigt även på de mindre herrgårdarna. 

År 1810 var det fortfarande en liknande utveckling, nämligen att hushållet bestod av 

en något mindre andel av organisationen i stort. Dock inga större skillnader, varken i 

hushållens storlek eller i arbetsstyrka. Märkbart här var snarare drängarnas andel av 

den totala arbetsstyrkan som var i genomsnitt åtta (7,6) drängar per hushåll medan 

pigorna i genomsnitt var fem (4,9) per hushåll. Detta har en förklaring i att det var 

en herrgård som drog upp genomsnittet rejält med sina femton drängar anställda år 

1810. Det var Stäholm som drevs av arrendatorn Willson som härtill hade elva 

torpare detta år. Stäholm var likväl en av de största gårdarna om man mäter storlek 

i jordinnehav och underlydande gårdar. Stäholm bestod av 15 ½ mantal och 14 

underlydande gårdar detta år.  42 

 

År 1849 tycks det inte längre följa samma utveckling med ökade arbetsstyrkor och 

minskande herrgårdshushåll. Nu har arbetsstyrkan minskat något och hushållens 

andel av den totala organisationen ligger ungefär på samma nivå som år 1810. 

Noterbart detta år är att det blir allt färre torpare. Torparna har gått från totalt 96 

stycken år 1810 till 57 stycken år 1849. Även drängar och pigor har minskat något i 

antal och de ligger nu båda två på i medeltal fyra per hushåll (4,1 och 4,2). 43 

Tjänstefolkets minskade andel torde tyda på en minskad produktion. Ytterligare 

förändring som noterats är att arrendeböndernas antal har minskat under hela 

perioden och de tycks ha ersatts av drängarna och statarna runt år 1800. Även om 

de inte försvann helt. På Fiholm fanns det exempelvis fortfarande sju 

arrendebönder år 1849 jämfört med elva arrendebönder år 1810. Det är lika många 

arrendebönder som Fiholm hade år 1777.  

 

42  ULA Mantalsängder & Jordeböcker för Munktorp, Lilla- och Stora Rytterne 1705-1849 
43  ULA Mantalslängder, Strömsholms län, Munktorp & Rytterne socken år 1849. 
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Åströms undersökta herrgårdar var visserligen till största del borgerliga men i 

hennes studerade fall bestod kärnfamiljen av i genomsnitt fyra till fem personer och 

ofta större än så under hela perioden 1780 till 1880.44 Mina studerade så kallade 

”kärnfamiljer” har således varit något mindre än de som Åström har studerat. 

Herrgårdarna i denna undersökning har från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-

talet snarare bestått av tre till fyra personer i medeltal. Det är i mycket få fall som 

detta har överstigits.45 

 

2.4.1 Adliga hushåll 

 

När vi nu vet hur hushållen på dessa herrgårdar såg ut, hur stora de var och hur de 

förändrades över tid kan vi i nästa steg studera om det finns skillnader mellan de 

adliga och de borgerliga hushållen. Även om de borgerliga hushållen i denna 

undersökning är mycket få så kan en jämförelse dras för att se om det finns några 

tydliga skillnader eller tendenser. Sedan ska man alltid ha i minnet att det är 

betydligt fler adliga hushåll som studeras än de borgerliga. I detta avsnitt har jag 

använt mig av Ilmakunnas och Åströms beskrivning av adeln och dess levnadssätt. 

Ilmakunnas förklarar att adeln i det närmaste var tvingade erhålla en viss typ av 

konsumtion för att upprätthålla dess status i samhället. Detta ledde till att de ofta 

hade större organisationer med mer specialiserade yrken och luxuösa vanor.46 

 

Åström skriver härtill att adelns livsuppgifter koncentrerade sig kring 

familjestrategier, förhållandet till herrgården och den kulturella reproduktionen 

med hjälp av tjänster och slutligen upprätthållandet av sociala kontakter.47  

 

Följaktligen såg hushållens andel av organisationen på de studerade adliga   

herrgårdshushållen ut på detta vis under de studerade åren: 

 

44  Åström(1993) s.42  
45  ULA Länsstyrelsen Västmanlands län, Mantalslängder  
46  Ilmakunnas(2011) s.276-278 
47  Åström(1993) s. 26 
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Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Munktorp, Lilla- 

och Stora Rytterne socken i Snevringe härad 1705- 1849. Säterier: Dåvö, Hovgården, Tidö, Tärnö, 

Stäholm, Fiholm, St. Ekeby, Lisjö, Wikhus och Stensjö. 

 

Detta tycks inte visa upp någon förvånande bild av hushållens storlek av den totala 

organisationen. Det är ungefär samma siffror som för de sammanlagda hushållens 

andel, se diagram 4:1. Enda skillnaden som tycks finnas här är att andelen ”övriga” 

ökade något istället för att hålla sig på samma siffra år 1849. På både adliga och 

borgerliga hushåll låg det 1849 på 55 procent och något lägre året innan. På enbart 

de adliga herrgårdarna låg siffran istället på 60 procent år 1849 och 55 procent år 

1810. Alltså är hushållet på de adliga gårdarna något större i relation till den totala 

organisationen.  

 

2.4.2 Borgerliga hushåll 

 

De borgerliga hushållen av mina studerade hushåll var inte många till antalet, 

sammanlagt räknar de till nio i antal. Jag har ändock valt att presentera resultaten 

för dessa nio hushåll över hela perioden. Både år 1705 och 1734 är det föga 

förvånande noll borgerliga ägare. Den första borgerliga ägaren jag stöter på är år 

1777 och det är en Grosshandlare Groen på Lisjö. Lisjö hade under denna tid även 

ett stångjärnsbruk som hade sin egen organisation men lydde under samma ägare.  
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Lisjö var också en av de största herrgårdarna med sex och 3/4 säterimantal plus de 

underlydande gårdarna. Som tillsammans blev drygt 10 ½ mantal. Störst 

jordinnehav tycks dock Lisjö ha haft år 1777 enligt jordeböckerna. År 1810 var det 

följaktligen två borgerliga ägare och år 1849 var det fem borgerliga ägare.  

 

Om vi tittar på de borgerliga hushållen och hur stor del av den totala organisationen 

som inkluderades i herrgårdsägarens hushåll ser vi följande utveckling: 

 

 
Källa: Egen bearbetning av uppgifter från mantalslängder och husförhörslängder för Munktorp, Lilla- 

och Stora Rytterne socken i Snevringe härad 1705-1849. Säterier: Dåvö, Hovgården, Tidö, Tärnö, 

Stäholm, Fiholm, St. Ekeby, Lisjö, Wikhus och Stensjö. 

 

I diagram 5:2 ser vi en helt annan utveckling än hos de adliga hushållen. För det 

första ser vi att det inte fanns några borgerliga hushåll varken år 1705 eller år 1734. 

År 1777 låg hushållens storlek på 20 procent av den totala organisationen och 

följande år något lägre för att sedan gå upp till omkring 30 procent år 1849. Detta 

visar på att det var stora skillnader mellan hur dessa adliga och borgerliga hushåll 

organiserades och vilka som ingick i dem.  

 

Det som bör påpekas angående detta är att de flesta av mina studerade borgerliga 

herrgårdar hade under dessa år haft stora produktioner med en rad anställda med 

egna hushåll. Därav var antalet anställda ungefär i samma antal på de adliga och 
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borgerliga hushållen. Skillnaden ligger till största del i dessa fall i hur man 

organiserade hushållen och arbetsorganisationen. Även vad herrgårdarnas 

produktion var inriktad på. Lisjö som tidigare har diskuterats var vid slutet av 1700-

talet och början av 1800-talet under en grosshandlares ägo, Werner Groen, han 

hade ett omfattande stångjärnsbruk, kvarnar och egenbyggd kyrka med anställd 

präst. Detta kan vara en förklaring till att herrgårdsägaren i större utsträckning 

valde att ha anställda med egna hushåll framför anställda tillhörande sitt eget 

hushåll.  

Om man sedan tittar på fördelningen av anställda finns det en tydlig tendens till att 

dessa borgerliga herrgårdar hade fler anställda drängar, anställda till ladugård, 

oxstall, trädgårdar et cetera. Samtidigt som de adliga hushållen tycks ha haft fler 

anställda pigor och betjänter i hemmet.  

 

Det är svårt i detta fall utifrån de här exemplen säga vad dessa resultat beror på. 

Spekulativt kan det dock tyda på det som anknyter till Ilmakunnas resultat, 

nämligen adelns större fokusering på lyxkonsumtion som hade att göra med 

representation.  

Att det var därför som adeln, och främst de som tillhörde högadeln, valde att 

anställa tjänstefolk i större grad för representationens och hushållets skull snarare 

än med hänsyn till verksamheten. Även att de borgerliga ägarna valde att ha en 

mindre betjäning i hushållet och fokusera på den utomstående produktionen.  

Det kan även vara så att det är en tillfällighet att just dessa studerade få borgerliga 

hushåll hade större verksamheter eller hade ägare som fokuserade på 

produktionerna. För att studera just anledningen till de borgerliga brukarnas 

mindre hushåll vid de studerade gårdarna skulle studien kräva fler borgerliga 

herrgårdar. Exempelvis i andra landskap under samma period för att se om det har 

med tillfälligheter att göra eller de berörda gårdarnas läge och funktion. Liksom 

möjligheten i att det har att göra med att borgarna hade andra syften med 

herrgårdsägandet än de adliga herrgårdsägarna hade.  
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2.5  Arrende  

 

Av de tio studerade herrgårdarna var det sju stycken gårdar som någon gång blivit 

utarrenderade. Däremot har det inte varit ett vanligt inslag vid de undersökta 

gårdarna under denna period. Om man skulle räkna in alla herrgårdar under hela 

den studerade perioden skulle det bli sju arrendatorer av sammanlagt 50 studerade 

herrgårdshushåll. Däremot är det liksom tidigare mycket ojämnt fördelat mellan de 

olika årtalen.   

 

År 1705 är det fyra herrgårdar som var utarrenderade och dessa var Tidö, Fiholm,  

St. Ekeby och Stensjö. Att det var relativt många utarrenderade gårdar i början av 

1700-talet kan ha att göra med de faktorer som diskuterades angående hushållens 

storlek. Nämligen att krig och en sämre ekonomi liksom sämre förutsättningar för 

lönsamhet ledde till osäkerhet. Detta kan ha medverkat till att herrgårdsägare lät 

arrendera ut sina gårdar och fick på så vis en fast inkomst och lät istället 

arrendatorn ta riskerna.  

 

Både år 1734 och 1777 var det noll utarrenderade gårdar och år 1810 var det två 

herrgårdar som var utarrenderade och det var Stäholm och Wikhus.  

Ulväng påpekar att det mellan åren 1730 och 1760 blev en betydlig nedgång i 

arrendefrekvensen hos borgarna eftersom de, i och med nya lagar, kunde driva sina 

egna gårdar. På Ulvängs studerade gårdar sjönk andelen från omkring 60 procent till 

30 procent mellan 1730 och 1760.48  

 

Denna tendens bekräftas vid mina studerade herrgårdar på det viset att det inte 

fanns några arrendatorer varken år 1734 eller år 1777.  

Många av ägarna var bosatta i Stockholm och kom säsongsvis för att bo på 

herrgårdarna och vissa ägde även flera herrgårdar. Detta kan också vara en orsak till 

att ägaren valde att istället arrendera ut sina gårdar så de slapp kostnader för löner 

48  Ulväng(2012) Opublicerad artikel s.8 
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och övervakning, samtidigt som de fick en inkomst. Men som Ulväng påpekar i sin 

artikel rörande arrendegårdar så är det inte ett skäl i sig eftersom ägaren ändock 

kunde bo på annan ort och lämna över arbetet till en inspektor.49 Detta har varit 

den vanliga lösningen på de flesta av mina studerade herrgårdar. Vid nästan alla 

herrgårdar från och med år 1777 fanns det en inspektor och en rättare som skötte 

gården och styrde arbetet på gården.  

 

Det är visserligen mycket få arrenderade herrgårdar i min studie men det går ändock 

att se tendenser till skillnader mellan främst arbetsorganisationerna på de 

arrenderade gårdarna kontra de icke utarrenderade gårdarna. Det kan visserligen 

vara svårt att säga något med det lilla underlaget som dessa arrendegårdar består 

av.  

 

Tendenser jag ändock sett på de studerade arrendegårdarna är skillnader i hur de 

planerade arbetsorganisationen. Nämligen att dessa gårdar hade fler drängar och 

fler torpare än de andra herrgårdarna. Däremot var det som tidigare skillnader 

beroende på vilket årtal man studerar. År 1705 ser jag ingen märkbar skillnad alls, 

enbart mindre skillnader mellan de herrgårdar som var i ungefär samma storlek.  

År 1810 var det dock fler drängar än pigor på de arrenderade gårdarna. Liksom 

något fler torpare. År 1849 var det ungefär samma skillnad med få drängar på de 

gårdar som inte var utarrenderade samtidigt som det finns statare nedtecknade i 

källorna på de icke utarrenderade gårdarna detta år.50  

 

Det måste påpekas här att även om det var stora skillnader i drängantalet och 

antalet torpare så var det också stora skillnader i storlek mellan de olika gårdarna. 

Likväl i dess organisationer. Även om jag har försökt att jämföra de herrgårdar som 

hade ungefär samma storlek med varandra har jag inte i denna studie haft utrymme 

att gå djupare in i detta och studera åkerarealer och räkna ut detta i jämförelse med 

arbetsorganisationen. Däremot har gårdarnas storlek räknat i mantal tagits i 

beaktande, se bilaga 1. Ett exempel är Stäholm som hade ett mindre hushåll 

49  Ulväng(2012) s.2-3 
50  ULA Landskontoret, Mantalslängder. Strömsholms län. Munktorp, Lilla- Stora Rytterne  1705-1849 
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samtidigt som de hade mycket tillhörande mark och många underlydande gårdar. 

Fler drängar kunde exempelvis bero på att de herrgårdarna hade större produktion, 

eller större åkerarealer som krävde en större arbetsstyrka ute i jordbruket. Eller att 

de hade mindre hushåll i mangårdsbyggnaden som gjorde att de hade färre pigor 

anställda i hushållen. Det kan också finnas en rad andra förklaringar som kan vara 

tillämpbara här och för att kunna dra några slutsatser av dessa resultat behövs det 

inkluderas fler arrendegårdar. Därför har jag valt att inte analysera detta vidare utan 

öppnar upp för mer djupgående studier av arrenderade herrgårdar.  

 

 

3.  Sammanfattande diskussion 

 

 

I det första avsnittet diskuterades herrgårdarnas ägandeförhållanden och 

arbetsorganisation, hushåll, storlek och förändring över tid. Det jag har sett, med 

hjälp av källmaterialet, är att herrgårdarnas hushåll och arbetsorganisationer har 

förändrats till stor del från början av 1700-talet fram till mitten av 1800-talet. Jag har 

följt de tio herrgårdarna och säterierna Tidö, Tärnö, Fiholm, Dåvö, Hovgården, Lisjö, 

Stäholm, St. Ekeby, Wikhus och Stensjö under en period på omkring 150 år. De har 

alla varit av varierande storlekar med både adliga och borgerliga hushåll.  

 

Mitt främsta fokus har varit att undersöka herrgårdshushållen och hur de förändrades 

över tid. De förändringar jag sett över tid på de studerade hushållen är att hushållens 

andel av den totala organisationen minskade under hela perioden fram till början av 

1800-talet. Anledningen till att hushållens andel av den totala organisationen har 

minskat samtidigt som organisationernas storlek ökade med tiden har sin förklaring i 

att tjänstefolket kom att bilda egna hushåll och ingick därför inte längre i 

herrgårdshushållet. Det betyder alltså att herrgårdarna anställde allt fler vid andra 

hälften av 1700-talet men de var avskilda från hushållet och hade sina egna familjer 

liksom hushåll på ägorna. Detta hörde samman med den nya yrkestiteln som man ser 

i källmaterialet runt 1800-talet, nämligen statarna. Statarna var i själva verket gifta 
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drängar med egna hushåll anställda på herrgårdarna. Statarna och övriga drängar 

kom att överta arbetsuppgifter som tidigare utförts av arrendebönder. Därför 

minskar antalet arrendebönder något över hela perioden. I övrigt bestod större delen 

av arbetsorganisationerna efter år 1800 av anställda med egna hushåll. Undantagen 

utgjordes av släktingar, ogifta adliga och borgerliga flickor som benämndes fröknar, 

demoiseller, jungfrur eller mamseller. Även övriga släktingar såsom änkor, 

guvernanter, hushållerskor och pigor var de som fortfarande ingick i herrgårdsägarnas 

egna hushåll. Det var alltså till största del de kvinnliga yrkena som fortfarande 

tillhörde hushållet runt 1800-talet. Detta har förstås en naturlig förklaring i att det 

ofta var de tjänster som utövades inomhus i mangården.  

 

Det blev även allt mer specialiserade yrkestitlar vid andra hälften av 1800-talet på de 

studerade herrgårdarna. Dessa återfanns främst på de större gårdarna, även om det 

var samma utveckling på samtliga herrgårdar. Av förklarliga skäl var det de större 

gårdarna som hade mer specialiserade yrkestitlar eftersom de helt enkelt var fler 

arbetare.  

 

Arbetarna på de studerade herrgårdarna präglades av en stor rörlighet, främst mellan de 

närliggande gårdarna, men också in till städerna. Pigor och drängar stannade i snitt i ett 

till två år för att sedan ge sig av till nästa gård eller stad. Detta blev allt mer påtagligt fram 

emot 1800-talet. Det tyder även på att det var svårt för herrgårdsägarna eller 

arrendatorerna att behålla arbetskraften på herrgårdarna. Liksom pigor och drängars 

möjlighet och frihet att flytta. Sedan har det varit svårt att utläsa orsaken till 

förflyttningen, huruvida det var frivilliga flyttar eller inte. Däremot tycks det bli en skillnad 

efter år 1810 då de flesta, främst familjerna, stannade allt längre på gårdarna i jämförelse 

med tidigare år. Det blev också vanligare under denna tid att familjer bodde tillsammans i 

sina egna hushåll på gårdarna. Detta skulle kunna vara en naturlig förklaring till att 

familjerna i genomsnitt stannade några år längre på gårdarna än tidigare. En egen 

reflektion har varit att förändringen i arbetsorganisationens utformning skulle kunna vara 

en medveten strategi av herrgårdsägarna. Med den nya utformningen menas att 

anställda hade möjlighet att bilda egna hushåll på ägorna och därmed bli mer bofasta. På 

detta vis kunde de få arbetskraften att stanna kvar längre tid på gården än tidigare. Det 
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kan också ha lett till att arbetare fick en större anknytning till platsen och kanske på detta 

vis även mer lojala till gården än tidigare.  Detta borde rimligtvis ha varit i 

herrgårdsägarnas intresse.  

 

Mina studerade herrgårdsägarfamiljer har varit något mindre än de herrgårdar som 

Åström studerat i sydöstra Finland. Jag har också sett att det fanns en stor del alternativa 

hushåll i form av en ensam ägare utan hustru och barn. Även ägare som var änkor och 

ägare som var gifta men utan barn. Liksom ägare utan egna barn men med adopterade 

barn. Den vanligaste familjen bestod av en husbonde, en herrgårdsfru och deras i 

genomsnitt två barn. Det tycks ha funnits fler barn mot slutet av 1700-talet och in på 

1800-talet jämfört med tidigare år. En möjlig förklaring till att det var färre barn i 

materialet i början av 1700-talet kan dels ha att göra med de många krig som Sverige var 

inblandade i vid denna tid som ledde till många ensamma änkor och dels att det var färre 

barn som överlevde i början av 1700-talet.  

 

När det kommer till skillnader mellan de adliga och de borgerliga herrgårdarna har jag 

funnit små skillnader. De skillnader jag sett utifrån källmaterialet är att de adliga ägarna 

hade fler anställda med yrken som anknyter till ett mer bekvämt leverne. De borgerliga 

hushållens organisationer var inte mindre men de hade en något annan fördelning av 

organisationen. De studerade borgerliga gårdarna hade mindre hushåll och större 

arbetsorganisationer i övrigt. De adliga undersökta hushållen var därav något större med 

fler yrken som krävdes inomhus i mangården och mina borgerliga gårdar hade fler 

anställda med specialiserade yrken såsom smeder, skräddare, murare, ladugårdsdrängar, 

deja och ladugårdspigor exempelvis. Alltså yrken som utövades utanför mangården på 

ägorna och anknöt till jordbruk eller hantverk. Ett undantag utgjordes av Lisjö som 

brukades av grosshandlaren Werner Groen och de följande åren av hans arvingar. Lisjö 

hade en mer differentierad arbetsstyrka än alla de andra studerade herrgårdarna och den 

största arbetsstyrkan. Även om man bortser från stångjärnsbruket med en stor 

arbetsorganisation. Groens hushåll var dock något mindre än de adliga hushållen. 

Förklaringen till Groens mindre hushåll kan finnas i att familjen inte var bosatta på Lisjö. 

Men Lisjös organisation bestod av en rad anställda som skulle kunna anknyta till ett mer 

luxuöst leverne.  
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Det som gör det problematiskt att komma med något övergripande resultat angående 

detta, är att de borgerliga hushållen var få till antalet i jämförelse med de adliga 

studerade hushållen. Ilmakunnas påstår att det var högadelns behov av att manifestera 

dess sociala ställning som gjorde att adelns arbetare hade mer definierade 

arbetsuppgifter. Jag har dock inte funnit samma tendens på mina studerade gårdar, jag 

har däremot sett att det förändrades på alla gårdar över tid. I början av 1700-talet fanns 

det endast drängar och pigor för att sedan vid slutet av 1700-talet, då arbetsstyrkan blev 

större, ha mer definierade sysslor. Där ser jag också en tydligare hierarki inom 

arbetsorganisationen. Vilket torde höra samman med att ökade inkomster möjliggjorde 

en större arbetsstyrka. Med hjälp av mitt material och dessa herrgårdar i Västmanland 

finns det alltså inget som tyder på att det var mer förekommande på de högadliga 

herrgårdarna, skillnaden berodde snarare på organisationens storlek och ökat välstånd i 

allmänhet.  

 

I avsnittet ägarelängder har jag funnit att de studerade herrgårdarna återger en varierad 

bild av herrgårdsägandet. Det följer härav inte den bild som tidigare litteratur har återgett 

med herrgårdar som traditionsbundna och ärvda till äldste sonen i flera generationer. De 

herrgårdar i min studie som ändock gått i arv i generationer tillhörde högadeln och de 

som bytte ägare ofta gjorde det inte. De som gick i arv en längre tid hade också 

sammanräknat större organisationer. Däremot var det endast i undantagsfall som de 

högadliga herrgårdarna gick i arv till äldste sonen. De gick i själva verket ofta i arv till 

döttrar, syskonbarn och barnbarn. De herrgårdar som bytte ägare ofta hade fler anställda 

med skilda och specialiserade arbetsuppgifter än de herrgårdar som gick i arv i 

generationer. De gårdar som gick i arv hade i sin tur fler anställda drängar och pigor. Det 

skulle i detta fall inte stämma överens med tidigare forskningsresultat. Med den tidigare 

forskningen menar jag exempelvis Ilmakunnas och Åström som menar att det var 

högadeln som anställde tjänstefolk med mer specialiserade yrken för manifestation och 

upprätthållandet av status.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de högadliga, och i de flesta fall större hushållen, på 

dessa studerade herrgårdar inte tycks ha haft generellt fler anställda med mer 

specialiserade yrken utan de hade snarare en någon annan fördelning av den mer 
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differentierade arbetsstyrkan. De specialiserade yrkena var mer inriktade på att 

möjliggöra ett luxuöst leverne. Samtidigt som de borgerliga herrgårdsägarna också hade 

en allt mer differentierad arbetsorganisation fram mot 1800-talet men denna var mer 

inriktad på hantverksmässiga specialiseringar med yrkesmän; till exempel smeder, 

murare, skräddare, skomakare och fiskare. I detta fall stämmer mina resultat överens 

med Ilmakunnas och Åströms resultat eftersom de adliga ägarna tycks ha haft andra 

prioriteringar än de borgerliga med sitt val av anställda och vice versa. De har exempelvis 

fler anställda i trädgårdarna och parkerna liksom anställda kuskar och lakejer et cetera. 

De har alltså anställda som skulle kunna knytas an till ett upprätthållande av status och 

inte av skäl som bidrar till några intjänade medel. Detta är snarare fallet vid mina 

studerade borgerliga gårdar eftersom de anställda där till största del bidrog till jordbruket 

på något vis. Det kan också vara så att de gårdarna som hade denna strategi var mer 

inriktade på jordbruk än andra adliga och högadliga gårdar.  

 

En egen reflektion angående skillnader mellan adliga och borgerliga herrgårdar har varit 

att det tycks ha funnits skillnader i strategier vid drivandet av en herrgård. Förklaringen 

tror jag går att finna i social status, bakgrund och även i hur många gårdar man ägde. Med 

skillnaden menar jag då skillnader i prioriteringar vid driften av gården bland annat i form 

av en något annan arbetsorganisation. 

 

Det tycks vara så att både herrgårdshushållen, ägarnas status i samhället och 

arbetsorganisationen hörde samman på så vis att hushållens storlek hörde samman med 

ägarnas ståndstillhörighet och prioriteringar. Prioriteringarna kan också ha haft samband 

med ägarnas status, precis som Ilmakunnas påstår angående högadelns syfte med dess 

konsumtion och arbetsorganisation. Arbetsorganisationen påverkade i sin tur hushållens 

storlek på så vis att arbetare till största del ingick i hushållet i början på 1700-talet. Med 

tiden förändrades detta dock som gjorde att hushållens storlek förändrades i och med att 

tjänstefolk bildade sina egna hushåll. På detta vis avskiljdes också tjänstefolket från 

herrgårdsägarna allt mer med början vid andra hälften av 1700-talet på de studerade 

herrgårdarna. Ägarnas ståndstillhörighet och status påverkade även i sin tur 

arbetsorganisationens storlek och utformning, eftersom de hade olika behov och 

produktioner. Herrgårdsägarnas val av utgifter blev självklart härtill påverkade av andra 
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faktorer än dessa. Exempelvis gårdens storlek, hur jorden såg ut, hur organisationen var 

utformad och vilken typ av ”produktion” man inriktade sig på. Hade man exempelvis mer 

åkermark eller större boskap så lär även detta ha gett utslag på prioriteringar. Vid en 

större undersökning av herrgårdarnas hushåll och arbetsorganisation i relation till 

ståndstillhörighet, ägandeförhållanden och arrende kan det vara möjligt att även 

inkludera herrgårdarnas produktioner, åkerarealer och boskapsstorlek. Vid en sådan 

undersökning går det att få än säkrare resultat genom att inkludera än fler herrgårdar, 

främst fler borgerligt ägda herrgårdar och arrende gårdar. På detta vis går det att få något 

mer jämförbara resultat.  

 

Med detta arbete hoppas jag ändock kunna bidra med kunskap som gör att det här 

outforskade området blir än mer intressant för vidare forskning. Där det finns möjlighet 

att studera herrgårdarnas hushåll och arbetsorganisation på ett djupare plan, på ett sätt 

som jag inte har kunnat göra inom ramen för denna C-uppsats. Syftet har därav varit att 

bidra med ny kunskap i ett outforskat område.  
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4.  Bilaga 1 

    

Herrgårdarnas storlek och ägare   
 
     

 
Årtal Mantal  Ägare Arrendator 

     Dåvö 1705 3 Lagercrona 
  1734 3 Lagercrona 
  1777 3 Hovstallmästare Baron Von Düben 
 

 
1810 3 Majoren Ribbing  

 
 

1849 3 Änkefru L. Aspelin i Stockholm 
 

     Hovgården 1705 1 & 1/2 Fru Charlotta Reutercrantz 
  1734 1 & 1/4 Fru Charlotta Reutercrantz 
  1777 1 & 1/4 Ryttmästare Goes 
 

 
1810 1 & 1/4 Kapten Plaan 

 
 

1849 1 & 1/4 Änkefru Aspelin 
 

     Stäholm 1705 15 & 1/2 Gustaf Gustafsson Reuter  
  1734 15 & 1/2 Gustaf Gustafsson Reuter  
  1777 15 & 1/2 Löjtnant Baron Sture 
 

 
1810 15 & 1/2 Arrendator P. Willson  1 

 
1849 15 & 1/2 Riddare Tham 

 
   

  Lisjö 1705 6 & 7/8 Horn 
  1734 6 & 7/8 Baron Fredrik Cedercreutz  
  1777 6 & 7/8 Grosshandlare och Br P. Werner Groen 
 

 
1810 6 & 7/8 Brukspatron Groen 

 
 

1849 6 & 7/8 Bergsrådet & riddaren Herr Groens arvingar  

   
  Tidö 1705 5 & 5/6 Oxenstierna/Arrendator Hagman 1 

 1734 5 & 5/6 Gabriel Oxenstierna  
  1777 5 & 5/6 Grevinnan Dohna Soops arvingar 
 

 
1810 5 & 5/6 Greve Ridderstolpe, mantalsskriven i Stockholm 

 
1849 5 & 5/6 Grosshandlaren Baron Karlson i Stockholm 

Barkarö socken  
 

12 & 2/3 
  Dingtuna socken 

 
3 

  
     Tärnö 1705 2 Under Tidö 

  1734 2 Oxenstierna 
  1777 2 Grevinnan Af Dohna Soop 
 

 
1810 2 Grevinnan Af Dohna Soop, Skriven i Stockholm      
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1849 2 Under Tidö, Arrendator 1 

     Stensjö 1705 1 & 7/8 Arrendator 1 
 1734 1 & 7/8 August Leijonschiöld  

  1777 1 & 7/8 Carl Creutz 
 

 
1810 1 & 7/8 Baron, Cornette Lovisin  

 
 

1849 1 & 7/8 Tunelius 
 

     St. Ekeby 1705 7 & 1/2 Reutercrantz 1 
 1734 7 & 1/2 Landshövding Nils Reuterholm 

  1777 7 & 1/2 Baron & Lagman Reuterholm i Sthlm 
 

 
1810 7 & 1/2 Överste Löjtnanten och riddare Herr Gerdten 

 
1849 7 & 1/2 Häradshövding Grandelius i Köping  

 
     Fiholm 1705 21 & 1/4 H. E livgeding  1 
 1734 21 & 1/4 H. Von Berchner  

  1777 21 & 1/4 Ridderstolpe 
 

 
1810 21 & 1/4 Ridderstolpe, mantalsskriven i Stockholm 

 
1849 21 & 1/4 Ridderstolpe, Stockholm  

 Dingtuna socken  
 

1 
  

     Wikhus 1705 6 Kungl. Rådet, Carl N 
  1734 6 Axel Gabriel Oxenstierna 
  1777 6 Dohna Soops arvingar  
 

 
1810 6 Arrendator Greve Stenbock i Stockholm  1 

 
1849 6 Ridderstolpe, (under Fiholm)  

 
    

Totalt 7 
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Käll- och Litteraturförteckning  

 
 
Otryckta källor  
 
 
ULA Landsarkivet i Uppsala 
 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Landskontoret. Jordeböcker för Strömsholms län: 
Munktorp, Lilla- och Stora Rytterne 1705, 1734, 1777, 1810 och 1849 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Landskontoret. Mantalslängder för Strömsholms län: 
Munktorp, Lilla- och Stora Rytterne 1705, 1734, 1777, 1810 och 1849 
 
 
 
Arkiv digital 
 
 
Husförhörslängder för Munktorps socken  
 
Munktorp AI:3  1738-1751 
Munktorp AI:4a 1751-1765 
Munktorp AI:4b 1751-1765 
Munktorp AI:6a 1775-1784 
Munktorp AI:6b 1775-1784 
Munktorp AI:8a 1797-1808 
Munktorp AI:8b 1797-1808 
Munktorp AI:9a 1809-1818 
Munktorp AI:9b 1809-1818 
Munktorp AI:12a 1837-1847 
Munktorp AI:12b 1837-1847 
Munktorp AI:13a 1847-1856 
Munktorp AI:13b 1847-1846 
Munktorp AI:13c 1847-1846 
 
 
Husförhörslängder  för Rytterne socken  
 
Rytterne AIb:2  1701-1741 
Rytterne Ala:3  1742-1775 
Rytterne Alb:3  1775-1786 
Rytterne Alb:5  1799-1809  
Rytterne Ala:6  1799-1809 
Rytterne Alb:6  1810-1822 
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Rytterne Ala:7  1810-1822 
Rytterne Alb:8  1833-1842 
Rytterne Ala:9  1833-1842 
Rytterne Alb:9  1843-1850 
Rytterne Ala:10 1843-1850 
Rytterne Alc:1   1851-1860 
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