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Förord 

Detta är min doktorsavhandling. Du läser just nu förordet, som är den del av avhand-

lingen som handlar om att författaren ska tacka människor. Jag kommer nu tacka så 

många människor att det kommer vara lite jobbigt om jag glömmer nån. Därför 

rekommenderar jag alla känsliga själar att inte läsa det här. 
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handledare professor Karin Sennefelt. Karin har handlett mig sedan uppsatstiden i 

Uppsala. Tack vare hennes skarpa öga för och omsorg om vetenskaplig kvalitet i 

varenda mening har mitt ibland osammanhängande jag tränats till att bli en, om än 

inte full-, så flerfjädrad forskare. Nils och jag har lärt känna varandra i Stockholm. 

Varje gång jag tvivlat på värdet i det jag håller på med har jag gått in på Nils kontor, 
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 Vid sidan av Karin och Nils finns många skickliga historiker som bidragit med 

goda synpunkter på mitt manus eller konverserat mig till nya insikter och uppslag. 

Främsta rummet intas av Charlotta Forss, min kontorsgranne sedan starten. Utan 

Lotta vet jag inte vad jag hade gjort. Jag hade förmodligen försökt hitta henne igen. 

Jag vill också särskilt nämna Kim Bergqvist, Josefine Berndt, Olof Bortz, Mari 
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gas, Göran Lindmark, Gustav Nyberg, Astrid Pajur, Per Gunnar Sidén, Anders Sjö-

brandt, Emma Pihl Skoog, Reuben Stålhammar, Lisa Svanfeldt-Winter, Harry 

Svensson, Martin Tunefalk, Henrik Ågren och Ann-Catrin Östman. Karin Carlsson 

får ett hedersomnämnande eftersom hon är så himla bra. 

 Det är inte bara forskarsamhället som ska ha mina tack. Att göra en avhandling 

handlar om mer än att tänka och skriva, och därför vill jag rikta ett varmt tack till: 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare för finansiering av avhandlingens färdigstäl-

lande, Linda Oja och resten av personalen på Landsarkivet i Uppsala för alla vagnar 

som körts fram och tillbaka, Johan Sjöberg på Uppsala universitets arkiv för alla 

handlingar man inte behöver vagn till, Emil Hansén för översättningshjälp, Nina 

Ramezani och min bästis Emelie Gustafson för annan översättningshjälp, Katarina 

och Frans-Henrik Schartau för det bästa arkivbesöket som någon någonsin fått er-

fara, Josefina Carlsson för grafisk magi, Lars Haulin och Johannes Jonsson för ovär-

derlig hjälp med det här med data och sånt, Västmanlands-Dala nation och Kura-

torskonventet för lån av kontor i hektiska stunder, Carina Seiberlichs vid Västergöt-

lands museum telefonröst för uppläsning av Degebergs matrikel (hela), Bengt Wal-

lén från Badelunda hembygdsförening för hjälp med en massa bilder och ännu mer 



 

kunskap, min granne Håkan Lindquist för att han aldrig blivit tackad i ett förord 

förut, forskarna inom projektet Se ståndssamhället! för att jag fick åka på konferens 
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1 Introduktion 

Den unge, hygglige sergeanten hade på fördäcket varseblifvit henne, som 
skilts ifrån sin moster, och det väckte hans uppmärksamhet, att hon vid 
afresan stått i en liten nätt fruntimmershatt af hvit kambrick, men efter en 
stund låtit hatten försvinna af hufvudet, visande sig i stället nu med en silkes-
schalett öfver hjessan, såsom ”jungfrur” bruka. Frågades alltså: var denna pas-
sagererska mamsell eller jungfru? och, i hvilketdera fallet, huru kom det sig, 
att hon bytt om hufvudbonad? [−−−] Efter en stunds ögnande på passagerar-
listan, befans hon heta Sara Videbeck, och vara glasmästardotter ifrån Lidkö-
ping. [−−−] Sergeanten tänkte så här: En glasmästardotter från Lidköping − 
det är en småstad, långt, långt bort ifrån Stockholm. En mamsell? på sätt och 
vis, ja. En borgardotter, dock af ringaste borgarklass. Ett intagande och märk-
värdigt mellanting! Landtflicka icke, bondflicka alls icke − men icke heller 
rigtigt af bättre klass. Hvad skall en sådan egentligen anses för? hvad kallas? 
Det är någonting outgrundligt i denna mellansort. Låt se − tag hit en biffstek!1 

 

Det går an är inte bara kvarlevan av den storm av anstöt som fick August Blanche 

att spotta Carl Jonas Love Almqvist i ansiktet. Det är också en unik inblick i en, om 

än fiktiv, 1800-talsmänniskas tankar om social status. Sergeanten ville veta vilken 

status Sara hade, huruvida hon var mamsell eller jungfru. För att avgöra det tog han 

ställning till en mängd faktorer: huvudbonad, hemort, faderns hantverk, avstånd från 

Stockholm etc. Projektet var sergeanten övermäktigt, för hur etablerade de väl av-

gränsade sociala kategorierna mamsell och jungfru än var, så hade han stött på ett 

mellanting, ett mellanting som inte bara var svårplacerat, utan som också uppmärk-

sammade sergeanten på att det här överhuvudtaget var en fråga. 

 Avsikten med föreliggande undersökning är att ta reda på i vilken utsträckning 

det förmoderna bruket att betrakta individen som en del av ett stånd överlevde i 

1800-talets omvälvande samhälle, när stånden förlorade mer och mer av sin politiska 

betydelse. För detta ändamål utforskar jag distinktionen mellan bonde och stånds-

person på den svenska landsbygden i allmänhet och i nio socknar kring Västerås i 

synnerhet. 

 När jag påstår att ståndsindelningen är förmodern menar jag att den är en produkt 

av människors sätt att vara och tänka innan de moderna idéerna slog igenom och 

successivt trängde undan det som inte passade in.2 Moderniseringen innefattar såväl 

                                                           
1 Carl Jonas Love Almqvist, Det går an (Stockholm: 1838), s. 7−9. 
2 Jag ansluter mig därmed till Leif Runefelts sätt att koppla loss modernitetsbegreppet från en 

fast periodisering och istället använda det på enskilda drag. Leif Runefelt, En idyll försvarad. 
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exempelvis industrialisering som agrar revolution.3 Forskningen kring övergången 

från det förmoderna till det moderna behandlade länge mest det modernas framväxt, 

medan det förmodernas konservativa krafter kom i skymundan.4 Eftersom jag stude-

rar ett förmodernt fenomens överlevnadstendenser i ett modernt sammanhang bidrar 

jag till utjämningen. 

 Tankemönster och uppfattningar framställer sig i min mening synligast i termer 

av kategorisering. Sättet vi sorterar företeelser på − vissa saker hör ihop, andra är 

olika − är nyckeln till att förstå hur vi agerar. Man kan tala om tydligt förmoderna 

sätt att kategorisera, sådana som genomsyrade det förmoderna samhället, men som 

idag skulle betraktas som konstiga. Ett sådant är kategoriseringen i stånd. I Sverige 

hade människor länge olika rättigheter och skyldigheter beroende på vilket stånd de 

tillhörde. Vissa privilegier upphörde redan under 1600-talet. Andra finns kvar än 

idag, men numera förknippas de inte längre med ståndsbegreppet. De stora, ekono-

miskt och politiskt betydande, privilegierna avskaffades emellertid successivt under 

en period motsvarande ungefär 1789−1872. Avskaffandet brukar kallas ståndssam-

hällets upplösning. Min undersökning är i huvudsak avgränsad till 1780−1900, med 

slutåret valt för att öppna upp för möjligheten att ståndsindelningen kan ha överlevt 

längre än vad man tidigare trott. 

1.1 Social stratifiering 

Jag nämner kategoriseringens centrala betydelse för förståelsen för vad stånd är och 

hur det uppfattats. En form av kategorisering som är särskilt viktig i studiet av den 

enskilda människans ståndstillhörighet är det som brukar kallas social stratifiering. 

Den mexikanske sociologen Rodolfo Stavenhagen beskriver begreppet på följande 

sätt. 

Med social stratifiering menar man vanligen den process som placerar indivi-
derna, familjer eller socialgrupper hierarkiskt på en stege, en del på högre och 
en del på lägre nivåer.5 

 

Stavenhagen använder stegmetaforen för att betona att stratifiering handlar om hie-

rarki. Den rysk-amerikanske sociologen Pitirim Sorokin, som var verksam innan 

Stavenhagen, kallar detta fenomen vertikal stratifiering, det som har att göra med 

                                                                                                                                        
Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800−1860 (Lund: 

Sekel, 2011), s. 240ff. 
3 Christer Ahlberger, Konsumtionsrevolutionen. 1. Om det moderna konsumtionssamhällets 

framväxt 1750−1900 (Göteborg: Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 1996), s. 11. 
4 Arno J. Mayer, The persistence of the old regime. Europe to the Great War (London: Croom 

Helm, 1981), s. 4. 
5 Rodolfo Stavenhagen, De sociala klasserna i jordbrukssamhället [Las clases sociales en las 

sociedades agrícolas, 1969], övers. Anita Sandberg (Lund: Zenit, 1974), s. 21. 
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”hierarchy, ranks, domination and subordination, authority and obedience, promot-

ion and degradation”, och skiljer det från horisontell stratifiering, som är skillnaden i 

verksamhet eller, som han själv beskriver det, ”interrelations free from such ele-

ments”.6 Denna distinktion är särskilt användbar när ståndscirkulation, alltså indivi-

dens rörlighet över stratifieringen, studeras.7 

 Social stratifiering har spelat en stor roll i de flesta samhällen i historien, och vad 

denna avhandling anbelangar torde det inte vara kontroversiellt att betrakta fenome-

net som tidlöst.8 Stratifiering kan göras på olika grunder i olika sammanhang, inte 

minst i olika samhällen och tidsepoker. Den debatt som förekommer bestrider 

knappast detta, utan handlar istället om vilka sociala skillnader som betyder något 

och hur de relaterar till varandra. De båda tyska sociologerna Karl Marx och Max 

Webers meningsskiljaktigheter är skolbildande i många av de aspekter som diskute-

ras.9 Marx menar att det är skillnaden mellan de stora kollektiven, klasserna, som 

betyder något, att dessa klasser existerar oavsett om individerna är medvetna om det 

eller inte, och att det är förhållandet till produktionsmedlen som definierar dem.10 

Weber accepterar produktionens betydelse för klassen, men utmanar bilden på två 

viktiga punkter: För det första är klass som kollektiv inget annat än många individer 

av tillräckligt lika förutsättningar för att klassgemenskap ska kunna uppfattas.11 För 

det andra är klassen bara en av tre former av sådan stratifiering: klass, parti och 

stånd. Med stånd avses här gemenskap grundad på anseende.12 Olika stratifierings-

typer existerar alltså enligt Weber parallellt, men tillerkänns vanligen olika värde. 

Den brittiske historikern David Cannadine kallar detta multipla identiteter.13 Marx 

förnekar inte att människor kan uppfatta andra stratifieringar än den i klasser, men 

ser dem som illusioner och tillerkänner dem inget vidare förklaringsvärde för sam-

hällsutvecklingen.14 

                                                           
6 Pitirim Sorokin, Social mobility (New York: Harper & Brothers, 1927), s. 7−9, citat 

från s. 8. 
7 Se t. ex.: Henrik Ågren, ”Herremän och bönder. En uppländsk ämbetsmannasläkts sociala 

rörlighet under 1600-talet och det tidiga 1700-talet”, i Karolinska förbundets årsbok (2006). 
8 Melvin M. Tumin, Social stratifiering. Olikheten, dess former och funktioner [Social Strati-

fication, 1967], övers. Egon Hansen (Stockholm: Aldus/Bonnier, 1971), s. 32−33. 
9 Sofia Ulver-Sneistrup, Status (Malmö: Liber, 2012), s. 22. 
10 Magnus Mörner, ”Classes, strata and elites. The social historian’s dilemma”, i Classes, 

strata and elites. Essays on social stratification in Nordic and Third World history (Göteborg: 

Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 1988), s. 6−7. Ulrika Holgersson, Klass. Fe-

ministiska och kulturanalytiska perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 20, 56f. 
11 Holgersson 2011, s. 63f. 
12 Ulver-Sneistrup 2012, s. 22f. Genom att kalla kollektivet Stand och invividens position 

ständische Lage anknyter Weber begreppsmässigt både till empiriskt laddade stånd och till 

det bredare status. I Sverige översätts Stand med statusgrupp och ständische Lage med status, 

sannolikt för att ståndsbegreppet här har en snävare betydelse. Weber 1983, s. 212–213. Mör-

ner 1988, s. 14. 
13 Holgersson 2011, s. 43. 
14 Holgersson 2011, s. 55, 57. 
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Under 1900-talet har Marx avfärdande av den subjektivt uppfattade stratifieringen 

som per definition viktig, kritiserats av bland andra historikerna E. P. Thompson och 

Gareth Stedman Jones.15 Jones, som brukar anses företräda historievetenskapens 

språkliga vändning, visar i en artikel om det brittiska arbetarpartiet hur klassförhål-

landen kan frambringa begrepp som i sin tur används i den politiska retoriken och 

slutligen resulterar i förändringar som direkt påverkar stratifieringen. Den sociala 

bakgrunden är indirekt en orsak till politiken, men inte den primära, utan det är den 

språkliga användningen av begreppen som betyder mest.16 

 Den amerikanska historikern Sarah Maza intar en medlande position mellan 

Marx och hans sentida kritiker i det att hon erkänner den marxistiska stratifieringen 

som objektiv och grundläggande, men lägger tonvikten av sin forskning på en språk-

ligt konstruerad överbyggnad.17 Maza, som lyfter fram självbilden framför den till-

skrivna identiteten, har blivit extra uppmärksammad genom att med utgångspunkt i 

detta hävda att den franska bourgeoisien aldrig existerat. 

 Ett vanligt tema inom stratifieringsteorin är att skilja på olika samhällsformer, 

antingen i tid eller i rum. Kastsamhällen, ståndssamhällen och klassamhällen skiljs 

ofta åt.18 Den skillnad Weber gör mellan klass och stånd har ytterligare en dimension 

utöver att tillsammans med parti fungera som parallella sätt att kategorisera männi-

skor: 

Ett samhälle skall kallas ”ståndssamhälle” då den sociala skiktningen i huvud-
sak sker efter statusgrupper [översättning från ”Stand”, förf:s anm.], ”klass-
samhälle” då den sker efter klasser.19 

 

De båda parallellt verkande stratifieringarna kan alltså enligt Weber mätas gentemot 

varandra, och förhållandet dem emellan avgöra samhällstypen. Denna modell är i 

min mening inte förenlig med premissen att stånd är subjektivt och klass objektivt, 

men är ändå värd att redogöra för, eftersom den gett upphov till ett synsätt som ge-

nomsyrat den svenska socialhistorien under en stor del av 1900-talet: uppfattningen 

om ståndssamhällets ersättande av klassamhället. Enligt Weber ligger skillnaden i 

stratifieringarna i att klass bygger på skillnad i produktion och dylika ekonomiska 

                                                           
15 E. P. Thompson, ”1700-talets engelska samhälle − klasskamp utan klass?” [Eighteenth-

Century English Society. Class Struggle without Class?, 1978], övers. Gunnar Gällmo, i 

Herremakt & Folklig kultur, red. Lars Magnusson (Stockholm: Författarförlaget, 1983), 

s. 157f. 
16 Gareth Stedman Jones, ”Why is the labour party in a mess?”, i: Gareth Stedman Jones, 

Languages of class. Studies in English working class history (Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 1984). 
17 Sarah Maza, The myth of the french bourgeoisie. An essay on the social imaginary 

1750−1850 (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2003), särskilt introduk-

tionen. 
18 Roland Mousnier, Social hierarchies 1450 to the present (London: Croom Helm, 1973), 

s. 21ff. Ulver-Sneistrup 2012, s. 19ff. 
19 Weber 1983, s. 213. Om översättningen, se: Weber 1983, s. 212–213. Mörner 1988, s. 14. 
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förutsättningar, medan stånd bygger på skillnad i konsumtion, det vill säga snarare 

ekonomiska följder.20 Den franske historikern Roland Mousnier gör en liknande 

uppdelning, men använder termerna ”social status” och ”economic hierarchy”.21 Den 

gemensamma nämnaren i olika sätt att skilja stånd från andra stratifieringstyper, är 

att stånd alltid är någonting som varit naturligt förr men sedan försvunnit och ersatts 

av det andra. Resonemanget har tydliga paralleller till förhållandet förmo-

dernt−modernt. Klassbegreppet har med tiden utvidgats till ett paraplybegrepp för de 

olika stratifieringarna.22 Detta ska, menar jag, inte bara ses som en följd av att det 

funnits behov av ett sådant begrepp, utan minst lika mycket som en följd av att både 

samhällsutvecklingen och det teoretiska tänkandets gång fört med sig att det moder-

na samhället inte kan betraktas som en så tydlig epok längre. 

 Civilstatus, kön och ålder kopplas av hävd inte samman med social stratifiering, 

trots att alla dessa aspekter haft viktiga roller i att konstruera makt- och statusförhål-

landen.23 Ifråga om kön är detta förhållande flitigt diskuterat inom forskarsam-

hället.24 Jag berör inte dessa aspekter av skillnad annat än när det är särskilt påkallat. 

1.2 Ståndssamhället i Sverige 

De stora sociologernas vana att se ståndsindelningen som en förmodern social strati-

fiering, ett avskaffat system som bygger på frånlagda principer, har förståeligt nog 

rönt stor framgång i Sverige, där termen stånd främst kommit att förknippas med de 

fyra politiska stånden och deras sociala motsvarigheter. Huruvida det senare beror 

på sociologernas inflytande över begreppet eller på den frekventa användningen av 

termen i 1800-talets representationsdebatt låter jag förbli osagt. Klart är i alla fall att 

ståndsbegreppet de senaste århundradena gått från att omfatta en mängd olika posit-

ioner i olika stratifieringssystem till att idag i princip enbart syfta på uppdelningen i 

adel, präster, borgare och bönder.25 Kekke Stadin kallar det sistnämnda fyrståndslä-

ran. 

Synen på de fyra stånden finns inte, såsom den lutherska treståndsläran, sam-
lad i en programskrift, men tankarna kring den återkom ofta och i olika vari-

                                                           
20 Weber 1983, s. 210−213. Mörner 1988, s. 14. 
21 Mousnier 1973, s. 16−17. 
22 För en historik över klassbegreppets användning, se: Holgersson 2011. 
23 Se t. ex.: Ann-Catrin Östman, Mjölk och jord. Om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett 

österbottniskt jordbrukssamhälle ca 1870−1940 (Åbo: Åbo akademis förlag, 2000), s. 29ff. 
24 Se t. ex.: Ann Ighe, I faderns ställe. Genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyn-

darinstitutionen ca 1700−1860 (Göteborg: Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs 

universitet, 2007), s. 37−38. Holgersson 2011, s. 24−25, 86f. 
25 Se t. ex. Sten Carlssons historik över termen ståndsperson. Sten Carlsson, Ståndssamhälle 

och ståndspersoner 1700−1865. Studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning 

(Lund 1949), s. 6ff. Ett exempel på en länge överlevande användning är i termen civilstånd, 

numera civilstatus. 
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anter i tidens politiska diskussion. Det som här kommer att kallas ”fyrstånds-
läran” var snarare en beskrivning av de faktiskt existerande riksdagsstånden 
och en motivering till ståndsindelningen, än en tankemodell.26 

 

Fyrståndsläran upprätthölls i lagstadgade privilegier.27 Inom svensk forskning är det 

därför vanligt att skilja ståndet från den ersättande klassen genom att peka på den 

förras beroende av privilegier och den senares friare förutsättningar.28 Därmed inte 

sagt att ståndets essens låg i lagtexten. Jag anser det rimligare att härleda kodifieran-

det till att den äldre kristendomen, inspirerad av grekisk filosofi, såg ”sociala, mate-

riella och kulturella skillnader” som ”gudomligt givna och nödvändiga”.29 Katekesen 

och privilegierna avskaffades inte utan anledning; de gick stick i stäv med idéer som 

höll stratifiering för någonting ont. I den förmoderna samhällsordningen ansågs 

skillnader av det här slaget vara av godo.30 

 Ståndsbegreppets avsmalnande till förmån för fyrståndsläran har medfört att 

forskarsamhället brukar skilja på politiska och sociala stånd. De politiska stånden 

var de fyra kollektiv av riksdagsmän som tillsammans utgjorde ständerna, rikets 

parlament. De sociala stånden var deras väljare och de människor dessa represente-

rade. Den politiska ståndsindelningen är flitigt studerad, inte minst med fokus på 

dess försvinnande.31 Även den sociala har stått mycket i fokus, men ifråga om dess 

upplösning är forskningen gammal och i behov av omvärdering. Göran Norrby ger 

ett viktigt bidrag med fokus på adeln, men på ett övergripande plan är Sten Carlsson 

fortfarande det stora namnet, med arbetet Ståndssamhälle och ståndspersoner från 

1949 som referensverk.32 

 Vad som kom först av det politiska och det sociala ståndet är oväsentligt för 

denna undersökning. Vad som försvann först är desto viktigare. Äldre historiker 

menar att de viktigaste politiska reformerna, såsom avskaffandet av frälseägarprivi-

legiet 1789 och ständernas fall 1865−1866, ska ses som ett formellt erkännande av 

reellt redan skedda materiella förändringar.33 Även om ingen direkt ifrågasatt värdet 

                                                           
26 Kekke Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige (Lund: Nordic Academic Press, 

2004), s. 21−22. 
27 Stadin 2004, s. 22. 
28 P. E. Fahlbeck, Stånd och klasser. En socialpolitisk öfverblick (Lund: Collin & Zickerman, 

1892), s. 42f. Ahlberger 1996, s. 11. ”Stånd”, i Nationalencyklopedin (NE), bd 17 (Höganäs: 

Bra böcker, 1995), s. 379. 
29 Holgersson 2011, s. 11. 
30 Maria Ågren, ”Makt- och rättsförskjutningar genom 1800-talets egendomsreformer”, i 

Historisk tidskrift 119:4 (1999), s. 684. 
31 T. ex.: Jan Christensen, Bönder och herrar. Bondeståndet i 1840-talets liberala represen-

tationsdebatt. Exemplen Gustaf Hierta och J P Theorell (Göteborg: Historiska institutionen, 

Göteborgs universitet, 1997). Jussi Kurunmäki, Representation, nation and time. The political 

rhetoric of the 1866 parliamentary reform in Sweden (Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000). 
32 Carlsson 1949. Göran Norrby, Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-

talets borgerliga samhälle (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2005). 
33 Kurunmäki 2000, s. 44f. T. ex.: Carlsson 1949, s. 1, 144. Carlsson 1962, s. 88. 
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av detta perspektiv kan den språkliga vändningen ses som utmanande dess hege-

moni, genom att lyfta fram retoriken som förklaringsfaktor.34 Mousnier menar att 

ståndssamhällen kan bestå länge och att det inte spelar någon roll ifall orsakerna till 

att det uppstått inte finns kvar.35 Parallellt med den språkligt vända forskningen står 

en nyare typ av materiellt inriktad forskningstradition, inom vilken konsumtion och 

manifestation är nyckelord. Leif Runefelt presenterar en jämförelsevis lös bild av 

ståndssamhället, där ståndsskrankorna ständigt behövde manifesteras för att kunna 

överleva.36 

 Sten Carlsson ansluter, liksom de samtida Sven Ulric Palme och Tom Söderberg, 

sig till Weber och Mousnier i att se ståndet som föregångaren till den friare, ekono-

miskt definierade klassen.37 Att Webers klassdefinition slog igenom så väl i Sverige 

kan ha berott just på att det tidigare funnits ett starkt ståndssamhälle.38 I likhet med 

Weber lägger Carlsson tyngden på individerna, och låter dessas egenskaper definiera 

kollektiven snarare än tvärtom. Stadin lyfter som jag nämner ovan istället fram kol-

lektivet som det viktiga. För Carlsson har ståndet i första hand varit en grupp männi-

skor som kunnat avgränsas socialt från andra grupper av människor.39 För Stadin har 

det istället varit en kollektiv enhet med ett särskilt syfte i samhället.40 Under 2000-

talet har forskningen flyttat fokus till 1800-talets politiska arena, där ståndsbegreppet 

användes flitigt och dramatiskt. Istället för klass ser man nu ståndets ersättare i den 

enhetliga nationen eller den fria individen.41 Den yngre forskningen präglas av kor-

tare undersökningsperioder och kvalitativa metoder, i motsats till de äldre social-

historikernas långa tidsperioder och kvantitativa metoder. Martin Tunefalk har dock 

nyligen åter breddat forskningsfältet tidsmässigt, men behållit greppet med kvalita-

                                                           
34 Kurunmäki 2000, s. 44f. Jfr: Jones 1984. 
35 Mousnier 1973, s. 24. 
36 Leif Runefelt, Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om 

konsumtion i Sverige 1730−1830 (Lund: Nordic Academic Press, 2015), s. 21f. 
37 Sven Ulric Palme, Stånd och klasser i forna dagars Sverige (Stockholm: Kooperativa för-

bundets förlag, 1947), s. 69ff. Tom Söderberg, Den namnlösa medelklassen. Socialgrupp två i 

det gamla svenska samhället (Stockholm: Bonnier, 1956), s. 10, 83. Sten Carlsson, 

Bonde−Präst−Ämbetsman. Svensk ståndscirkulation från 1680 till våra dagar (Stockholm: 

Prisma, 1962), s. 92f. 
38 Jones ser motsvarande förklaring för förhållandena i England. ”Unlike Germany, languages 

of class in England never faced serious rivalry from a pre-existing language of estates”. Jones 

1984, s. 2. 
39 Hos Carlsson tar det sig uttryck i att han mäter ståndssamhällets upplösning i termer av 

individers ståndscirkulation. Carlsson 1949, s. 2−3. 
40 Stadin talar istället om stånden som aktörer i sig. Stadin 2004, t. ex. s. 22f. 
41 Henrik Edgren, Publicitet för medborgsmannavett. Det nationellt svenska i Stockholmstid-

ningar 1810−1831 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2005), s. 78f. Anders Sundin, 

1809. Statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocess (Uppsala: Acta Uni-

versitatis Upsaliensis, 2006), s. 143ff. Anne Berg, Kampen om befolkningen. Den svenska 

nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780−1860 (Uppsala: 

Acta Universitatis Upsaliensis, 2011), s. 171f. Redan Fahlbeck såg den fria individen som 

ståndets efterträdare, men då som en del av en klass. Fahlbeck 1892, s. 42f. 
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tiva metoder. Tunefalk visar, genom att analysera personmedaljer, en övergång från 

ett korporationssamhälle av det slag Stadin beskriver till ett samhälle där individens 

insatser, främst inom vetenskap och handel, var långt viktigare och mer hyllade.42 

Individens roll i ståndssamhällets upplösning har alltså successivt omvärderats från 

att fungera som metod till att fungera som resultat. Detta synsätt gör stratifieringen 

av den enskilda individen än mer intressant, och öppnar en forskningslucka för stu-

dier kring förhållandet mellan individ och kollektiv i den sociala stratifieringen. När 

stånden betraktas som korporationer och individualismen är dess motsats, så finns 

det ett värde i att studera hur och i vilka sammanhang individer tillskrevs ståndstill-

hörighet under perioden när samhället omvandlades. Människors vanor förändras 

långsamt, och därför är det i den enskildes sätt att vara som uppfattningens föränder-

lighet bör sökas. 

1.3 Bönder och ståndspersoner 

I 1600- och 1700-talens svenska socialhistoria löper en knivskarp gräns mel-
lan två skilda samhällsgrupper eller kanske rättare två olika komplex av 
stånds- och yrkesgrupper. Man kan sammanfatta dem under beteckningarna 
bönder och herrskap, men dessa termer är varken uttömmande eller riktigt 
jämförbara i sammanhanget. Med bonde brukar man ju främst avse någonting 
ekonomiskt.43 

 

Etnologen Börje Hanssen var bland de första att på allvar uppmärksamma skillnaden 

mellan bönder och ståndspersoner som ett uttryck för ett sedan länge försvunnet 

ståndssamhälle. På senare tid har det uppmärksammats främst som en produkt av 

ståndspersoners sätt att kategorisera lokalbefolkning.44 Liknande uppdelningar i två 

strata förekommer i flera yngre arbeten, men som premiss snarare än som undersök-

ningsobjekt, och heller inte alltid som just motsättningar.45 

                                                           
42 Martin Tunefalk, Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650−1900 

(Lund: Nordic Academic Press, 2015). 
43 Börje Hanssen, ”Bönder och herrskap” [1952], i Åter till Österlen. En tidig mikrohistoria 

(Stockholm: Enheten för de areella näringarnas historia, 2010), s. 243. 
44 Eva Helen Ulvros, Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790−1870 

(Lund: Historiska media, 1996), s. 86. Peter Olausson, Gillbergaknaparna. En studie i den 

svenske storbondens habitus ca 1750−1850 (Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs 

universitet, 2007), s. 8f, 15f. Runefelt 2011, särskilt kap. 3. 
45 Torkel Jansson, Samhällsförändring och sammanslutningsformer. Det frivilliga förenings-

väsendets uppkomst och spridning i Husby-Rekarne från omkring 1850 till 1930 (Uppsala: 

Uppsala universitet, 1982), s. 57. Johan Sjöberg, Makt och vanmakt i fadersväldet. Studentpo-

litik i Uppsala 1780−1850 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2002), s. 162ff. Joakim 

Malmström, Herrskapen och den lokala politiken. Eds socken ca 1650−1900 (Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis, 2006), s. 12. 
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Relevansen i uppdelningen i bönder och ståndspersoner är alltså i forskningen tagen 

för given, men dess natur har studerats alldeles för litet. Forskningsläget är tudelat: 

Det finns herrskapsforskning och det finns bondeforskning, och båda spänner över 

många discipliner inom såväl humaniora som samhällsvetenskap. Det finns visserli-

gen internationell forskning, inte minst av den amerikanske historikern Jerome 

Blum, som belyser själva relationen mellan grupperna, men den bygger på att det 

förmoderna samhälle relationen fanns i hade en feodal struktur där bönder och 

ståndspersoner inte verkade sida vid sida, utan där ståndspersonen var överordnad 

bonden.46 Det faller sig därför naturligt att denna forskning, för svenska förhållan-

den, säger mer om vad som konstituerar grupperna för sig själva, än vad som konsti-

tuerar relationen dem emellan, något som alltså än mer bidrar till uppdelningen av 

forskningsläget. Det finns visserligen forskning om dylika förhållanden i Sverige, 

men den berör äldre tider och gör inte anspråk på att gälla för alla förhållanden i 

landet.47 

 De bönder och ståndspersoner som studeras i den här undersökningen var alla 

jordbrukare, med vilket jag avser brukare av mantalssatt jord. Detta är viktigt att ha 

i åtanke, eftersom det innebär en begränsning av begreppsomfånget.48 

1.3.1 Bönder 

Ägare, besittare eller innehafvare af hemman eller hemmansdel, då han sjelf 
deltager i göromålen på åker och äng, samt i lefnadssätt icke skiljer sig ifrån 
sina tjenare. Bönderne utgöra nu den del af folket, som man kallar Allmogen, 
till skilnad ifrån herremännen (adel, prester, borgare och ståndspersoner) samt 
simpla arbetare och löst folk.49 

 

På detta sätt avgränsade Anders Fredrik Dalin i sitt lexikon från 1800-talets mitt ett 

av flera av bondebegreppets omfång. Ett annat var ”Grof, dum och ohyfsad karl”, 

som Dalin menade låg bakom uttryck som ”Han är en riktig b.[onde], så rå och 

obarkad är han.”50 Definitionerna anknyter till många fenomen som brukar förknip-

pas med bonden: att bruka jord, att vara sin egen chef, att leva enkelt, att vara ocivi-

liserad, att vara en del av ståndssamhället. 

                                                           
46 T. ex.: Jerome Blum, The end of the old order in rural Europe (Princeton: Princeton Uni-

versity Press, 1978). 
47 T. ex.: Magnus Perlestam, Den rotfaste bonden − myt eller verklighet? Brukaransvar i 

Ramkvilla socken 1620−1820 (Lund: eget förlag, 1998), kap. 3. Anders Thoré, Akademibon-

dens plikt, universitetets rätt. Feodala produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 

1650−1790 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2001). 
48 Jfr t. ex.: Gadd 2000, s. 51. 
49 ”Bonde” art. 2a, i Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin, bd 1 (Stockholm: eget 

förlag, 1850−1853), s. 217. 
50 ”Bonde” art. 2d, i Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin, bd 1 (Stockholm: eget 

förlag, 1850−1853), s. 217. 
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Frågan vad en bonde är, vad som definierar bonden, har aldrig fått ett allmängiltigt 

svar. Problemet är så grundläggande att det inte ens råder konsensus kring huruvida 

det bestäms av vad det är eller vad det inte är.51 Bondebegreppet är långt mer använt 

än definierat i forskningen, vilket gör att det snarare bäst ringas in med hjälp av en 

idealtyp eller med konnotationer till andra begrepp, än med en definition. Det visar 

sig särskilt tydligt i det faktum att trebandsverket Bonden i svensk historia helt och 

hållet saknar en grundläggande definition av begreppet.52 Utifrån de studier jag tagit 

del av framträder tre sätt att tala om bonden som tycks ha varit så pass djupt rotade i 

samtiden att de olika rönen kan tolkas med dem som bas: För det första var bonden 

en symbol för standardmänniskan − för folket, i den mån man kan tala om ett sådant 

begrepp. I korporationstanken, ståndsindelningens kärna, var bondeståndet den stora 

massan av människor som inte genom privilegier var någonting bättre. För det andra 

levde och verkade bonden på landsbygden, inte i staden. För det tredje var bonden 

inte specialiserad, utan bedrev ”bondenäringar”, som var de näringar som inte skap-

ade någon annan eller bättre identitet. På sätt och vis är dessa tre bilder desamma. 

De handlar alla om att bönderna, i en förmodern samhällsordning, var de som inte 

lyftes fram som speciella. Jag vill poängtera att jag inte påstår att denna bild var 

allmängiltig och konstant, men att jag hävdar att alternativa bilder av bondeidentite-

ten alltid kan studeras som en rörelse från detta läge. 

 I citatet ovan framgår att Hanssen ser bonden som ”någonting ekonomiskt”.53 I 

ett sådant sammanhang är det vanligt att forskare avgränsar begreppet nedåt genom 

att konstatera att en bonde ska bruka mantalssatt jord.54 Denna distinktion förekom 

                                                           
51 Britt Liljewall, Bondevardag och samhällsförändring. Studier i och kring västsvenska 

bondedagböcker från 1800-talet (Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 

1995), s. 15f. Peter Henningsen, I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstød i 

enevældens Danmark. Volume 1 (Köpenhamn: Københavns Stadsarkiv, 2006), s. 117−118, 

207, 293. 
52 Enoch Ingers, Bonden i svensk historia. Del I (Stockholm: Lantbruksförbundets tidskrifts-

aktiebolag, 1949). Enoch Ingers, Bonden i svensk historia. Del II (Stockholm: Lantbruksför-

bundets tidskriftsaktiebolag, 1948). Sten Carlsson, Bonden i svensk historia. Del III (Stock-

holm: Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag, 1956). 
53 Hanssen 2010, s. 243. 
54 T. ex.: Christer Winberg, Folkökning och proletarisering. Kring den sociala struktur-

omvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen (Göteborg: E & B 

(distr.), 1977), s. 42. Ulla Rosén, Himlajord och handelsvara. Ägobyten av egendom i Kumla 

socken 1780−1880 (Lund: Lund University Press, 1994), s. 22. Carl-Johan Gadd, Den agrara 

revolutionen. 1700−1870 (Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet 

och Stiftelsen Lagersberg, 2000), s. 51 jämfört med s. 85. Sofia Holmlund, Jorden vi ärvde. 

Arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810−1930 (Stock-

holm: Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2007), s. 51. Ulf Jonsson diskuterar 

den ekonomiska definitionen av bonden på ett uttömmande sätt i: Ulf Jonsson, Jordmagnater, 

landbönder och torpare i sydöstra Södermanland 1800−1880 (Stockholm: Almqvist & Wik-

sell international, 1980), kap. III. 
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även i samtiden.55 Uppåt avgränsas det sällan i ekonomisk termer överhuvudtaget, 

men bönder beskrivs generellt sett som bedrivande familjejordbruk.56 Att bondebe-

greppet i första hand skulle vara ekonomiskt är dock långt ifrån självklart. Forsk-

ningen kring hur bonden uppfattades av sig själv och andra under 1800-talet visar 

snarare en kulturellt betingad identitet: Britt Liljewall visar hur bönder långt in på 

1800-talet definierade sig själva som grupp genom arbete och umgänge.57 Hon visar 

också hur de ur ståndspersonernas perspektiv sågs som en enhetlig massa, snarare än 

som individer.58 Staffan Johansson menar att 1700-talets skatteköp hjälpte bönderna 

att skapa sig själva som klass.59 Runefelt framhäver det konservativa och tradition-

ella, rädslan för nymodigheter, som utmärkande för bönderna, men som en fördom, 

bottnande i ståndspersonernas nyvunna intresse för jordbruket.60 Christer Ahlberger 

redogör för bönders medvetna strategi för att genom konsumtion skapa en identitet.61 

Han ansluter sig till den danske etnologen P. O. Christiansen, som hävdar att bönder 

som en del i utvecklandet av en yrkesidentitet under 1800-talet medvetet anammade 

delar av den borgerliga kulturen för att kunna avgränsa sig nedåt, mot de obesuttna, 

som dessförinnan ofta räknats till bondeståndets stora massa.62 Ahlberger hänvisar 

vidare till den tyske historikern Josef Mooser, som hävdar att bönder ända sedan 

1600-talet använt sig av vissa väl valda nymodigheter, inte för att härma ståndsper-

sonerna, utan för att skapa sin egen identitet. Ahlberger talar om förbondeligande, 

något som skulle ha pågått ännu på 1920-talet.63 Förbondeligandet var alltså inte en 

strävan mot att vara som man alltid varit, utan en strävan mot att behålla en gemen-

sam identitet, hur den än såg ut. 

 Frågan om bondeståndets kollektiva identitet väcker frågan om dess inre sociala 

stratifiering. Blum hävdar att status inom bondeståndet oftast konstituerades av 

                                                           
55 I Dalins definition ovan krävs innehav av ”hemman eller hemmansdel”, vilket i det väsent-

liga är samma sak som mantal. ”Bonde” 2a, Dalin. 
56 T. ex.: Göran Djurfeldt, Gods och gårdar. Jordbruket i sociologiskt perspektiv (Lund: 

Arkiv, 1994), s. 112f. Kirsti Niskanen, Godsägare, småbrukare och jordbrukets modernise-

ring. Södermanlands län 1875−1935 (Uppsala: Almqvist & Wiksell International, 1995), 

s. 75. Gadd 2000, s. 51−53. Göran Ulväng, Herrgårdarnas historia. Arbete, liv och bebyg-

gelse på uppländska herrgårdar (Uppsala: Hallgren & Björklund, 2008), s. 41ff. Thomas 

Lindkvist, ”Bonden i lagen”, i Agrarhistoria på många sätt. 28 studier om människan och 

jorden (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2009), s. 57. Denna uppfattning 

bygger till stor del på den brittiske sociologen Theodor Shanins bondedefinition. Se t. ex.: 

Christer Persson, Jorden, bonden och hans familj. En studie av bondejordbruket i en socken i 

norra Småland under 1800-talet, med särskild hänsyn till jordägande, sysselsättning och 

familje- och hushållsbildning (Stockholm: Stockholms universitet, 1992), s. 15f. 
57 Liljewall 1995, s. 313. 
58 Liljewall 1995, s. 291. 
59 Staffan Johansson, Gods och gårdar, bönder och herrar. Friköp och godsdrift i Halmstads 

härad 1815−1880 (Växjö: Institutionen för humaniora, Växjö högskola, 1997), s. 15. 
60 Runefelt 2011, kap. 3.  
61 Ahlberger 1996, s. 119ff. 
62 Ahlberger 1996, s. 126. 
63 Ahlberger 1996, s. 127, 150−152. 
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jordmängden.64 Stadin framhäver istället vikten av att äga sin jord.65 Henrik Ågren 

lyfter fram de lokala förtroendeuppdragen.66 Den forskning rörande social stratifie-

ring inom bondeståndet som producerats för svenska förhållanden behandlar nästan 

uteslutande skillnader i den materiella basen, snarare än uppfattade skillnader.67 

1.3.2 Ståndspersoner 

Person, tillhörande något af de stånd i samhället, hvilka anses äga mera bild-
ning och hyfsning än allmogen och den arbetande klassen.68 

 

Dalins definition av ståndspersonen visar att detta begrepp har kantats av samma 

svårigheter att ringa in, som bondebegreppet har. Det förfinade sättet framstår som 

betydelsefullt, men det som lyser igenom som det viktigaste i definitionen är att det 

inte är fråga om allmoge. Hanssen fångar detta sätt att definiera relativt i termer av 

pagant och urbant. För ståndspersonerna var bönderna någonting främmande, och 

de tillskrev dem ett sätt att vara som Hanssen kallar pagant. För bönderna var 

ståndspersonerna någonting främmande, och de tillskrev dem ett annat sätt att vara, 

som Hanssen betecknar som urbant. Begreppen har bara en funktion i relationen 

mellan grupperna. I sig själva kunde grupperna visa på helt motsatta tendenser.69 

Med detta synsätt är det möjligt att förklara hur den enskilda bonden, trots exempel-

vis jordbrukstekniska framsteg, kunde förbli bonde. 

 Inom ståndspersonsforskningen är den finske historikern Kaarlo Wirilander nes-

tor. I sin herrskapsmonografi Herrskapsfolk tecknar han en detaljerad bild av den 

finländske ståndspersonen.70 Verket är svagt förankrat i empiri, särskilt sett till att 

det innehåller många uttalanden om människors tankar och motiv i historisk tid, men 

                                                           
64 Blum 1978, s. 95. 
65 Stadin 2004, s. 266. 
66 Ågren 2006, s. 61. 
67 T. ex.: Maths Isacson, Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680−1860. Bondeklas-

sen i By socken, Kopparbergs län (Uppsala: Uppsala universitet, 1979). Carl-Johan Gadd, 

Järn och potatis. Jordbruk, teknik och social omvandling i Skaraborgs län 1750−1860 (Göte-

borg: Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet, 1983). Janne Backlund, 

Rusthållarna i Fellingsbro 1684−1748. Indelningsverket och den sociala differentieringen av 

det svenska agrarsamhället (Uppsala: Uppsala universitet, 1993). Jonas Lindström, Distribu-

tion and differences. Stratification and the system of reproduction in a Swedish peasant com-

munity 1620−1820 (Uppsala: Universitetsbiblioteket, 2008). 
68 ”Ståndsperson”, i Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin, bd 2 (Stockholm: eget 

förlag, 1850−1853), s. 478. 
69 Börje Hanssen, Österlen. Allmoge, köpstafolk & kultursammanhang vid slutet av 1700-talet 

i sydöstra Skåne (Stockholm: Gidlund i samarbete med Institutionen för folklivsforskning, 

1977), s. 411f. 
70 Kaarlo Wirilander, Herrskapsfolk. Ståndspersoner i Finland 1721−1870 [Herresväkeä. 

Suomen säätyläistö 1721−1870, 1974], övers. Eva Stenius (Stockholm: Nordiska museet, 

1982). 
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forskarsamhället har i stort haft överseende med detta, sannolikt eftersom beskriv-

ningarna är så träffande. Man kan se Wirilanders arbete som en samling hypoteser, 

som i slutändan vanligen bekräftas. Wirilander ser ståndspersonen som en integrerad 

del av ståndssamhället, med andra ord som ett förmodernt fenomen.71 En motsatt 

ståndpunkt intas av Palme, Söderberg och Pontus Erland Fahlbeck, som ser stånds-

personerna som ett tidigt uttryck för det nya klassamhället.72 Sten Carlsson förhåller 

sig tämligen neutral i frågan, men visar empiriskt hur ståndspersonsbegreppet för-

svann tillsammans med de sista privilegierna.73 

 I sentida forskning ges de i Dalins definition centrala ståndspersonsidealen − det 

bildade, det belevade, det förfinade − en central plats, som föremål för konsumtion 

och manifestation. Ofta är det adeln, inte minst en adel i självhävdelsebehov, som 

står i fokus.74 Gudrun Andersson studerar det högre borgerskapets dylika tendenser 

till att manifestera sig som lokal elit.75 Inom detta fält är studiet av herrgårdskultur 

en viktig del. Denna aspekt av ståndspersonen, att den ståndsmässiga människan hör 

samman med den ståndsmässiga gården, för tankarna till det feodala samhälle som 

beskrivs av Blum, men stannar halvvägs fram, i och med att herrgårdarnas övergång 

i bondehand uppmärksammas och ses som ett av de främsta tecknen på herrgårds-

kulturens fall.76 

1.3.3 Bönder och ståndspersoner i moderniseringen 

Av forskningsläget att döma är själva skillnaden mellan bönder och ståndspersoner 

det viktigaste kriteriet för att definiera grupperna i sig, även i en period av ständig 

förändring av förutsättningarna; det Ahlbergerska förbondeligandet byggde inte på 

fasta punkter utan på upprätthållet avstånd. Som jag nämner i avhandingens början 

är syftet med min undersökning att ta reda på hur länge bönder och ståndspersoner 

var just bönder och ståndspersoner, och med stöd i tidigare forskning innebär detta 

alltså att jag studerar distinktionen i sig och tar reda på när den försvann, varför den 

försvann och vad den ersattes av. 

                                                           
71 Wirilander 1982, s. 9ff, 29f. Se även: Runefelt 2015, s. 21. 
72 Fahlbeck 1892, s. 52−53. Palme 1947, s. 77. Söderberg 1956, s. 7, 83. Jfr även: Sven-Erik 

Åström, Ståndssamhälle och universitet. Universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbot-

ten 1722−1808 (Helsingfors: 1950), s. 23. 
73 Carlsson 1949, s. 280. 
74 T. ex: Norrby 2005. Marie Steinrud, Den dolda offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i 

1800-talets svenska högreståndskultur (Stockholm: Carlsson, 2008). Peter Ullgren, Godsherr-

skapen och kyrkan. Krapperups relationer till Brunnby kyrka ca 1748−1900 (Nyhamnsläge: 

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, 2009). 
75 Gudrun Andersson, Stadens dignitärer. Den lokala elitens status- och maktmanifestation i 

Arboga 1650−1770 (Stockholm: Atlantis, 2009). 
76 Anna-Maria Åström, ’Sockenboarne’. Herrgårdskultur i Savolax 1790−1850 (Helsingfors: 

Svenska litteratursällskapet i Finland, 1993), t. ex. s. 51−53. Ulväng 2008, s. 58ff. Runefelt 

2011, s. 28f, 87f. 
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Relationen mellan bönder och ståndspersoner kan delas upp på två olika fält, ef-

tersom stratifieringen är totalt omvänd dessa fält emellan. Å ena sidan finns det 

anledning att tala om ett socialt fält, där ståndspersonen, på sätt som forskningsläget 

visar, stod högre än bonden.77 Å andra sidan fanns ett politiskt fält, där bonden var 

representerad, medan en stor del av ståndspersonerna var väl medvetna om att de 

inte var det. I sistnämnda fall talar man i forskningen ofta om ofrälse ståndspersoner 

för att lyfta fram de orepresenterade, men jag anser denna term vara överflödig. Det 

intressanta är att det negativa definierandet, tendensen att bli definierad utifrån vad 

man inte är, alltid är mer påtaglig hos den högre ställda. Som politiskt stånd definie-

rades bondeståndet till stor del av att inte ha de privilegier som andra hade, och där 

var motståndet mot ståndspersonsinfluenser länge en het fråga.78 Socialt var stånds-

personerna en inbördes mycket heterogen grupp, men de hade det gemensamt att de 

var något annat än de ur deras perspektiv exotiska bönderna.79 Bönder och stånds-

personer var alltså på sätt och vis varandras motsatser på två helt motsatta sätt. Ändå 

fanns i inget av dessa fält någon formell skillnad mellan grupperna, ingen given 

gränsskapare. Därmed inte sagt att man inte försökte skapa definitioner. Vid 1700-

talets riksdagar gjordes försök i bondeståndet, genom att diskvalificera riksdagsmän 

med peruk, puder och ståndsmässig vagn. Dessa förbud kunde dock kringgås.80 

 Det råder, som jag nämner ovan, delade meningar i forskningen kring huruvida 

den orepresenterade ståndspersonen ska ses som ett förmodernt eller ett modernt 

fenomen. Detta problem kan kopplas till den asymmetriska relationen. Runefelt ser, 

till skillnad från Söderberg, i huvudsak förmoderna drag hos ståndspersoner under 

1800-talets första hälft.81 Det faktum att Söderberg i anförda arbete talar om poli-

tiska förhållanden torde vara förklaringen till att resultaten är olika.82 I det politiska 

fältet strävade den orepresenterade ståndspersonen efter att bli representerad, och då 

är det inte så konstigt att han kämpade för en ny samhällsordning. Där var distink-

tionen gentemot bönderna inte större än den gentemot adel och prästerskap.83 I lo-

kalsamhällets umgängesliv hade samma orepresenterade ståndsperson en god ställ-

ning, levde sida vid sida med prästerskap och i viss mån adel, och då är det inte så 

                                                           
77 Hanssen menar visserligen att bonden saknade intresse för ståndspersonens livsstil, men 

även om så var fallet torde det inte ha påverkat bondens syn på ståndspersonen som högre 

stående. Hanssen 2010, s. 244−247. 
78 Ragnar Olsson, Riksdagsmannavalen till bondeståndet under den senare delen av frihetsti-

den (1740−1772) (Lund: Gleerup, 1948), s. 94ff. Söderberg 1956, s. 83. Carlsson 1949, s. 

281ff. Christensen 1997, s. 107. 
79 Winberg 1977, s. 41. Ulvros 1996, s. 86f. 
80 Olsson 1948, s. 96−97. Se även exemplet Olof Olofsson i: Carlsson 1962, s. 90. 
81 Runefelt 2011, s. 243f. 
82 Tom Söderberg, Två sekel svensk medelklass. Från gustaviansk tid till nutid (Stockholm: 

Bonnier, 1972), s. 145f. 
83 När många tidigare orepresenterade grupper under 1800-talets första hälft successivt fick 

tillträde till riksdagarna skedde det rentav till stor del genom att de släpptes in i bondeståndet. 

Christensen 1997, s. 127ff. 
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konstigt att han kämpade för den gamla samhällsordningen.84 Att jag i föreliggande 

undersökning väljer att se det förmoderna i ståndspersonen, beror på att jag studerar 

honom som ena parten i en förmodern skillnad, som socialt överordnad bonden i 

agrarsamhället. 

 På det sociala fältet försökte ståndspersonerna måhända inte aktivt förändra sam-

hället, men de var ändå tvungna att anpassa sig till nya förhållanden. Å ena sidan 

medförde ideologiska strömningar synen på jordbruket som något som ståndsperso-

nen själv kunde ägna sig åt, istället för att lämna näringen till bönder.85 Å andra 

sidan ökade framåt 1800-talets mitt antalet exceptionellt förmögna bönder.86 Hur 

ståndspersonerna agerade i relation till detta har mig veterligen inte studerats. Sten 

Carlsson talar om herrebönder. 

Böndernas frammarsch under 1800-talet ledde till att klyftan mellan stånds-
personerna och den besuttna allmogen blev mindre än förr. I samband därmed 
tillväxte antalet ”herrebönder”, dvs. jordbrukare som stod på gränsen mellan 
herrar och bönder. Deras roll i tidens politiska och sociala liv var ingalunda 
obetydlig.87 

 

Som herrebönder räknar Carlsson dessa förmögna bönder, men också de ståndsper-

soner som helt och hållet ägnade sig åt jordbruk. Han tillskriver dem helt olika iden-

titeter, vilket gör herrebondeetiketten tillsynes meningslös.88 Den har dock ett stort 

metodiskt värde, eftersom det i båda fallen rör sig om människor med osäker stånds-

tillhörighet, människor som frivilligt eller ofrivilligt utmanade de förmoderna struk-

turerna, vilket i princip är vad denna avhandling handlar om. Jag återkommer till hur 

herrebondebegreppet kan användas på ett produktivt sätt. 

 Såväl ståndspersonernas ökade intresse för jordbruk som framväxten av en för-

mögen bondeelit kan betraktas som aspekter av moderniseringen, eftersom de båda 

var effekter av demografiska, ekonomiska och intellektuella processer som är svåra 

att bena upp ifråga om orsak och verkan. Framgångar i det engelska jordbruket ledde 

under 1700-talets andra hälft till att näringen fick större uppmärksamhet bland intel-

lektuella. Efter att tidigare ha stått under ståndspersonernas värdighet, blev jordbruk 

plötsligt på modet även inom sådana kretsar.89 Modet höll i sig länge, och resulte-

                                                           
84 Se t. ex.: Runefelt 2011, s. 20. 
85 Nils Holmberg, Medelklassen och proletariatet. Studier rörande 1840−1841 års riksdag 

och dess förutsättningar i svenskt samhällsliv (Lund: 1934), kap. I, särskilt s. 27. Norrby 

2005, s. 160ff. 
86 Carlsson 1962, s. 88f. Hans Seyler, Hur bonden blev lönarbetare. Industrisamhället och 

den svenska bondeklassens omvandling (Lund: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 

1983), s. 77f. 
87 Carlsson 1962, s. 88. 
88 Carlsson 1962, s. 88−91. 
89 Gadd 2000, s. 211−212. 
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rade så sent som vid 1800-talets mitt i inrättandet av lantbruksinstituten.90 Runefelt 

menar att modet hade en motor i att ståndspersonerna genom att ägna sig åt jordbruk 

i större skala än vad bönderna generellt sett kunde, strävade efter att upprätthålla den 

gentemot dessa överordnade sociala ställningen.91 Bondeelitens framväxt brukar 

tillskrivas en helt annan förklaring. Ett nytt sätt att se på ägande och på juridik i 

allmänhet ledde till trygghet nog för bönder med rätt förutsättningar att börja inve-

stera i förbättringar.92 Redan vid 1800-talets början byggde vissa bönder, främst 

självägande, mer representativa bostäder än vad som tidigare varit brukligt för stån-

det.93 Materiella förändringar av detta slag skedde sida vid sida med sociala sådana. 

Dalins påstående att bonden ”i lefnadssätt icke skiljer sig ifrån sina tjenare” urvatt-

nades hos välbärgade bönder, som socialt distanserade sig från tjänstefolket.94 

Liljewall visar genom sina studier av bondedagböcker hur bondeståndets identitet 

förändrades under 1800-talet. Hon ser titulaturen som en viktig markör för identite-

ten och visar hur en redan långt uppluckrad ståndsgemenskap mer och mer ersattes 

av samhörighet som baserades på näring och ägorättsliga förhållanden.95 Erik Örjan 

Emilsson hävdar att hemmansägarna som grupp övertog bondeståndets kollektiva 

identitet, och att de icke självägande bönderna, som han menar var fattigare under 

1800-talet, lämnades i periferin. Han ser detta som en effekt av den individualisering 

som marknadsekonomin innebar, och som gjorde rika bönder mindre benägna att 

identifiera sig med fattiga.96 

 I förlängningen, till stor del under 1800-talet, kulminerade moderniseringen av 

jordbruket i bland annat stordrift och skiftesförrättningar. Med stordrift avses bru-

kande av förhållandevis mycket jord i kapitalistiskt syfte snarare än enbart för den 

egna försörjningen. Det faktum att jordbruk blev på modet, men även exempelvis 

bättre kommunikationer, ledde till att godsherrar avhyste underlydande landbor för 

att istället låta bruka hela godset från huvudgården eller genom torpare. Antalet 

bönder minskade därmed kraftigt, och de största gårdarna blev ännu större.97 Skiftes-

förrättningarna gällde byarna. Byn var den kollektiva enhet som utgjordes av ett 

antal gårdar samlade tillsammans, vanligen på så vis att gårdarnas tomter låg intill 

varandra, och deras markinnehav låg splittrat i olika skiften, så alla gårdar hade del i 

samma gärden, ängar och utmarker. Genom så kallade skiftesförrättningar under 

                                                           
90 Carl-Johan Gadd, ”Storjordbruken och den första varaktiga lantbruksundervisningen i 

Sverige: Edvard Nonnens Degeberg”, i Mellan bronssköld och JAS-plan − glimtar av Lid-

köpingsbygdens historia, red. Erik Holmström (Lidköping: Lidköpings kommun, 1996). 
91 Runefelt 2011, s. 135. 
92 Gadd 2000, s. 13−14, 191f. Erik Örjan Emilsson, ”Jordbrukets kommersialisering och 

splittringen av bondeståndet. Odalbondemyt och marknadsproduktion”, i Aktuellt om historia 

2007:2, s. 9−10, 19. 
93 Göran Ulväng, Hus och gård i förändring. Uppländska herrgårdar, boställen och bondgår-

dar under 1700- och 1800-talens agrara revolution (Hedemora: Gidlund, 2004), s. 210ff. 
94 ”Bonde” 2a, Dalin. Seyler 1983, s. 86−87. 
95 Liljewall 1995, kap. 20. 
96 Emilsson 2007, s. 20. 
97 Gadd 2000, s. 211ff. 



 

 

 

31 

främst 1800-talet kunde byns gårdar byta skiften med varandra för att få sin egen 

mark någorlunda samlad. Även bebyggelsen kunde då splittras, eftersom gårdar som 

fått sin mark samlad i byterritoriets utkanter i regel flyttade sina hus dit.98 Skiftesför-

rättningarna lyfte alltså fram gårdarnas betydelse framför byns. Det brukar ses som 

ett uttryck för individualismen, samma idéströmning som kan sägas ha föranlett den 

nya synen på ägande.99 En samlad egendom kunde hanteras självständigt på ett sätt 

som inte var möjligt i ett skifteslag, där ägande av en gård på sätt och vis snarare var 

att betrakta som delägande i en by.100 Till skillnad från exempelvis Frankrike fanns i 

Sverige dock en acceptens för att staten kunde lägga sig i ägandet, till exempel när 

det kom till skiftesförrättningar.101 I äldre forskning framhävs motståndet mot skif-

tesreformerna, som var statens påbud om skiftesförrättningar, men Ronny Pettersson 

visar att denna bild är överdriven.102  

 Under 1800-talets andra hälft industrialiserades Sverige på allvar. Detta innebar 

visserligen att jordbruket på många sätt effektiviserades, men framför allt att dess 

storhetstid var över. Nu riktades de bildade blickarna åt andra håll istället, och den 

jordbrukande andelen av befolkningen blev mindre och mindre.103 Antalet självstän-

diga jordbrukare ökade dock, sannolikt till följd av att många större gårdar splittra-

des i ett slags småjordbruk, så kallade egnahem.104 Jordbrukets begynnande nedgång 

från platsen som rikets främsta näring speglas i att begreppet förmögenhet dittills 

varit mer eller mindre synonymt med jordtillgångar, men att det nu utvidgades till att 

omfatta även handel och industri.105 

                                                           
98 Mats Hellspong, ”Byar och herrgårdar” i Land och stad. Svenska samhällen och livsformer 

från medeltid till nutid, red. Mats Hellspong & Orvar Löfgren (Malmö: Gleerup, 1994), 

s. 54ff. 
99 Hilding Pleijel, Husandakt, husaga, husförhör och andra folk-livsstudier (Stockholm: Dia-

konistyrelsens bokförlag, 1965), s. 91f. Pablo Wiking-Faria, Freden, friköpen och järnplo-

garna. Drivkrafter och förändringsprocesser under den agrara revolutionen i Halland 

1700−1900 (Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2009), s. 

273. 
100 Winberg 1977, s. 39. 
101 Ronny Pettersson, Laga skifte i Hallands län 1827−1876: Förändring mellan regeltvång 

och handlingsfrihet (Stockholm: Almqvist & Wiksell international, 1983), s. 348f. 
102 Ronny Pettersson, Ett reformverk under omprövning. Skifteslagstiftningens förändringar 

under första hälften av 1800-talet (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 

2003), s. 121−126. 
103 Mats Morell, Jordbruket i industrisamhället. 1870−1945 (Stockholm: Natur och kultur/LT 

i samarbete med Nordiska museet och Stiftelsen Lagersberg, 2001), s. 11f. 
104 Morell 2001, s. 35f. Jfr: Seyler 1983, s. 86. Om egnahem, se: Nils Edling, Det foster-
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105 Tom Söderberg, Det svenska näringslivets stora omvandling (Malmö: Bonnier, 1946), 
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1.4 Människan och omgivningen 

Ställningstagandet att den sociala stratifiering som människor faktiskt kategoriserar 

efter är viktigare än en på teoretisk grund konstruerad sådan, gör att jag ansluter mig 

mer till de yngre språk- och konsumtionsströmningarna än till weberianerna. Mitt 

fokus på den enskilda individen istället för på den offentliga retoriken gör dock att 

jag måste ta vägar som också kan ta hänsyn till de materiella förutsättningarna och, 

framför allt, till relationen mellan individ och förutsättningar. Därför strukturerar jag 

undersökningen utifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus idéer om förhållan-

det mellan människan och hennes omgivning. Bourdieus begreppsapparat är inte 

tänkt att fungera abstrakt, det vill säga för sig självt, utan är anpassad för att sättas in 

i ett konkret sammanhang, som på så vis sorteras på ett sätt som gör analyser frukt-

bara.
106

 Nedanstående redogörelse är därför endast introducerande. 

 Bourdieu kritiserar Webers fasta uppdelning i stånd och klass och menar att kul-

turell och materiell ställning kan mätas på samma sätt.
107

 Med kapital avser Bour-

dieu människans eller gruppens olika slags tillgångar: examenstitlar, vänner, kun-

skap, sångtalang, joggingskor, rösträtt, mittbena.108 Med fält avses sammanhanget 

man verkar i, ett sammanhang som avgränsas och får sin mening utifrån att olika 

kapital har olika värde på olika fält.109 I ett politiskt val har rösträtten stort värde, 

medan joggingskorna inte är lika väsentliga. Man kan också tänka sig att vännerna 

har betydelse, särskilt om de också har rösträtt. Om just denna röstande församling 

är svag för skönsång och lättövertalad med en liten serenad, så har även sång-

talangen ett högt värde. Allt detta medan joggingskorna och mittbenan tiger still. På 

festen efteråt, när det ska raggas, är det genast mittbenan och joggingskorna som 

spelar roll, om nu dessa attribut skulle locka. Det kapital som spelar roll inom ett 

visst fält är inom detta fält symboliskt.110 

 Grundidén i den del av Bourdieus sociologi som jag relaterar till, är att männi-

skans frihet att tänka, tycka och bete sig är starkt begränsad, enligt en viss princip. 

Idén bottnar i Bourdieus strävan efter att ge en förklaring till vissa empiriskt iakt-

tagna regelbundenheter, exempelvis att arbetarklassbarn som vuxit upp vanligen 

skaffar arbetarklassjobb.111 Principen är att människans erfarenheter av omgivningen 

− det må vara kapital eller annat − lagras i henne och bidrar till vad Bourdieu kallar 

                                                           
106 Donald Broady, ”Kapital, habitus och fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus socio-

logi”, opublicerad arbetsrapport (Stockholm: UHÄ, 1989), s. 3. 
107 Holgersson 2011, s. 30−31. 
108 Ulver-Sneistrup 2012, s. 31. Robert Moore, ”Capital”, i Pierre Bourdieu. Key concepts, 

red. Michael Grenfell (Abingdon: Routledge, 2014), s. 101f. 
109 Pierre Bourdieu, ”Några egenskaper hos fälten” [Quelques propriétés des champs, 1980], i 

Texter om de intellektuella, övers. Mats Rosengren (Stockholm: B. Östlings bokförlag, 1992), 

s. 43. 
110 Broady 1989, s. 7ff. Ulver-Sneistrup 2012, s. 31. 
111 Karl Maton, ”Habitus”, i Pierre Bourdieu. Key concepts, red. Michael Grenfell (Abingdon: 

Routledge, 2014), s. 50. 
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habitus.112 Habitus är Bourdieus beteckning för den aspekt av människan som upp-

fattar och agerar gentemot omgivningen utifrån sina erfarenheter av den, och på så 

vis utökar dessa erfarenheter. Bourdieu kallar det ”history turned into nature”.113 Jag 

tolkar det som att begreppet kan användas som redskap för att uppmärksamma män-

niskans omedvetna kategoriserande utifrån sina erfarenheter av det som kategorise-

ras. Handlingsutrymmet är begränsat till vad människan genom erfarenheter har 

begrepp om. Räknar man social stratifiering som någonting subjektivt uppfattat så är 

det alltså en effekt av habitus. Med detta följer att förändring av stratifiering bara 

kan åstadkommas genom påverkan från omgivningen, men att denna påverkan är 

beroende av habitus såtillvida att det människan inte begriper heller inte kan på-

verka. Omgivningens roll i förändringen av social stratifiering är alltså indirekt, 

eftersom stratifiering är en effekt av habitus, som i sin tur kan, men inte måste, på-

verkas av omgivningen.114 Habitus har alltså en central plats i den här teorin. Jag 

hävdar emellertid att det måste ses just som teori, som ett abstrakt forskningsred-

skap. Habitus är inte en del av hjärnan som kan kartläggas empiriskt. Snarare är det 

forskarens tolkade bild av den subjektiva uppfattningen, baserad på vad dess kvarle-

vor säger om den. Det innebär alltså att habitus är ett redskap för att förstå källan, 

inte vice versa. Med andra ord: Habitus är inte ett anspråk på att veta hur sedan 

länge döda människor tänkte, utan snarare synsättet att slumpen inte existerar, det 

vill säga att varje liten mänsklig handling som källmaterialet upplyser om tyder på 

saker, medvetna eller omedvetna, hos och för den som utfört den.115 

 Omgivningens påverkan på habitus sker alltså genom att habitus hanterar omgiv-

ningen. När habitus konfronteras med omgivningen, som kan vara ett annat aktivt 

habitus eller ickemänsklig företeelse, inträffar ett av två möjliga scenarion: Det 

första scenariot inträffar om erfarenheterna är någorlunda kompatibla med habitus. 

Då läggs de till högen och återskapar − bekräftar − habitus. I den mån de tillför ny 

information, vilket de rimligen alltid gör, ändrar de också lite på habitus, men bara 

lite, för om erfarenheten avviker för mycket från världsbilden så inträffar det andra 

möjliga scenariot. Detta innebär att människan inte kan ta till sig det, och habitus 

påverkas inte. På så vis utvecklas habitus med nödvändighet mycket sakta.
116

 Trög-

rörligheten i habitus är en av kärnpunkterna för den här undersökningen, eftersom 

den tillåter ståndet att överleva i ett individualiserat samhälle. Bourdieu menar att 

                                                           
112 Om habitus, se: Pierre Bourdieu, Outline of a theory of practice [Esquisse d’une théorie de 

la pratique, précédé de trois études d’ethnologie kabyle, 1972], övers. Richard Nice (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1977), s. 78ff. Cristina Costa & Mark Murphy, ”Bour-

dieu and the application of habitus across the social sciences”, i Bourdieu, habitus and social 

research. The art of application, red. Cristina Costa & Mark Murphy (Basingstroke: Palgrave 

Macmillan, 2015), s. 3f. 
113 Bourdieu 1977, s. 78. 
114 Jfr: Bourdieu 1977, s. 78. Broady 1989, s. 20f. 
115 Jfr: Bourdieu 1977, s. 78−79. 
116 Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 

historiska epistemologin (Stockholm: HLS, 1990), s. 225, 231. 
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habitus ofta överlever det som format det.
117

 Han kan därmed knytas till Mousnier, 

som resonerar likadant ifråga om ståndssamhället.
118

 Reglerna för konfrontation 

mellan habitus och omgivning medför dessutom att habitus i stora drag kan betraktas 

som ett kollektivt fenomen; ju mer en människa interagerar med andra människor, 

desto större är chansen att habitus är detsamma. Detta är emellertid endast ett sanno-

likt utfall, inte en premiss; det är viktigt att vara öppen för möjligheten att olika 

uppfattningar om social stratifiering kan florera inom samma fält. 

 Den endast indirekta relationen mellan yttre påverkan på habitus och direkt resul-

tat av habitus är det som gör Bourdieus begreppsapparat lämplig för denna under-

sökning. I min mening är den i princip densamma som relationen mellan objektivt 

och subjektivt, mellan det oberoende och det uppfattade. Jag vill poängtera att jag 

inte på något vis ser det objektiva som viktigare än det subjektiva. Snarare är det så 

att jag med objektivt menar att en enskild yttre omständighet på en grundläggande 

nivå alltid är densamma, och att fördelningen i olika uppfattningar av det sker på 

subjektiv nivå. Habitus är det som tillerkänner en yttre omständighet värde i ett 

sammanhang, det vill säga det som gör ett kapital symboliskt inom ett visst fält, men 

det är också det som avgör följderna av att detta kapital är symboliskt.119 Förutsätt-

ningen ger en trovärdig förklaring till hur det kan komma sig att uppfattningen om 

en viss social status kan, men inte måste, härledas ur ett visst kapital. 

 För att kunna infria syftet med föreliggande undersökning applicerar jag på detta 

sätt Bourdieus begreppsapparat på fenomenet social stratifiering. Jag använder ter-

men social stratifiering för att beteckna det subjektiva, något som kan analyseras 

utifrån kvarlevor som säger något om människors uppfattning om sig själva och 

varandra. Individens position i en stratifiering kallar jag social status. Gruppens 

kallar jag socialt strata. Relationen mellan kapital och social status exemplifieras i 

det följande med kyrkoherden Harald och hans församlingsbo Carl. 

 

 Låt säga att Harald möter Carl vid husförhöret. Harald tillskriver Carl en 

viss social status, till exempel genom att säga ”du är bonde”. 

 Carls objektiva tillgångar, exempelvis det faktum att han har en bondgård 

och en universitetsutbildning, är hans kapital. 

 När Harald hävdar att Carl är bonde tänker han på att Carl har en bondgård, 

men inte på att Carl också har en utbildning. Bondgården är ett symboliskt 

kapital, men utbildningen är inte det. 

 Nu vill Carl bygga ett nytt bostadshus på sin gård, det vill säga införskaffa 

ett nytt kapital. Han är då bunden av krav som ställs på honom av både de 

kapital han redan har och den sociala status han tillskrivits. Carl kan, till 

                                                           
117 Broady 1990, s. 231. 
118 Mousnier 1973, s. 24. 
119 Jag har inte funnit några tydliga belägg på att Bourdieu någonsin talar om ickesymboliskt 

kapital, men med tanke på att det som gör kapitalet symboliskt är beroende av fältet, vilket 

kapitalet i sig inte är, anser jag det ändå vara ett rimligt sätt att resonera. 
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exempel, bygga ett ståtligt bostadshus så länge han har råd att betala det, 

och så länge Harald tycker att det passar sig för en bonde. Råd har han, men 

han bygger inte huset jätteståtligt, för just i det här fallet passar det sig inte 

för en bonde. 

 Att Haralds åsikt om Carl väger så tungt kan visserligen bero på att han är 

kyrkoherde, och därför har viss pondus, men framför allt beror det på att 

alla andra i lokalsamhället tycker likadant, inklusive Carl. Att det är så be-

ror på att olika människor ständigt konfronteras med varandra och att habi-

tus på så vis förr eller senare alltid anpassas efter omgivningen. 

 Med det här resonemanget skulle Carls sociala status inte förändras, utan 

alla skulle bara få sin bild av honom bekräftad hela tiden. Men det finns 

ändå sätt som förändring kan ske på. Låt säga att Harald skulle läsa en bok 

som handlar om hur bra det är med utbildning. Insikten öppnar upp hans 

habitus för att omvärdera Carls status, och vid nästa husförhör yttras frasen 

”du är ståndsperson”. Om Harald har pondus nog för att sprida det nya syn-

sättet på Carl, och om omgivningen är mottaglig för den, så börjar alla se 

Carl som ståndsperson istället. Om inte, så kommer Harald förr eller senare 

gå tillbaka till sitt gamla synsätt. 

 

Detta sätt att betrakta social stratifiering på menar jag medför en särskild syn på 

källmaterialet som kvarleva av konsensus. Källan ifråga skulle kunna vara den hus-

förhörslängd där Harald vid Carls namn infogat titeln ”bonde”. Denna titel är då per 

definition en kvarleva av konsensus, eftersom avvikande meningar antingen påver-

kat kvarlevan, påverkats av den, eller aldrig mött kvarlevans författare och därmed 

inte kan sägas vara en del av fältet, det vill säga är en del av det begränsade samhälle 

inom vilket konsensus har sin funktion. Resultatet av mötet blir med nödvändighet 

ett vinnande sätt att se på den aktuella frågan, ett sätt som antingen är en kompro-

miss mellan båda parter, eller som är den ena partens helt, eftersom den andra inte 

förstår den. Lite som evolutionen, i det att alla möjligheter finns, men att det bara är 

en som är väsentlig. Med detta som premiss löser jag ett centralt dilemma i den här 

undersökningen, nämligen frågan om vilken människas uppfattning om ståndstillhö-

righet som är väsentlig. Istället för att försöka konstruera ett medel- eller typvärde 

kan jag fokusera på den uppfattning som förmedlas av källan. Den uppfattningen är 

nämligen den mest väsentliga − den förmedlas och bidrar till den historiska utveck-

lingen −, och dessutom är det den enda vi kan komma åt. 

 Min användning av Bourdieus begreppsapparat är strikt definierande. Det är ett 

sätt för mig att på ett begripligt sätt dels kunna förklara varför samma egenskaper 

inte alltid föranledde samma status, dels kunna poängtera att denna status måste vara 

subjektiv, om än kollektiv. Jag definierar ståndssamhällets upplösning som en för-

ändring i social stratifiering, och social stratifiering som en process som verkar på 

subjektiv nivå och som indirekt påverkas av och påverkar objektiva kapital och den 

subjektiva uppfattningen av dem som inom det aktuella fältet symboliska eller inte. 

För att ta reda på hur och hur länge förmoderna drag förekom i den sociala stratifie-
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ringen, är det alltså nödvändigt att undersöka såväl kapital som social status, och 

försöka kartlägga de väsentliga sambanden dem emellan. Genom att göra detta kan 

jag potentiellt sett visa vilka kapital som var symboliska i vilka fält och vid vilken 

tid, och på så vis se vilka mekanismer som låg bakom ståndssamhällets upplösning. 

1.5 Undersökningen 

Avsikten med föreliggande undersökning är, som tidigare nämns, att ta reda på hur 

och hur länge det förmoderna bruket att betrakta individen som en del av ett stånd 

överlevde i 1800-talets omvälvande samhälle, när stånden förlorade mer och mer av 

sin politiska betydelse. Med stöd i forskning som tillkommit efter och i viss mån 

utmanat ett än idag inflytelserikt äldre forskningsläge, ställer jag tre premisser för 

min undersökning: För det första betraktas ståndsindelningen som en förmodern typ 

av social stratifiering. Ståndet räknas följaktligen som ett socialt strata så länge det 

fungerade som socialt strata, och ståndstillhörigheten som social status så länge den 

fungerade som social status. För det andra är distinktionen mellan bonde och stånds-

person ett exempel på ståndsindelning. För det tredje är social stratifiering något i 

högsta grad subjektivt, någonting som har betydelse just för att det ges betydelse i 

allt från språk till konsumtion. Sistnämnda premiss medför inte att jag ignorerar 

betydelsen av de objektiva förhållanden som påverkat eller påverkats av detta sub-

jektiva, utan bara att jag avfärdar nödvändigheten i att det objektiva avgör det sub-

jektiva. 

 Med stöd i detta består min arbetsuppgift i att över tid identifiera och analysera 

samtida uppfattningar om distinktionen mellan bonde och ståndsperson. Undersök-

ningen avgränsas till den svenska landsbygden i allmänhet och i nio socknar kring 

Västerås i synnerhet. De nio socknarna samlade kallar jag Västeråsbygden. Mitt 

fokus på individens förhållande till de i grund och botten korporativa stånden nyan-

serar det yngre forskningsläget, som hittills lämnat individen därhän. I den mån 

social status eller kapital i någon stratifiering anknyter till ståndspersonsbegreppet 

talar jag om ståndsmässighet, till bondebegreppet om allmogemässighet. En viss 

individs sociala status är alltså i någon mån ståndsmässig eller allmogemässig, eller 

lite av varje, men alltid subjektiv. Ett visst kapital kan också vara ståndsmässigt eller 

allmogemässigt, i det att det är symboliskt för tillskrivandet av motsvarande status. 

Undersökningen genomförs i besvarandet av följande forskningsfrågor. Alla svar 

förutsätts ta särskild hänsyn till förändring över tid. 

 

1. Hur framställdes stånd i allmänhet, och distinktionen mellan bönder och 

ståndspersoner i synnerhet, i tabellverket? 

2. I vilken utsträckning fanns en distinktion mellan bönder och ståndspersoner 

i lokalsamhället och hur förhöll sig denna uppfattning till kapital? 



 

 

 

37 

3. Hur var för social status symboliskt kapital fördelat bland jordbrukarna i 

lokalsamhället och hur förhöll sig denna fördelning till distinktionen mellan 

bönder och ståndspersoner? 

4. Vilken roll hade gården i skapandet av jordbrukarens sociala status i lokal-

samhället, och på vilket sätt användes jordbrukarens status för att förändra 

gården? 

5. Hur påverkades uppfattningen om en distinktion mellan bönder och stånds-

personer i lokalsamhället av att bönder visade prov på ståndsmässigt namn-

skick? 

6. Hur påverkades uppfattningen om en distinktion mellan bönder och stånds-

personer i lokalsamhället av att ståndspersoner visade prov på allmoge-

mässigt förtroende? 

 

Undersökningens lokalstudier, som motsvarar alla frågor utom den första, avgränsas 

enligt vad jag beskriver nedan till Västeråsbygden och perioden 1780−1900. Första 

frågan besvaras i kapitel 3, som därför avgränsas till tiden då tabellverket var i bruk: 

1749−1859. Denna delundersökning skiljer sig från resten i det att den inte applice-

ras på lokalsamhället. Den går istället ut på att lägga en grund för resten av under-

sökningen, genom att jag analyserar en bild av ståndsindelningen som inte bara 

täckte hela landet, utan också genom prästerskapets speciella ställning torde ha haft 

inflytande över stratifieringen i lokalsamhället. 

 Andra och tredje frågorna behandlar ett och samma fenomen, men är ställda i 

motsatt riktning. Andra frågan besvaras i kapitel 4. Där tar jag vid där kapitel 3 

slutar, och visar hur prästerskapet hanterade ståndsindelningen genom att vara för-

medlande och bedömande länk mellan det stora samhällets syn på ståndsindelning-

en, så länge denna alls förmedlades, och de enskilda jordbrukare som skulle placeras 

in i den. Jag studerar jordbrukarnas sociala status genom att analysera de titlar präs-

terskapet använde för dem, och härleder utifrån dessa de kapital som var symboliska 

när titlarna skrevs. Tredje frågan behandlas i kapitel 5. Där kartläggs de studerade 

jordbrukarnas kapital i sig. Medan jag i kapitel 4 härleder den uppfattade stratifie-

ringen till yttre omständigheter, visar jag i kapitel 5 i vilken mån dessa yttre omstän-

digheter kunde föranleda andra uppfattningar. 

 Fjärde frågan besvaras i kapitel 6. Där tar jag fasta på gårdens betydelse för di-

stinktionen mellan bonde och ståndsperson. Jag undersöker i vilken mån enskilda 

gårdar associerades till någon särskild social status, och hur denna status påverkades 

av och påverkade bilden av gården. Gården studeras alltså som kapital, dels i syfte 

att se i vilken mån detta kapital var symboliskt i skapandet av social status, dels för 

att se på vilket sätt jordbrukaren kunde använda sin status och sina andra kapital för 

att förbättra eller på annat sätt anpassa detta kapital. 

 Femte och sjätte frågorna är också ställda i motsatt riktning på samma fenomen. 

Femte frågan besvaras i kapitel 7. Där visar jag hur stratifieringen utmanades av att 

bönder började bete sig som ståndspersoner, här representerat av användandet av 

tillnamn. Sjätte frågan besvaras i kapitel 8. Där visar jag på motsvarande tendenser 
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hos ståndspersonerna att ge sig in i de delar av lokalpolitiken som av hävd var starkt 

associerade till bondeståndet. Sedan forskningsfrågorna besvarats avslutas under-

sökningen i en tudelad final. I kapitel 9 presenteras tre fallstudier som ytterligare 

belyser olika aspekter av undersökningen. I kapitel 10 sammanställs resultaten till en 

syntes. 

 Härnäst, i kapitel 2, presenteras Västeråsbygden och den population av jordbru-

kare som större delen av undersökningen utförs på. 
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2 Västeråsbygdens jordbrukare 1780−1900 

Större delen av undersökningen utförs på en bestämd population, för detaljstudier 

avgränsad till ett bestämt urval av den. Populationen omfattar alla jordbrukare som 

vid något av nio nedslag, jämfördelade över perioden 1780−1900, var mantals-

skrivna i någon av nio specifika socknar på landsbygden kring Västerås och som där 

brukade mantalssatt jord. Det rör sig sammanlagt om 4 615 jordbrukare, dubbletter 

inräknade. Urvalet benämns tätgruppen och omfattar de jordbrukare i totalgruppen 

som i ett inledande skede bedömts särskilt värdefulla att studera ifråga om motsätt-

ningen bonde−ståndsperson, personer som på ett eller annat sätt kan sägas ha något 

gemensamt med båda typerna av social status. Tätgruppen omfattar, inklusive dub-

bletter, 418 jordbrukare. 

 I detta kapitel presenteras och diskuteras populationen och tätgruppen, jämte den 

metod jag använder för att avgränsa dem. I de första avsnitten definieras de olika 

konstellationerna. Därefter följer ett avsnitt om det källmaterial jag använder för att 

hitta de aktuella jordbrukarna. Slutligen presenteras populationen i hänseende till 

grundläggande egenskaper som är nödvändiga att känna till inför de applicerade 

delundersökningarna. 

2.1 Jordbrukaren 

Med jordbrukare avses i den här avhandlingen husbönder med nyttjanderätt till 

mantalssatt jord. Begreppsomfånget begränsas alltså inte av uppfattningar om social 

status, utan av kapital. Ribban har dock lagts lågt. Bondebegreppet ges i annan 

forskning sällan ett omfång som täcker området under denna ribba, och när man inte 

kan tala om bönder så finns det inom ramarna för denna undersöknings syfte heller 

ingen anledning att tala om ståndspersoner.120 Jordbrukarbegreppet har använts i 

tidigare forskning, men är knappast starkt förknippat med någon bestämd definit-

                                                           
120 Mats Morell menar att bonden politiskt ansåg sig representera alla obesuttna, rimligen på 

hans ägor. Enligt det resonemanget skulle bondetiteln vara främmande för torpare på samma 

sätt som för andra hushållsmedlemmar än husbonden. Att kalla husmodern för bonde menar 

Morell exempelvis ”vore att dölja en grundläggande maktrelation i bondehushållet och det 

dåtida jordbruket”. Morell 2001, s. 26. 
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ion.121 Användande av jordbrukarbegreppet kräver en kommentar på jordbruk som 

beteckning på den bedrivna näringen. Liljewall menar att jordbruk ”använt som 

samlingsbegrepp för agrar verksamhet tenderar att osynliggöra inte bara arbetsför-

delningen mellan kvinnor och män utan också väsentliga sektorer inom agrarpro-

duktionen som t.ex. skogsbruk och fiske.”122 En variant där man istället talar om 

”jordbruk och boskapsskötsel” avfärdas av Sigvard Montelius.123 Jag ser, trots pro-

blematiken, ingen nackdel med att använda termen jordbrukare. Sammanhanget jag 

gör det i har egentligen inte med det praktiska arbetet att göra, utan handlar primärt 

om nyttjanderätt till fast egendom, det vill säga jord, och då framstår termen rentav 

som lämpligare än när den annars använts. 

2.1.1 Hushållet 

Det förindustriella agrarsamhället var på mikronivå organiserat i hushåll.124 Hus-

hållsinstitutionen anses ha legat till grund för produktion, försörjning, religiositet, 

könskonstruktion, vissa juridiska förhållanden m.m., och kan ses som ”samhällets 

grundläggande enhet”.125 Varje individ skulle vara en del av ett hushåll. Institutionen 

förklarades och motiverades i hustavlan, en avdelning av Luthers lilla katekes, och 

upprätthölls genom individens obligatorium att kunna katekesen utantill. Under 

1800-talets lopp förlorade hustavlan mer och mer av sin ställning som norm, något 

som kan förklaras med att de maktförhållanden som presenterades i den inte var 

förenliga med de individualistiska idéerna.126 Vad jordbrukarna anbelangar bestod 

dock systemet, åtminstone sett till produktionen, perioden ut.127 Individualiseringen 

tog sig, som jag visar nedan, snarare uttryck i att avvikelserna från normen blev fler, 

än att normen i sig förändrades. 

 Hushållets medlemmar verkade vid en bestämd brukningsenhet, här kallad gård. 

De skötte den, försörjdes av inkomster från detta arbete och från externa eller interna 

löner samt åt och sov på plats. Termen gård användes i samtiden i relaterade men 

                                                           
121 Christer Winberg använder jordbrukarbegreppet, men lägger inget besuttenhetskrav i det. 

Maths Isacson använder det som en underavdelning till bondeståndet, snarare än tvärtom. 

Winberg 1977, s. 42−45. Isacson 1979, s. 31ff. 
122 Britt Liljewall, ”Det agrara arbetet och de analyserande orden”, i ”Jordbruket som system. 

Arbetet och gården i ett historiskt perspektiv”, red. Örjan Kardell & Janken Myrdal, opublice-

rad arbetsrapport (Uppsala: Institutionen för landskapsplanering, Sveriges Lantbruksuniversi-

tet, 1999), s. 21. 
123 Sigvard Montelius, Metropol i Mälardalen. Västerås ekonomiska historia 1620−1860 

(Västerås: Västerås stad, 1993), s. 101. 
124 Orvar Löfgren, ”Familj, släkt och hushåll” i Land och stad 1994, s. 226f. 
125 Östman 2000, s. 31. Rosemarie Fiebranz, Jord, linne eller träkol? Genusordning och 

hushållsstrategier, Bjuråker 1750−1850 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2002), 

s. 30. 
126 Jfr: Pleijel 1965, s. 91f. 
127 Seyler 1983, s. 86−87. 
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helt olika betydelser i olika sammanhang.128 I landskapsbilden kunde det vara en 

klunga hus. I byn kunde det vara ett sätt att beteckna fastigheten, det samägda mark-

omfånget. I byinterna namn som ”Norrgården” och ”Mellangården” kunde termen 

ofta kopplas även till grundfastigheter, det vill säga flera fastigheter tillsammans, 

som bildats genom delning av en enda och som därför kunde ha, men långt ifrån 

alltid hade, sina byggnader under samma tak.129 Jag har valt att inte begränsa mig i 

hur jag använder begreppet, utan låter sammanhanget definiera det. 

 Husbonden var hushållets företrädare utåt. Det var i regel en gift man, vars äkten-

skap med husmodern, hushållets andra huvudperson, låg till grund för hushållets 

existens och organisation.130 Fanns inom hushållet ingen gift man i lämplig ålder 

kunde änkan efter förra husbonden fungera som husbonde, tills hon antingen gift om 

sig eller överlåtit hushållet till nästa generation.131 Husmodern hade i regel ansvaret 

för det som skedde på gården, såsom djurhållning och bakning. Husbonden var an-

svarig för åkerbruket och allt annat som skedde utanför gården, inklusive den poli-

tiska representationen.132 Eftersom ståndsindelningens och de jordbrukande hushål-

lens beröringspunkter i huvudsak ligger hos detta gifta par kan paren sägas utgöra 

populationen för denna avhandling, men eftersom de i källmaterialet representeras 

av husbonden, är det strängt taget denne som räknas som jordbrukare. Med detta 

följer att kvinnor och ogifta män i populationen är få, och vanligtvis endast tillfäl-

liga. De kvalitativa studier jag företar på tätgruppen behandlar i förekommande fall 

även husmodern. 

2.1.2 Hemmanet 

De flesta av landsbygdens fastigheter var hemman, vilket innebar att de var satta i 

mantal.133 Mantal, även kallat hemmantal, var134 en enhet som låg till grund för 

                                                           
128 Dalins lexikon ger en god bild över i vilka sammanhang termen användes på 1850-talet. 

”Gård”, i Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin, bd 1 (Stockholm: eget förlag, 

1850−1853), s. 651. 
129 Ett exempel från Västeråsbygden är byn Forsby i Skultuna, där ”Mellangården” och Sör-

gården” länge var två gårdar respektive. Sigurd Erixon, Skultuna bruks historia, bd 1:1 

(Stockholm: Svenska metallverken, 1921), s. 492ff. Sigurd Erixon, Skultuna bruks historia, 

bd 1:1, kartbilagor (Stockholm: Svenska metallverken, 1921), pl. 46. 
130 Jan de Vries, The industrious revolution. Consumer behavior and the household economy, 

1650 to the present (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), s. 15−16. Morell 2001, 

s. 26, 48ff. 
131 Holmlund 2007, s. 18−19. 
132 Morell 2001, s. 48ff. Wiking-Faria 2009, s. 51. 
133 Begreppet hemman är problematiskt. Det intar en mellanställning mellan att vara syno-

nymt med mantsalssatt fastighet och att vara synonymt med mantal. Det var, kan man säga, 

mantalets objektiverade form, och stod därmed nära begreppen fastighet och gård. Samtidigt 

hade det ifråga om antal ett begreppsomfång som stod nära mantalets; en gård som var satt till 

ett halvt mantal betraktades som ett halvt hemman. Med anledning av denna problematik 

använder jag inte hemmansbegreppet när det inte är särskilt påkallat. 
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många av de rättigheter och skyldigheter som följde med jordinnehav: röststorlek 

vid sockenstämma, norm för bevillningar, norm för en del av grundskatten, väg-

sträcka att underhålla m.m.135 Värdet ändrades i princip aldrig, men om fastigheten 

delades så delades värdet proportionerligt. Sådan delning skedde vanligen vid arv-

skiften och brukar kallas hemmansklyvning.136 När värdet en gång bestämdes mot-

svarade det någorlunda, men i mycket grova drag, jordens ekonomiska potential − ju 

lönsammare gård desto högre mantal −, men eftersom värdet var låst medan jord-

bruket stod fritt för förbättringar, är det ett förhållandevis dåligt mått på förmögenhet 

för en period som var så starkt präglad av jordbrukets utveckling som den här aktu-

ella.137 Däremot får man anta att mantalet länge hade ett stort symboliskt värde, inte 

minst eftersom det genom sina olika funktioner band samman ekonomisk bärkraft 

med politisk representation. Det förvånar därför knappast att bondebegreppet är så 

pass förknippat med distinktionen mellan mantalssatt och annan jord. 

 Den som brukade mantalssatt jord ansågs i regel besutten. Det finns anledning att 

kommentera även de obesuttna. Som sådana räknades alla de agrarsamhällets mer 

eller mindre fattiga invånare som antingen brukade icke mantalssatt jord eller som 

inte brukade någon jord alls.138 Till de obesuttna räknades även de som innehade 

torp. Ett torp var en del av en mantalssatt gård, vanligen en perifer nyupptagen åker-

plätt eller dylikt, som brukaren tillfälligt mot ersättning upplät åt en annan, utan att 

någon del av mantalsvärdet följde med.139 Soldater och andra meniga militärer i det 

ständiga knektehållet avlönades i form av torp.140 

 Exempel från den bygd som studeras i avhandlingen visar att besuttenhet i gräns-

landet mellan jordbrukare och torpare inte var någon garanti för bättre ekonomisk 

ställning. På gårdar som i formell mening brukades från någon annan gård, och som 

därför inte beboddes av brukaren, kunde det förekomma att torpare hade mindre 

perifer jord och följaktligen inte behövde bygga egna hus, eftersom det fanns på 

gården.141 Torparna var då fortfarande obesuttna, fastän jordbrukaren själv alltså i 

                                                                                                                                        
134 Mantalsvärdet finns visserligen kvar än idag, men har förlorat nästan alla funktioner. 
135 Lars Herlitz, Jordegendom och ränta. Omfördelningen av jordbrukets merprodukt i Skara-

borgs län under frihetstiden (Lund: Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet, 

1974), s. 197. Winberg 1977, s. 39. Exakt hur mantalet användes vid sockenstämman varie-

rade över tid. Malmström 2006, s. 67ff. Tomas Högberg, Ett stycke på väg. Naturaväghåll-

ning med lotter i Västmanlands län ca 1750−1850 (Uppsala 2015), s. 77. 
136 Gadd 2000, s. 64f. 
137 Winberg 1977, s. 38f. Persson 1992, s. 146−150. 
138 Gadd 2000, s. 85. 
139 Gadd 2000, s. 86f. Morell 2001, s. 31. Även fastigheter som inte åsatts mantal kunde kallas 

torp. ”Torp”, i Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin, bd 2 (Stockholm: eget förlag, 

1850−1853), s. 555. Winberg 1977, s. 40−43. 
140 Gadd 2000, s. 91. Morell 2001, s. 32−33. 
141 Så var fallet med två gårdar i byn Svånö i Stora Rytterns socken. År 1800 angavs gårdar-

nas bebyggelse vara ”förfallen men tarfvelig och tilräckelig för torpare som them bebor”. 

Gården Husta i Dingtuna socken hade inte ens någon bebyggelse i mangården, eftersom den 

brukades med torpare. Mantalslängder för Dingtuna och Stora Ryttern 1801 (se bilaga 1). 
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praktiken inte hade något på gården att göra. Samtidigt, men betydligt oftare, före-

kom det att gårdar genom arvskiften delades i så små delar att de rent fysiskt var 

mindre än torp, men ändå gjorde sina brukare besuttna. Mot periodens slut ökade 

antalet små men mantalssatta fastigheter i bygden avsevärt.142 Detta var sannolikt 

inte ett resultat av arvspåkallade hemmansklyvningar, utan torde kunna tillskrivas 

egnahemsrörelsen. Statistiken över hur många besuttna jordbrukare som funnits i 

bygden blir därför för periodens slut på sätt och vis missvisande, särskilt som manta-

let från början av 1860-talet saknade politiskt värde.143 Gränsen måste emellertid 

dras någonstans, och då låter jag fördelen av att vara konsekvent styra. 

2.1.3 Nyttjanderätten 

Det var människan som var besutten, inte jorden. Besuttenhet kan därför inte be-

stämmas helt utifrån jordens egenskaper, utan måste också innefatta en relation 

mellan människa och jord. Detta är den i särklass svåraste aspekten av att urskilja 

jordbrukaren, eftersom den i jämförelse med de båda redan presenterade genomgått 

förhållandevis många såväl juridiska som mentalitetsmässiga förändringar av de slag 

som påverkar undersökningen.144 Problemet består i att det alltid fanns fler än en part 

som hade någon typ av relation till samma jordstycke.145 Det fanns dock ett rättsför-

hållande som jag hävdar både passar undersökningens syfte och i princip kan sägas 

ha fyllt samma funktion under hela perioden: nyttjanderätten.146 

 För varje jordstycke fanns det perioden igenom i regel alltid ett enda hushåll, en 

enda husbonde, som hade nyttjanderätten, och som jag därmed räknar som jordbru-

kare.147 Den gemensamma nämnaren mellan alla jordbrukare är att de disponerade 

                                                                                                                                        
”UPGIFT Till Beskrifning å Hemman och Lägenheter” för Dingtuna och Stora Rytterns sock-

nar, 1800, i: Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv (ULA), landskontoret, vol. GIIIe:2, 

synehandlingar 1800. 
142 Detta skedde när enstaka större fastigheter, exempelvis Vångsta nr 2 i Dingtuna socken, 

splittrades i många små. Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1870−1900 (se 

bilaga 1). 
143 Malmström 2006, s. 71−72. 
144 Hushållssystemet förändrades visserligen också, både juridiskt och mentalitetsmässigt, 

under perioden, men dessa förändringar påverkar inte undersökningen på samma sätt. 
145 Maria Ågren, Jord och gäld. Social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 

1650−1850 (Uppsala: Uppsala universitet, 1992), s. 17ff. 
146 Ulla Rosén tillskriver den samma funktion, men under namnet ”bruknings- och disposit-

ionsrättigheten”. Ulla Rosén, ”Mantals- och taxeringslängder som källor för studier av sociala 

relationer i lokalsamhället”, i ”Landsbygdens omvandling efter 1800. Föredrag hållna vid ett 

lokalhistoriskt symposium i Örebro den 6 december 1991”, opublicerad arbetsrapport (Stock-

holm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 1992), s. 23. 
147 Här avses dock jordstycket som abstrakt enhet, det vill säga hemmanet eller hemmansde-

len. Även torpare kan sägas ha haft nyttjanderätt, men strängt taget snarare till lös egendom, 

jorden i dess fysiska eller geometriska form, än till en del i fastigheten i dess abstrakta form. 
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över de produkter som den jord de hade nyttjanderätten till gav.148 Många enstaka 

människor och hushåll som var verksamma vid en jordbruksenhet försörjdes genom 

lön, stat eller dylikt, och då var det jordbrukaren som tillhandahöll detta. Det kunde 

röra sig om jordbruksbefäl, statare och mycket annat. Andra försörjdes genom att 

jordbrukaren betalade en viss årlig avgift för att kunna fortsätta vara brukare. Betal-

ningsmottagaren satt på någon av en mängd olika rättsliga relationer till samma jord: 

besittningsrätt, frälserätt, indelning m.m. Det fanns många olika varianter, men det 

var jordbrukaren som hade ansvaret för utbetalningen. Med detta följer någonting 

som inte kan understrykas nog, nämligen att jordbrukaren inte nödvändigtvis var den 

som utförde kroppsarbetet. Skulle undersökningen fokusera på kroppsarbetet skulle 

frågan om stånd ta en helt annan vändning. Det viktiga är istället rollen som nä-

ringsidkare. Större jordbrukare kunde till och med anställa tjänstemän till att i prak-

tiken sköta om detta ansvar, men så länge dessa personer var avlönade och inte for-

mellt sett disponerade över källan till lönen, så räknar jag dem inte som jordbrukare. 

I praktiken kunde steget alltså vara kort från att vara anställd till att vara jordbrukare, 

men vad denna avhandling anbelangar är det en avgörande skillnad. 

 Som med alla perfekta definitioner finns det undantag. Under den berörda peri-

oden hölls många gårdar i hälftenbruk. Det betyder att den som ägde nyttjanderätten 

på viss tid upplät hälften av denna − rätten till hälften av inkomsterna och skyldig-

heten till hälften av utgifterna − till en så kallad hälftenbrukare, mot att den sist-

nämnde ansvarade för allt arbete.149 Hälftenbruk användes som alternativ till att helt 

och hållet leja ut nyttjanderätten, men innebar alltså rent formellt att nyttjanderätten 

innehades av två husbönder, fastän gården i alla andra hänseenden drevs som en 

enda enhet. I dessa fall räknar jag endast hälftenbrukaren som jordbrukare, men har 

förutsättningarna i åtanke när jag diskuterar rikedom i form av jordstorlek, eftersom 

hälftenbrukaren befann sig i en ekonomisk mycket sämre situation än en som for-

mellt hade hela nyttjanderätten till motsvarande mängd jord. 

2.2 Västeråsbygden 

Lokalstudien är en tämligen vanlig metod inom historieforskningen, inte minst inom 

agrarhistoria. Metoden är flitigt diskuterad, både ifråga om vad den egentligen inne-

bär och huruvida den är relevant.150 För min del är det, menar jag, en nödvändighet 

att undersöka ett lokalsamhälle, eftersom syftet med undersökningen är att ta reda på 

i vilken mån individen förhöll sig till föreställningar om kollektiv i det sociala 

                                                           
148 Jfr dock: Perlestam 1998, s. 24. Med nyttjanderätten till hemmanet följde inte nödvändigt-

vis rättigheter och skyldigheter vid sidan av produktionen. Se t. ex. Malmström 2006, s. 70. 
149 Ingers 1949, s. 207. 
150 Peter Aronsson, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålands-

socknar, 1680−1850 (Lund: Lund University Press, 1992), s. 10−16. Rosén 1994, s. 33−35. 

Örjan Simonson, Den lokala scenen. Torstuna socken som lokalsamhälle under 1600-talet 

(Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1999), särskilt s. 23ff. 
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ståndssamhället, och individen är en lokal företeelse. Sten Carlsson fokuserar visser-

ligen på individuella avvikelser från dessa kollektiv, i en undersökningen som spän-

ner över hela riket och ser till regionala skillnader, men detta gör han med byte av 

kollektiv i fokus, inte kollektivets styrka hos individen. Tvärtom antyder han att 

ståndsindelningens gränsfall inte kan nås utan djupdykningar i lokalsamhället.151 

 Vid avgränsningen av lokalsamhälle finns det en fördel att hålla samman sock-

nar, eftersom en stor del potentiellt källmaterial är organiserat efter socken.152 Jag 

har valt att studera nio socknar kring Västerås och i den här avhandlingen behandla 

dem tillsammans under namnet Västeråsbygden. Att jag valt just denna del av Sve-

rige beror på två saker: För det första är det en del av Mälardalen. Denna region är 

särskilt lämplig för att studera relationen mellan bönder och ståndspersoner. Det är 

en jordbruksbygd, full av herresäten, med närhet till såväl huvudstad som bruks-

bygd. För det andra är jag personligen, genom många års studier och ännu fler års 

vistelse, väl bevandrad i såväl källmaterial som plats. 

 Jag tar i den här undersökningen hänsyn till alla de tre viktiga samhällsformer där 

relationen mellan bönder och ståndspersoner kunnat lämna spår: den bondedomine-

rade byn, det feodalt anknutna godset och det protoindustriella bruket.153 De nio 

socknarna representerar var och en någon av dessa idealtyper: tre huserade bruk, tre 

präglades av högadliga landbogods och tre saknade såväl bruk som gods och domi-

nerades därför av självägande mindre jordbrukare. Byar fanns även under bruken 

och godsen, så den tredje sockentypen definieras därför snarare av avsaknad av bruk 

och gods, än av att byarna skulle vara fler där. En bärande tanke i valet av socknar är 

att de ska ligga nära varandra, så att behovet av att söka sig utanför populationen vid 

studier av sockenöverskridande relationer minimeras. Samtidigt måste socknarna 

vara representativa för de tre typerna, vilket skulle kunna tala emot en sådan närhet. 

Lösningen är att låta Västerås stad vara navet i socknarnas inbördes närhet. De 

socknar som valts är helt enkelt de nio som ligger närmast stadens gränser och som 

samtidigt uppfyller sina respektive uppgifter. De tre närmast Västerås liggande 

socknarna − Lundby, Skerike och S:t Ilian − har diskvalificerats med anledning av 

stadsmiljöns förväntade starka påverkan på ägostruktur och annat. Staden värdesätts 

som folkmagnet i sammanhanget; en stad mellan två socknar minskar det sociala 

avståndet socknarna emellan, eftersom staden i många sammanhang var en plats 

landsbygdsbefolkningen hade större anledning att besöka än vad en annan del av 

landsbygden var. De flesta av de valda socknarna har en fördel i att de är relativt 

små.154 De valda godsdominerade socknarna är Barkarö, Irsta och Rytterne, alla 

symptomatiskt nog belägna vid Mälaren. Rytterne socken bildades 1819 i kyrkligt 

                                                           
151 Carlsson 1949, s. 10. 
152 Lindström 2008, s. 27. 
153 Dessa är de tre idealtyper som jämte kustsamhället och staden behandlas i etnologerna 

Mats Hellspongs och Orvar Löfgrens Land och stad. Genom att fånga in tre idealtyper räknar 

jag med att även stöta på gränsfall, såsom ensamgårdar. Land och stad 1994. 
154 Den metod som presenteras i avsnitt 4.2.2 är säkrare ju mindre socknarna är. 
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och 1868 i kameralt hänseende genom sammanslagning av de båda socknarna Stora 

Ryttern och Lilla Ryttern.155 De bruksdominerade är Skultuna, Svedvi och Säby, 

med sina respektive bruk belägna vid åar med utlopp i Mälaren. De bruks- och gods-

lösa socknarna är Badelunda, Dingtuna och Hubbo. 

 Sedan det empiriska arbetet tagit fart mot bakgrund av indelningen i sockentyper, 

har det visat sig att typerna inbördes är väldigt heterogena när det kommer till mång-

falden av relevanta sociala kategorier. I relation till varandra ter sig socknarna sna-

rare som ett kontinuum än som tre tydligt avgränsade grupper. Gods fanns i någon 

mån i alla socknar, om än inte i samma dominerande form som i Barkarö, Irsta och 

Rytterne. Skultuna bruk dominerade hela Skultuna socken ifråga om såväl jordinne-

hav som folkmängd, medan Hallstahammars bruk var ett ganska blygsamt sådant 

och snarare ter sig som en institution bland institutioner i Svedvi socken än som 

samhällets nav. I Säby socken låg Mölntorps bruk nere under större delen av peri-

oden och den protoindustriella verksamheten bestod bara i ett mindre sågverk. 

                                                           
155 Fredrik Ulrik Wrangel, Anteckningar om Rytterns socken (Stockholm: 1886), s. 3. 

Figur 1. Västeråsbygden, tuschteckning av Johannes Eriksson, 2016. 
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Denna heterogenitet medför att sockentypindelningen inte kan användas kompara-

tivt, utan bara tjänar som ett urvalskriterium som gör undersökningen relevant för 

alla Mälardalens förmoderna samhällsformer, frånsett staden. Vad gäller moderna 

samhällsformer hade järnvägen stor betydelse för samhällsstrukturen i främst 

Hubbo, men undersökningen berörs knappast av detta.156 

2.3 Perioden 1780−1900 

Lokalstudierna i denna undersökning är avgränsade till perioden 1780−1900. Startå-

ret är valt för att jag vill fånga in läget innan de stora samhällsomvälvningarna tog 

fart. 1789 var inte bara Franska revolutionens startår, utan också året Förenings- och 

säkerhetsaakten antogs, som gav bönder rätt att köpa frälsejord, och därmed stånds-

utjämningen vatten på sin kvarn. Slutåret 1900 motiverar jag ovan, men motivering-

en kan utvecklas: Det som undersöks är ståndstillhörigheten, och i den mån resulta-

ten visar ett existerande ståndssamhälle så sent som år 1900 avviker det så mycket 

från äldre rön att ett utökande av perioden inte skulle behövas. Jag väljer med andra 

ord 1900 som slutår för att jag helt enkelt inte förväntar mig att ståndsindelningen 

var relevant för sammanhanget då. Vid det laget torde dessutom majoriteten av jord-

brukarna ha varit för unga för att som jordbrukare ha berörts av ståndsindelningen i 

rikspolitiken, och följaktligen aldrig behövt anpassa sig till de formella ståndskra-

ven, något som rimligen måste ha varit mycket betydelsefullt för uppfattningen om 

individens ståndstillhörighet. 

 I de delundersökningar där källmaterialet inte förts regelbundet, tänjer jag på 

gränserna för perioden. De betydligt äldre ortsbeskrivningar och bänklängder som 

presenteras i kapitel 6 påverkade till exempel förhållanden även efter 1780, och är 

då relevanta. I samma kapitel behandlar jag en ortsbeskrivning från 1915, eftersom 

jag ur den kan utläsa sakers tillstånd på 1800-talet. 

2.4 Tätgruppen 

Mitt användande av tätgruppen, ett urval av populationen särskilt värt att studera, 

motiveras av en förutfattad förväntan om att endast en minoritet av populationen 

visade tendenser till att ligga på gränsen mellan att vara bonde och att vara stånds-

person, och därför är viktiga att studera ifråga om relationen mellan allmoge- och 

ståndsmässighet. Det finns ett problem med metoden: Min förutfattade förväntan 

                                                           
156 Järnvägens betydelse framgår bland annat av det stora antalet järnvägsarbetare och -

tjänstemän som bosatte sig kring Tillberga station, som namnet till trots låg inom Hubbo 

socken. Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15, husförhörslängd 1890−1900, s. 129−141. 

Arvid Kempe, E. Apelqvist & Otto Sjögren, Sverige. Geografisk topografisk statistisk be-

skrifning, bd 5 (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1915), s. 70. 
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bygger på tidigare forskning, vilket medför att tätgruppen konstrueras utifrån tidi-

gare forskning, vilket i sin tur medför att de aspekter som tidigare inte uppmärk-

sammats i forskningen kan komma att sammanfalla med de aspekter som heller inte 

kan uppmärksammas i denna. Avhandlingens anspråk på att uppmärksamma det 

tidigare okända blir alltså till viss del undergrävd. Lösningen på problemet är att i så 

stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till hela populationen. Tätgruppen används 

när det av metodskäl är påkallat, och rönen kan då kompletteras med stickprov ur 

resten av populationen. 

 Jag låter Sten Carlssons herrebondebegrepp vara mig vägledande i inringandet av 

tätgruppen. För bönderna förväntas frälseägande och stor jordmängd vara det som 

fått allmogemässigheten att vackla.157 Jag anser värdet i båda dessa kapital kunna 

härledas till ekonomisk fördel, och därmed mätas i siffror. För ståndspersonernas del 

är det snarare jordbruksnäringen i sig som påkallar osäkerhet i status.158 Kapitalen 

skiljer sig alltså i riktning. Värdet av en tätgrupp ligger delvis i att den är konstrue-

rad på ett konsekvent sätt. Eftersom ståndspersoners intresse för jordbruk brukar 

anses ha tagit sig uttryck i förhållandevis stor verksamhet väljer jag att låta även 

dem identifieras på detta sätt.159 Det faktum att det är ståndspersoner på mindre går-

dar som på så vis skarvas bort, gör att det är dessa som vid behov är särskilt viktiga 

att uppmärksamma vid sidan av tätgruppen. 

 Tätgruppen konstitueras alltså av högt jordvärde. Att hitta ett lämpligt avgrän-

sande kriterium som fungerar över tid är svårt. Det är inom historieforskningen inte 

ovanligt att tillgängligt källmaterial används för att bestämma sådan metod, snarare 

än vice versa.160 Jag använder mig av ett egetkonstruerat verktyg som jag kallar 

prästgårdsmedianen, som är ett värde som genom åren förändrats tämligen proport-

ionerligt i förhållande till jordvärden överlag. Metoden förklaras nedan. Som tät-

grupp räknar jag alla jordbrukare med nyttjanderätt till jord av ett värde motsvarande 

prästgårdsmedianen eller mer. Adel och prästerskap är undanräknade, eftersom deras 

ståndstillhörighet var given av andra faktorer. Borgare är dock medräknade, ef-

tersom dessas ståndstillhörighet var direkt kopplad till staden och deras närvaro på 

landsbygden därför torde ha utmanat ståndstillhörigheten. En lista över alla jordbru-

kare i tätgruppen finns i bilaga 2. 

2.5 Vid sidan av nyttjanderätten 

Jordbrukaren urskiljs här alltså som den som ägde nyttjanderätten till jorden. Det 

fanns emellertid flera olika rättsliga relationer som människor kunde ha till jord, och 

dessa är viktiga att nämna, eftersom nyttjanderätten var direkt påverkad av dem och 

                                                           
157 Jfr: Olsson 1948, s. 99. Carlsson 1962, s. 90. Christensen 1997, s. 130−136. 
158 Jfr: Olsson 1948, s. 97. Carlsson 1962, s. 88f. Christensen 1997, s. 107. 
159 Gadd 1996, s. 288. 
160 Se t. ex.: Lindström 2008, s. 68ff. 
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eftersom relationen rättigheterna emellan allmänt anses ha haft betydelse för den 

sociala stratifieringen av landsbygdens invånare, inte minst bönderna. En mängd 

forskning har producerats på området, och jag urskiljer två olika inriktningar: fokus 

på jordägandet och fokus på överskottet. 

 I framför allt yngre forskning bygger bilden av de olika relationerna på motsats-

förhållandet äga−bruka. Jordbrukaren har nyttjanderätten, han brukar jorden, an-

tingen eftersom han äger den och på så vis har företräde till brukandet, eller för att 

han lejer den av den som äger den. Denna grundläggande princip står i fokus för den 

tvärvetenskapliga antologin Att bruka men inte äga.161 Att principen − och inte minst 

termen äga − varit långt ifrån dominerande och självklar genom historien uppmärk-

sammas väl, men det sker inom ramarna för principen, vilket gör att antologin som 

helhet i min mening inte gör den historiska utvecklingen rättvisa.162 Detta är heller 

inte syftet med boken; den nämnda principen är trots allt den som dominerar dagens 

syn på dessa förhållanden, och det är viljan att förstå just dagens situation som 

boken bygger på. Den bild som alltså förmedlas av nämnda antologi är emellertid 

vanligt förekommande även i rent historisk forskning. Den framträder tydligast i 

arbeten med kulturhistorisk inriktning och i arbeten som helt eller delvis behandlar 

1800-talet.163 Detta är inte förvånande. De flesta typer av källmaterial är bättre beva-

rade ju yngre de är, och i dessa lägen är det inte orimligt att yngre terminologi och 

perspektiv används för att förstå den mer svårnådda äldre. En självklar utgångspunkt 

inom denna forskning att det är bättre att äga än att inte göra det. 

 I annan, ofta något äldre, forskning är förhållandet äga−bruka inte alls lika fram-

trädande. Här är begrepp som produktionsmedel och överskott de som spelar roll.164 

Den fördel som i tidigare nämnda arbeten tillskrivs jordägare är här förflyttad till 

ägaren av räntan, vanligen stora institutioner som kronan och adelsgodsen.165 Så 

länge grundskatten bestod existerade varje hemman på ett abstrakt plan i två nivåer, 

på så vis att varje geografisk fastighet rent juridiskt var två fastigheter, med samma 

ägovidd: jorden och räntan. Den som hade nyttjanderätten till jorden hade rätt att 

driva jordbruket, enligt vad jag redogör för i samband med definierandet av jordbru-

karen. Den som innehade räntan hade rätt att årligen uppbära en i jordeboken fast-

slagen summa pengar eller produkter från jorden. Lars Herlitz, som får säga vara en 

av perspektivets lärofäder, formulerar relationen mellan jord och ränta på ett pessim-

istiskt sätt: 

                                                           
161 Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från 

medeltid till idag, red. Anders Wästfelt (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 

2014). 
162 Se t. ex.: Anders Wästfelt, ”Arrende och annan nyttjanderätt till mark i lantbrukets histo-

ria”, i Att bruka men inte äga 2014, s. 15. 
163 Gadd 2000, s. 72. Morell 2001, s. 21ff. Malmström 2006, s. 55ff. Holmlund 2007, 

s. 49−51. I viss mån även: Winberg 1977, s. 42. Jfr: Lundmark 2006, s. 29−31. 
164 Backlund 1993, s. 76ff. Thoré 2001. 
165 Jfr: Carlsson 1949, s. 102ff. 
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Ränteägandet dominerade egendomsförhållandena. Att äga jord var väsentlig-
en att äga ränta av jord. Att äga jord men inte dess ränta var väsentligen att 
äga rätten att betala denna ränta.166 

 

Det finns ett värde i båda perspektiven, men det förra är väsentligare för senare tid 

och det senare för äldre tid. I det förmoderna samhället hamnade överskottet av 

produktionen i stor utsträckning hos räntetagarna.167 Jordbrukarens ägorättsliga 

ställning till jorden framstår i ljuset av detta som mindre viktig, och någon klar upp-

delning mellan att bruka egen och att bruka annans jord fanns inte.168 Jordens egen 

ställning, den så kallade jordnaturen, var mer relevant. Varje fastighet hade en viss 

jordnatur, som angav vem som var räntetagare och i viss mån vilka rättigheter ränte-

givaren hade till jorden. Jag nämner ovan att en den nya syn på ägande som slog 

igenom under 1700-talets andra hälft medförde att jordbrukare satt tryggare på sin 

jord och därför hade större incitament till att förbättra den. Det som skedde var att 

förhållandet mellan räntetagare och räntegivare reglerades på ett sätt som gjorde att 

en större del av överskottet hamnade hos räntegivaren.169 På så vis övergick fokus 

från ränta och jordnatur till jordägande. Därmed inte sagt att ränta och jordnatur 

förlorade all sin funktion. De ägde bestånd perioden ut.170 

 Begreppet äganderätt har aldrig definierats i svensk lag.171 I princip kan jordä-

gande betecknas som ett företräde till nyttjanderätten av jorden, och liknar på så vis 

besittningsrätten. Den som ägde besittningsrätten till jord ägde också nyttjanderät-

ten, så länge han inte enligt lag eller kontrakt lejde ut den till någon annan på viss tid 

och mot viss ersättning.172 Såväl ränta som besittningsrätt var i regel köp- och sälj-

bar. Rätten till ränta kunde fram till 1789 bara säljas inom adeln och bland ”både 

adelens vederlikar såväl som prästerskapet och bårgareståndet”.173 Jordnaturerna tog 

viss hänsyn till besittningsrätt, om än större till ränta. Skattejord kan definieras som 

jord vars besittningsrätt ägdes av en privatperson, men för vilken rätten till räntan 

tillhörde kronan. Ägdes besittningsrätten till räntan istället av en privatperson talade 

man om frälsejord, oavsett om det var samma person som ägde besittningsrätten till 

jorden eller inte. I de fall kronan ägde besittningsrätten både till ränta och jord var 

det fråga om kronojord. Detta är en förenklad förklaring. I själva verket talade man 

inte i termer av att kronan ägde besittningsrätt till jord, möjligen eftersom kronan i 

                                                           
166 Herlitz 1974, s. 154. 
167 Gadd 2000, s. 14. 
168 Aronsson 1992, s. 21. 
169 Gadd 2000, s. 14. 
170 ”Grundskatt”, i Nationalencyklopedin (NE), bd 8 (Höganäs: Bra böcker, 1992), 

s. 100−101. 
171 Mauritz Bäärnhielm, ”Arrende och agrarpolitik i Sverige. En historisk översikt”, i Att 

bruka men inte äga 2014, s. 43. 
172 Barthold Nyström, Beskrifning om Swenska Hemman (Stockholm 1806), s. 10. 
173 Så stadgades i Ridderskapets och adelns privilegier den 16 oktober 1723, 27§. Axel Bru-

sewitz, Frihetstidens grundlagar och konstitutionella stadgar (Stockholm: Norstedt, 1916), 

s. 120−121. 
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sin egenskap av abstrakt överhet var oförmögen att i praktiken verka som jordbru-

kare. Tvärtom användes begreppet besittningsrätt ibland även för brukare av krono-

jord.174 Därför är det för periodens början mycket svårt att exakt definiera skillnaden 

mellan kronojord och skattejord.175 Kronorusthåll, som var en underkategori till 

kronojord, skilde sig inte från skatterusthåll på något annat sätt än att det vid något 

tillfälle helt enkelt fått denna stämpel.176 Den stora skillnaden mellan krono- och 

skattebönder − man talar ofta i termer av bönder när det handlar om dylika − upp-

stod kring 1790, när skatteböndernas, men inte kronoböndernas, besittningsrätt bör-

jade kallas äganderätt.177 

 Frälse, krono och skatte var de tre huvudsakliga jordnaturerna. Dessa delades i 

sin tur in i en mängd olika naturer, baserat på hur räntan var utformad och ifall lagen 

stipulerade någonting särskilt om besittningsrätten. Jag ser ingen anledning att här 

redogöra för alla typer, utan nöjer mig med att säga något om de jordnaturer som 

präglade Västeråsbygden. Skattejorden var fördelad i underkategorier utifrån hur 

kronan organiserade sin besittningsrätt till räntan. Enligt indelningsverket från 1600-

talets slut gick räntan från vissa gårdar direkt till vissa statstjänstemän, eller till 

andra gårdar, som understöd för extra tunga förpliktelser. De sistnämnda utgjorde 

egna kategorier: gästgiverier och rusthåll. I besittningsrätten till jorden vid gästgive-

rier ingick att ombesörja inkvartering och hästskjuts av förbiresande. I motsvarande 

för rusthåll ingick att underhålla en menig militär med full mundering, i Västerås-

bygden en ryttare fram till 1791, därefter en grenadjär. Gästgiverier och rusthåll 

hade i stor utsträckning även förekommit på kronojord, men den mesta av denna 

jord hade skatteköpts − jordbrukaren hade betalat en avgift för att jordnaturen skulle 

bytas − redan före 1780. Av resterande kronogårdar var nästan alla antingen bostäl-

len eller akademigårdar. Boställen var kronogårdar vars besittningsrätt av kronan 

anslagits till lön för en viss tjänst. Besittningsrätten gick alltså inte i arv, utan följde 

ämbetet. Akademigårdar var sådana gårdar vars besittningsrätt förvaltades av Upp-

sala universitet. Av frälsegårdarna var rent frälse vanligast. Det innebar att besitt-

ningsrätten till såväl jord som ränta tillhörde samma privatperson. Den andra varian-

ten som förekom i Västeråsbygden var skattefrälse, jord som tidigare varit skattejord 

men där kronan överlåtit rätten till räntan på en annan privatperson än den som ägde 

besittningsrätten till jorden. I vanliga fall innebar detta att en bonde ägde besittnings-

rätten till jorden och betalade räntan till en adlig godsherre, men i princip skulle det, 

åtminstone efter 1789, kunna ha varit tvärtom. Till det rena frälset räknades den sista 

viktiga, dock kanske viktigaste av alla, kategorierna, nämligen säterierna. Att äga 

besittningsrätten till säterijord var fördelaktigt såtillvida att man inte bara dessutom 

ägde rätten till räntan, utan att man också var befriad från en mängd andra förpliktel-

                                                           
174 Thoré 2001, s. 43, 78ff. 
175 Herlitz menar att skillnaden snarast låg i reglerna kring eventuell avhysning av nyttjande-

rättsinnehavaren. Herlitz 1974, s. 29. 
176 Nyström 1806, s. 116. 
177 Bäärnhielm 2014, s. 43. Jfr: Lundmark 2006, s. 30. 
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ser gentemot kronan som var lagd på jorden. Säterifrihet lades på adliga huvudgår-

dar under 1500- och 1600-talet. 1810 upphävdes adelns ensamrätt till att äga säte-

rier.178 

 Det fanns fler jordnaturer i Västeråsbygden under perioden än de här nämnda, 

men att beskriva dem bidrar inte till denna undersökning. Gården Hagbyholm i Irsta 

ska dock nämnas, eftersom dess mer eller mindre unika jordnatur belyser komplexi-

teten i systemet: Räntan från Hagbyholm finansierade studenter vid Uppsala univer-

sitet. Såväl jord som ränta ägdes av stipendiefonden, medan en något lösare besitt-

ningsrätt till jorden innehades av en ”kurator”. Kuratelet var ärftligt och kuratorn 

fungerade därför i praktiken som jordägare.179 

2.6 Identifiering 

Population och tätgrupp identifieras i mantalslängder och jordtaxeringslängder. Alla 

på så vis identifierade jordbrukare är införda i en databas, tillsammans med de vä-

sentliga uppgifter om kapital och annat som antingen populationens eller tätgrup-

pens urvalsprocess eller de olika delundersökningarna resulterat i. Alla i avhandling-

en förekommande kvantitativa redogörelser av empiri är sammanställda utifrån 

denna databas. 

 Populationen identifieras primärt i de sockenvis upprättade mantalslängderna, 

som innehåller resultatet av mantalsskrivningen, det vill säga bokföringen av vissa 

personskatter.180 Eftersom husbonden ansvarade för dessa skatter är mantalslängder-

na disponerade efter hushåll, med husbondens namn angivet.181 Eftersom vissa skat-

ter kopplades till hemmanet är hushållen i sin tur sorterade efter fastighet och man-

talsvärde i förekommande fall utsatt. Eftersom ansvaret för de till hemmanet kopp-

lade skatterna följde med nyttjanderätten, är jordbrukarens namn noga utskrivet, och 

det är primärt detta som gör mantalslängden lämplig som källa i det här samman-

hanget.182 

 Mantalslängder visar hur saker förhöll sig vid ett visst tillfälle. Förändring kan 

alltså inte studeras löpande, utan bara genom jämförelse mellan två sådana nedslag. 

De upprättades årligen, vilket medger detaljerade studier av det slaget, men jag väl-

jer att studera enbart var femtonde upplaga, trots att det innebär att jag missar jord-

brukare som var verksamma helt och hållet inom intervallet mellan de valda nedsla-

gen. Att studera varenda årgång skulle dock vara jämförelsevis improduktivt, ef-

                                                           
178 Carlsson 1949, s. 154. För en överblick över de olika jordnaturernas skillnader i detalj 

hänvisas till: Nyström 1806. Om säterier, se också t. ex.: Sundberg 1993, s. 58ff. 
179 Nils Segerstråle, Svenska fideikommiss (Stockholm: AWE/Geber, 1981), s. 99. 
180 Gösta Lext, Mantalsskrivningen i Sverige före 1860 (Göteborg: 1968), kap. I. Ledet ”man-

tals-” syftar här alltså på människors antal, och har vad denna undersökning anbelangar ingen-

ting med jordvärdet att göra. 
181 Perlestam 1998, s. 109. 
182 Herlitz 1974, s. 178−179. Rosén 1992, s. 24. Perlestam 1998, s. 105, 113ff. 
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tersom de svårhanterade dubbletterna skulle vara långt fler än de annars missade 

korttidsjordbrukare som fångas in. Naturligtvis medför även femtonårsintervallet 

dubbletter, men de enskilda hushållen förutsätts ha förändrats så pass mycket under 

denna tid att det finns en poäng med att betrakta det som en ny jordbrukare. Femton-

årsintervallet har dessutom fördelen att nedslagen kan fördelas jämnt över den valda 

120-årsperioden. De fyra nedslagen 1810−1855 sammanfaller då med folkräkningar 

i tabellverket, något som avsevärt förbättrar metoden i den delundersökning som 

presenteras i kapitel 3. För att detta ska fungera använder jag konsekvent den man-

talslängd som gäller för året efter det aktuella. Mantalslängderna för ett visst år upp-

rättades nämligen vanligtvis i slutet av det föregående.183 

 Jag argumenterar ovan för att mantal inte är någon bra enhet att mäta jordvärde i. 

För att kunna identifiera tätgruppen, och inhämta uppgifter om förmögenhetsfördel-

ningen överlag, används därför istället jordtaxeringslängder. I samband med om-

välvningarna 1809−1810 omorganiserades det svenska personskattesystemet, varvid 

mantalslängderna kompletterades med ett antal ständiga taxeringslängder, bland 

annat en för inkomster av jord, en för inkomster av annan näringsverksamhet och en 

för inkomster av tjänst. Inkomst av jord definierades som värdet på jorden i sig, ett 

värde som därefter årligen omförhandlades.184 Det var i regel jordägaren som taxera-

des för detta, varför jämförelse med mantalslängden är nödvändig för att kartlägga 

jordvärdets fördelning bland jordbrukare.185 Christer Persson visar med ett små-

ländskt exempel att de årliga omförhandlingarna av taxeringsvärdet i praktiken inte 

motsvarade vare sig marknadsvärde eller överhetens förväntningar på systemet, men 

menar att det i brist på bättre källor ändå är det säkraste kortet för denna typ av 

undersökningar.186 Det tar hänsyn till såväl jordmängd som -natur.187 När det kom-

mer till nedslagen 1780 och 1795, för vilka taxeringslängder alltså inte finns att 

tillgå, använder jag 1810 års taxeringsvärde. Hänsyn tas då naturligtvis till de en-

skilda hemmanens olika uppdelning i bråkdelar vid olika tillfällen, något som är 

möjligt att göra eftersom de enskilda brukningsdelarna i båda källmaterialen är sor-

terade efter grundfastighet. Eftersom nyodlingar och andra mellan olika gårdar 

ojämnt fördelade förbättringar torde ha förekommit under perioden 1780−1810, 

används denna metod enbart för att urskilja tätgruppen, inte för att jämföra jordbru-

kare inom tätgruppen med varandra. 

                                                           
183 Att informations- eller åtminstone tidsmässigt förena upprättandet av en mantalslängd med 

ifyllandet av en folkmängstabell är i princip omöjligt, men jag bedömer denna metod vara den 

bästa. Se även: Winberg 1977, s. 143f. 
184 Rosén 1992, s. 26. 
185 Rosén 1992, s. 25−26. 
186 Persson 1992, s. 150−175. Se även: Holmlund 2007, s. 212−213. Jag använder konsekvent 

den jordtaxeringslängd som tidsmässigt ligger närmast det aktuella nedslaget. 
187 Metoden har följaktligen en brist i att exempelvis standardvarianten av frälsebönder, det 

vill säga brukare av jord som taxerats högt med anledning av förmåner som inte kom brukaren 

till del, framstår som rikare än vad de egentligen var. Sådana jordbrukare är dock ytterst 

sparsamt förekommande i tätgruppen, och behandlas utifrån vetskapen om detta. 
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Den ovan nämnda prästgårdsmedianen konstrueras utifrån jordtaxeringsvärdet. I var 

och en av de nio socknarna fanns hela perioden igenom en gård som i de flesta 

sammanhang benämndes ”Prästgården”. Denna gård var i regel anslagen till kyrko-

herdeboställe.188 För varje nedslag visar källmaterialet alltså nio, inte nödvändigtvis 

olika, värden på dessa gårdar. Medianen av dessa är det värde jag kallar prästgårds-

medianen. Prästgårdarna åsattes nämligen, som visas nedan, ständigt ett värde som 

motsvarar en tydlig skiljelinje i jordtaxeringen mellan två svagt olika mönster: De 

färre gårdar som hade högre värde än prästgårdarna var vanligtvis ensamgårdar som 

sällan delades, medan de betydligt fler med lägre värde oftare låg i skifteslag med 

andra och var föremål för sambruk och hemmansklyvningar. Skillnaden är visserli-

gen svag och statistiskt knappast hållbar, men eftersom gränsen ändå måste dras 

någonstans så väljer jag att dra den där. Dessutom är det inte orimligt att tänka sig 

att det kunde innebära ett visst mått av status att bruka lika mycket jord som, eller 

för den delen mer än, kyrkoherden. Jag anser en relativ gräns av detta slag mellan 

två storleksordningar av jordbrukare, en gräns som varierar i både tid och rum, vara 

mer lämplig för den här typen av studier än ett fast värde.189 

2.7 Populationen i stora drag190 

Populationen utgörs av sammanlagt 4 615 jordbrukare, tätgruppen av 418 av dessa. 

Av jordbrukarna i tätgruppen är 96 stycken vad jag kallar dubbletter, det vill säga 

jordbrukare vid ett senare nedslag som finns med redan vid ett tidigare. Antalet 

unika jordbrukare i tätgruppen är alltså 310. Denna kvot (knappt 76,4 %) går inte att 

rakt av applicera på hela populationen, eftersom ett oräknat antal av tätgruppens 

jordbrukare vid vissa nedslag är med i populationen men inte i tätgruppen. Antalet 

unika jordbrukare i populationen är alltså sannolikt mindre än 76,4 % av 4 615, det 

vill säga mindre än 3 526. 

 Eftersom jordbrukaren här används som en enhet vid ett specifikt nedslag i tid, 

motsvarande en viss husbonde i ett visst hushåll, är det naturligtvis problematiskt att 

tala om dubbletter. I statistiska sammanhang räknar jag därför dubbletterna som 

unika, särskilt som de egenskaper hos dem jag studerar ibland varierar över tid. I 

                                                           
188 I Västeråsbygden utgjorde socknarna ständigt egna pastorat, med två undantag: Lilla Ryt-

tern var innan sammanslagningen av socknarna annex till Stora Ryttern, och Hubbo blev mot 

under 1800-talets andra hälft annex till grannsocknen Tillberga. I Lilla Ryttern fanns varken 

kyrkoherde- eller komministerboställe. I Hubbo omvandlades kyrkoherdebostället till kommi-

nisterboställe. Mantals- och taxeringslängder för Hubbo och Rytterne 1780−1900 (se bi-

laga 1). Kempe m. fl. 1915, s. 70. 
189 Jan Christensen, för att ta ett exempel, använder för ett givet år värdet 10 000 riksdaler 

som urvalsgräns, vilket gör att det blir en väldig skillnad mellan 10 100 och 9 900. Hans 

period är dock väldigt kort, så problemet är inte stort just där. Christensen 1997, s. 108. 
190 Om inget annat anges bygger de anförda siffrorna på: Mantals- och taxeringslängder för 

Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
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andra delar av avhandlingen har dubbletterna en funktion, och då definieras jordbru-

karen som det gifta paret. Änkor, för att ta ett exempel, betraktas då som en förläng-

ning av samma jordbrukare som sina avlidna män. Utifrån detta kan konstareras att, 

av 310 jordbrukare i tätgruppen under perioden, 238 satt över ett enda nedslag, 54 

över två, 15 över tre och tre jordbrukare över fyra nedslag. Dubbletterna inom tät-

gruppen var något fler under 1800-talets andra hälft, vilket tyder på mer stabila för-

hållanden för större jordbrukare under denna tid, både ifråga om att bruka mycket 

jord och ifråga om att bo kvar i bygden. 

 Antalet jordbrukare i Västeråsbygden sjönk markant under den studerade 120-

årsperioden, något som främst under 1800-talets första hälft präglade Mälardalen 

generellt, till skillnad från resten av Sverige, där antalet ökade.191 Gadd förklarar 

detta med att gårdar sammanslogs, vilket ju säger sig självt, eftersom hemmantalet 

inte minskade, men även med att godsen övergick från landbosystem till stordrift.192 

Att så var fallet även i Västeråsbygden återkommer jag till i kapitel 6. Under 1800-

talet blev det dessutom vanligare att bonddöttrar och -söner sökte sig utanför jord-

bruket, något som innebar att hemmansklyvningarna blev färre.193 Mellan 1885 och 

1900 ökade, som jag påpekar ovan, åter antalet jordbruk i Västeråsbygden, eftersom 

enstaka gårdar splittrades i en mängd egnahem. 

                                                           
191 Gadd 2000, s. 205f. 
192 Gadd 2000, s. 206, 214f. 
193 Gadd 2000, s. 206. 
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Diagram 1 Jordbrukare i Västeråsbygden 1780−1900. Som jordbrukare räknas 

husbönder med nyttjanderätt till mantassatt jord. Till tätgruppen räknas jordbrukare 

vars mantalssatta jord motsvarar värdet av prästgårdsmedianen eller mer. Källa: 

Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
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Att redogöra för antalet jordbrukare är, även för det enskilda nedslaget inte helt 

oproblematiskt. Felmarginalerna är mycket små, men de finns. Ett problem genere-

ras av hälftenbruket, eftersom det i de tidiga mantalslängderna kan vara svårt att 

skilja denna legoform från en jämlik uppdelning mellan två jordbrukare. Jag räknar 

ingen som hälftenbrukare som inte angetts som sådan. Ett annat, inte lika omfattande 

problem, uppstår i kategoriseringen av de fall hushållsmodellen inte följdes, exem-

pelvis när det fanns flera husbönder.194 

 När det kommer till just hushållsmodellen förekommer perioden igenom många 

avvikelser. Den vanligaste var att en änka fungerade som husbonde. Även jordbru-

kande änklingar förekom, men eftersom dessa inte specifikt angivits som änklingar i 

mantalslängden har jag inga kvantitativa uppgifter för detta, utan kan bara säga att 

det för tätgruppen förekom ett par gånger per nedslag och nästan uteslutande ifråga 

om ståndspersoner. Att ståndspersoner i mindre utsträckning än bönder höll sig till 

hushållsmodellen kan förklaras med att de inte sysslade med kroppsarbete, och där-

för höll tjänstefolk även för husmorssysslan.195 Att änkor fungerade som husbönder 

skedde sällan mer än för ett nedslag i taget, vilket tyder på att det sannolikt rörde sig 

om tillfälliga lösningar, alltså inför generationsskifte eller omgifte. Antalet jordbru-

kande änkor låg nästan ständigt mellan 20 och 30, med sjönk inför de båda sista 

nedslagen till 17 och slutligen 16.196 Minskningen mot periodens slut torde kunna 

förklaras med det ökade antalet jordbrukande dödsbon. Ett jordbrukande dödsbo var 

ett hushåll utan husbonde, det vill säga en avvikelse från hushållsmodellen. Det är 

därför föga förvånande att detta fenomen ökade med åren, i takt med att modellen 

förlorade sitt fäste som självklarhet.197 Det tidigaste exemplet på jordbrukande 

dödsbo är, liksom flera av de senare, en adelsfamilj på en större gård, vilket rimligen 

kan förklaras med att det ändå inte var familjen som ledde arbetet på gården.198 

 I sällsynta fall fungerade ogifta män eller kvinnor som jordbrukare. Precis som 

för jordbrukande änklingar har jag inte kunnat se i vilken utsträckning ogifta män 

förekom som jordbrukare, annat än att det inom tätgruppen uteslutande var fråga om 

ståndspersoner. Ogifta kvinnor förekommer vid sju tillfällen, tämligen jämnt fördelat 

över perioden. Av dessa var fyra, vilket är oproportionerlig många, ståndspersoner 

                                                           
194 1780 brukade länsmannen Gustav Roberg och hans son Erik August Roberg jord tillsam-

mans. 1885 fanns två sambrukande brödrapar i bygden, 1900 likaså. 1900 brukade en Gustav 

Carlsson i Fälvi jord tillsammans med sina barn. 1900 brukade Lars Johan Hårleman gården 

Lunda tillsammans med en utanför Västeråsbygden boende major. Eftersom de senare fallen 

snarare tyder på hushållssystemets än den sammanhängande gårdens upplösning, räknar jag 

alla dessa parkonstellationer som vardera en jordbrukare. Som husbonde räknar jag den som 

står överst i husförhörslängden. 
195 Wirilander 1982, s. 51. 
196 År 1840 uppgick dock antalet jordbrukande änkor till 38. 
197 Den största ökningen skedde mellan sex stycken år 1840 och 16 stycken år 1855. 
198 Så var fallet vid exempelvis herrgården Bysingsberg i Dingtuna 1780 och herrgården 

Gäddeholm i Irsta 1840. 
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med relativt hög ställning.199 Den rimligaste förklaringen torde vara samma som för 

dödsbon, det vill säga att dessa kvinnor hade tjänstefolk för de flesta praktiska upp-

gifterna, och att husbondesysslan därför snarare var en formalitet än en sysselsätt-

ning. 

 Vid elva tillfällen förekom det att gifta kvinnor hade nyttjanderätten till gårdar. 

Detta ska inte sammanblandas med den i forskningen grundligt studerade kvinnliga 

äganderätten, utan kan i flera fall motiveras på andra sätt.200 Av dessa elva var endast 

två verksamma efter 1810, och då tidigast 1885. Förklaringarna varierade: Kristina 

Holms i Skysta make var länsman och bodde på sitt boställe medan Kristina skötte 

parets egen gård.201 Stina Olsdotters i Furby make satt på fästning.202 Adelsdamen 

Dygdig Stackelberg hade flyttat till sin gård Amsta efter sin skilsmässa.203 Eva 

Holmstedts, som tillhörde den senare generationen, make hade gått i konkurs 1879, 

varvid gården Lagersberg gått på exekutiv auktion och ropats in av Herman Fredrik 

Casparsson på Stockumla i Dingtuna; Casparsson hade sedan skänkt gården till Eva, 

mot att hon skulle rå om den utan sin makes inblandning.204 Vad gäller de övriga 

gifta kvinnliga jordbrukarna ger husförhörslängderna inga ledtrådar till hur de ham-

nat i denna situation.205 Möjligen kan det ha varit så att männen i dessa fall av olika 

                                                           
199 Hur jag bedömt vilka som ska räknas som ståndspersoner framgår i avsnitt 4.11 nedan. Eva 

Stina Unge var sannolikt syster till en adelsman, Marianne Mörner var själv adlig, Anna 

Maria Schenström var dotter till en kornett, Renata Dufva var dotter till en inspektor i gifte 

med en grevinna. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:21a, husförhörslängd 1886−1896, s. 

188. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5b, husförhörslängd 1775−1785, s. 336. Säby kyrkoar-

kiv (ULA), vol. AI:3, husförhörslängd 1775−1794, s. 41. Gabriel Anrep, Svenska adelns 

ättar-taflor, bd 2 (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1861), s. 952. Gabriel Anrep, Svenska 

adelns ättar-taflor, bd 4 (Stockholm. 1864), s. 502. Karl A. K:son Leijonhufvud, Ny svensk 

släktbok (Stockholm: Norstedt, 1906), s. 140. Elisabeth Westerdahl, ”Ullvi gård i Irsta”, 

opublicerad uppsats (odat., tillgänglig via Irsta hembygdsförening), s. 4. 
200 Kvinnlig äganderätt till jord studeras i bl. a.: Holmlund 2007. Martin Dackling, Släktgår-

dens uppkomst. Jord och marknad i Skaraborg 1845−1945 (Göteborg: Institutionen för histo-

riska studier, Göteborgs universitet, 2013). 
201 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3, husförhörslängd 1777−1785, s. 104. Irsta kyrko-

arkiv (ULA), vol. AI:5a, husförhörslängd 1775−1785, s. 1.  
202 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängd 1806−1813, s. 24. 
203 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängd 1805−1816, s. 59. Gabriel 

Anrep, Svenska adelns ättar-taflor, bd 3 (Stockholm: 1862), s. 360. 
204 Handlingar rörande Johan Vilhelm Holmstedts konkurs, i Snevringe häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. FIV:26, konkursakter 1879. Ett rykte i bygden gjorde gällande att en av Eva 

Holmstedts döttrar, som hade annan hårfärg än sina syskon, egentligen skulle ha varit dotter 

till Casparsson och inte till Evas man, och att det var detta som föranlett Casparssons giv-

mildhet gentemot familjen. Muntl. uppg.: Birgit Olsson, Rytterne. 
205 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3, husförhörslängd 1777−1785, s. 52. Badelunda 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängd 1806−1813, s. 22. Badelunda kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AII:1, församlingsbok 1895−1907, s. 260. Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), 

vol. AI:5, husförhörslängd 1795−1805, s. 185. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:7, hus-

förhörslängd för Stora Ryttern 1810−1822, s. 135. Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4, husför-



 

 

 

58 

anledningar varit befriade från personskatter. I ett sådant läge skulle det inte vara 

märkligt att hustrun registrerades på husbondens plats, fastän hon i praktiken inte var 

husbonde. Detta skulle i så fall också kunna tjäna som förklaring till varför fallen är 

så tätt samlade till periodens början; rutinerna för mantalsskrivningen kan ha ändrats 

därefter. 

 Det fanns perioden igenom ett antal jordbrukare som brukade jord i Västeråsbyg-

den men som bodde någon annanstans. Dessa är i regel inte medräknade i populat-

ionen. Det finns emellertid några få exempel på sådana som jag ändå väljer att in-

kludera, nämligen de som visserligen var mantalsskrivna utanför bygden, men vars 

verksamhet organiserades inom den. Denna situation uppstår då och då ifråga om de 

stora godsen. Det var, främst vid periodens början, inte ovanligt att gods brukades av 

aristokrater som var mantalsskrivna i Stockholm.206 Dessa godsherrar hade alltid 

inspektor och behövde knappast ta aktiv del i verksamheten, men i detta skilde de 

sig inte från sina i bygden mantalsskrivna gelikar. De har alltså räknats med i popu-

lationen, eftersom deras verksamhet inte bedrevs utsocknes ifrån. Dessutom torde de 

ibland ha vistats på sina huvudgårdar, fastän de inte var skrivna där.207 Liknande 

situationer uppstod när juridiska personer vid 1800-talets mitt började fungera som 

jordbrukare, även då naturligtvis med inspektorer på plats.208 Hallstahammars bruk 

var först ut, senare som aktiebolag, och följdes av aktiebolagen för Skultuna och 

Mölntorps bruk samt Bultfabriks AB i Hallstahammar. 1885 arrenderades militiebo-

stället Östjädra i Dingtuna socken av den lokala fattigvårdsstyrelsen, och sköttes av 

anställda.209 1885 angavs två konkursmassor som brukare av jord, men i dessa fall 

räknar jag männen bakom konkurserna som husbönder.210 

                                                                                                                                        
hörslängd 1795−1809, s. 95. Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängd 1810−1820, 

s. 21. 
206 Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt, för att ta ett exempel, var godsherre på Fullerö i Barkarö 

socken vid periodens början, men 1780 bosatt i Stockholm. Samme Cronstedt var 1795 istället 

bosatt i Gävle, eftersom han hade blivit utnämnd till landshövding där. Mantalslängder, 5/10 

1780 och 20/11 1795, i: Kammararkivet (ULA), mantalslängder för Västmanlands län, repro-

ducerade av SVAR. 
207 Jfr: Aronsson 1992, s. 55. 
208 Jag räknar dem till populationen i de fall de varit tydligt etablerade i en viss socken, vilket 

är fallet med bruksbolagen. Ett exempel på motsatsen är Snevringe härads skjutsbolag, som 

1885 stod för nyttjanderätten till den egna gården i byn Vallby i Svedvi socken. Husför-

hörslängden ger inga ledtrådar om huruvida denna gård alls brukades. Hallstahammars kyrko-

arkiv (ULA), vol. AI:14a, husförhörslängd 1885−1894, s. 64. 
209 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:20, husförhörslängd 1876−1886, s. 623−627. Man-

talslängd, 21/11 1885, i: Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv (ULA), vol. F Iab:14 Ding-

tuna. 
210 Mantalslängd, 19/11 1885, i: Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv (ULA), vol. FIaa:1 

Irsta. Mantalslängd, 23/11 1885, i: Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv (ULA), 

vol. FIaa:1 Ryttern. 
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2.8 Jordvärdet211 

Jordbrukarnas ekonomiska ställning mäter jag, som jag fastslår ovan, i jordtaxe-

ringsvärde. Det är viktigt att ha i åtanke att jag inte tar någon hänsyn till hur lång tid 

specifika fastigheter brukats tillsammans. Det som mäts är hur mycket en jordbruka-

res samlade innehav var värt, inte till exempel hur många fysiska gårdar personen 

hade. Utifrån en ytlig jämförelse mellan de samlade jordinnehaven och de i mantals- 

och taxeringslängderna antecknade uppgifterna om enskilda fastigheters jordnatur 

och annan funktion, kan emellertid några övergripande slutsatser dras: 

 Bygdens säterier var konsekvent högt taxerade, vilket medför att deras brukare 

finns med bland de största jordbrukarna i populationen. Inom denna ekonomiska elit 

brukades också ständigt ett antal gårdar som utmärker sig genom att de under peri-

oden alltid hölls intakta, det vill säga aldrig delades i flera. Hit hör de flesta kyrko-

herde- och officersboställena, men också privata brukningsenheter. De sistnämnda 

var i påfallande många fall herrgårdar, enligt hur jag senare i avhandlingen definie-

rar detta begrepp. Gårdar av den här storleken låg endast i undantagsfall i byar.212 

Det var i regel vid gårdar som var lägre taxerade än dessa som hemmansklyvning 

praktiserades. Där var det vanligt att gårdar låg i skifteslag med andra, och genom 

hemmansklyvning av ensamgårdar kunde till och med nya byar uppstå. Det är i 

denna skillnad mellan stora och små gårdar som jag urskiljer den tidigare nämnda 

prästgårdsmedianen. 

 De olika socknarna visar som väntat olika fördelning av jordvärdet. I Barkarö, 

Irsta och Rytterne samt vid Skultuna bruk var godsens huvudgårdar särskilt stora. 

Vid flera av godsen, särskilt Skultuna bruks, infördes stordrift vid 1800-talets mitt. 

Alla socknar utom Barkarö − Barkarö var helt och hållet dominerat av Fullerögodset 

− kunde visa prov på ett antal ensamgårdar av större storlek, enligt vad jag redogör 

för strax ovan. I Säby fanns bara en sådan gård, och den brukades ständigt av en och 

samma adelsfamilj, så där är tätgruppen under en stor del av tiden i princip orepre-

senterad. 

  

                                                           
211 Om inget annat anges bygger de anförda siffrorna på: Mantals- och taxeringslängder för 

Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
212 Byn urskiljs i att det i mantalslängden upptas flera gårdar med samma namn i samma 

socken. 
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3 Social stratifiering från ovan 

Om med Bondeståndet menas blott dem som wid Riksdagarne kunna rösta – 
eller hwad wanligen med Allmoge förstås – är icke lätt att veta; enär Arbetare 
och tjenstefolk böra hänföras till det obestämde: alle andre. Än Torpare-folk? 
och frälse-bönder?213 

 

Den här frågan ställde Christian Stenhammar, lektor i historia vid gymnasiet i Lin-

köping, brevledes till Tabellkommissionen i Stockholm, i samband med att han i 

egenskap av prebendekyrkoherde för pastoratet Törnevalla skulle bidra med uppgif-

ter om sin flock till 1825 års folkräkning.214 Sättet Stenhammar formulerade sig på 

avslöjar en del av hur han såg på social stratifiering och begreppen därinom. Särskilt 

intressant är att han definierade det sociala bondeståndet utifrån det politiska, sna-

rare än tvärtom, något som också påverkade hans tämligen trånga definition av all-

mogebegreppet.215 

 Kongl. Tabellkommissionen inrättades 1749 för att handha den svenska befolk-

ningsstatistiken. Under den period myndigheten var verksam, 1749−1859, genom-

fördes rikstäckande folkräkningar med jämna mellanrum, med tiden vart femte år. 

Prästerskapet var uppgiftslämnare. Socken för socken och stad för stad hade präster-

skapet i uppgift att fylla i detaljerade formulär, där varje tänkbar kategori av männi-

skor hade en tom ruta, med siffror på hur många människor av respektive kategori 

som för tillfället vistades i socknen. Kategorisering gjordes efter ålder, kön och 

civilstatus samt efter vad som i de första upplagorna benämns ”Stånd” och som i takt 

med att formulären uppdaterades utvecklades i olika riktningar. Resultatet, det stora 

statistiska materialet, brukar kallas tabellverket.216 

 Förekomsten av kategoriseringen i ”Stånd” har medfört att kunskap om en offici-

ellt sanktionerad social stratifiering, en stratifiering som dessutom torde ha påverkat 

människors egen bild av samhället, bevarats till våra dagar. Denna stratifiering var 

inte statisk, utan förändrades genom påverkan från två olika håll: För det första för-

ändrades statens behov av uppgifter. För det andra krävde uppgiftslämnarna förtyd-

liganden när stratifieringen inte var lika självklar för dem som för kommissionens 

                                                           
213 Brev från Christian Stenhammar, ca 1826, i: Tabellverket (RA), vol. BIE:1. Ordet ”veta” 

har i brevet ersatt ordet ”förstå”, som i sin tur strukits över. 
214 Om Stenhammars karriäruppgifter, se: ”Stenhammar, Christian”, i Svenskt biografiskt 

lexikon (SBL), bd 33 (Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 2007−2011), s. 310. 
215 Om allmogebegreppet, se: Liljewall 1995, s. 313. 
216 Gadd 2000, s. 331. 
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ledamöter. Stenhammars brev är ett exempel på det senare. De förändrade behoven 

från båda hållen ledde till att nya formulär trycktes och presenterade en kategorise-

ring där den officiella sociala stratifieringen förändrats. Tabellverkets sociala kate-

gorisering följer alltså på sätt och vis samhällsutvecklingen. 

 I detta kapitel presenteras och analyseras de förändringar tabellverket genomgick 

ifråga om social stratifiering. I kapitlet besvaras frågan: Hur framställdes stånd i 

allmänhet, och distinktionen mellan bönder och ståndspersoner i synnerhet, i tabell-

verket? 

3.1 Statistisk kategorisering i tidigare forskning 

Statistikens betydelse för människors uppfattning om världen är ett internationellt 

forskningsfält. Den tyske historikern Lars Behrisch menar att kvantifiering för tan-

karna bort från de enskilda företeelserna, till exempel en människa, och skapar större 

enheter som bara existerar i statistiken, till exempel ”befolkning”. Eftersom de kon-

struerade enheterna är större, mer allmängiltiga, än de enskilda företeelserna an-

vänds de, och uppfattas därmed som existerande.217 

Statistics does not create more or better knowledge; it first and foremost cre-
ates an entirely new kind of knowledge − it transforms knowledge and, by do-
ing so, transforms the very way in which we perceive and judge the world.218 

 

Behrisch behandlar detta skapande som en medveten strategi.219 Den amerikanska 

historikern Joan Wallach Scott har en försiktigare tolkning. Hon menar att statistiska 

kategorier visserligen inte ska ses som objektiva, men inte heller som medvetet 

påtvingade kategorier som kan se ut hur som helst. Snarare är det ett slags mellant-

ing: ”[...] they are ways of establishing the authority of certain visions of social 

order, of organizing perceptions of ’experience’.”220 Hon menar att kategoriseringar 

som används i statistik formar tankesätt efter sig och anses mer naturliga än andra, 

vilket gör att det politiska syftet inte syns.221 

Thus the collection of population statistics according to households (rather 
than, say, villages or places of work) reveals and constructs a certain vision of 

                                                           
217 Lars Behrisch, ”Political Economy and Statistics in the Late Ancien Régime”, i Writing 

Political History Today, red. Willibald Steinmetz, Ingrid Gilcher-Holtey & Heinz-Gerhard 

Haupt (Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2013), s. 175−176. 
218 Behrisch 2013, s. 175. 
219 Som exempel anför han bl. a. de franska fysiokraternas vilja att visa hur eftersatt jordbru-

ket var, för att på så vis provocera fram ett uppsving. Behrisch 2013, s. 186. 
220 Joan Wallach Scott, Gender and the politics of history (New York 1988), s. 115. 
221 Scott 1988, s. 113f. Jfr även: Alain Desrosières, The politics of large numbers. A history of 

statistical reasoning (Cambridge, Massachusetts: Harvard university press, 1998), s. 9−12. 
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social organization based on a particular idea of the family that is ”natural-
ized” in the course of presenting the data.222 

 

Därmed alltså inte sagt att Scott inte erkänner statistikskapandet som medveten 

strategi. Hon behandlar den snarare som dold, och ägnar det aktuella bokkapitlet åt 

att försöka synliggöra det bakomliggande politiska syftet.223 

 Inom svensk forskning resonerar Monika Edgren och Henrik Höjer på liknande 

sätt. Höjer förklarar den nationella identitetens framväxt under 1800-talet, bland 

annat genom att se på kategorier som ”folkstammar” på samma sätt som Behrisch.224 

Edgren, som studerar synen på rike och stat under 1700-talet, visar att Tabellkom-

missionens ledamöter var medvetna om statistikens skapande förmåga. Jacob Fag-

got, som ingick i kommissionen, uttalade sig rentav i termer av att befolkningen 

borde bli ”tilvande och inöfvade uti et tänkesätt”, när han argumenterade för att 

statistiken skulle göras offentlig.225 

3.2 Metod 

Att som Scott försöka ta reda på de politiska orsakerna bakom kategoriseringen i 

formulären skulle vara möjligt, men knappast intressant vad denna undersökning 

anbelangar. Här är det kategoriseringen i sig som står i fokus, och i nästa kapitel 

dess konsekvenser. I kommissionens arkiv finns serier som visar på regelbunden 

kontakt med såväl regeringsmakt som prästerskap. Prästerskapets synpunkter på 

formulären visar att synen på hur specifika fall skulle kategoriseras varierade, vilket 

innebär att den enskilde prästens omgivning haft inflytande över hans sätt att katego-

risera. Att dessa synpunkter i någon mån påverkade formulären är tydligt, men de 

flesta förändringar av tabellverket som genomfördes bottnade sannolikt snarare i 

skiftande intressen från statsmaktens sida.226 Oavsett kan formulärets utformning 

betraktas som en kompromiss, om än inte en jämlik sådan, mellan de olika parternas 

synsätt. Statens intressen och prästerskapets behov av förståelse är yttre omständig-

heter som indirekt bidrar till att forma tabellformulären. 

 I detta kapitel kartlägger jag den ständigt föränderliga, officiellt sanktionerade 

sociala stratifiering som tabellverkets förmedlade. Som källmaterial använder jag de 

                                                           
222 Scott 1988, s. 115. 
223 Scott 1988, s. 113ff. 
224 Henrik Höjer, Svenska siffror. Nationell integration och identifikation genom statistik 

1800−1870 (Hedemora: Gidlund, 2001), just detta exempel på s. 177. 
225 Monika Edgren, Från rike till nation. Arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell 

gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet (Lund: Historiska media, 2001), s. 95−96. 

Att Faggot ingick i kommissionen framgår i: ”Faggot, Jacob”, i Svenskt biografiskt lexikon 

(SBL), bd 14 (Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 1953), s. 767. 
226 Jfr: Edvard Arosenius, Bidrag till det svenska tabellverkets historia (Stockholm: A-.B. 

Nordiska Bokhandeln, 1928), s. 49f. 
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tryckta formulären av samtliga mot landsbygden riktade upplagor samt tabellkom-

missionens bevarade korrespondens med domkapitlen, särskilt de tryckta instrukt-

ioner som kommissionen bad domkapitlen vidarebefordra till landsbygdens präster-

skap. Materialet kompletteras med tabellkommissionens bevarade utkast till formu-

lär. För att undvika missar kompletterar jag korrespondensen med Västerås domka-

pitels tryckta cirkulär, men dessa bekräftar i stora drag endast helhetsintrycket: Det 

förekom inte så mycket funderingar kring kategorisering. De cirkulär som hade med 

tabellerna att göra uppmanade vanligtvis bara till inlämning.227 

 Jag analyserar den sociala stratifieringen i beteckningar på kategorier och grafisk 

fördelning dem emellan. Beteckningarna belyses med vad som sägs om kategorierna 

i korrespondensen med prästerskapet. Den grafiska fördelningen är lätt att dra slut-

satser kring. Skillnader och samhörighet tydliggörs genom linjer, mellanrum, typ-

snitt, ordningsföljd med mera. Vad som är medvetet respektive omedvetet strukture-

rat spelar ingen roll. Eftersom den grafiska indelningen inte motiveras i instruktion-

erna, och dessutom i sig är orienterande, torde graden av medvetenhet från kom-

missionens sida inte kunna urskiljas av prästerskapet. Dessutom hade prästerskapet 

sannolikt inte något intresse av detta. Tabellkommissionen lanserade under sin drygt 

100-åriga levnad nya folkräkningstabeller vid sex olika tillfällen: 1749, 1773, 1802, 

1825, 1840 och 1855. Från och med 1802 års upplaga var formulären olika för land 

och stad. I korrespondensen noterar jag dels vad som lyftes fram som speciellt vik-

tigt i svar, dels vilka sociala kategorier som det aldrig förekom frågor kring. Studier-

na av korrespondensen avgränsas till åren kring ståndstabellernas revisioner. 

 Tabellverkets källvärde har diskuterats av bland andra Lars-Arne Norborg och 

Lennart Andersson Palm, men det handlar då uteslutande om trovärdigheten i siff-

rorna, inte om representativiten i kategorierna.228 Jag hävdar att det inte finns något 

mer representativt material för denna delundersökning än tabellformulären. Det var 

trots allt den enda detaljerade stratifieringen som spreds till rikets alla hörn, och 

dessutom till prästerna, som var de som primärt stod för omvärldsinformationen i 

lokalsamhället.229 De officiella rangordningarna erbjuder visserligen en stratifiering, 

en uttalad sådan dessutom, men den berör endast ämbetsmän, och kan därför inte 

användas i denna delundersökning.230 

                                                           
227 Se t ex: Västerås domkapitels cirkulär 30/9 1776 (Västerås: 1776) och 12/3 1825 (Väs-

terås: 1825). 
228 Lars-Arne Norborg, Källor till Sveriges historia (Lund: Gleerup, 1972), s. 186−187. 

Lennart Andersson Palm, Människor och skördar. Studier kring agrarhistoriska metodpro-

blem 1540−1770 (Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 1993), s. 98−100. 
229 Tidningar o. dyl. nådde under 1800-talets första hälft bara en liten del av befolkningen. 

Höjer menar visserligen att detta även gällde statistiken, som vid den här tiden alltså inte kom 

allmogen till del, men det är inte väsentligt här. Min poäng är att prästerna var länken till 

omvärlden, och att deras uppfattning om exempelvis social stratifiering måste ha spridit sig 

nedåt. Höjer 2001, s. 49, 55. 
230 Om rangordningarna, se t. ex.: Ingvar Elmroth, Nyrekryteringen till de högre ämbetena 

1720−1809 (Lund: CWK Gleerup, 1962). 
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3.3 1749 års formulär231 

Den första formulärupplagan var i sin utformning sannolikt inte resultatet av en 

kompromiss med prästerskapet. Sådan interaktion förekom först när prästerskapet 

gavs möjlighet att uttala sig om redan använda formulär. Upplagan består av tre 

formulär, av vilka det som rubriceras ”Tab. III.” innehåller folkräkningen, ”befun-

nen efter [...] Ålder, Kön och Giftermål, samt Stånd och Omständigheter”. Kön 

bokfördes per ålderskategori; giftermål bokfördes per civilstatus, kön och ålder. 

Under underrubriken ”Omständigheter” bokfördes antalet hushåll, gästgiverier med 

mera, med andra ord institutioner snarare än personer. 

 Större delen av Tab. III. utgörs emellertid av tabellen för ”Stånd”, som i jämfö-

relse med senare upplagor är klumpigt designad. Den innehåller 61 rader med olika 

beteckningar, sorterade i 32 överkategorier, men bara två kolumner: en för män och 

en för kvinnor. Överkategorierna har sifferbeteckningar, men det framgår i de flesta 

fall tydligt av sammanhanget vilka faktorer som motiverat dem. Inom de större 

överkategorierna finns enskilda kategorier för alla barn och ungdomar i respektive 

överkategori. Vuxna sorteras med andra ord mer detaljerat än barn. Jag exemplifie-

rar med ett antal rader. Tvärtemot avgränsningen väljer jag, med anledning av tyd-

ligheten i det enskilda fallet, utpräglad stadsbefolkning som exempel. 

5. a. Magistrat i Städerne 
 b. Grosseurer 
 c. Krämare 
 d. Hökare och Små-Krämare 
 e. Bodsvänner och Ungdom öfver 15. år 
 f. Barn under 15. år 
6. a. Fabriqueurer 
 b. Ungdom och Arbetare öfver 15. år 
 c. Barn under 15. år 
7. a. Ämbets- och Handtvärks-folk 
 b. Gesäller 
 c. Lärogåssar öfver 15. år 
 d. Barn under 15. år 
8.  Ringare Borgerskap, Försvars- och Fördelskarlar232 

 

Utifrån dessa 14 kategorier och deras inbördes struktur kan ett antal slutsatser dras 

om stratifieringen: Först och främst kan konstateras att horisontell och vertikal strati-

fiering används inom samma tabell, rentav samma axel. Att fyrståndsläran är grund-

läggande för tabellens disposition är tydligt, eftersom inga överkategorier överlappar 

de fyra stånden. Ovanstående utdrag visar till exempel tydligt några av de överkate-

                                                           
231 Såvida inget annat anges hänvisas till: Folkräkningsformulär, 1749, i: Tabellverket (RA), 

vol. F2A:1, svenska formulär 1748−1860. 
232 Folkräkningsformulär, 1749, i: Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska formulär 

1748−1860. 
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gorier som tillsammans utgör borgerskapet. Fyrståndsindelningen är inte utskriven i 

ord, något som jag menar antyder att den uppfattades som naturlig i sammanhanget. 

 Att man inom borgerskapet skilde mellan köpmän, fabrikörer och hantverkare 

förvånar inte. De rättig- och skyldigheter som följde med burskapet skilde sig avse-

värt mellan de tre grupperna, men hade stora likheter inom dem. Ordningen mellan 

grupperna, till exempel att handelsmän står över hantverkare, är heller inte förvå-

nande. Talande är dessutom att magistratspersoner, oavsett bakgrund, i och med sin 

höga position förknippades mer med handelsmännen än med hantverkarna.233 Vidare 

kan konstateras att den lägsta sortens anställda − bodsvenner, fabriksarbetare och 

lärlingar − samräknades med ungdomen. Kategori 23. a. avser enligt samma mönster 

”Menige Almogens Barn och Tjänstefolk, öfver 15. år”. Allt detta tyder på ett syn-

sätt där dylikt arbete med förhållandevis låg status är en del i uppfostran eller utbild-

ning, i förlängningen också att uppfattningen om en arbetarklass ännu var långt 

borta. 

 Av kategoriseringen i allmänhet kan konstateras att hustavlans världsbild lyser 

igenom: Husbonde med gemål står överst, därefter arbetsföra barn och tjänstefolk 

och slutligen barn. De som inte passade in i idealbilden − sjuka, åldringar, livstids-

fångar med mera − hade egna kategorier. Vikten som lagts vid siffror för arbetsföra 

kontra icke arbetsföra är förståelig, med tanke på att statistiken i mångt och mycket 

fördes i syfte att se över rikets ekonomiska förhållanden. I en tidig verksamhetsbe-

rättelse beskrevs befolkningsförhållandena i termer av ”lemmar”. Kommissionen 

rapporterade: ”Till slut uppå denna Articeln har man bordt på en gång anföra 

hufwud Classerna på inbyggarena i Riket”. Efter detta specificerades: ”Närings 

lemmar innefatta jordbrukare, slögde ock Bergwärks arbetare”, ”Tienste lemmar 

innebegripa Kronans Ämbets-män ock betiänter, samt publique ock privata wärks 

betiänter med deras hustrur”, ”Tärande lemmar, som hwarken tiäna Kronan, näring-

arna, eller publique ock privata wärk” och ”Öfwerflödiga lemmar som lefwa af 

onyttiga handteringar”.234 Dessa metaforer kan ses som ett uttryck för en förmodern 

ordning; kategoriseringen påminner om den under ståndssamhällets glansdagar flor-

erande bilden av stånden som kroppsdelar i den organism som var riket, men kanske 

ännu mer om den lutherska treståndskategoriseringen.235 Ordet ”Classerna” har här 

ingenting att göra med den laddning som sentida sociologer gett det. I Tabellkom-

missionens handlingar användes klassbegreppet flitigt som synonym till kategori av 

vad art det än månde vara. 

 Som redan nämnts framträder fyrståndsläran tydligt som grund i tabellverkets 

sociala stratifiering. Adeln kan avgränsas till överkategori 1, prästerskapet till över-

                                                           
233 För en överblick över den sociala skiktningen i städerna under 1700-talet hänvisas till: 

Karin Ågren, Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska och sociala strategier 

under 1700-talet (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007). 
234 ”Tabell Commissions Berättelse om Tabell wärcket”, 1761, 36§, i: Tabellverket (RA), vol. 

B2:24, Berättelser till Kungl. Maj:t. 
235 Margareta Larsson, ”1800-talets sociala förändringar ur folkmängdstabellens perspektiv”, i 

Historisk tidskrift 109:4 (1989), s. 537−539. 
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kategori 2, borgerskapet till överkategorierna 5−14 och bondeståndet till överkatego-

rierna 15−23. Sistnämnda överkategorier spänner tillsammans över hela vidden av 

obesuttna landsbygdsbor: torpare, sockenhantverkare, soldater m.m., kategorier som 

inte utan vidare kan föras till bondeståndet. Kategoriseringen är emellertid tydlig, 

sett till att ”Menige Almogens Barn och Tjänstefolk” dyker upp först i kategori 23, 

vilket alltså innebär att den besuttne bondens barn räknades samman med den obe-

suttne soldatens barn, men skildes från exempelvis prästens barn. Förklaringen lig-

ger utan tvivel i att de besuttna bönderna snarare ansågs vara bondeståndets fullvär-

diga medlemmar, än själva utgöra hela ståndet. På samma sätt som en präst repre-

senterade sina barn, representerade bonden även de obesuttna på hans ägor.236 Hus-

bondebegreppet kan sägas vara vidare än att det innebar överhöghet i det egna 

hushållet.237 Att kalla en obesutten soldat för bonde skulle vara fel, men inte mer fel 

än att exempelvis kalla prästdottern för präst.238 Kategori 15 är ”Större och mindre 

Seminanter på Landet”. Denna formulering är tagen ur sitt sammanhang svårtolkad, 

men eftersom kategori 16 behandlar ”Tårpare” kan likhetstecken sättas mellan ”Se-

minanter” och de faktiska, besuttna bönderna. Det faktum att den enda inom-

begreppsliga stratifiering som antyds är den mellan ”Större och mindre”, tyder på att 

uppfattningen om ägande, om distinktionen mellan självägande bönder och andra 

bönder, ännu inte slagit igenom. 

 Kategorierna 24−31 behandlade alla de icke arbetsföra, kategori 32 ”Främmande 

Religions-Förvanter”. Kvar står kategorierna 3 och 4, som det finns anledning att 

lyfta fram: 

3. a. Stånds-Personer och theras vederlikar 
 b. Crono-Betjänter, Fogdar, Länsmän &c. 
 c. Ungdom öfver 15. år 
 d. Barn under 15. år 
4. a. Ståndens hederligare Betjänter 
 b. Dito Laquajer och Tjänstefolk öfver 15. år 
 c. Dito under 15. år239 

 

Dessa kategorier är tydligt ämnade åt den heterogena och ständigt växande gruppen 

ståndspersoner som varken tillhörde adeln eller prästerskapet. Av det faktum att de 

samlats i egna överkategorier att döma är det tydligt att de som enhetlig kategori var 

en realitet i Tabellkommissionens uppfattning om stånd 1749. Detta kan tyckas 

                                                           
236 Morell 2001, s. 26. 
237 Gösta Lext, Studier i svensk kyrkobokföring 1600−1946 (Göteborg: Landsarkivet, 1984), 

s. 179. Sten Carlsson hävdar att varje stånd i samtiden hade en vid och en inskränkt omfatt-

ning. För bondeståndet kan man, menar han, tala om en vid omfattning där jordbrukets alla 

själar ingår, och samtidigt en inskränkt omfattning där endast de hushåll som ägde politisk 

representation ingår. Carlsson 1949, s. 4ff. Jfr dock: Olsson 1948, s. 54. 
238 Jfr: Morell 2001, s. 26. 
239 Folkräkningsformulär, 1749, i: Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska formulär 

1748−1860. 
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kontroversiellt, sett till att gruppen i forskningen vanligen lyfts fram som en socialt 

mycket heterogen grupp. Det är ingenting jag vänder mig emot, men faktum kvarstår 

att hur heterogen gruppen än var, så var det fortfarande en grupp, det vill säga en 

konstruerad kategori, som att döma av 1749 års tabellformulär fanns redan 1749, 

och alltså inte är en konstruktion av sentida historiker. Den heterogenitet som brukar 

anföras i litteraturen låg snarare på kapitalnivå. 

 Särskiljandet av privata tjänstemän − ”hederligare” tjänstefolk brukar avse just 

tjänstemän och andra anställda vars status översteg kroppsarbetarens − från övriga 

orepresenterade ståndspersoner har sannolikt sin motivering i att den hänvisar till 

överkategorierna 1−3 genom att vara just ”Ståndens” tjänstemän. Ståndsbegreppet 

uppträder här, liksom i ordet ståndsperson, i bemärkelsen högt stående, snarare än 

som variabel.240 Det fanns med andra ord i den bild kommissionen förmedlade ingen 

plats för att till exempel en förmögen bonde skulle ha haft en bokhållare. Därmed 

inte sagt att det inte hände, utan det är fråga om den ignorans för avvikande detaljer 

som Behrisch lyfter fram.241 

 Att överkategori 3 syftade på de näringsidkare och ämbetsmän som i kulturellt 

hänseende låg närmare de högre stånden än de lägre, torde inte vara kontroversiellt 

att anta. Det svåra är att avgöra på vilka grunder de kategoriserades − primärt mellan 

kategorierna 3a och 3b, sekundärt inom kategori 3a mellan ”Stånds-Personer” och 

”theras vederlikar”. Om ”Crono-Betjänter” ska tolkas som alla statsanställda eller 

som enbart landsstatens lokala tjänstemannakår är osäkert, men att döma av samti-

dens språkbruk och exemplifieringen med ”Fogdar, Länsmän &c.” är det troligast att 

det rör sig om det sistnämnda; att ”Fogdar, Länsmän &c.” ska ses som tillägg, som 

alltså inte räknas som ”Crono-Betjänter”, snarare än exempel, är osannolikt.242 Att 

landsstaten upptogs i en egen kategori skulle kunna vara statistiskt motiverat, till 

exempel av att den, i likhet med prästerskapet, hade lokalsamhället som arbetsplats, 

medan övriga ämbetsmän hade större frihet i val av bostadsort. Att skilja mellan 

”Stånds-Personer” och ”theras vederlikar” anser Sten Carlsson vara omöjligt.243 I sin 

rapport av år 1761 uppmärksammade kommissionen ett problem med kategorin. 

Ämbetsmän ock ringare betiänte af ofrälse ståndet kunna ej så noga utsättas, 
så wida de äro blandade i Tabellerna, med de jordbrukare på landet, som 
warde ståndspersoner kallade. [---] Hwar ock en på landet som brukar klädes 
råck, låter altid wid bewillningstaxeringens förrättande anskrifwa sig för 
ståndspersoner, ock så wida han skiöter landtbruket, kan han icke bland stat-
ens tiänste lemmar räknas.244 

 

                                                           
240 Jfr: Carlsson 1949, s. 6f. 
241 Behrisch 2013, s. 175−176. 
242 Jfr: Bo Westerhult, Kronofogde, häradsskrivare, länsman. Den svenska fögderiförvalt-

ningen 1810−1917 (Lund: Gleerup, 1965), s. 24−25. Ågren 2006, s. 61−62. 
243 Carlsson 1949, s. 10. 
244 ”Tabell Commissions Berättelse om Tabell wärcket”, 1761, 36§, i: Tabellverket (RA), vol. 

B2:24, Berättelser till Kungl. Maj:t. 
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Kommissionen var intresserad av samhällsfunktionernas, inte den sociala prestigens, 

fördelning. Det man ville komma åt var ”statens tiänste lemmar”, det vill säga rimli-

gen ämbetsmän, men formuleringen hade medfört att jordbrukare som uppträdde på 

ett ståndsmässigt sätt hade följt med i kategorin. Citatet antyder att prästerna tog 

uppgifter från bevillningstaxeringen, vilket antyder existensen av en syn på status 

som något som kunde mätas direkt i kapital, men hur väl förankrat detta påstående 

var är svårt att säga. 

3.4 1773 års formulär245 

Efter 24 år lanserade Tabellkommissionen en ny uppsättning formulär, att börja 

användas 1775. Den sociala stratifieringen har där separerats från övrig kategorise-

ring till ”Tab. IV.”, där människorna kategoriseras ”efter deras Stånd, Vilkor och 

andra lefnads Omständigheter.” Strukturen i rader och kolumner har i detta formulär 

utnyttjats till sin fulla potential: I de olika kolumnerna skulle människorna sorteras 

först som gifta, änkor/änklingar, ogifta över 15 år eller barn under 15 år, därefter 

som män eller kvinnor. Det finns alltså åtta kolumner. Denna förändring innebar att 

raderna för barnkategorierna kunde tas bort, medan tjänstefolkets rader lämnades 

kvar. Huruvida uppdelningen mellan ungdom och tjänstefolk var ett led i strävan att 

göra statistiken mer detaljerad eller bara en nödvändig följd av den jämnare fördel-

ningen mellan rader och kolumner är svårt att avgöra, men oavsett kommissionens 

syfte torde därmed uppfattningen om att tjänstefolket började ta form som en egen 

social kategori spridas, samtidigt som uppfattningen om människor som tillhörande 

familjer vann mark från uppfattningen om människor som tillhörande hushåll. 

 I uppsättningen rader hade stora förändringar skett. Systemet med överkategorier 

fanns kvar, men med en klar uppdelning mellan siffernumrerade (1−4) respektive 

bokstavsnumrerade överkategorier (A−C). De förstnämnda motsvarar tydligt fyr-

ståndsläran, medan A innehåller övriga för samhället nyttiga kategorier, B de icke 

eller knappt arbetsföra och C ”Främlingar”. Sammanlagt är kategoriernas antal 52. 

Överkategori A påminner i kategoribeståendet om kategorierna 3−4 i 1749 års for-

mulär, vilket innebär att det lätt går att se hur det nya formuläret förhåller sig till det 

gamla. En enkel men mycket viktig skillnad är att denna överkategori placerats efter 

borgare och bönder, och att de sistnämnda med hjälp av annorlunda numrering sepa-

rerats från övriga överkategorier. Med denna uppgradering av fyrståndslärans bety-

delse följer, kanske inte helt oväntat, en viss omfördelning mellan borgare och bön-

der å ena sidan och överkategori A å andra. Denna omfördelning kan betraktas som 

tudelad, enligt följande. 

                                                           
245 Såvida inget annat anges hänvisas till: Folkräkningsformulär, 1773, i: Tabellverket (RA), 

vol. F2A:1, svenska formulär 1748−1860. 
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För det första skulle landsbygdens hantverkare och soldater kategoriseras i överka-

tegori A, vilket gör att man inte längre kan tala om avgränsade överkategorier för de 

ståndspersoner som varken var adel eller präster. Omfördelningen har sannolikt sin 

förklaring i att Tabellkommissionen till bondeståndet i dess vida bemärkelse endast 

ville räkna sådana ”som lägga hand vid Åkerbruket”.246 Detta ska inte tas för orda-

grant; i de flesta kategorier − detta gällde inte minst inom borgerskapet − fanns 

utpräglade jordbrukare, men kommissionen tycks snarare från bondeståndet ha velat 

lyfta ut sådana, t. ex. soldater, som i första hand hade andra arbetsuppgifter, även om 

dessa arbetsuppgifter sällan praktiserades. Det faktum att magistratspersoner flytta-

des från borgarna till de orepresenterade kan sannolikt förklaras efter samma prin-

cip. 

 För det andra skulle ”Ämbetsmän och Stånds-Personer, som idka Borgare-

näring” kategoriseras bland borgarna och ”Stånds-personer på Landsbygden utom 

Adelen och Clereciet, som idka Landt-bruk” bland bönderna. Denna omfördelning 

var rimligen kommissionens sätt att lösa problemet från 1761. Behovet av att skilja 

ämbetsmän och jordbrukande ståndspersoner åt hade lett till tydligare formuleringar, 

                                                           
246 Det tidigaste belägget jag hittat för denna princip är från 1808, men det verkar sannolikt att 

principen gällt redan innan. Rapport till Kungl. Maj:t, 1808, uppsl. 178, i: Tabellverket (RA), 

vol. B1A:1, koncept till avgångna skrivelser 1763−1824. 

Figur 2. 1773 års formulär. Källa: Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. G:1, statistiska 

tabeller 1749−1859. Foto: Carl Mikael Carlsson. 
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och i korrespondensen mellan kommissionen och prästerskapet var ståndspersonsde-

finitionen därefter knappast något som dryftades i långbänk. Det äldsta belägget för 

att begreppet behövde diskuteras finns i ett brevutkast, författat inom kommissionen 

omkring år 1800 som svar på en domprosts å sitt stifts vägnar ställda frågor. 

Att Stånds-personer äro efter Tabellernes mening sådane, som äro dubbelt be-
skattade, både för Rörelsen och Caracteren, lika med Borgare eller Bonde i 
anseende till Stads eller Landtmanna Rörelsen, men lika med Ämbetsmän el-
ler bättre Betjening i Anseende till Rangen.247 

 

Talande nog har först frasen ”eller bättre Betjening” strukits, sedan hela stycket och 

ersatts med: ”Att Gamla kungörelsen om Bröllopsgärden §§ 4
de

 och 5
te
 tämmeligen 

väl determinerar, hvilka kunna kallas stånds-personer.”248 Kommissionen hänvisade 

med andra ord till en äldre, väl inarbetad kategorisering, framarbetad av en annan 

myndighet. Lustigt nog erbjuder nämnda paragrafer ingen klar definition, men i 

jämförelse med ovanstående stycke är det tydligt att det som hänvisades till var 

personer med karaktär (titel utan tillhörande arbetsuppgifter, given i kunglig full-

makt). Det som sades i bröllopsgärden var, utan inblandning av termen ståndsper-

son, att personer med karaktär, som aldrig tidigare haft tjänst, skulle beskattas som 

sina tjänstgörande vederlikar. I femte paragrafen hänvisades till sådana ”hwilka 

begripas under Stånds-Personer”, utan att begreppet förklarades där heller.249 

 Inom den fjärde överkategorin − bondeståndet − förtydligades kategoriseringen 

från 1749: ”Större och mindre Seminanter på Landet” hade nu ersatts av de båda 

kategorierna ”Bönder utan åtskilnad af Hemmanens natur, och ehvad de bruka egen 

eller andras jord.” och ”Bönder som jämte Landtbruk idka andra näringar, såsom 

Fiske, Handtvärk, Stenhuggerie &c.” Den aktiva skillnaden mellan ”Landtbruk” och 

”andra näringar” talar för en ny syn på jordbruket som en specialisering bland andra. 

Utifrån formuleringen i den tidigare av kategorierna kan konstateras att omfattning-

en var densamma som 1749, men att kategoriseringsgrunden blivit specificerad. I 

första anblicken kan formuleringen tyckas vara ett tecken på att äganderätten fortfa-

rande var oviktig, men i själva verket måste motsatsen vara rimligare: Specificering-

en hade inte funnits om den inte hade varit nödvändig. Förmodligen florerade vid 

tidpunkten bilden av att det juridiska förhållandet till jorden skilde bönder åt. På 

samma sätt var prästerna i någon mån tvungna att använda de begrepp som förekom 

i texten, och fastän olikheterna nämndes för att förkastas, så kan man inte bortse 

ifrån att de faktiskt nämndes. 

                                                           
247 Koncept till cirkulärskrivelse till konsistorierna, ca 1800, i: Tabellverket (RA), vol. B1B:1. 

Det kan stå ”beskaffade”, snarare än ”beskattade”, men jag kan inte avgöra det. För detaljen 

innebär det en skillnad, men för poängen med redogörelsen är det sak samma. 
248 Koncept till cirkulärskrivelse till konsistorierna, ca 1800, i: Tabellverket (RA), vol. B1B:1. 
249 Sweriges Rikes Ständers Allmänne Bewillning Til En Bröllopsgärd, Gjord och faststäld 

wid Riksdagen uti Stockholm den 27 Martii år 1766 (Stockholm: 1766). 
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3.5 1802 års formulär250 

Från formulärrevisionen 1802 tycks Tabellkommissionens arkiv vara någorlunda 

komplett. Först nu framgår Kungl. Maj:ts inblandning i kategoriseringen tydligt. I 

allmänhet kretsade väldigt lite av korrespondensen kring just kategorisering av män-

niskor, utan desto mer kring strävan efter mer omfattande och detaljerad statistik. 

Sålunda infördes exempelvis uppgifter om kreatur, inkomst från jorden och andra 

förhållanden där siffrorna inte motsvarade människoantal.251 Här fanns tabellverkets 

egentligen enda bokföring av förmögenhet, upplagd så att varje hushåll placerades in 

i ett tvådimensionellt schema där den ena axeln angav antal hushållsmedlemmar och 

den andra förmögenhetsnivån enligt en fyragradig skala med beteckningarna: ”För-

mögne”, ”Behållne”, ”Fattige” och ”Utfattige”. Social status hade följaktligen ingen-

ting med saken att göra.252 

 Det är emellertid ändå i 1802 års formulärbyte som den sociala stratifieringen av 

människor förändrades mest. Från och med denna upplaga trycktes ifyllningsin-

struktioner på formulären, något som i någon mån torde ha ökat samstämmigheten i 

syn mellan kommission och prästerskap. Det var också nu man började med separata 

folkräkningsformulär för land och stad, ”emedan annars ingen behörig kunskap kan 

ärhållas emellan Närande och Tärande lemmar”.253 Landsbygdsformuläret delades in 

i sju delar, av vilka fjärde och femte delarna tillsammans motsvarade 1773 års fjärde 

tabell. De nya tabellerna började användas 1805. 

 Fjärde delen, rubricerad ”Art. IV. Efter Stånd och Vilkor.”, är indelad i avdel-

ningar för ”Mankönet” respektive ”Qvinkönet och Barn”. Därefter följer avdelningar 

för icke arbetsföra, samer respektive summering. För mankönet finns ett stort antal 

sociala kategorier horisontellt fördelade efter tjänst och näring på nio paragrafer 

(a−h, k). Paragraferna är orubricerade, men innehållet visar på följande uppdelning: 

 

 

                                                           
250 Såvida inget annat anges hänvisas till: Folkräkningsformulär för landsbygden, 1802, i: 

Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska formulär 1748−1860. 
251 Protokoll, särskilt de från 1802, i: Tabellverket (RA), vol. A1:1, protokoll 1802−1858. 

Brev från Kungl. Maj:t, 11/5 1802, i: Tabellverket (RA), vol. E1:1, inkomna brev från Kungl. 

Maj:t 1748−1858. Tabellkommissionen hade redan vid mitten av 1700-talet börja intressera 

sig för statistik över annat än befolkningen. Arosenius 1928, s. 22. 
252 Denna del av tabellen behölls perioden ut men ändrades något. 1825 reducerades kategori-

erna till tre och formulerades om så att de beskrev i vilken mån hushållet producerade mer, 

lagom eller mindre än vad som krävdes för försörjning. Huruvida detta hade varit syftet med 

beteckningarna i 1802 års tabell eller inte är svårt att säga, och därtill oväsentligt, eftersom 

1825 års instruktioner inte fanns 1802. 1840 återgick man till fyra kategorier, i det att man la 

till en kategori för hushåll som inte producerade alls. Såvida inget annat anges hänvisas till: 

Folkräkningsformulär för landsbygden, 1802−1855, i: Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska 

formulär 1748−1860. 
253 Protokoll, 15/6 1802, i Tabellverket (RA), vol. A1:1. Västerås domkapitels cirkulär 6/10 

1802 (Västerås: 1802). 
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a Verksamma inom ecklesiastikstaten 

b Verksamma inom civilstaten 

c Verksamma inom militären 

d Verksamma inom sjöfarten 

e Sådana som förr tillhört annan § (utom f), jämte några svårplacerade 

f Allmoge 

g Hantverkare 

h Privat anställda 

k Bruksfolk 

 

Paragrafkategoriseringen tar alltså mer hänsyn till horisontell än till vertikal stratifie-

ring. Inom de olika paragraferna förekommer en form av vertikal stratifiering, men 

detta tycks mest vara en följd av den gradskillnad i arbetsuppgifter som skilde ex-

empelvis bruksägare från brukssmed, snarare än en skillnad i status, och därför kan 

även den betraktas som horisontell. Kvinnor och barn skulle nu istället sorteras efter 

civilstånd respektive ålder samt efter vilken kategori deras män respektive fäder 

hörde. I en särskild överkategori inom ”Qvinkönet och Barn” skulle kvinnor i tjänst 

upptas. Detta hade tidigare förekommit för tjänstepigor men nu erkändes även exi-

stensen av exempelvis ”Guvernanter” och ”Ogifte, som för sig sjelfva lefva af Ar-

bete”. Det grundläggande särskiljandet mellan å ena sidan män, å andra sidan kvin-

nor och barn, tycks ha motiverats av att det för den förstnämnda gruppen var intres-

sant att känna till verksamhetsområde i samhället, medan det för den senare snarare 

var intressant att veta position inom hushållet. 

 Femte delen − ”Art. V.” − fungerar som summeringsavdelning för den föregå-

ende. Den har samma uppsättning kolumner som 1773 års ståndstabell, men det 

finns bara sex rader: ”Ridderskapet och Adeln”, ”Läro-Ståndet”, ”Borgare på Lan-

det”, ”Stånds-Personer i §.§. a, b, c, d, e, g, h, k.”, ”Bonde-Ståndet” och ”alle andre”. 

Det var alltså i denna tabell som fyrståndsläran kom att fortleva. Eftersom paragraf-

indelningen i fjärde artikeln visar en enbart horisontell kategorisering finns där ingen 

plats för adeln, som ju som socialt strata snarare konstituerades av vertikalt avstånd 

från övriga. Därmed inte sagt att fyrståndsläran inte kan skönjas även i fjärde arti-

keln. Tvärtom syns den tydligt i att § a först och främst var ämnad åt präster och § f 

åt bönder. Det är värt att observera att ståndspersonskategorin i femte artikeln uteslöt 

möjligheten för att ståndspersoner skulle finnas i § f, det vill säga inom allmogen. I 

femte artikeln markerades fyrståndslärans dignitet vidare av att borgarståndet fått en 

egen kategori i landsbygdsformuläret, trots att det var ett utpräglat stadsstånd. Bon-

deståndet hade emellertid inte givits motsvarande särställning i stadsformuläret.254 

Detta berodde sannolikt på att borgarståndet stod högre än bondeståndet, och att det 

var viktigare för en borgare på landet än för en bonde i staden att hävda sin stånds-

tillhörighet. En annan sak som är värd att notera är att de politiskt orepresenterade 

                                                           
254 Folkräkningsformulär för städer, 1802, i: Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska formulär 

1748−1860. 
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ståndspersonerna nu hade befästs i sin roll som en femte kategori vid sidan av fyr-

ståndsläran. Inte minst särskiljandet från ”alle andre” − även det ett uttryck för verti-

kal stratifiering, som inte haft plats i paragraferna − och det faktum att den placerats 

över bönderna, visar på kategorins särställning. 

 I linje med instruktionen om att ingen inom § f kunde räknas som ståndsperson, 

lanserades i § e kategorierna ”Possessionater utan Titel och Tjänst”, ”Arrendatorer” 

och ”Landtmän, som icke kunna hänföras till annan Titel”. § e var i det närmaste en 

överkategori för grupper som inte passade in någon annanstans. Det låg alltså 

närmre tillhands att se de jordbrukande ståndspersonerna som svårkategoriserade, än 

att låta associera dem till bönderna. Detta går i sin tur i linje med att ståndsperson-

erna i femte artikeln placerats över bönderna. Generellt för 1802 års formulär kan 

alltså en tillbakagång för just bondeståndets status skönjas. I och med att fyrstånds-

läran flyttats till en egen avdelning fanns inte längre det behov av att anpassa efter 

detta som 1773 års formulär ger prov på. Vändningen kan sättas i relation till att 

jordbruk vid den här tiden övergick från att uppfattas som något under de högre 

ståndens värdighet till att bli en verksamhet på modet inom societeten; när societeten 

fattade intresse för jordbruk ansåg den böndernas metoder skadliga.255 Man ville få 

bort likhetstecknet mellan jordbrukare och bonde utan att slopa skillnaden mellan 

bonde och ståndsperson. Denna förklaring går dessutom i linje med Kungl. Maj:ts 

nämnda ökade intresse för att mäta jordbruksförhållanden. Allt detta talar vidare för 

en modern syn på jordbruket som en specialiserad näring. 

 Begreppet possessionat används i forskningen på två olika sätt. Vid tal om eko-

nomisk skillnad brukar possessionaterna vara de största jordbrukarna eller -ägarna, 

men vid tal om kulturell skillnad sätts likhetstecken till jordbrukande ståndsperso-

                                                           
255 Holmberg 1934, s. 27. Runefelt 2011, kap. 3, 5. 

Figur 3. Detalj ur 1802 års formulär. Källa: Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. G:1, 

statistiska tabeller 1749−1859. Foto: Carl Mikael Carlsson. 
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ner.256 Trots att synen på begreppet skiljer sig tycks det i arbetet med ståndstabeller-

na aldrig ha varit föremål för diskussion. Att döma av de sammanhang i vilka termen 

används framträder tydligt bilden av att possessionaten var såväl den jordbrukande 

ståndspersonen som den största jordbrukaren, och att dessa egenskaper förväntades 

hänga ihop.257 Formuleringar som ”en större possessionat, som hyser wälwilja för 

sina under-hafwande och förstår sammanpara sina fördelar med Deras”, och behand-

landet av possessionater sida vid sida med socknar som potentiella arbetsgivare, 

lyfter fram ett ståndspersonsideal, med makt och ansvar över allmogen.258 Möjlig-

heten för en bonde att inneha en dylik position fanns inte i den bild som tabellerna 

förmedlade. Hur possessionatsbegreppet användes i lokalsamhället är därför en av 

de viktigaste frågorna att besvara i nästa kapitel. Hur Tabellkommissionen såg på 

begreppet antyds i ett av formulärutkasten. Där framgår att ett arbetsnamn för 

possessionatskategorin varit ”Ståndspersoner som hafva LandtÄgendom och ej där-

vid sjelfve arbeta”. Ordet ”hafva” är i ett andra utkast ersatt med ”äga”.259 Anteck-

ningen visar också att en skillnad mellan possessionaten och bonden kan ha varit 

förhållandet till kroppsarbete, en tanke som inte är främmande i litteraturen.260 Att 

possessionaterna för att få tillhöra kategorin inte bara skulle vara tjänstlösa, utan 

också titellösa, medför att exempelvis en gammal ämbetsman som slutat tjänstgöra 

för att helt och hållet ägna sig åt jordbruk, skulle kategoriseras som förutvarande 

ämbetsman snarare än jordbrukare. Titeln kan alltså i detta fält ses som viktigare för 

status än verksamheten. 

 Begreppet arrendator är okritiskt använt inom forskningen.261 Detta torde bero på 

att den legoform som titeln syftar på, sedan 1800-talets slut varit den dominerande 

jordlegoformen i Sverige, något som inte var fallet vid tiden för tryckandet av 1802 

års formulär. Arrendatorstiteln var i början av 1800-talet snarare förknippad med 

personer som genom viss avgift övertagit besittningsrätten till en kungsgård eller ett 

frälsegods, och alltså kunde ha jordbrukare under sig.262 Det enda som skilde arren-

datorn och possessionaten åt var alltså äganderätten. Arrende förekom dessutom inte 

bara inom jordbruket.263 Man kan resonera att arrendatorsbegreppet vid denna tid 

                                                           
256 ”Possessionat”, i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), bd 20 (Lund: A.-B. PH. 

Lindstedts universitetsbokhandel (distr.), 1954), sp. P 1539. Carlsson 1949, s. 10. 
257 Koncept till cirkulärskrivelse till konsistorierna, ca 1800, uppslag 78, 91, i: Tabellverket 

(RA), vol. B1A:1, koncept till avgångna skrivelser 1763−1824. 
258 Västerås domkapitels cirkulär 6/10 1802 (Västerås: 1802). Se även: Rapport till Kungl. 

Maj:t, 3/2 1802, uppslag 78, i: Tabellverket (RA), vol. B1A:1, koncept till avgångna skrivel-

ser 1763−1824. 
259 Utkast till nytt formulär, odat., i: Tabellverket (RA), vol. B1E:1, koncept internt arbete. 
260 Se t. ex.: Wirilander 1982, s. 40–56. 
261 Se t. ex.: Winberg 1977, s. 42. Hanssen 2010, s. 10−12, 47. Emilsson 2007, s. 16. Proble-

met uppmärksammas av Anders Thoré. Thoré 2001, s. 45. 
262 Se t. ex.: Thoré 2001, s. 45. 
263 Redan på 1620-talet kunde exempelvis skatteuppbörd arrenderas ut. Lundmark 2006, s. 64. 

Arrendatorstitelns frekvens i bouppteckningar från 1700-talet antyder att arrende ofta använ-
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pekade mot affärsuppgörelsen snarare än jorden. Att vid denna tid utan vidare räkna 

arrendatorer som ståndspersoner var därför inte konstigare än att göra detsamma 

med possessionater. Även possessionat hade längre tillbaka haft ett bredare be-

greppsomfång än att bara omfatta jordbruk, något som ytterligare knyter samman de 

båda titlarna.264 I nämnda utkast till formulering av possessionatskategorin före-

kommer, i direkt anslutning till denna, formuleringen ”Arendatorer dito”. Ordet 

”dito” syftar till ”som hafva LandtÄgendom och ej därvid sjelfve arbeta”. Detta 

styrker tanken om att possessionat och arrendator ska ses som varandras motsvarig-

heter efter olika juridiska förutsättningar, men öppnar också upp för att det inte 

gällde alla, utan att arrendatorskapet också börjat sprida sig till bönder. Ordet ”dito” 

är i ett andra utkast struket.265 

 Bondeståndet hade alltså i och med 1802 års revision tydligt rensats på stånds-

personer. Att kommissionen i övrigt ägnat bondebegreppet tankar framgår av en 

rapport till Kungl. Maj:t av år 1802, där man la en brasklapp för att siffrorna på 

antalet bönder kunde vara missvisande, eftersom vissa kallade brukare av ⅛ hem-

man för torpare och andra kallade statare för bönder. Att man från kommissionens 

håll kopplade bondetiteln till besuttenhet framgår tydligt.266 Tabellkommissionens 

sätt att använda bondebegreppet på var inget hinder för den utökade specialisering 

som 1802 års formulär ger prov på. Sålunda hade den besuttna bondekategorin de-

lats i två: ”Bönder på egna Hemman” och ”Bönder på andras Hemman”. Den upp-

delning som kunde skönjas i 1773 års formulär hade med andra ord trätt fram i lju-

set. Särskilt intressant är att man avstod från att kategorisera i jordnaturer till förmån 

för ett fokus på ägandet. Sistnämnda fokus går, enligt vad som konstateras ovan, i 

linje med att man skilde mellan possessionater och arrendatorer. 

3.6 1825 års formulär267 

Formulärrevisionen av år 1825 innebar inga större förändringar ifråga om folkräk-

ningen. Liksom i 1802 års formulär finns en omfattande fjärde artikel ”Efter Stånd 

och Vilkor.” där män skulle kategoriseras horisontellt efter verksamhetsområde och 

kvinnor och barn efter hushållsposition, och en femte artikel i vilken föregående 

statistik skulle summeras efter fyrståndsläran − nu också med ”Utländningar” som 

en egen kategori. ”Läro-Ståndet” hade ändrats till ”Präste-Ståndet”. Huruvida det 

                                                                                                                                        
des vid lega av kvarn. En sökning på titeln arrendator, olika stavat, i Riksarkivets bouppteck-

ningsdatabas på www.ra.se visar detta. 
264 ”Possessionat”, SAOB. 
265 Utkast till nytt formulär, odat., i: Tabellverket (RA), vol. B1E:1, koncept internt arbete. 
266 Rapport till Kungl. Maj:t, 1802-02-03, uppslag 73, i Tabellverket (RA), vol. B1A:1, kon-

cept till avgångna skrivelser 1763−1824. 
267 Såvida inget annat anges hänvisas till: Folkräkningsformulär för landsbygden, 1825, i 

Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska formulär 1748−1860. 
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var tänkt att icke prästvigda på så vis 

skulle räknas bort får vara osagt. 1825 

års formulär togs i bruk vid folkräk-

ningen samma år som det fastställdes. 

 Inom fjärde artikeln hade en sär-

skild avdelning för gästgivare, krögare 

och dylikt tillkommit. Liksom för 

bönderna hänvisas inte till denna 

paragraf från ståndspersonernas kate-

gori i femte artikeln. Den för avhand-

lingens avgränsning mest intressanta 

utvecklingen skedde emellertid skett 

inom § e, där kategorierna av jordbru-

kande ståndspersoner nu blivit tre: 

”Possessionater med Caractèrer, men 

utan verkelig tjenst”, ”Possessionater 

utan både Caractèrer och tjenst” och 

”Arrendatorer, som ej höra till Bonde-

Ståndet”. Sistnämnda formulering 

kom sig utan tvekan av att arrendet 

som legoform hade börjat sprida sig 

till bönderna, och att behovet att skilja 

ståndspersoner från bönder fortfa-

rande var aktuellt. Vad gäller possess-

ionaterna är det tydligt att den senare 

varianten skulle motsvara den gamla 

”Possessionater utan Titel och 

Tjänst”. Varför ”Possessionater med 

Caractèrer, men utan verkelig tjenst” tidigare saknat kategori i statistiken, när det 

uttalat funnits en kategori för de titellösa, är svårt att avgöra. Kanske hade man tidi-

gare tagit för givet att karaktärer som inte medförde arbetsuppgifter bara innehades 

av förutvarande ämbetsmän − dessa hade ju utrymme i § e. Denna förklaring stöds 

av att dessa kategorier i 1825 års formulär kompletterades med specifikationen ”som 

icke hafva någon annan bestämd Näring”. Possessionats- och arrendatorskategorier-

na, som i 1802 års formulär hade placerats efter förutvarande ämbetsmän, hade nu 

dessutom fått sin plats före. Alla dessa förändringar pekar tydligt i samma riktning: 

Verksamhet höll sakta men säkert på att komma ikapp titel ifråga om vad som var 

viktigast. 

 Tabellkommissionens bild av att förhållandet possessionat−bonde också var en 

ekonomisk skillnad, förtydligades i formulärets instruktioner: ”Herrskaper, som äga 

flera spridda Gods, upptagas med åtföljande Betjening i den Församlings Tabell, där 

de låtit sig mantalsskrifva.” Att denna instruktion i förekommande fall även skulle 

gälla för bönder torde ha varit självklart, men frågan är om den tanken ens tänktes 

Figur 4. Detalj ur 1825 års formulär. 

Källa: Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. 

G:1, statistiska tabeller 1749−1859. Foto: 

Carl Mikael Carlsson. 
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vid formulärets utformning. Det är rimligt att anta att formuleringen påverkade lo-

kalsamhället så länge inte den aktuella församlingen hade något verkligt fall som 

gick stick i stäv mot den. En förmögen bonde som förvärvat ett gods skulle knappast 

ångra sina framgångar bara för att en dylik instruktion dök upp. Snarare skulle en 

sådan instruktion aldrig slå igenom i det aktuella lokalsamhället. 

 Vad gäller synen på fyrståndsläran i allmänhet och bondeståndet i synnerhet finns 

ytterligare en sak att tillägga, som vid den här tiden började lyftas fram. I instrukt-

ionerna till 1825 års formulär stadgas: 

Uti Art. V. räknas till Adeln, Preste-Ståndet och Stånds-Personer endast För-
äldrar och Barn eller Ogifta Jämlikar, samt ibland Stånds-personer äfven 
Herrskapernes bättre Betjening; men Lakejer och Uppassare föras till Titeln: 
Alla andra. [...] Till Bondeståndet räknas deremot både Husbönder och Tje-
nare samt alla som lägga hand vid Åkerbruket: äfven Rättare och Arbets-
drängar på Landet hos Herrskaper och Ståndspersoner.268 

 

Bondeståndet gavs här alltså en särställning gentemot övriga stånd i det att det inte 

bara skulle omfatta alla bondehushåll, utan dessutom all gemen jordbrukspersonal 

hos de övriga stånden, på samma sätt som all ”bättre Betjening” oavsett arbetsgivare 

skulle räknas som ståndspersoner. Att tillhöra bondeståndet kan alltså betraktas som 

att man inte kunde tillhöra något bättre; det enda som hindrade människorna i kate-

gorin ”Alla andra” att också räknas dit är att dessa inte skulle ”lägga hand vid Åker-

bruket”. Sistnämnda kategori kan alltså ses som resultatet av en vilja att uppluckra 

det tidigare över exempelvis soldater gripande bondeståndet till förmån för en sam-

hörighet baserad på jordbruket som specialisering. Hos de högre stånden rådde en 

annan ordning: Här hade familjen som gemenskap tagit mark från hushållet. Detta 

kan i viss mån ses som ett alienerande från hustavlan som sannolikt var naturligt i de 

fall mannen la mer tid vid ämbete än vid jordbruk, men kan också ses som att börden 

lyftes fram och skilde exempelvis ståndspersonsdottern från tjänstepigan. 

 Det var vid den här tiden Christian Stenhammar skrev sitt ovan citerade brev. 

Kommissionen hänvisade honom till de instruktioner som fanns tryckta på formulä-

ret. Man passade också på att skriva: ”alla; som till följe af gammal sed anses och 

kallas Bönder, de må innehafva Krono- Skatte- eller Frälsehemman, böra under 

denna benämning upptagas.”269 Detta befäster kommissionens sedan länge brukade 

definition av bondebegreppet. Bönderna var emellertid ännu uppdelade på ”Bönder 

på egna Hemman” och ”Bönder på andras Hemman”. Särskilt intressant i korre-

spondensen mellan Stenhammar och Tabellkommissionen är att båda räknade med 

att den andra hade samma referensramar, fastän det är uppenbart att så inte var fallet: 

Stenhammar talade om ”hwad wanligen med Allmoge förstås”, medan kommission-

                                                           
268 Folkräkningsformulär för landsbygden, 1825, i Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska 

formulär 1748−1860. 
269 Koncept till svar, ca 1826, i: Tabellverket (RA), vol. B1E:1. 
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en svarar med ”alla; som till följe af gammal sed anses och kallas Bönder”.270 I 

kommissionens svar till Stenhammar erkändes vidare: ”I afseende på Ståndspersoner 

behöfdes väl ock någon närmare anvisning, hwilken det dock torde blifva wårt att 

bestämdt gifva.”271 Någon sådan anvisning har jag inte lyckats finna. 

3.7 1840 års formulär272 

Efter 15 år reviderades formuläret för folkräkning ännu en gång. Den generella 

strukturen förändrades inte; folkräkning ”Efter Stånd och Villkor” är i 1825 års 

formulär fortfarande uppdelad på två artiklar, första artikeln fortfarande med en del 

för män och en för kvinnor och barn, andra artikeln fortfarande efter stånd och mot-

svarande. Den främsta skillnaden i den huvud-sakliga delen − nu ”Art. III.” − är att 

”hos sina Männer vistande Hustrur” skulle föras till männens paragrafer, medan den 

andra huvuddelen behandlade ”Öfriga Qvinnokönet och Barn under Tio år”. Barn 

som var äldre än så hade fått egna kategorier bland männens paragrafer, sannolikt 

för att de vid denna tid ansågs någorlunda arbetsföra. Uppdelningen i män och kvin-

nor hade alltså övergått till att bli en uppdelning i arbetsföra och icke arbetsföra. I 

artikeln för summering efter stånd − nu ”Art. IV.” − hade ”Stånds-Personer” flyttats 

upp ovanför borgarna. Dessutom hade kategorin ”Af Mosaiska Trosbekännelsen” 

tillkommit. 

 1840 års formulär medförde en stor omfördelning mellan överkategorierna. Den 

överkategori som dittills tydligt motsvarat prästeståndet hade nu delats i två: en för 

prästvigda och en för övriga. Den största och för avhandlingen mest väsentliga för-

ändringen rörde kategoriseringen av jordbrukare. Bönderna var fortfarande uppde-

lade i brukare av egen respektive andras jord. Possessionats- och arrendatorskatego-

rierna var åter två, nämligen: ”Possessionater, som ej äro i verklig tjenst och icke här 

förut upptagne, men som äga och sköta Landtbruk” och ”Arrendatorer dito, utom 

dem, som höra till Bonde-Ståndet”. Båda hade lämnat sin plats före förutvarande 

ämbetsmän för att istället sorteras in i bondeståndets överkategori, som i det nya 

formuläret fått beteckningen § l.273 Detsamma var fallet med exempelvis jordbru-

kande gästgivare och privata jordbrukstjänstemän (t. ex. inspektorer). De enda med 

jordbruk verksamma som inte skulle sorteras under § l var de som samtidigt hade 

tjänst eller av annan anledning hörde till någon annan paragraf. För dessa hade emel-

lertid en ”Note” placerats in, där det stadgades att det för varje annan paragraf än § l 

fanns utrymme för en siffra, motsvarande antalet personer i respektive paragraf som 

                                                           
270 Brev från från Christian Stenhammar, ca 1826, i: Tabellverket (RA), vol. BIE:1. Koncept 

till svar till Christian Stenhammar, ca 1826, i: Tabellverket (RA), vol. B1E:1. 
271 Koncept till svar till Christian Stenhammar, ca 1826, i: Tabellverket (RA), vol. B1E:1. 
272 Såvida inget annat anges hänvisas till: Folkräkningsformulär för landsbygden, 1840, i: 

Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska formulär 1748−1860. 
273 Bokstaven l, inte siffran 1. 
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kunde räknas ”såsom till Landtbruket hörande”. Hit skulle exempelvis ämbetsmän 

”som åtnjuta indelta löner, och förthy kunde anses höra till Jordbrukande Classen, 

såsom af Jordbruket ägande sin utkomst” räknas.274 Jordbrukande tjänstemän sorte-

rades alltså fortfarande som ämbetsmän, men karaktärer hade inte längre någon 

betydelse. Näringsspecialisering hade alltså slutligen blivit viktigare än titel. 

 Av förekomsten av nämnda ”Note” att döma är det troligt att denna omfattande 

omfördelning gjorts med anledning av statens intresse av jordbruksrelaterad statistik, 

snarare än att gränsen mellan bönder och jordbrukande ståndspersoner år 1840 höll 

                                                           
274 Berättelse till Kungl. Maj:t, 1840, s. 60, i: Tabellverket (RA), vol. F6:1, tryckta redogörel-

ser m.m. 

Figur 5. Detalj ur 1840 års formulär. Källa: 

Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. G:1, statist-

iska tabeller 1749−1859. Foto: Carl Mikael 

Carlsson. 
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på att försvinna. Det sistnämnda måste emellertid ändå ha blivit en realitet, eftersom 

någon gräns mellan bönder och jordbrukande ståndspersoner inte längre förmedlades 

till lokalsamhället. 

3.8 1855 års formulär 

Det sista folkräkningsformuläret som Tabellkommissionen publicerade användes 

bara en gång. Fem år senare var systemet avvecklat. Detta formulär skiljer sig endast 

på en enda för undersökningen väsentlig punkt ifrån det föregående, nämligen att 

den rubrik som i 1840 års formulär lyder ”Efter Stånd och Villkor”, i det yngre for-

muläret istället lyder ”Efter Lefnadsyrken och Vilkor m. m.”275 Detta är en nog så 

viktig förändring. Ståndsbegreppet hade förlorat mark och kvarstod i tabellerna nu 

endast som beteckning för den juridiska stratifieringen, och det i en särskild artikel. 

Användningen av yrkestermen ger, i linje med de förändringar som introducerats i 

1840 års upplaga, ytterligare vid handen att de båda kategoriseringarna mer och mer 

hade glidit ifrån varandra och att ståndsbegreppet avgränsats till att förknippas med 

en mindre naturlig och därmed mindre önskvärd social stratifiering. 

 Det finns alltså för 1800-talets mitt fog att tala om stånd och yrke som två olika 

begrepp som utvecklats ur samma, nämligen det som på 1700-talet bara benämndes 

stånd. Norborg menar att man inte kan säga att 1749 års folkräkningstabell visar 

någon ”ren ståndsstatistik”, utan att det snarare är fråga om ”en kombinerad yrkes- 

och ståndsstatistik”.276 Enligt samma mönster talar Sten Carlsson om den nya, hori-

sontellt orienterade kategoriseringen i 1802 års formulär som ”en mycket specifice-

rad yrkesstatistik”.277 Jag hävdar att såväl Norborg som Carlsson resonerar anakron-

istiskt och därför förbiser den intressanta poängen att det som senare skulle skiljas åt 

i ett politiskt och ett ekonomiskt begrepp, under 1700-talet och början av 1800-talet 

var samma sak. 

3.9 Social stratifiering från ovan 

I detta avhandlingens tredje kapitel presenteras och analyseras de förändringar ta-

bellverket genomgick ifråga om social stratifiering. Resultatet är en grund vartill 

övriga delundersökningar kan relateras. Forskningsfrågan som besvaras är: Hur 

framställdes stånd i allmänhet, och distinktionen mellan bönder och ståndspersoner i 

synnerhet, i tabellverket? Folkräkningstabellerna visar en ständigt föränderlig bild 

av samhället under perioden. Bilden kan ses som en kompromiss mellan Tabell-

                                                           
275 Folkräkningsformulär för landsbygden, 1855, i: Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska 

formulär 1748−1860. 
276 Norborg 1972, s. 186. 
277 Carlsson 1949, s. 32. 
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kommissionen och hundratals lokalsamhällen och föränderligheten kan därför delvis 

förklaras utifrån att funktionärer avlöst varandra, att den enskilda människan ändrat 

uppfattning, att direktiven uppifrån förändrats och att olika habitus mötts och om-

stöpts. Att tala om en enda bild av samhället, som genomgår förändringar, kan där-

för tyckas dumdristigt förenklat, men det finns ändå en viktig poäng med att göra 

det: Den text som skapades i dessa möten var trots allt densamma för hela riket. Hur 

bilden togs emot i lokalsamhället beskrivs i kommande kapitel. 

 Den tydligaste utvecklingen i tabellverkets sociala stratifiering under perioden är 

relationen mellan olika definitioner av ståndsbegreppet. Den huvudsakliga sociala 

kategoriseringen betecknades med ståndsbegreppet ända till 1855, då ordet 

”Lefnadsyrken” tog vid. I de första formulären var fyrståndslärans juridiskt sankt-

ionerade sociala stratifiering dominerande och övriga kategorier snarast att betrakta 

som en finfördelning av den. Här är det viktigt att tänka bort att man har facit i hand; 

vid den här tiden fanns ingen skillnad i karaktär mellan de båda kategoriseringarna − 

de var en social stratifiering, strukturerad i olika nivåer. Allt var stånd.278 I början av 

1800-talet delades emellertid denna enda kategorisering i två, där den ena − för 

Tabellkommissionen och dess uppdragsgivare var det den viktigare av dem, ef-

tersom dess statistik kunde kartlägga rikets ekonomi − tog fasta på en mer och mer 

modern horisontell stratifiering, och den andra, som fick mindre utrymme, tog fasta 

på en förmodern juridisk stratifiering.279 Delningen återspeglar, och bidrog i längden 

säkert till att skapa, bilden av att riksdagsrepresentationen var orättvis som inte tog 

hänsyn till den enligt den, på grund av tabellerna, rådande bilden mycket naturligare 

moderna sociala stratifieringen. En sådan orättvisa kan inte skönjas i det harmoniskt 

uppbyggda folkmängdsformuläret av år 1749. Den i tidigare forskning rådande bil-

den av de äldre folkräkningstabellerna som missvisande yrkeskategoriseringar, är 

alltså anakronistisk, och måste frångås. 

 Bilden av bondeståndet utvecklas under perioden i motsvarande riktning, mot en 

ekonomisk kategoriseringsgrund. I periodens början var det de breda massornas och 

den därmed förknippade ospecialiserade jordbruksnäringens stånd. De få jordbru-

kande ståndspersonerna var märkliga undantag och hanterandet av dem i en all-

mängiltig kategorisering var kantad av problem. Framåt 1800-talets början blev 

emellertid jordbruk på modet och jordbrukar- och bondebegreppen inte längre syno-

nyma. Bondeståndet var nu helt och hållet konstituerat av sin låga status i en vertikal 

stratifiering. Under 1800-talets lopp lades större och större vikt vid det horisontella 

− det som senare kom att kallas yrke − och de jordbrukande ståndspersonerna när-

made sig bönderna mer och mer för att slutligen tillsammans med dem konstituera 

ett helt och hållet på jordbruk baserat socialt strata. Till och med jordbrukande före 

detta ämbetsmän hade plats denna bondeståndets efterträdare. Denna utveckling är 

analog med utvecklingen i riksdagsståndet, där samma förskjutning från allmoge- till 

                                                           
278 Arosenius står för motsatt synsätt. Arosenius 1928, s. 6, 41−42, 55−56. 
279 Jfr: Arosenius 1928, s. 56. 
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jordbrukarsällskap skedde och även där gick så långt att förutvarande ämbetsmän 

kunde ta sig in, kort innan systemet kollapsade.280 

 Tabellkommissionen förmedlar perioden igenom bilden av att det går en viktig 

skiljelinje mellan bondeståndets besuttna och dess obesuttna delar. Det är de be-

suttna som bondebegreppet täcker. Eftersom ordet bonde ingår i ordet bondestånd 

kan de obesuttna ses som en icke önskvärd avart av ståndets genuina kärna, något 

som återspeglas i den brevskrivande lektorn Stenhammars allmogedefinition. Det är 

samtidigt uppenbart att denna kommissionens bild var starkt utmanad, framför allt 

av uppfattningen att det finns en väsentlig skillnad mellan att bruka egen jord och att 

bruka annans. Någon kategorisering av bönder efter jordstorlek har aldrig förekom-

mit i tabellverket, bara antytts i formuleringen ”Större och mindre Seminanter på 

Landet”. Från och med 1802 års upplaga innehåller formulären emellertid en tabell 

för mätande av hushållens förmögenhet jämfört med deras storlek (i antal männi-

skor), men denna tabell gällde alla hushåll, oavsett husbondens status. Bilden av att 

jordbrukande ståndspersoner brukade avsevärt mycket mer jord än bönder introduce-

rades med possessionats- och arrendatorsbegreppen, och bestod perioden ut. 

 Ståndspersoner kan redan i 1749 års ståndstabell urskiljas som en någorlunda 

samlad kategori, men grunderna för dess särskiljande är vaga. Kategorins syfte var 

att markera en skillnad mellan två vertikalt relaterade sociala strata, i ett läge där 

adels- eller prästvärdighet inte kunde användas. Tjänstemannaskapet framstod redan 

från början som ett rimligt motiv för särskiljande. Det svåra var att särskilja de 

ståndsmässiga näringsidkarna. Vid revisionen av år 1773 var kommissionen på före-

kommen anledning noga med att skilja dessa från ämbetsmännen, och lät istället 

jordbrukande ståndspersoner associeras till bönder, om än räknas som en egen kate-

gori. I och med 1802 års revison flyttades de åter ut ur bondeståndet och placerades i 

en överkategori av överblivna underkategorier. De fördelades nu i possessionater 

och arrendatorer, enligt samma princip som skillnaden mellan bönder på egen re-

spektive annans jord. Några definitioner för dessa begrepp − termerna användes 

perioden ut − tycks aldrig ha publicerats, annat än i att arrendatorer från och med 

1825 års formulär specificerades med ”som ej höra till Bonde-Ståndet”, vilket anty-

der att de båda grupperna var till för ståndspersoner. I possessionatsbegreppet låg, 

att döma av sammanhang termen förekommer i, värderingen att jordmängden skulle 

vara mycket stor. Huruvida jordbrukande ståndspersoner med mindre jord − i nivå 

med gemene bonde − var tänkt anses för possessionater eller bönder är svårt att 

avgöra. Bristen på korrespondens i ärendet tyder på att tanken var främmande ute i 

landet, åtminstone på så pass många håll att inget stift ansett det nödvändigt att fråga 

om det. Slutligen ska konstateras att de jordbrukande ståndspersonerna under 1800-

talets lopp utvecklades i samma riktning, det vill säga mot fokus på horisontell stra-

tifiering, som tabellverket i stort. Sålunda kategoriserades jordbrukare med hovrätts-

råds namn, heder och värdighet, för att ta ett exempel, i 1802 års formulär bland 

                                                           
280 Utvecklingen återspeglas också i titulaturen, se: Liljewall 1995, särskilt diagrammet på 

s. 325. 
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andra hovrättsråd, men mot periodens slut bland andra jordbrukare. Hur possession-

atsbegreppet användes i lokalsamhället är en av de viktigaste frågorna att besvara i 

nästa kapitel. 

 Skillnaden mellan bonde och ståndsperson har, förutom i redan nämnda fall, 

ingen plats i folkräkningstabellernas grafiska sociala kategoriseringar. Den dyker 

istället upp som en självklarhet i diverse instruktioner i formulären, exempelvis i 

specificeringen att ”Herrskaper” ska statistikföras där de bor, och framstår då som 

given. 
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4 Social stratifiering i lokalsamhället 

Till middagen hade jag alla ståndspersoner i Socknen, jämte Arrendatorns 
ANS [Anders Nils Son, förf:s. anm.] på Brunnby och Muncktells i Kungsåhra. 
Dock kom icke Ulla med.281 

 

Så sammanfattade prosten Johan Fredrik Muncktell i sin dagbok gästlistan till den 

söndagsmiddag som avhölls i Irsta prästgård den 20 januari 1822.282 Kungsåra är 

namnet på en grannsocken, så gästerna därifrån påverkas inte av saken, men för de 

övriga är det tydligt att prosten gjorde skillnad mellan å ena sidan socknens stånds-

personer, å andra sidan arrendatorn Anders Nilsson på Brunnby. Denna skillnad 

säger ingenting om gästernas förmögenhet, utbildning eller andra kapital. Däremot 

säger den indirekt något om hur dessa kapital framställdes, och framför allt direkt en 

hel del om hur Muncktell uppfattade sina grannar. Prostens uppfattning kan visserli-

gen ha byggt på en stringent, systematisk klassificering av kapital, men det är fortfa-

rande fråga om något som Muncktell själv gjorde, inte något kapitalen gjorde i sig. 

 I detta kapitel kartläggs jordbrukarnas olika sociala status, de olika positioner i en 

social stratifiering som de enskilda individerna ansågs ha. Det görs genom analys av 

hur bygdens prästerskap bedömde jordbrukarna genom att bland annat titulera dem i 

samband med husförhör. Frågan som besvaras är: I vilken utsträckning fanns en 

distinktion mellan bönder och ståndspersoner i lokalsamhället och hur förhöll sig 

denna uppfattning till kapital? 

4.1 Titlar i tidigare forskning 

Titlar är i forskningen flitigt använda som indikatorer på social stratifiering, inte 

minst när det kommer till vad de säger om ståndstillhörighet.283 De används på olika 

sätt beroende på syfte. Forskare som studerar borgerskapet använder titulaturen som 

                                                           
281 Dagboksinlägg 20/1 1822, i Prosten Muncktells dagbok, bd 3, utg. Magdalena Hellquist 

(Uppsala: 1995), s. 53. 
282 Den kallas ”söndagsmiddag” två dagar tidigare. Dagboksinlägg 15/1−19/1 1822, i Prosten 

Muncktells dagbok 3 1995, s. 53. 
283 Carl Göran Andræ, ”Ett socialhistoriens dilemma. Några försök att definiera sociala grup-

per och klasser i svensk historia”, Historisk tidskrift 98:1 (1978), s. 1f. 
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en ingång för att söka efter den titulerades specifika näring.284 Forskare som studerar 

jordbrukare använder den istället för att komma åt den titulerades ägorättsliga ställ-

ning till jorden.285 En ytterligare variant är att forskaren istället ser till hur titeln i sig 

är utformad, och vad den säger om ståndstillhörigheten.286 

 Gemensamt för de flesta av dessa arbeten är att titulaturen ges en uteslutande 

metodisk roll. Den diskuteras ganska lite, sannolikt eftersom metoden är så inarbe-

tad, i vissa fall så inarbetad att den framstår som omedvetet använd.287 Liljewall 

sticker ut från mängden i det att hon analyserar titlarna som konstruktioner som 

snarare säger något om bärarens identitet, om vilka egenskaper som betydde något, 

än direkt återspeglar en objektiv och stringent stratifiering. Med begreppshistorisk 

metod visar hon hur titlar som bonde, hemmansägare och lantbrukare användes i 

bland annat politiken för att markera avstånd, till exempel mellan bönder och 

ståndspersoner eller mellan jordägande och icke jordägande, eller samhörighet, till 

exempel mellan olika grupper inom bondeståndet.288 Liljewall visar att uppdelningen 

mellan allmoge och herrskap i titlar överbryggades under 1800-talets andra hälft 

genom lanserandet av nya titlar, exempelvis lantbrukare.289 En aspekt av titlarnas 

betydelse som Liljewall nämner, men som hon därefter frångår, är betydelsen av 

vem som använder titeln och vems initiativ det sker.290 Mig veterligen finns ingen 

ytterligare forskning i frågan. 

 En viktig del i Liljewalls redogörelse är bondetitelns minskade användning till 

förmån för den mer moderna hemmansägartiteln.291 Bondens omvandling till hem-

mansägare står också i fokus i ett arbete av Peter Aronsson, men där är det kapi-

talets, det bakomliggande jordägandets, ökande betydelse som avses, snarare än 

                                                           
284 Se t. ex.: Anne-Marie Fällström, ”Befolkningens sociala och ekonomiska struktur i Göte-

borg 1800−1840”, Historisk tidskrift 94:2 (1974), s. 181. Gunnar Carlsson, Enköping under 

frihetstiden. Social struktur och lokal politik (Uppsala: Uppsala universitet, 1977), s. 17. Ann 

Hörsell, Borgare, smeder och änkor. Ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och 

fristad 1750−1850 (Uppsala: Uppsala universitet, 1983), s. 59f. Ågren 2007, s. 95f, s. 245f. 
285 Se t. ex.: Holmlund 2007, s. 49ff. Även Rosemarie Fiebranz använder titulaturen, men 

snarare för att bekräfta än för att identifiera. Fiebranz 2002, s. 173. 
286 Se t. ex.: Lennart Ryman, Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten 

av släktnamn i Uppland (Umeå: Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, 

Umeå universitet, 2002), s. 294. Sjöberg 2002, s. 165. 
287 Sigrid Håkanson använder material från kyrkoarkiven på ett sätt som tyder på att hon 

studerar titulatur, men ser titlarna mer som instruerande rubriker än som titlar. Sigrid Håkan-

son, ”... då skall han taga henne till äkta ...” Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och gifter-

målssystem i Östsverige och Västsverige 1750−1850 (Stockholm: Stads- och kommunhisto-

riska institutet, 1999), kap. 4, särskilt kursiveringar på s. 67ff. Problemen med att använda 

titlar för att spåra position diskuteras i: Ågren 2006, s. 63−64. 
288 Liljewall 1995, särskilt s. 311ff. 
289 Liljewall 1995, s. 324−325. 
290 Liljewall 1995, s. 311. 
291 Liljewall 1995, s. 314ff. 
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titeln i sig.292 Dessa båda övergångar behöver inte nödvändigtvis vara två sidor av 

samma mynt. Som jag visar ovan finns en hel del forskning kring framväxten av 

såväl jordägandet i sig som dess betydelse för dess potentiella innehavare, och denna 

utveckling får anses ha varit fullbordad i god tid innan hemmansägartiteln på allvar 

slog igenom. 

 Liljewall är inte ensam om att göra titlar till studieobjekt snarare än metod. Es-

björn Larsson arbetar på det sättet, men skiljer sig från Liljewall i det att han stude-

rar officiellt tilldelade titlar, som därför snarare bör ses som kapital än som ett ut-

tryck för social status.293 Denna typ av titlar är inte mindre viktiga för uppfattningen 

om social stratifiering, men de måste studeras på annat sätt. Den mer officiella rollen 

gjorde dem sannolikt särskilt värdefulla, och den väsentliga frågan var huruvida man 

hade formell tillgång till titeln ifråga eller inte. För de titlar som Liljewall beskriver 

är den väsentliga frågan snarare hur man hanterade det befintliga ordförrådet för att 

bäst beskriva sig själv och andra. Jag återkommer till detta. 

 Nämnda forskare behandlar inte alla typer av titlar, utan endast vad som brukar 

kallas yrkestitlar.294 Detta begrepp har i min mening en anakronistisk term, men ett 

rättvisande begreppsomfång. En rimlig definition är att det rör sig om titlar som kan 

ges en bestämd position i en tvådimensionell stratifiering av Sorokins slag, det vill 

säga såväl horisontell som vertikal. Av den anledningen kallar jag dem positionstit-

lar.295 Ett exempel på positionstitel är ingenjör; positionens horisontella läge anger 

den tekniska inriktningen, dess vertikala läge den antydda graden av lärdom. Ett 

exempel på en titel som inte är positionstitel är herr, som, eftersom kön inte räknas 

som social stratifiering, bara anger vertikalt läge. Sten Carlsson menar att titeln herr 

i ståndssamhället var förbehållen ståndspersoner.296 Denna enda titel i sitt slag för 

män motsvarades för kvinnorna av fem: fru och madame för de gifta; fröken, mam-

sell (mademoiselle, demoiselle) och jungfru för de ogifta.297 Fru användes bara för 

                                                           
292 Peter Aronsson, ”Dynggrepar och sockenstämmor. 1700-talets bonde blir hemmansägare”, 

i Hand och penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet, red. Carin Bergström (Stockholm: 

Atlantis, 1996), s. 59−66. Även Peter Lindström talar om framväxten av en ”hemmansägar-

klass”. Peter Lindström, ”Från konsensus till majoritet. Bönder, prästval och politisk kultur 

1650−1800”, Historisk tidskrift 120:2 (2000), s. 207. 
293 Esbjörn Larsson, ”Att studera titlar som kapital. En teoretisk diskussion kring militära titlar 

i 1700-talets svenska samhälle”, i Med börd, svärd och pengar. Eliters manifestation, maktut-

övning och reproduktion 1650−1900, red. Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson & Patrik 

Winton (Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2003). 
294 Se t. ex.: Lext 1984, s. 189. 
295 Begreppet har tidigare använts av Henrik Ågren i: Henrik Ågren, ”Stånd eller profession? 

Principer för social stratifiering via titlar i 1730-talets Sverige”, opublicerat konferensbidrag 

presenterat vid Svenska historikermötet 2014, s. 1. 
296 Sten Carlsson, Att byta samhällsklass. Ståndscirkulation och sociala omgrupperingar i det 

svenska samhället förr och nu (Stockholm: Sveriges radio, 1971), s. 20. Sten Carlsson, Frök-

nar, mamseller, jungfrur och pigor. Ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället (Uppsala: 

Uppsala universitet, 1977), s. 77. 
297 Carlsson 1971, s. 20−21. Carlsson 1977, s. 16. 
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ståndspersoner, medan madame förekom vid lägre dylika och inom det lägre borger-

skapet, förhållanden som Carlsson menar talar för att titeln fru ska ses som finare än 

titeln herr.298 Titlarna fröken och mamsell bars uteslutande av ståndspersoner. Under 

större delen av perioden tillkom den förra adelsdamer och den senare resten av de 

ogifta ståndspersonskvinnorna, men 1866, sedan ständerna fallit, genomfördes en 

liberal tidningskampanj för att detta adelns titulära privilegium skulle följa de andra 

i graven, något som sakta med säkert ledde till att mamselltiteln slogs ut.299 Titeln 

jungfru kan sägas vara den ogifta motsvarigheten till madame, sedan båda dessa 

titlar under 1700-talets gång sjunkit i värdighet.300 

 Att betrakta herr, fru, madame, fröken, mamsell och jungfru som en egen typ av 

titlar, skild från exempelvis positionstitlar, är inte helt lättmotiverat. Det i min me-

ning bästa sättet att hitta en samhörighet dem emellan är att fokusera på att de i sin 

helhet anger kön, till skillnad från exempelvis doktorinna och majorska, där kön 

markeras som en efterhandskonstruktion genom ändelse. Oavsett hur gruppen defi-

nieras är det uppenbart att dess olika titlar kan studeras på samma sätt. I brist på 

bättre beteckning, och utifrån deras grammatiska och stratifieringsmässiga roll, har 

jag valt att benämna dem statusepitet. Det finns ett antal gränsfall mellan positions-

titlar och statusepitet: hustru, dräng och piga. Dessa titlar antydde, åtminstone på 

landsbygden, tillhörighet till allmogen.301 Christopher Pihl och Maria Ågren argu-

menterar i en artikel för att hustru och piga före 1800-talet betecknade såväl egen-

skaperna av att vara gift respektive ogift kvinna som att ha den ställning inom hus-

hållet som förknippades med dessa egenskaper, det vill säga att vara husmor respek-

tive under husmor arbetande.302 Dräng var i båda dessa betydelser den manliga mot-

svarigheten till piga, men blev, sannolikt i takt med statarsystemets införande, mer 

och mer förknippad med hushållsställningen och mindre med att vara ogift.303 De tre 

titlarna, eller åtminstone två av dem, var alltså samtidigt både positionstitlar och 

statusepitet. Anledningen till att en manlig motsvarighet till hustru, det vill säga 

åtminstone delvis ett lägre värde av den variabel som herr var ett högre värde av, 

saknades, skulle kunna förklaras med att husbonden i olika sammanhang istället 

kunnat skrivas med lämplig positionstitel. Detta skulle inte nödvändigtvis innebära 

att positionstitlar och statusepitet konkurrerade om samma utrymme, utan snarare att 

det i vissa sammanhang inte behövdes flera titlar för att redogöra för det väsentliga. 

                                                           
298 Carlsson 1971, s. 20−21. 
299 Carlsson 1971, s. 21−22. Carlsson 1977, s. 16. 
300 Jfr: Carlsson 1971, s. 21−22. Carlsson 1977, s. 16. 
301 ”Dräng”, i Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin, bd 1 (Stockholm: 1850−1853), 

s. 358. Carlsson 1971, s. 21. Carlsson 1977, s. 16. De i husförhörslängderna vanligt förekom-

mande titlarna gosse och flicka kan ses som barnvarianter av dräng respektive piga. Husför-

hörslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
302 Christopher Pihl & Maria Ågren, ”Vad var en hustru? Ett begreppshistoriskt bidrag till 

genushistorien”, Historisk tidskrift 134:2 (2014), s. 170−190. 
303 ”Dräng” i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), bd 7 (Lund: C. W. K. Gleerups förlag, 

1925), sp. D 2257f. 
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Förhållandet mellan statusepiteten och den vertikala status de återspeglade är mer 

komplicerat än vad Carlsson låter göra gällande. Titeln jungfru, för att ta ett exem-

pel, kan inte enbart ses som en lägre grad i ett enhetligt system; den förekom trots 

allt i Bibeln och torde därmed också ha signalerat egenskaper som inte alls hade med 

rangen att göra.304 Jag ser ingen anledning att gräva djupare i frågan, men jag använ-

der Carlssons sociala karta som dementerbart forskningsläge snarare än som premiss 

för ny kunskap. Statusepiteten var trots allt inte bundna av andra regler än vad språk 

i allmänhet var; de blev aldrig mer officiella än i exempelvis offentliga debatter i stil 

med den som avskaffade mamselltiteln. 

4.2 Metod 

I detta kapitel kartlägger jag den sociala stratifieringen av jordbrukarna genom att 

analysera positionstitlar och statusepitet, nedskrivna av kyrkoherden. När man appli-

cerar Bourdieu på den här typen av titlar framträder en viktig yttre påverkan: titelns 

syfte. Positionstitlarna syftar i sin semantiska laddning till att begränsa användning-

en av titeln till när vissa − i och med detta symboliska − kapital är befintliga. Precis 

som i alla andra lägen är detta bakomliggande syfte med positionstiteln en yttre 

påverkan på habitus, vilket innebär att det inte måste följas. Titeln hemmansägare 

kan alltså i teorin ha tillskrivits någon som inte ägde ett hemman, men det ska till 

förklarande omständigheter, det vill säga annan yttre påverkan. Däremot fanns rim-

ligen ingen motsvarande kraft åt andra hållet. Bara för att en person ägde ett hem-

man behövde ju inte alla andra människor alltid kalla den personen för hemmans-

ägare. Principen gäller egentligen även för statusepitet, men där torde kön och ålder 

vara de främsta symboliska kapitalen, tätt följt av frökentitelns länge ställda krav på 

adlighet. Resonemanget påverkar min metod såtillvida att jag anser mig behöva 

härleda de berörda titlarna till aktuella symboliska kapital och, om kapitalen inte 

fanns där, hitta de förklarande omständigheterna. 

 Jag studerar alltså titulaturen i ljuset av kapital, men betraktar den inte som given 

av dessa kapital. Förutsatt att det fanns titulatur som anknöt till horisontell eller 

vertikal social stratifiering, är det alltså rimligt att söka social status på detta sätt. 

Titlarna var skrivna av människohand och måste därför, oavsett hur människan själv 

resonerat, spegla en subjektiv uppfattning om den titulerade. Denna uppfattning kan, 

vilket jag redogör för ovan, i allt väsentligt betraktas som allmän. Att det är kyrko-

herdens, eller åtminstone någon prästs, hand som stått för titulaturen gör inte käll-

materialet mindre relevant. Jag argumenterar för att titulaturen i husförhörslängderna 

mot slutet av 1800-talet förlorade mycket av sin potential som källa för att kartlägga 

social status, men visar i samband med det hur status ändå kan utläsas. 

                                                           
304 Carlsson skriver att titeln dessutom användes som ”yrkesbeteckning på en piga i en 

ståndspersonsfamilj”. Carlsson 1977, s. 16. 
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Jag studerar titulaturen i kyrkoarkivens husförhörslängder och ministerialböcker. För 

att öka källvärdet på dessa handlingar gör jag en metodisk förlängning genom att 

även studera tabellverket. Till skillnad från i föregående kapitel är det här inte bara 

tabellernas struktur som intresserar mig, utan också de ifyllda siffrorna. Bakom varje 

siffra döljer sig nämligen motsvarande antal människor som den ifyllande kyrkoher-

den valt att kategorisera på det sätt formuläret anger. Genom att identifiera dessa 

dolda människor kan jag, menar jag, komma närmare jordbrukarnas sociala status 

och samtidigt få en mer nyanserad bild av titlarnas förhållande till status. 

 Denna delundersökning genomförs på tätgruppen. Det faktum att jag studerar 

titlar ger mig emellertid tillgång till en metod för att komplettera den: Jag använder 

Riksarkivets databas över häradsrätternas bevarade bouppteckningar för hela peri-

oden och längre tillbaka i tiden, en databas som är sökbar på bland annat positions-

titlar.305 När jag anser det påkallat jämför jag resultaten för tätgruppen med boupp-

teckningar från i första hand Västeråsbygden, i andra hand andra socknar i det när-

liggande området. Eftersom bouppteckningar i regel upprättades av andra än kyrko-

herden medför metoden att jag kan sätta den av kyrkoherden förmedlade bilden i ett 

större sammanhang. 

4.2.1 Det skrivna materialet 

Husförhörslängdernas och ministerialböckernas representativitet för det ändamål jag 

använder dem till, är en fråga om representativiteten hos att studera kyrkoherdens 

syn på jordbrukarna. Att göra detta är dock inte att slänga alla andra människors 

perspektiv i sjön. Det är snarare att välja bort ett begränsat antal författare av annat 

lokalt material. Förutom husförhörslängderna är det endast tabellverket och mantals-

längderna som har funktionen att redogöra för hela befolkningen. Båda dessa 

material är närstuderade i den här undersökningen, och de ger inga uppgifter om 

vare statusepitet eller positionstitlar, frånsett officiella titlar som alltså pekar direkt 

på ett kapital. Som alternativ till ministerialböckerna, som behandlar ett mer begrän-

sat antal människor, finns naturligtvis ett digert källmaterial, men dessa källor är 

svårorienterade, eftersom de sällan är geografiskt avgränsade på ett sätt som går ihop 

med mina avgränsningar. Profana handlingar har visserligen en fördel i att det ofta, 

åtminstone på häradsnivå, är jordbrukarna själva som kommer till tals. Denna fördel 

är i min mening underlägsen den att låta kyrkoherden, som var det närmsta en tales-

man församlingen hade, komma till tals.306 

                                                           
305 Databasen täcker endast de lägsta rättsliga instansernas exemplar av bouppteckningar efter 

dödsfall, alltså varken de bouppteckningar som bevarats i andra sammanhang eller sådana 

som upprättats vid konkurser. 
306 Om detta, se: Carin Bergström, ”Lantprästen − en maktfaktor att räkna med”, i Hand och 

penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet, red. Carin Bergström (Stockholm: Atlantis, 1996), 

s. 95f. 
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Husförhöret var kyrkoherdens besök i byarna, vid vilka han kunde se hur försam-

lingsborna levde och förmana dem att föra ett kristligt leverne samt förhöra dem i 

deras kunskaper i katekesen.307 Husförhörslängden var primärt kyrkoherdens proto-

koll över husförhöret, men den hade också en viktig funktion inom folkbokföringen, 

bland annat som grund för mantalslängden.308 Ministerialböckerna var primärbokfö-

ringen av vigslar, födslar och dödsfall. Även dessa hade betydelse för folkbokfö-

ringen.309 

4.2.2 Det räknade materialet 

Att med absolut säkerhet avgöra vilken människa i sin stora flock som prosten 

Muncktell avsåg med den måttligt sirliga etta han i januari 1826 pressade in i rutan 

för antalet possessionater i Irsta socken, är i princip omöjligt, och det av det enkla 

skälet att Muncktell var en människa, förmögen att både ljuga och göra misstag. 

Genom att jämföra de övriga kyrkböckernas titelbestånd med de färdigifyllda formu-

lären är det emellertid möjligt att identifiera en hel del av de insorterade männi-

skorna. Husförhörslängderna låg nämligen till grund för folkräkningstabellerna, och 

ministerialböckerna sannolikt för mortalitetstabellerna.310 

 Identifieringen sker i första hand genom uteslutning av omöjliga fall i mortalitets-

tabellerna. För åren 1831−1859 registrerade kyrkoherden 1) per månad hur många 

barn som fötts i socknen, sorterat efter kön och stånd, 2) per månad hur många per-

soner som dött i socknen, sorterat efter kön och stånd och 3) per år hur många par 

som gift sig, sorterat efter stånd och dessutom för män efter ålderskategorier och 

vilket gifte i ordningen det rör sig om, och för kvinnor enbart efter ålderskategorier. 

Stånden i dessa tabeller är adel, präster, ståndspersoner, borgare, bönder och ”alle 

andre”. Ålderskategorierna är <26, 26−35, 36−50 och >50. Jag jämför kyrkoherdens 

                                                           
307 Lext 1984, s. 174f. Hur husförhör kunde gå till visas i: Håkan Liby, ”Själavård, husförhör 

och folkbokföring”, i Uppland 1991 (Uppsala: Uppsala stads- och länsbibliotek, 1991), 

s. 69−76. Sven-Åke Selander, ”Att veta och förstå − om kristendomsförhör i 1800-talets 

svenska kyrka”, i: Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyel-

sens tid (Stockholm: Verbum i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd, 2003), 

s. 332−339. 
308 Lext 1984, s. 173ff. Christer Winberg konstarerar i en fallstudie rörande 1780−1850 att 

husförhörslängderna var tämligen kompletta när det kommer till att bokföra befolkningen. 

Winberg 1977, s. 142−143. Husförhörslängderna ersattes i slutet på 1800-talet av försam-

lingsböcker, men jag använder beteckningen husförhörslängd för båda dessa serier. 
309 Lext 1984, s. 123ff. 
310 Lext 1968, s. 242, not 3. Lext 1984, s. 177f. Att ministerialböckerna låg till grund för 

mortalitetstabellerna är rimligt, sett till att det var det enda tillgängliga registret som kunde 

användas. Se även: Lext 1984, s. 135. Även mantalsskrivningen har tillskrivits rollen som 

grund för folkmängdstabellen, men när så varit fallet tycks även husförhörshandlingar ha 

använts. Norborg 1972, s. 186−187. Winberg 1977, s. 147f. Lext 1984, s. 178. Liby 1991, 

s. 72. Lennart Hennel, ”Demografi som styrmedel. Om det svenska Tabellverkets första tid”, i 

Arv och anor (Stockholm: Riksarkivet, 1996), s. 135. 
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siffror med de ministerialböcker i kyrkoarkiven som samme kyrkoherde i regel själv 

fört. De korta intervallen och de detaljerade alternativen gör det ofta lätt att se vilka 

personer som avses. Om jag vill veta ifall en viss jordbrukare räknades som bonde 

eller ståndsperson i samband med sin dotters födelse, och det för denna månad bara 

registrerats bondbarn, så vet jag att personen ifråga räknats som bonde. Ifråga om 

mortalitetstabellerna kan jag med denna metod nå fullständig säkerhet. Jag kan då 

också se osäkerhet och rena misstag. Osäkerhet tolkar jag det som när samma person 

förekommer flera gånger men kategoriseras olika. Det handlar då vanligen om orga-

nister, trädgårdsmästare och andra gränsfall mellan att vara ståndspersoner eller ”alle 

andre”. Rena fel, till exempel när antalet barn i mortalitetstabellen inte överens-

stämmer med antalet i födelseboken, är vanligt förekommande. Det rör sig till 

största del om slarvfel, där intentionen på goda grunder kan identifieras.311 

 Tabellernas instruktioner var detaljerade och lämnade inte mycket utrymme för 

misstag, så länge man satt på den information om sina församlingsbor som man 

behövde. Det finns emellertid anledning att tro att kyrkoherdarna inte läste instrukt-

ionerna så noga. Att det ibland slarvades med läsningen blir tydligast i hur obesuttna 

jordbrukare är kategoriserade. Vissa präster har angett statare och torpare som bön-

der, andra som ”alle andre”. Att de skulle anges som bönder hade kyrkoherdarna fått 

tydliga instruktioner om, men det är inte förvånande att många tycks ha tagit för 

givet att så inte skulle ske. Som jag visar i föregående kapitel fanns instruktionerna 

till följd av de många frågorna kring just detta. Att bondetiteln var besuttna förbehål-

len var inte en ovanlig åsikt, och inte heller förvånande, i ljuset av att tabellerna 

under hela perioden förmedlade en sådan bild. 

 I folkräkningstabellerna är det svårare. Den mest intressanta frågan där är att 

avgöra skillnaden mellan å ena sidan bönder, å andra sidan ”Stånds-personer på 

Landsbygden utom Adelen och Clereciet, som idka Landt-bruk” och, senare, 

possessionater och arrendatorer. Även här är uteslutning av omöjliga fall den säk-

raste metoden. Är vid ett visst tillfälle ingen förd som possessionat eller arrendator, 

då betyder det att ett för mig annars osäkert fall måste räknas som bonde. Det finns 

emellertid i vanliga fall alltid någon possessionat eller arrendator angiven, och då 

ger jag företräde för tyngd i titulaturen. Låt säga, till exempel, att det fanns två stora 

gårdar i en socken, varav den ena tillhörde en person som titulerades kapten i hus-

förhörslängden och den andra en person som inte bar militär titel. I folkräkningsta-

bellen har prästen angett en possessionat, men ingen militär. Jag antar då att det är 

kaptenen som registrerats som possessionat, eftersom han uppenbarligen inte regi-

strerats som militär och eftersom det skulle vara konstigare om han, som av titeln att 

döma under inga som helst omständigheter var bonde, räknades som bonde än om 

den andra stora jordägaren gjorde det. Med detta resonemang lyckas jag identifiera 

många, men långt ifrån alla, av kyrkoherdens val. 

 I bilagorna 3−4 presenteras resultatet av min identifiering av dels ståndspersoner 

i mortalitetstabellerna, dels arrendatorer och possessionater i folkräkningstabellerna. 

                                                           
311 Se bilaga 3. 
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När det kommer till mortalitetstabellerna visar resultatet en stark korrelation mellan 

ståndstillhörighet i tabellen och titulatur i motsvarande ministerialbok.312 Detta stär-

ker mitt resonemang att analys av titeln, åtminstone för 1800-talets mitt, är en frukt-

bar metod för att identifiera jordbrukarens sociala status. Dessutom visas att det vid 

giftermål alltid var mannens status som avgjorde till vilket stånd paret skulle räknas. 

Ifråga om folkräkningstabellerna är resultatet i stor utsträckning så pass osäkert att 

jag bara kan uttala mig om vissa enskilda fall, inte om helheten. 

4.3 Sekreterare och andra herrar 

De första husförhörslängderna som behandlas inom undersökningens tidsmässiga 

avgränsning innehåller spåren av ett sätt att skriva om människorna, som tydligt 

framhäver skillnaden mellan bönder och ståndspersoner: Positionstitel tillskrevs 

ståndspersoner, inte bönder. Kombinerandet av positionstitlarna med det stånds-

mässiga statusepitetet fru betonar skillnaden. ”Capitain Carl N. Örman” levde 

sålunda med ”Fru Beata Magdal. Christiernin” i Tibble i Badelunda.313 Statusepitetet 

herr användes inte lika ofta som fru, men skrevs ut när det var fråga om snäppet 

lägre positionstitlar, och bekräftade då jordbrukarens ståndsmässiga status.314 

 Dessa äldre positionstitlar har det gemensamt att de inte på något vis anknyter till 

jordbruk eller någon annan näringsverksamhet. De pekar snarare mot statliga tjäns-

ter, varför jag väljer att kalla dem ämbetstitlar. Tätgruppen visar prov på en mängd 

olika ämbetstitlar: ”Advoc. fiscalen”315 (advokatfiskalen), ”Jägmästaren”316, ” 

                                                           
312 Se bilaga 3. 
313 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3, husförhörslängd 1777−1785, s. 109. 
314 Ett exempel är ståndspersonen Johan Fredrik Holst i Näs, som skrevs ”Fendrichen Hr”. 

Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4, husförhörslängd 1775−1785, s. 40. 
315 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängd 1795−1811, s. 93. 

Figur 6. Skillnaden mellan allmoge- och ståndsmässig titulatur kring 1780. Källa: 

Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10a, husförhörslängd 1775−1784, s. 143, 180. 

Foto: ArkivDigital. 
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Comm. Landtmätare”317 (kommissionslantmätare) m.m. I de allra flesta fall har jag 

kunnat härleda dem till statliga ämbeten eller karaktärer. I vissa fall utmanades tit-

larnas syfte: Under 1800-talets första hälft hände det vid ett par tillfällen att unga 

män läste vid universitetet och därefter skrev in sig vid något ämbetsverk, för att 

sedan återkomma till bygden och kyrkbokföras med titeln notarie, en titel som var 

vanlig vid ämbetsverken men som ingen av dessa jordbrukare någonsin haft fullmakt 

på.318 Titeln sekreterare bars i husförhörslängden av enstaka före detta studenter som 

aldrig haft något ämbete, men också av jordbrukare som helt saknade akademisk 

utbildning, men som var av utpräglat ståndsmässig härkomst.319 Detta sätt att kon-

struera egna titlar har uppmärksammats, men inte diskuterats, i tidigare forskning. 

Sten Carlsson menar att det var ett sätt för ur högre sociala strata sprungna jordbru-

kare att hävda sin ståndsmässiga bakgrund.320 Mina resultat verifierar alltså Carls-

sons påstående, men visar att titeln tillskrevs även andra. Beteendet försvann framåt 

1800-talets mitt, och det går att dra en tydlig parallell till jordbrukets och därmed de 

jordbruksanknutna positionstitlarnas ökande i värde; i och med att exempelvis 

possessionat lanserades som titel, blev den konstruerade sekreterartiteln obsolet. I en 

övergångsfas fyllde titeln patron samma roll, vilket jag återkommer till. Sista gången 

sekreterartiteln användes på detta sätt i det studerade materialet är i Dingtuna sock-

ens födelsebok för november 1856, när ”Herr Sekter” Otto Karlssons son registrera-

des som född och döpt, för att sedan föras in som ståndsperson i mortalitetstabell-

en.321 Karlsson var vid tillfället länsman i Tuhundra härad, men någon fullmakt på 

sekreterartiteln hade han inte.322 Jag anser att fenomenet inte kan ges en helt till-

fredsställande förklaring utan ett djupare studium, och återkommer därför till det i 

fallstudierna i kapitel 9. De notarier och sekreterare som figurerade i mortalitetsta-

                                                                                                                                        
316 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:1, husförhörslängd 1851−1860, s. 21. 
317 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:2, församlingsbok 1896−1902, s. 674. 
318 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15a, husförhörslängd 1825−1835, s. 128. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16b, husförhörslängd 1835−1845, s. 421. Irsta kyrkoarkiv (ULA), 

vol. AI:8, husförhörslängd 1806−1815, s. 22. Västmanlands-Dala nations arkiv (UUB), 

vol. U1100b, matrikel 1761−1833. Svea hovrätt (RA), huvudarkivet, vol. DVIaI:3, ”Matrikel 

öfwer Auscultanter inskrifne i Kongl. Majts och Rikets Swea Hof Rätt ifrån och med år 

1801.”, s. 18, 87. Uppsala universitets matrikel, bd 3 1925, s. 363. 
319 Jfr: Carlsson 1962, s. 89. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10a, husförhörslängd 

1775−1784, s. 4. Bouppteckning efter Olof Forsling, 9/6 1825, i Tuhundra häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. FII:3, bouppteckningar 1822−1837, s. 164. 
320 Carlsson 1962, s. 89. 
321 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:8, födelse- och dopbok 1831−1862, f. nov. 1856. 

Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. G:1, statistiska tabeller 1749−1859, f. nov. 1856. Sonen 

ifråga var historikern Karl Henrik Karlsson, se nedan. 
322 Hans dotter Helena Larson anger i sina memoarer att det var p.g.a. tjänstgöring som skri-

vare hos en kronofogde som hennes far fick titeln sekter, ”vilken titel han behöll”, men även 

om så var fallet är det en titel som är förknippad med tjänstgöring i ämbetsverk, och som 

kronofogden knappast hade formell rätt att ge på fullmakt. Helena Larson, Min släkts öden. II, 

En krönika om fränder i möderneled (Linköping: 1962), s 24. 
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beller 1831−1859 räknades alla ständigt som ståndspersoner.323 Detta förefaller 

naturligt, sett till att titlarna skrevs, och därmed accepterades, av samma hand som 

stod för tabellförandet, men det är ändå värt att poängtera, med tanke på att det visar 

att kapitalen inte var avgörande för status. 

 En annan titel som inte gavs genom fullmakt, men som bars mer konsekvent, är 

ingenjör. Före 1885 bars den bara, och ofta, av bygdens lantmätare. De saknade 

fullmakt på titeln, men den var allmänt tillskriven lantmätare och ska därför inte 

uppfattas som konstruerad, i stil med sekreterartiteln.324 Vid nedslaget 1885 före-

kommer ”Ingenieur” som titel på en jordbrukare som studerat vid Tekniska institutet 

i Stockholm, och 1900 bars den i formen ”Civil-Ingeniören” av en jordbrukare som 

studerat vid Kungliga Tekniska Högskolan där. Båda hade tjänstgjort som kemister: 

den förstnämnde vid ett järnverk och den sistnämnde vid flera sockerbruk.325 Ingen-

jörstiteln kan alltså sägas ha blivit mer av en akademisk titel än en ämbetstitel. Den 

kan då jämföras med titeln agronom, som förekommer vid ett tillfälle år 1900 och 

som utan tvivel kan härledas till det faktum att bäraren genomgått Ultuna lantbruks-

institut.326 

 Ämbetstitlar förekom i tätgruppen perioden ut, länge uteslutande i kombination 

med statusepitetet fru för den andra parten. Vid 1800-talets mitt började positionstit-

larna fältkamrer, ingenjör och kronolänsman uppträda tillsammans med statusepite-

tet hustru.327 1870 bars hustrutiteln av gemålen till en av de nämnda notarierna, och 

1885 var titeln fru helt borta från tätgruppen.328 År 1900 förekom titeln ”Enkefru” 

vid ett enda tillfälle, men då inte tillsammans med ämbetstitel.329 Frutitelns försvin-

nande till förmån för en allenarådande hustrutitel kan ses som ett uttryck för stånds-

utjämning, oavsett om det fanns en bakomliggande avsikt eller inte. Oavsett motiv 

hände det likväl, och hade därför potential att skapa uppfattningen om tidigare olika 

människor som mer lika. Det kan emellertid samtidigt ses som uttryck för ett nytt 

sätt att använda husförhörslängden på, där uppgifter om social status offrades för 

stringens i uppgifterna om civilstatus. Positionstitlarna förblev trots allt lika diffe-

rentierade som de varit tidigare. 

                                                           
323 Se bilaga 3. 
324 ”Ingenjör”, i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), bd 12 (Lund: A.-B. PH. Lindstedts 

universitetsbokhandel (distr.), 1933), sp. I 484. 
325 Set Karlsson vid Bysingsberg och Herman Abrahamsén vid Stora Ekeby. Svenska tek-

nologföreningen 1861−1936. 1. Födelseåren 1811−1884, red. Erik Hylander & Govert Inde-

betou (Stockholm: Svenska teknologföreningen, 1937), s. 133, 280. 
326 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1, församlingsbok 1896−1902, s. 7. ”Agronom”, i 

Svenska Akademiens Ordbok (SAOB), bd 1 (Lund: 1898), sp. 817. Matrikel över styrelsemed-

lemmar, lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut 1848−1932 (Uppsala: Ultuna elevkår, 

1932), s. 191. 
327 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15a, husförslängd 1825−1835, s. 192. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19, husförslängd 1866−1876, s. 401. Västerås-Barkarö kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 1835−1845, s. 185. 
328 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19, husförhörslängd 1866−1876, s. 119. 
329 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:6, husförhörslängd 1896−1900, s. 1. 
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Jordbrukare med ämbetstitlar räknades i regel som ståndspersoner i tabellverket. Ett 

enskilt fall visar att titeln, eller möjligen rentav det symboliska kapital som i detta 

fall sannolikt låg bakom, kunde vara väldigt betydelsefull när det kom till kategori-

seringen i tabellerna: I Säby sockens mortalitetstabeller räknades furiren Carl Fred-

rik Säfström konsekvent som ståndsperson, fastän han inte var indelt underofficer, 

utan en vanlig roteantagen soldat som av någon anledning befordrats.330 En furir var 

dock en furir, och skulle som sådan behandlas.331 

4.4 Bönder 

I motsats till de välbetitlade ståndspersonerna stod alltså vid periodens början den 

stora massan av obetitlad allmoge.332 Eftersom husförhörslängderna är uppställda by 

för by och hushåll för hushåll, och husbondeparet alltid står överst på den sida eller 

det stycke som behandlar det aktuella hushållet, torde det för den bokförande prästen 

inte ha funnits någon anledning att specificera bondens roll. Det sparsamma titelbru-

ket signalerar att bonden ansågs höra ihop med sin gård; han kunde skrivas utan 

instruerande titel, för han var bunden till gården och hans varande var meningslöst 

utan den gård han var placerad i. Hemman och jordnatur hörde samman med gården, 

inte med husbonden eller någon annan människa, så därför skildes inte ens torparen i 

titulatur från bonden. Ett fåtal bönder hade positionstitlar, men bara sådana som kan 

härledas från lokala förtroendeuppdrag, kapital som var starkt förknippade med 

bondeståndet.333 Då rörde det sig ju om funktioner utanför gården, och titeln hade ett 

syfte. 

 Bondeståndets titelmässiga anonymitet försvann under den gustavianska tiden. I 

husförhörsboken för Badelunda socken 1777−1785 är även allmogen registrerad 

med positionstitlar, i de flesta besuttna fall ”Bonden”. Att döma av stil och disposit-

ion har titlarna skrivits in efter att boken påbörjats.334 Bondetitulerandet fortsätter i 

efterföljande husförhörsböcker, men i förkortad form. Brottet är viktigt. De enskilda 

bönderna lyftes fram från en anonym massa genom att tillerkännas en individuell 

roll. Att vara bonde ska knappast ses som en specialisering, men det faktum att 

                                                           
330 Se bilaga 3. 
331 Furirer var underofficerare. Wirilander menar dock att furirer i Sverige, till skillnad från i 

Finland, inte räknades som ståndspersoner, eftersom de inte var diskvalificerade från bonde-

ståndet vid riksdagarna. Wirilander 1982, s. 84. 
332 Motsvarande skillnad uppmärksammas av Aronsson i att bönder först på 1800-talet fram-

ställdes individuellt i sockenstämmoprotokoll, något som ståndspersonerna gjort långt innan. 

Aronsson 1992, s. 165, 237. 
333 Se kapitel 8. 
334 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3, husförhörslängd 1777−1785, t. ex. s. 45. Där står 

”Bonden Sven Hult” med titeln i annan stil än namnet och dessutom lite inklämt. Längre ner 

på sidan står hans efterträdare, ”Bonden Jan Jansson”, med enhetlig stil. Skiftet skedde 1780, 

och Jan fick alltså sin titel när han kom. Det är därför troligt att Sven fått sin titel senast 1780. 
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denna egenskap ändå är angiven säger någonting. Den enskilde bonden framträder 

mer som individ och som näringsidkare, och avståndet mot de obesuttna markeras 

genom att dessa bar andra titlar. I åtta av de nio socknarna i urvalet inträffade brottet 

före 1795. Något mönster ifråga om sockentyp och tidpunkt går inte att se. Den enda 

avvikelsen är Skultuna socken, i vilken brottet inte inträffade förrän omkring 

1810.335 Möjligen beror detta på att Skultunajorden till så stor del ingick i gods − 

Skultuna bruks och Uppsala universitets −, och att Skultunas allmoge därför hade 

större förutsättningar än andra socknars att betraktas som en anonym massa av mest 

legobönder.336 När bondetitulaturen slog igenom i husförhörslängderna användes 

oftast just titeln bonde, annars även titlar kopplade till särskilda jordnaturer, exem-

pelvis ”FrälseBonden”337, ”Rusthållaren”338 och ”SkatteBonden”339. I Badelunda 

förekommer ”Skattemannen” som alternativ till skattebonde.340 Rusthållartiteln skil-

jer sig i viss mån från de övriga, eftersom den inte innehåller ordet bonde eller något 

annat med allmogen förknippat, och eftersom det bakomliggande kapitalet lika lite 

som annan besittningsrätt till jord var förbehållen bondeståndet.341 Titeln förekom-

mer emellertid bara i brist på bättre positionstitel, vilket medför att bärarna var bön-

der eller, i enstaka fall, ståndspersoner som inte hade kapital nog att göra anspråk på 

annan titel. Att rusthållartiteln föredrogs framför exempelvis skattebonde, skulle 

kunna bero på att rusthåll i fredstid inte var särskilt tyngda av utlagor, och att titeln 

därmed signalerade högre ekonomiskt kapital. Det finns uppgifter som tyder på att 

rusthåll förknippades med bättre ställning än andra bönder.342 Med tanke på titelns 

tendenser till neutralitet ifråga om skillnaden bonde−ståndsperson torde det inte vara 

någon slump att det var just bland rusthållarna som de första exemplen på jordbru-

kare som ibland framställdes som bönder, ibland som ståndspersoner, framträdde. 

Jag återkommer till detta fenomen. 

 Bondetiteln är egentligen den enda i materialet som uttryckligen anknyter till 

fyrståndslärans terminologi. Den försvann i princip helt från materialet vid 1800-

talets mitt och ersattes av de positionstitlar som angav den ägorättsliga ställningen 

till jorden. Bönder angavs konsekvent utan manligt statusepitet men, i förekom-

mande fall, med det kvinnliga hustru. Statusepiteten herr, fru och madame kombine-

rades i mycket liten utsträckning med någon av de positionstitlar som var vanliga 

inom bondeståndet. Första gången det skedde var 1810, när ”Nämdem” (nämnde-

                                                           
335 I Badelunda och Svedvi skedde brottet under sent 1770-tal, i Hubbo och Rytterne under 

tidigt 1780-tal, i Irsta omkring 1790, i Barkarö, Dingtuna och Säby omkring 1795. Husför-

hörslängder för Västeråsbygden 1770−1820 (se bilaga 1). 
336 Mantals- och taxeringslängder för Skultuna 1780−1810 (se bilaga 1). 
337 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7, husförhörslängd 1796−1805, s. 38. 
338 Badelunda kyrkoarkiv, vol. AI:5, husförhörslängd 1796−1805, s. 34. 
339 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7, husförhörslängd 1796−1805, s. 1. 
340 Se t. ex.: Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1816−1825, s. 82. 
341 Backlund 1993, s. 95. 
342 Olsson 1948, s. 109−110. Backlund 1993, s. 86f. Ryman 2002, s. 293. Ulväng 2004, 

s. 187. 
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mannen) Erik Norberg avgavs som gift med ”Hustru Fru” Ulrika Hanck343 I Eriks 

och Ulrikas fall kan skillnaden i titulatur parterna emellan med största sannolikhet 

härledas från det faktum att Ulrika var prästdotter, medan Erik fram till sitt giftermål 

med henne 1810 inte hade visat minsta lilla tecken på att vara annat än bonde.344 År 

1840 skrevs rusthållaränkan Christina Forsling i Åkesta, Skultuna socken, som i sin 

makes livstid skrivits med hustrutitel, som ”Enkefru”.345 Hushållet i Åkesta tycks 

generellt sett ha varit ståndsmässigt, med tanke på att man länge inhyste minst en 

”Demoiselle”.346 Fallen Forkesta, Tibble och Åkesta är centrala för undersökningen, 

eftersom de visar gränsfall, där olika status blandats. Vad som låg bakom denna 

ambivalens i titulaturen är med nödvändighet en av de viktigaste sakerna att reda ut i 

denna avhandling.347 

4.5 Arrendatorer 

Den ägorättsliga ställningen till jorden gavs uppmärksamhet i tabellverket 1773 och 

tillerkändes däri vikt 1802. Skillnaden drogs på det stora planet mellan possessiona-

ter och arrendatorer, på det lilla mellan bönder på egen och bönder på andras jord. 

Av dessa fyra typer var arrendatorerna de första att framträda i denna egenskap i 

husförhörslängden. Arrendatorstiteln användes vid större privata egendomar i byg-

den redan vid 1700-talets mitt.348 Jag argumenterar ovan för att arrendatorsbegreppet 

snarare ska kopplas till storföretagande, oavsett näring, än till jordbruk, oavsett stor-

lek. Det är med stöd i detta inte så konstigt att titeln, när den först förekommer i 

husförhörslängder, antyder ståndsmässighet, eller rättare sagt avstånd från det all-

mogemässiga. Ämbetstitlar verkar emellertid ha smällt högre, vilket visas av att Nils 

Hellberg, som 1780 arrenderade Hallsta i Dingtuna socken, titulerades ”Secrete-

raren”, trots att han vid tillfället inte hade tjänst.349 Jag nämner ovan att sekreterarti-

teln ibland användes för att befästa ståndsmässig status, utan att kunna härledas till 

                                                           
343 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13b, husförhörslängd 1805−1814, s. 568. 
344 Se avsnitt 9.2. 
345 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11a, husförhörslängd 1834−1843, s. 109. Hennes man 

dog 1836 och titulerades ”Hr” i dödboken men räknades i mortalitetstabellen som bonde. 

Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. F:3, död- och begravningsbok 1836−1862, d. febr. 1836. 

Skultuna G:2, statistiska tabeller 1774−1845, d. febr. 1836. 
346 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11a, husförhörslängd 1834−1843, s. 109. 
347 Vid sidan av traditionellt allmogemässiga förtroendetitlar som nämndeman, häradsdomare 

och kyrkvärd, stod titeln organist. Organisttjänsten var en professionaliserad funktion, så de 

jordbrukare som bar denna titel ska inte nödvändigtvis ses som bönder. Titeln förekommer 

dock aldrig tillsammans med ståndsmässigt statusepitet, så organisterna kan inte sägas ha varit 

ståndspersoner heller. Jfr: Wirilander 1982, s. 91. 
348 Se t. ex.: Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:2, husförhörslängd 1750−1764, s. 14. 
349 Den samtide genealogen Abraham Hülphers angav honom som slottsbokhållare i Västerås, 

vilket kan ha föranlett titeln. Det verkar osannolikt att han skulle ha haft kvar den tjänsten när 

han verkade utanför staden. Hülphers genealogier (VSB), bd 3, släktträd nr 201. 
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ett ämbete. Det tycks här röra sig om en sådan konstruerad sekreterartitel, och att 

den föredrogs framför arrendatorstiteln visar en rangordning titeltyperna emellan. 

 Femton år senare var rollerna ombytta. Mitt första belägg för arrendatorstiteln i 

en husförhörslängd är vid nedslaget 1795, och då för Nils Rudolf Fassing, som bru-

kade militiebostället Jädra i Badelunda. Det faktum att Fassing, som varit länsman, 

skrevs ”Arendatorn” och dessutom fick sin status manifesterad med statusepitetet 

”Hr:”, tyder på att arrendatorstiteln ännu var så pass förknippad med ståndspersoner 

att den kunde föredras framför länsmanstiteln.350 Fassing ingår inte i tätgruppen, 

utan är ett stickprov. Arrendatorer kunde alltså redan vid 1700-talets slut förekomma 

vid mindre egendomar. Denna möjlighet ska dock inte överskattas. Mer sannolikt är 

att det började förekomma vid just boställen, snarare än att det började bli en allmänt 

brukad legoform. 1810 var Fassing inte längre ensam om sin titel.351 Säby kyrkoher-

deboställe hade också en arrendator, tillika angiven som krigskommissarie.352 En av 

de större gårdarna i Dingtuna socken brukades av ”Arendatoren Herr” Gustav Vil-

helm Hedin.353 1825 var samme Hedin en av de jordbrukare som utan förankring i 

någon fullmakt skrevs med sekreterartitel, för att hans ståndsmässiga status skulle 

upprätthållas.354 Just detta ska emellertid inte ses som ett uttryck för den statussänk-

ning arrendatorstiteln genomgick vid den tiden, för 1825 satt Hedin nämligen på 

egen jord.355 

 Första gången arrendatorstiteln användes utan statusepitetet herr, tillika första 

gången den användes på en bonde, var 1810, när den godsunderlydande gården 

Lunda lejdes ut till en Bengt Ersson.356 Denna arrendatorstitelns inflation − den bars 

kanske inte av många, men den bars av bönder − medförde att den därefter sällan 

förekommer tillsammans med ståndsmässigt statusepitet.357 Arrendatorstiteln hade 

alltså mellan 1795 och 1825 förskjutits i sin koppling till social status. Att den, trots 

avskaffandet av ståndspersonernas monopol på den, användes av ståndspersoner kan 

förklaras med att titeln ännu förknippades med ståndspersoner och att det var bön-

derna som gjorde ett övertramp när de skrevs med den. Nedslaget därpå, 1840, var 

det visserligen uteslutande bönder som bar den, men dessa bönder var knappast 

många. Arrendator hölls vid indragna och av innehavaren outnyttjade boställen samt 

vid större gårdar. I och med lanserandet av 1825 års folkräkningsformulär skulle, 

som jag påpekar ovan, prästerskapet dela upp arrendatorerna i respektive församling 

                                                           
350 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängd 1795−1811, s. 184. 
351 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängd 1795−1811, s. 184.  
352 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängd 1810−1820, s. 3. 
353 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 758. 
354 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1816−1825, s. 229. 
355 Se avsnitt 9.1. 
356 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängd 1795−1811, s. 166. 
357 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10, husförhörslängd 1842−1854, s. 101, 114. Arren-

datorstiteln förekom på ståndspersoner även efteråt vid enstaka tillfällen, men då alltid till-

sammans med annan, mer ståndsmässig positionstitel, vilket gör att arrendatorstiteln närmade 

sig funktionen av beskrivning. 
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i ståndspersoner och bönder. Denna skillnad är svår att avgöra för folkräkningstabel-

len, men motsvarande insatser i mortalitetstabellerna från 1831 och framåt visar att 

bara två av de jordbrukare som enbart titulerades arrendator i någon husförhörslängd 

eller ministerialbok i bygden 1831−1859 räknades som ståndspersoner.358 

 I tabellverket blev det först 1825 uttalat att arrendatorer kunde vara bönder. Nå-

gon specificering av motsatsen hade emellertid inte förekommit innan, vilket torde 

vara förklaringen till att även de arrendatorer, som uppenbart var bönder, i folkräk-

ningstabellen räknades som arrendatorer. Det bästa exemplet är den Anders Jonsson 

som 1820 arrenderade samma Hallsta som Hellberg tidigare haft. Dispositionen i 

1802 års folkräkningsformulär visar visserligen tydligt att arrendatorskapet förknip-

pades med ståndspersoner, men i en tid när det fanns en minoritet av arrenderande 

bönder torde det vara rimligare för prästen att föra dem som arrendatorer − de var 

trots allt det − än att anta att formuläret snart skulle uppdateras med en ny specifice-

ring. Mer anmärkningsvärt är att det faktum att Anders Jonsson var arrendator inte 

föranledde kyrkoherden att titulera honom som ståndsperson, men detta kan förkla-

ras med att denne i övrigt visade på allmogemässiga kapital; det faktum att han in-

nan övertagandet av arrendet var en helt vanlig bonde gör inte övertagandet konsti-

gare än när bönder 30 år tidigare började köpa herrgårdar.359 Kapitalet att arrendera 

kan alltså sägas ha utvecklats från att generera ståndsmässighet, via att förknippas 

med ståndsmässighet, till att slutligen inte ens antyda ståndsmässighet. 

4.6 Hemmansägare 

Arrendatorstiteln förblev länge den enda positionstiteln som angav den ägorättsliga 

ställningen till jorden. Vid 1800-talets mitt fick den sällskap av andra. Bondetiteln 

och dess specificeringar, som jag redogör för ovan, övergavs i husförhörets forum på 

1860-talet, och ersattes av en titulatur som saknade hänvisning till såväl fyrståndslä-

ran som till olika jordnaturer. Det som spelade roll var, precis som för arrendatorer-

na, den ägorättsliga relationen till jorden. Många av de självägande jordbrukarna 

skrevs i husförhörslängderna från och med 1860-talets början som hemmansägare, 

medan många brukare av andras jord skrevs som brukare eller hemmansbrukare. 

Arrendator och brukare förekom parallellt under 1800-talets andra hälft, fastän san-

nolikt fler och fler rent juridiskt hade sin jord på arrende, men färre och färre var 

räntetagande arrendatorer enligt begreppets äldre definition. Detta torde ha medfört 

                                                           
358 Rikard Eneström, som vid 1800-talets mitt arrenderade Fiholmsgodset och alltid framställ-

des som ståndsperson, och Anders Albert Norling, som vid samma tid arrenderade jägeri-

bostället Forsby i Skultuna, och som aldrig annars framställdes som ståndsperson. Rytterne 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:1, husförhörslängd 1851−1860, s. 100. Rytterne kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AIc:2, husförhörslängd 1861−1870, s. 107. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. 

AI:13b, husförhörslängd 1854−1864, s. 215, 244. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:7, fö-

delsebok 1829−1860, f. apr. 1856. Se bilaga 3. 
359 Se avsnitt 6.5.2. 
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att begreppet arrende mer och mer sågs som något som hade med jord att göra, än 

som i första hand en affärsuppgörelse. 

 Att övergången från bonde- o. dyl. titlar till hemmansägare- o. dyl. titlar i sju av 

nio socknar i urvalet skedde under 1860-talet, i något fall möjligen redan i slutet av 

1850-talet, är talande. De stora politiska reformerna inträffade visserligen under 

denna tid, men alltför många av socknarna hade påbörjat omvandlingen innan dessa, 

så att se brottet som en medveten markering för att de politiska institutionerna hade 

förändrats är inte motiverat. Däremot torde tabellverkets avskaffande kunna ha haft 

med saken att göra. Under 1850-talet var kyrkoherden i åtminstone det samman-

hanget tvungen att tänka på sin flock i termer av bönder och bondestånd. Under 

1860-talet fanns inte detta tvång. Detta förklarar brottet i sig, men knappast att det 

skedde inom en så kort tidsperiod; här är det rimligare att anta att titelbruket helt 

enkelt spreds som ett mode, inom prästerskapet, bland jordbrukarna, eller hos alli-

hop. Liljewall analyserar den titelmässiga övergången från bonde till hemmansägare, 

och menar att det ska ses som ett uttryck för att skapa ett avstånd mellan de självä-

gande och de icke självägande.360 Erik Örjan Emilsson hävdar att hemmansägarna 

som grupp övertog bondeståndets kollektiva identitet, och att de icke självägande 

bönderna, som han menar var fattigare under 1800-talet, lämnades i periferin. Han 

ser detta som en effekt av den individualisering som marknadsekonomin innebar, 

och som gjorde rika bönder mindre benägna att identifiera sig med fattiga.361 Det går 

alltså att se en tydlig kontinuitet mellan bondetiteln och hemmansägartiteln, där 

allmogemässig status levde vidare i ägande, snarare än att en ny terminologi helt och 

hållet kastade om och ogiltigförklarade all dittills konstruerad social stratifiering. Jag 

ser denna kontinuitet i husförhörslängderna, i det att en så stor andel av tätgruppens 

jordbrukare bytte från den ena titeln till den andra, samtidigt som förhållandet till 

statusepiteten behölls precis som det var.362 

 I socknarna Dingtuna och Skultuna skedde brottet mycket tidigare än i de övriga 

sju: I Skultuna på 1840-talet, i Dingtuna redan 1805.363 Vad detta beror på är svårt 

att säga. I Skultunas fall hade som nämnts rådande titulatur inte varit i bruk särskilt 

länge, vilket kanske gjorde att den inte var lika fast rotad, men en sådan argumentat-

ion håller inte, med tanke på att nya präster antogs tämligen ofta och att husförhörs-

längdernas titulatur därför potentiellt sett har kunnat ifrågasättas ofta. När systemet 

uppstod i Dingtuna var det i något annorlunda stil mot den som långt senare skulle 

komma att uppstå i resten av bygden. Titlarna placerades i Dingtunas husförhörs-

böcker likadant för varje gård. Varje titel framstår mer som en rubrik hörande till 

sidan än som ett omdöme över människan, och den förekommer även för ståndsper-

soner. På sätt och vis återgick man i Dingtuna alltså till frånvaron av titlar, men 

eftersom rubriken angav information så som en titel skulle ha gjort, bör det inte ses 

                                                           
360 Liljewall 1995, s. 314f. 
361 Emilsson 2007, s. 20. 
362 Husförhörslängder för Västeråsbygden 1800−1870 (se bilaga 1). 
363 Husförhörslängder för Västeråsbygden 1800−1870 (se bilaga 1). 
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som att Dingtunabönderna åter anonymiserades, utan snarare som att titlar inte var 

lika nödvändiga. 

 En jämförelse med Riksarkivets bouppteckningsregister visar att hemmansägarti-

teln i mycket liten utsträckning förekom i Västmanland redan på 1700-talet, och då 

mest i socknarna längre västerut, kring Arboga och Köping.364 I Dingtuna lanserades 

den 1825 och förekom därefter rätt mycket, vilket möjligen kan indikera att rubri-

kerna i Dingtunas husförhörslängd bidrog till att sprida den. I Svedvi och Säby lan-

serades titeln på 1840-talet och blev genast mycket vanlig. I övriga socknar före-

kommer den endast sporadiskt före 1860-talet.365 Bouppteckningar förrättades inte 

av kyrkoherden, utan av valda lekmän. Detta betyder alltså att prästerskapet var 

senare ute med hemmansägartiteln än vad bönderna själva var. Förklaringen till 

detta skulle kunna ligga i tabellverkets och därmed fyrståndslärans inflytande, alter-

nativt med en i allmänhet konservativ läggning. 

4.7 Inspektorer 

Titeln inspektor är för agrarsamhället intimt förknippad med chefskapet över gods. 

Det är också välkänt att dessa funktionärer ansågs vara ståndspersoner, om än lägre 

sådana, till skillnad från de underlydande arbetsbefälen, som inte var ståndspersoner 

alls.366 Jämförelser mellan ministerialböcker och mortalitetstabeller visar att så var 

fallet även i Västeråsbygden, åtminstone före 1860. Inspektorer räknades i tabellver-

                                                           
364 De äldsta beläggen finns i: Bouppteckning efter Johan Larsson i Norr Slyta, 29/6 1773, i 

Åkerbo häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:10, bouppteckningar 1773−1775, s. 587. Boupp-

teckning efter Johan Jansson i Fräbbesta, 22/9 1773, i Åkerbo häradsrätts arkiv, vol. FII:10, 

bouppteckningar 1773−1775, s. 632. 
365 Enligt sökning i: https://sok.riksarkivet.se/bouppteckningar. 
366 Wirilander 1982, s. 94. 

Figur 7. Exempel på hur termen hemmansägare används som rubrik snarare än titel 

kring 1810. Tunberg bodde inte på gården, utan ankomståret anger tillfället han 

köpte den. Källa: Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13a, husförhörslängd 

1805−1814, s. 60. Foto: ArkivDigital. 
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ket ständigt som ståndspersoner, medan rättare och trädgårdsmästare vanligtvis 

räknades till ståndstabellens övrigtkategori.367 Endast ett fåtal jordbrukare i tätgrupp-

en skrevs med titeln inspektor i husförhörslängden, men de ägnas ändå ett eget av-

snitt, eftersom titeln ifråga visar prov på en när det kommer till social status väldigt 

intressant utveckling. Förutsättningen är i sig problematisk: Den som var anställd 

vid en gård istället för att själv äga nyttjanderätten till den, var per definition inte 

jordbrukare. Ingen av inspektorerna i tätgruppen hade heller någon sådan tjänst, utan 

i samtliga fall kan den härledas från tidigare innehavda tjänster. 

 På gården Ullvi i Irsta socken, samma Ullvi som ovan, bodde år 1780 ”Fru” Ul-

rika Nieroth. Hennes man, ”Insp
or

:” Peter Dufva, hade gått hädan fem år tidigare.368 

Han hade varit inspektor vid Brunnby, men så småningom blivit jordbrukare i Ullvi. 

Ulrika är, trots inspektoratets hävdade höga sociala status, den enda inspektorsgemå-

len i hela populationen som angetts med statusepitetet fru. För hennes del kanske 

ingenting annat var att vänta, eftersom hon var dotter till en greve.369 Mesalliansen 

skulle kunna vara förklaringen till att hon inte titulerades grevinna. Det intressanta är 

varför inget annat inspektorspar inom tätgruppen titelmässigt hävdades ha stånds-

mässig social status, särskilt som det vid åtminstone ett tillfälle skedde utanför tät-

gruppen.370 

 Vid 1700-talets slut fanns endast en inspektor i tätgruppen, nämligen Olof Fly-

gare i Gillberga, Skultuna socken. Jag kan varken dementera eller bekräfta att han 

tjänstgjort, och då verkar det troligare att han skulle ha gjort det. Hans gemål skrevs 

med hustrutitel.371 Genom stickprov på ett antal jordbrukare med släktnamn framträ-

der i byn Löpdal i Säby socken den mindre jordbrukaren ”Inspect:” Johan Lundqvist 

med ”H
u
 Mad:” Anna Maria Thoring. Han hade sannolikt tjänstgjort vid Julita i 

Södermanland.372 I såväl Flygares som Lundqvists fall var det fråga om två inspekto-

rer som efter tjänstgöring slagit sig ner på anspråkslösa bondgårdar.373 Att de skrevs 

med inspektorstitel, samtidigt som de inte ansågs värdiga något ståndsmässigt statu-

sepitet, annat än madame i Lundqvists fall, passar bra in på situationen att de varit 

ståndspersoner, men tämligen lågt ställda sådana, och sedan lämnat sina respektive 

tjänster, inte för att stiga i graderna, utan för att göra det som snarast hörde bonde-

ståndet till. Det som skedde i titulerandet av dem var inte bara ett fångande av den 

sociala situationen, utan också ett bevis för att det redan 1780 fanns människor som 

stod på gränsen mellan att vara ståndspersoner och att vara bönder. 

 Nästa generation inspektorer verkade långt senare. I Rytterne socken, där det 

fanns flera gods och följaktligen flera inspektorer, fanns år 1855 två som hade avslu-

                                                           
367 Jfr bilaga 3. 
368 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5b, husförhörslängd 1775−1785, s. 336. 
369 Westerdahl odat., s. 4. 
370 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3, husförhörslängd 1775−1794, s. 9. 
371 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5b, husförhörslängd 1775−1795, s. 101. 
372 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3, husförhörslängd 1775−1794, s. 9. 
373 Varken Gillberga eller Löpdal förekommer i någon ortsbeskrivning eller framställdes på 

annat sätt som herrgård el. dyl. Se kapitel 6. Jfr: Erixon 1921, s. 327ff. 



 

 

 

104 

tat sina respektive tjänster och istället blivit jordbrukare: Den äldre av dem hette Per 

Erik Lundqvist och hade nyligen slutat som inspektor för Tärnögodset för att istället 

bli arrendator av samma gods.374 Han arrenderade inte bara huvudgården, utan även 

räntan från landbogårdarna. För honom var alltså övergången från anställd till jord-

brukare mer av en befordran än vad det var för Olof Flygare och Johan Lundqvist. 

Arbetsplatsen var densamma, men befogenheterna var större och inkomsterna san-

nolikt högre. Den yngre hette Johan Roos och var inspektor över Vikhusgodset fram 

till 1851, då han blev arrendator på Rytterne prästgård.375 Huruvida detta rent socialt 

var ett avancemang eller en tillbakagång är svårt att säga. Lundqvist och Roos hade 

det gemensamt att de som arrendatorer titulerades både arrendator och före detta 

inspektor.376 Detta var sannolikt ett sätt att kunna visa upp både den ekonomiskt 

högre ställningen som arrendator och den traditionellt ståndsmässigare som inspek-

torstiteln innebar. Deras gemåler skrevs båda som hustrur, men i tabellverket räkna-

des alla som ståndspersoner.377 Det är alltså åter fråga om mellanting, som ibland 

framställdes ståndsmässigt och ibland allmogemässigt. År 1870 titulerades ytterli-

gare två jordbrukare på detta sätt: Johan Johansson i Tränhammar, Hubbo socken, 

hade varit inspektor över Fiholmsgodset i Rytterne men sedan blivit arrendator åt sin 

far.378 När han så småningom själv blev ägare till Tränhammar skrevs han bara som 

”f. Inspectoren”.379 Carl August Pettersson arrenderade godset Hässlö i Badelunda, 

som han tidigare en kort tid hade varit inspektor för.380 

 Förhållandet mellan arrendatorstiteln och inspektorstiteln är komplicerat. 

Per Erik Lundqvist arrenderade ett gods med räntor, han var arrendator enligt titelns 

äldre bemärkelse. I folkräkningstabellen räknades han till kategorin ”Arrendatorer, 

som ej äro i verklig tjenst och icke här förut upptagne, utom dem, som höra till 

Bonde-Ståndet”.381 Det fanns ingen titel som bättre kunde beskriva hans situation. 

Problemet var att arrendatorstiteln, som jag visar ovan, redan på 1820-talet slutat 

antyda ståndsmässighet för att istället antyda allmogemässighet. Lösningen blev att 

båda titlarna angavs. Man kan säga att arrendatorstiteln fick tillbaka lite av sitt forna 

värde genom att kombineras med inspektorstiteln. Per Eriks son, Carl Vindician 

                                                           
374 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIb:9, husförhörslängd för Lilla Ryttern 1843−1850, 

s. 285. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:1, husförhörslängd 1851−1860, s. 285. Något 

släktskap med Johan Lundqvist har jag inte funnit. 
375 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:1, husförhörslängd 1851−1860, s. 69, 334. 
376 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:1, husförhörslängd 1851−1860, s. 69, 285. 
377 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:1, husförhörslängd 1851−1860, s. 69, 285. Se bi-

laga 3. 
378 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:2, husförhörslängd 1861−1870, s. 111. Mantals- och 

taxeringslängder för Hubbo 1870 (se bilaga 1). 
379 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14, husförhörslängd 1881−1890, s. 165. 
380 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11, husförhörslängd 1855−1863, s. 184. Badelunda 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1864−1873, s. 222. Innan han kom till Hässlö 

var Carl August bokhållare. Munktorps kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a, husförhörslängd 

1857−1863, s. 117. 
381 Se bilaga 4. 
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Lundqvist, efterträdde sin far som arrendator, men eftersom han inte hade varit in-

spektor stod endast arrendatorstiteln till förfogande. Han hade tjänstgjort som bok-

hållare, och i den rollen räknats som ståndsperson i tabellverket, men detta kapital 

var sannolikt för lågt för att kunna åberopas som en finare titel än arrendator.382 I 

likhet med Carl Ludvig Brostedt, som senare arrenderade granngodset Fiholm, för-

svann Carl Vindician titelmässigt in i den icke självägande del av det försvinnande 

bondeståndet som gjort arrendatorstiteln till sin.383 Detta ska dock snarast ses som ett 

tecken på att husförhörslängderna blev mer neutralt inställda till social status. Carl 

Vindician skrevs som inspektor i båda sina gemålers bouppteckningar.384 Han räk-

nades dessutom som ståndsperson i mortalitetstabellen i samband med sin första 

makas död.385 Jag nämner nedan att flera godsarrendatorer titulerades patron för att 

på så vis framstå i mer ståndsmässig dager. Varför detta inte skedde med Roos är 

förklarligt, med tanke på att han bara arrenderade en prästgård. I far och son Lun-

dqvists fall användes titeln inspektor istället, i sonens fall trots att den inte var föran-

ledd av en inspektorstjänst. 

 Vid två tillfällen förekommer att personer med titeln gårdsinspektor räknats som 

ståndspersoner i mortalitetstabellerna. I det ena fallet är det sannolikt fråga om che-

fen för Skultuna bruks jordbruksverksamhet, och titelns förled motiverad av att 

bruksinspektorn bodde på samma gård: brukets huvudgård Hägervallen.386 I det 

andra fallet är det mer osäkert. Adolf Vilhelm Hessling var bokhållare på en gård i 

Uppland tills att han den 6 september 1835 flyttade till gården Ullvi i Irsta.387 I Ullvi 

skrevs han senast några veckor efter som ”Insp.”388 Redan två månader därpå hölls 

första lysningen inför det stundande äktenskapet mellan honom och änkan som bru-

kade gården. I vigselboken angavs ”Gårds Inspectoren Adolf Wilhelm Hessling och 

Rusthållare Enkan Cathrina Ersdotter i Ulvi” och i motsvarande mortalitetstabell 

räknades de som ståndspersoner.389 Sedan Hessling genom giftermål blivit jordbru-

kare skrevs han med titeln rusthållare, men behöll sin ståndsmässiga status.390 

                                                           
382 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:2, husförhörslängd 1861−1870, s. 337. Se bilaga 3. 
383 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:4, husförhörslängd 1881−1891, s. 122. 
384 Bouppteckning efter Carolina Christina Lundqvist, 19/11 1858, i Snevringe häradsrätts 

arkiv (ULA), vol. FII:28, s. 27. Bouppteckning efter Sofia Margareta Wenngren, 8/9 1868, i 

Snevringe häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:32, s. 420. 
385 Se bilaga 3. 
386 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10, husförhörslängd 1824−1834, s. 173−174. 
387 Breds kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11, husförhörslängd 1827−1835, s. 148. 
388 Hans första husförhör var den 20 september 1835. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10, 

husförhörslängd 1826−1835, s. 133. 
389 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. EI:2, lysnings- och vigselbok 1775−1841, g. 1835. Irsta 

kyrkoarkiv (ULA), vol. G:2, statistiska tabeller 1787−1859, g. 1835. 
390 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11, husförhörslängd 1836−1845, s. 139. Irsta kyrkoarkiv 

(ULA), vol. C:5, födelsebok 1819−1850, f. juli 1836. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. G:2, stat-

istiska tabeller 1787−1859, f. juli 1836. 
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4.8 Patroner 

Att vara brukspatron var intimt förknippat med ståndsmässighet. Många brukspatro-

ner var adelsmän, de flesta andra inskrivna som borgare i någon stad.391 Titeln 

brukspatron förekommer i tätgruppen perioden igenom, med start i ”Bruks Patr.” 

Adolf Samuel Edman, som brukade herrgården Grävlinge i Irsta 1780, och med 

avslut i den i konkurs satte ”f. Brukspatron” Johan Vilhelm Holmstedt vars hustru 

Eva nämns ovan och är den ende i tätgruppen att skrivas med statusepitetet fru efter 

1870.392 Vid nedslaget 1840 brukade ”Patron” Gustav Svedberg herrgården Gräv-

linge i Irsta socken.393 Svedberg ägde Rabbatsbennings bergsmanshammare i Nor-

berg.394 Rabbatsbenning var inget stort bruk, men avsaknaden av förledet i titeln 

beror sannolikt inte på det, utan på att det var en smidig kortform, kanske anpassad 

för talspråk. Det intressanta med denna kortform är att dess existens breddade an-

vändningsområdet för titeln; brukspatronstiteln kunde, om förledet bruk- inte togs 

med, spridas till andra näringar. Vid nedslaget 1855 brukades herrgården Stensjö i 

Rytterne socken av ”Patron, eg. o brukaren” Fredrik Zethelius.395 Titelns formule-

ring antyder att patrontiteln syftade på gården, men det faktum att samme person vid 

nedslaget därpå står angiven som ”Brukspatron”, visar att så sannolikt inte var fal-

let.396 Fredrik Zethelius var dock inte verksam som brukspatron. Hans far, och däref-

ter hans bror, drev Surahammars bruk, och det är inte osannolikt att Fredrik hade en 

del i det, men att detta med självklarhet skulle ha gjort Fredrik till brukspatron är 

osannolikt. Hans patronstitel ska snarare ses som ett sätt att markera ståndsmässig-

heten. Patronstiteln fyllde med andra ord den funktion som den konstruerade sekre-

terartiteln hade fyllt 30 år tidigare. Fredrik var inte ensam om detta. Gustav Adolf 

Schenström, som var en generation över honom och också son till en brukspatron, 

angavs som patron i samband med sin sons födelse i juli 1833, trots att han själv 

aldrig var brukspatron. Sonen registrerades i mortalitetstabellen som ståndspersons-

barn. Även Zethelius räknades i mortalitetstabellerna konsekvent som ståndsperson, 

och Svedberg som possessionat i folkmängdstabellerna.397 

 1870 arrenderades Fiholmsgodset av ”Arrendator Patron” Carl Norlin. Det fak-

tum att förstnämnda ord skrevs i obestämd form tyder på att det ska ses som en be-

skrivning, medan det sistnämnda ordet var titeln.398 Arrendatorstiteln hade vid det 

laget blivit så vanlig att en annan måste föredras. Den nya positionstiteln possess-

                                                           
391 Montelius 1993, s. 194f. 
392 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol AI:5b, husförhörslängd 1775−1785, s. 391. Rytterne kyrkoar-

kiv (ULA), vol. AIc:4, husförhörslängd 1881−1891, s. 1. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. 

AIc:6, husförhörslängd 1896−1900, s. 1. 
393 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11, husförhörslängd 1836−1845, s. 208. 
394 ”Rabbatsbenning” i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, bd 5 

(Stockholm: Hammars, 1863). 
395 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:1, husförhörslängd 1851−1860, s. 160. 
396 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:2, husförhörslängd 1861−1870, s. 156. 
397 Se bilaga 3 och 4. 
398 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:2, husförhörslängd 1861−1870, s. 107. 
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ionat var inte aktuell för Norlin, för den krävde att man ägde jorden. Norlin bedrev 

mig veterligen ingen bruksverksamhet − han var son till en murare i Eskilstuna399 −, 

men eftersom patronstiteln redan 15 år tidigare användes av grannen Fredrik Zet-

helius, som inte heller bedrev bruksverksamhet, torde det ha legat nära tillhands att 

använda den. Titeln patron hade alltså via bruksanknutna herrgårdsbrukare som 

Schenström och Zethelius blivit gångbar även inom jordbruket. I fallet Norlin bidrog 

titeln till att befästa ståndsmässigheten hos en arrendator, när arrendatorstiteln i sig 

var så pass spridd bland bönderna. 

 I bouppteckningsdatabasen är Gustav Adolf Schenström den ende i bygden som 

fått titeln patron angiven. Åren 1879−1890 förekommer den emellertid i tre boupp-

teckningar från bygdens absoluta närhet, och husförhörslängder från motsvarande 

orter visar att det rör sig om personer som åtminstone på senare år varit jordbrukare, 

snarare än bruksidkare. En av dessa jordbrukande patroner var arrendator, vilket 

ytterligare styrker bilden av att patrontiteln hade börjat fylla den funktion som ar-

rendatorstiteln hade under 1700-talet.400 

4.9 Possessionater och godsägare 

Termen possessionat lanserades i tabellverket redan 1802, men inte i syfte att fun-

gera som titel, utan som ett nytt ord som kunde täcka in alla ståndspersoner med 

olika titlar och bakgrund som hade det gemensamt att de var räntetagande godsher-

rar. När termen över ett halvt sekel senare, vid nedslaget 1855, lanserades som posit-

ionstitel i husförhörslängderna, var det i ett betydligt blygsammare format. De män-

niskor tabellverksformuleringen syftade på hade redan ståtliga, vanligen akade-

miska, positionstitlar. De som fick bära titeln 1855 var istället de som saknade 

någonting bättre. Titeln fyllde därmed samma funktion som patron, men uppstod 

inte ur association till bruksvärlden, utan direkt ur jordbruksterminologin. 

 Titeln possessionat förekommer i bouppteckningsmaterialet med start i en boupp-

teckning av år 1847, i vilken den döde jordbrukaren Mats Thunberg tillskrivits 

den.401 Thunberg var en av de första jordbrukarna i bygden att ibland behandlas som 

bonde, ibland som ståndsperson. I husförhörslängden som gällde vid hans ankomst 

                                                           
399 Eskilstuna Kloster och Fors kyrkoarkiv (ULA), vol. C:8, födelse- och dopbok 1835−1847, 

f. 1842. 
400 Lillhärads kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängd 1881−1891, s 78. Torpa kyrkoar-

kiv (ULA), vol. AI:16, husförhörslängd 1876−1880, s. 87. Ängsö kyrkoarkiv (ULA), vol. 

AI:12, husförhörslängd 1874−1892, s. 59, 81. Bouppteckning efter Emil Frans Oskar Holm-

qvist, 2/12 1879, i Yttertjurbo häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:9, bouppteckningar 

1866−1886. Bouppteckning efter Vilhelm Ludvig Berg, 26/3 1886, i Åkerbo häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. FII:62, bouppteckningar 1886−1887. Bouppteckning efter Carl Fredrik Peterson, 

4/9 1890, i Tuhundra häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:9, bouppteckningar 1887−1893. 
401 Bouppteckning efter Mattias Thunberg, 7/8 1847, i Siende häradsrätts arkiv (ULA), 

vol. FII:18, bouppteckningar 1843−1847. 
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till bygden 1807 angavs han som ”Rusthollaren”, hans gemål med statusepitetet 

”Hustru”.402 Redan i husförhörslängden därpå är emellertid rusthållartiteln borttagen, 

utan att ha ersatts med annat än ”H
r
” (herr). Makan var emellertid fortfarande hustru. 

Så förblev läget tills de båda hade dött. I tabellverket räknades Mats till en början 

som bonde, men från 1825 bland ”Possessionater utan både Caractèrer och tjenst”. 

När han dog registrerades han som ståndsperson. I bouppteckningen angavs han som 

”Possessionaten Herr” och hon för första gången som ”Fru”.403 

 Det är inte konstigt att termen possessionat började användas som titel vid 1800-

talets mitt. I och med 1840 års folkräkningsformulär knöts possessionaterna närmare 

bönderna. Näringen blev där en viktigare gemensam egenskap än att vara ståndsper-

son kontra att vara bonde. När possessionaterna i tabellverket hade stått sida vid sida 

med avskedade ämbetsmän utan jord, är det rimligt att termen i första hand skulle ha 

förknippats med ståndsmässighet, men när de istället stod sida vid sida med bönder-

na, är det genast jordmängden som skiljer dem från sina grannar i dispositionen. 

Därmed inte sagt att titeln inte betraktades som ståndsmässig. Ministerialböckerna 

från 1831−1859 innehåller ytterligare exempel än de nedan angivna på jordbrukare 

som där skrevs som possessionater och som i anslutning till detta registrerades som 

ståndspersoner i mortalitetstabellen.404 Snarare ska den ses som en ståndsmässig ver-

sion av den närliggande bondekategorin, ett sätt att göra distinktionen mellan bonde 

och ståndsperson till en grad- istället för en typskillnad. 

 Vid nedslaget 1855 lanserades alltså titeln possessionat i husförhörslängderna. 

Pionjärer var Carl Viktor Cederblad, Frans Henrik Johan Schartau och Per Adolf 

Thunberg.405 Thunberg var son till ovanstående Mats, och efterträdde honom som 

ägare till Mälby. Osäkerheten i social status följde med, för alla de tre barn Per 

Adolf hann få innan tabellverket avskaffades fördes i mortalitetstabellen till bonde-

ståndet, medan Per Adolf själv ständigt räknades som possessionat i folkräkningsta-

bellen. Dessa uppgifter sammanlagda visar att en possessionat i kyrkoherdens, och 

därmed i förlängningen omgivningens, ögon inte nödvändigtvis var ståndsperson, 

utan att titeln var ståndsöverskridande. Jordbrukarna Erik Norberg i Skällby och 

Erik Beckius i Gillberga, som i husförhörslängderna snarast framställdes som bön-

der, räknades i tabellverket som possessionater, Norberg även som ståndsperson.406 

Detta innebär att det uppstått en tidigare obefintlig möjlighet för bönder att mani-

festera anmärkningsvärd framgång i jordbruket, motsvarande det sätt som gällde för 

arrendatorer under 1800-talets första hälft. Det innebär också att begreppet bonde 

                                                           
402 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängder 1795−1811, s. 86. 
403 Bouppteckning efter Mattias Thunberg, 7/8 1847, i Siende häradsrätts arkiv (ULA), 

vol. FII:18, bouppteckningar 1843−1847. 
404 Se bilaga 3. 
405 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1855−1862, s. 95. Irsta kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:11, husförhörslängd 1836−1845, s. 325. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), 

vol. AI:13b, husförhörslängd 1854−1864, s. 201. 
406 Se bilaga 3 och 4. Om Norberg, se dock avsnitt 9.2, där hans osäkerhet ifråga om social 

status förklaras. 
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blev tvetydigt; samma person kunde föras som possessionat i motsatsförhållandet 

bonde−possessionat och som bonde i motsatsförhållandet bonde−ståndsperson. 

Detta var en given följd av tabellkommissionens beslut att 1802 dela upp ståndsbok-

föringen i folkräkningsformuläret i två delar. Cederblad och Schartau satt visserligen 

på stora jordbruk, men de hade också utpräglat ståndsmässig härkomst, vilket gör att 

titeln possessionat kan sägas ha fyllt den funktion som sekreterartiteln hade fyllt 30 

år tidigare.407 De räknades båda som ståndspersoner i mortalitetstabellerna.408 

 Vid nedslaget 1870 hade possessionaternas antal ökat till sju, varav fem nya. Av 

dessa fem var tre snarast att betrakta som andra generationens possessionater, barn 

till ståndspersoner som varit ståndspersoner just för att de själva varit barn till 

ståndspersoner.409 Även om detta fenomen inte var lika tydligt hos Cederblad och 

Schartau 15 år tidigare så fanns ändå kopplingen, för båda deras respektive fäder 

hade vid tillfälle varit jordbrukare.410 Det visar alltså att possessionatstitelns roll som 

upprätthållare av ståndsmässighet kunde fungera över mycket lång tid. Att endast 

härkomsten skulle ligga till grund för den är emellertid att ta i. Alla de nämnda satt 

på gårdar som i alla hänseenden var att betrakta som herrgårdar, vilket betyder att de 

även ifråga om manifestation passade in i mallen av att vara ståndsperson. Det enda 

de saknade var ämbetstiteln, som därför kan sägas ha spelat ut den avgörande roll 

den hade i början av seklet. 

 De ytterligare två possessionater som tillkom inför 1870 var av betydligt enklare 

härkomst. Den ene, Johan Pettersson i Folkesta, var son till en rik bonde och hade 

själv aldrig sysslat med annat än jordbruk.411 Vid nedslaget 1855 skrevs han som 

hemmansbrukare, och hans gemål, en skeppardotter, alltid hustru.412 Den andre var 

Johan Gustav Odelberg, tredje generationens jord- och kvarnbrukare på gården 

Åkesta i Skultuna socken. Han var son till den tidigare nämnda rusthållaränkan 

                                                           
407 Mantals- och taxeringslängder för Irsta och Skultuna 1855 (se bilaga 1). Badelunda kyrko-

arkiv (ULA), vol. AI:11, husförhörslängd 1855−1863, s. 325. Jäders kyrkoarkiv (ULA), 

vol. C:3, födelse- och dopbok 1792−1846, f. 1821. Om Schartau, se avsnitt 9.3. 
408 Se bilaga 3. 
409 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19, husförhörslängd 1866−1876, s. 310. Hallstaham-

mars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1865−1874, s. 189. Hubbo kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:13, husförhörslängd 1863−1873, s. 46. 
410 Husförhörs- och mantalslängder för Irsta 1810 (se bilaga 1). Rolf Hagstedt, ”Schartau, 

Frans”, i Svenskt biografiskt lexikon (SBL), bd 31 (Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 

2000−2002), s. 473. 
411 Bouppteckning efter Per Andersson i Munkhammar, 6/9 1864, i Västerrekarne häradsrätts 

arkiv (ULA), vol. FII:19, bouppteckningar 1860−1864, s. 596. Tumbo kyrkoarkiv (ULA), 

vol. AI:15, husförhörslängder 1845−1851, s. 135. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:17b, 

husförhörslängd 1846−1855, s. 378. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:18b, husförhörs-

längd 1856−1865, s. 377. Västerås domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:14b, 

husförhörslängd 1853−1861, s. 272. 
412 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:17b, husförhörslängd 1846−1855, s. 378. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:18b, husförhörslängd 1856−1865, s. 377. Västerås domkyrkoför-

samlings kyrkoarkiv (ULA), vol. C:10, födelse- och dopbok 1816−1831, f. 1824. 
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Christina Forsling som 1840 benämndes änkefru, så även generationen innan hade 

legat på gränsen mellan att vara bönder och att vara ståndspersoner. Kvarndriften 

spelade sannolikt in. Själv skrevs Johan Gustav 1855 utan positionstitel men med 

statusepitetet ”Herr”.413 Han tabellregistrerades som possessionat och ståndsper-

son.414 

 I ljuset av att bönder kunde vara possessionater lika väl som ståndspersoner 

kunde vara det, är det viktigt att uppmärksamma att det fanns bönder som till jord-

värdet var jämnstora med exempelvis Johan Pettersson och Per Adolf Thunberg, 

men som inte angavs som possessionater i husförhörslängden.415 Att titeln possess-

ionat var ståndsöverskridande är extra tydligt i ljuset av att det ibland förekommer 

tillsammans med statusepitet, och ibland inte. Kring 1870 skrevs possessionater i 

vissa socknar med statusepitet och i vissa utan, vilket tyder på att olika präster kan 

ha haft olika uppfattning om titeln och det den stod för.416 

 Efter 1870 förekommer titeln inte inom tätgruppen. 1885 bars den emellertid av 

en person i Irsta socken som inte ens var jordbrukare, nämligen ”Possessionat, f. 

jernkramhandlanden” Fredrik Greijmer. Greijmer var gift med änkan efter en rik 

bonde och hade därmed i praktiken blivit ägare till dennes herrgård Ullvi.417 Ullvi 

var dock utlejt, men eftersom possessionatstiteln i första hand syftade på ägande var 

det möjligt att bära den ändå. Ett motsvarande fall är statskommissarien Gustav 

Öijer, som 1855 ägde, men inte brukade, en herrgård i bygden, och som i egenskap 

av jordägande före detta ämbetsman räknades som possessionat i folkräkningstabel-

len.418 

 Vid nedslaget 1885 brukades Åkesta av ”Godsägar J. G. Odelbergs Enka” Erika 

Christina Utterström.419 Titeln godsägare ska ses som possessionatstitelns direkta 

efterträdare, men det finns en viktig skillnad: begreppet anknyter genom efterledet 

direkt till övriga jordbruksanknutna positionstitlar. Den utveckling possessionatsti-

teln genomgått när den blev ståndsöverskridande och snarare en bättre variant av 

hemmansägare än en ren motsats, hade godsägartiteln nu alltså fullbordat. I och med 

att bönderna tidigare i stor utsträckning blivit hemmansägare, och att ståndsperso-

nerna på detta vis hade möjlighet att via possessionatstiteln bli godsägare, så var 

                                                           
413 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13a, husförhörslängd 1854−1864, s. 123. 
414 Se bilaga 3 och 4. 
415 T. ex.: Carl Vilhelm Eriksson i Ullvi. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14, husförhörslängd 

1866−1876, s. 134. 
416 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19, husförhörslängd 1866−1876, s. 310, 388. Hallsta-

hammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1865−1874, s. 189. Hubbo kyrkoar-

kiv (ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1855−1862, s. 95. Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. 

AI:13, husförhörslängd 1863−1873, s. 46, 97. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13a, hus-

förhörslängd 1854−1864, s. 123. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13b, husförhörslängd 

1854−1864, s. 201. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a, husförhörslängd 1865−1874, 

s. 127. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14b, husförhörslängd 1865−1874, s. 200. 
417 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15, husförhörslängd 1876−1885, s. 139. 
418 Se bilaga 4. 
419 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16a, husförhörslängd 1885−1893, s. 114. 
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alltså artskillnaden mellan bönder och ståndspersoner upplöst. Bonden och stånds-

personen var inte längre väsensskilda grupper, utan sorterades in som grader i 

samma skala. 

 Precis som med termen possessionat, som ursprungligen syftade på ägare av stora 

landbogods men så småningom blev titel för ägare av betydligt mindre jord, har 

godsägartiteln oftare använts av ägare till stora gårdar än ägare av verkliga gods. År 

1900 bars godsägartiteln av sju jordbrukare i bygden. Flera kom direkt ur hemmans-

ägarnas led.420 De tillhörde alla bygdens största jordägare, men det fanns många som 

var i precis samma storlek eller ännu större som istället angavs som exempelvis 

”Hemmansegare”. 421 Vid sidan av godsägartiteln förekommer titlarna säteriägare 

och lantbrukare bland tätgruppens större jordbrukare. Liljewall visar att lantbrukar-

titeln kring 1870 sattes på större jordbrukare och i viss mån ståndspersoner, men att 

den 30 år senare kunde bäras av nästan vilken jordbrukare som helst, även de riktigt 

små. Inom tätgruppen förekommer den 1885 och 1900, och då enbart på ett fåtal av 

de allra största jordbrukarna.422 Bouppteckningsmaterialet visar 50 lantbrukare i 

bygden, fördelade över perioden 1851−1899.423 Säteriägartiteln är mer sällsynt. Den 

förekommer i två bouppteckningar från 1820-talet, upprättade på säteriet Fröslunda i 

Skultunas grannsocken Haraker, och då vid två bönder, av vilka åtminstone den ene 

bara ägde en liten del av Fröslunda.424 Ovanstående Mats Thunberg, som i sin bo-

uppteckning av år 1847 skrevs possessionat, titulerades säteriägare i dödboken. I 

motsvarande mortalitetstabell registrerades han som ståndsperson. I husförhörsläng-

der förekommer titeln 1885 och 1900 på två förmögna jordbrukare som frånsett 

säteriägandet helt och hållet saknade ståndsmässiga kapital.425 

                                                           
420 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AII:1, husförhörslängd 1895−1907, s. 183, 237. 

Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1820−1874, f. 1846. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1, församlingsbok 1896−1902, s. 189. Hallstahammars kyrkoar-

kiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1809−1860, f. 1857. 
421 T. ex.: Erik August Welander i Amsta. Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1, 

församlingsbok 1895−1900, s. 85. 
422 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a, husförhörslängd 1884−1894, s. 161. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:20, husförhörslängd 1876−1886, s. 370. Hubbo kyrkoarkiv (ULA), 

vol. AIIa:1, församlingsbok 1900−1911, s. 71, 100. Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, 

husförhörslängd 1883−1892, s. 179. Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13, husförhörslängd 

1893−1902, s. 151. Liljewall 1995, s. 324−325. 
423 Enligt sökning i: https://sok.riksarkivet.se/bouppteckningar. 
424 Bouppteckning efter Olof Ersson i Fröslunda, 12/6 1822, i Norrbo häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. FII:7, bouppteckningar 1814−1825, s. 773. Bouppteckning efter Olof Jansson i 

Fröslunda, 11/3 1829, i Norrbo häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:8, bouppteckningar 

1826−1834, s. 439. 
425 Anders Fredrik Andersson på säteriet Gillberga i Dingtuna och hans måg och efterträdare 

Johan Viktor Törnblom. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:2, församlingsbok 

1896−1902, s. 514. Bouppteckning efter Anders Fredrik Andersson på Gillberga, 15/10 1883, 

i Tuhundra häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:8, bouppteckningar 1871−1886, s. 1029. 
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4.10 Jordbrukare utan titel 

Jag argumenterar ovan för att husbönder som vid periodens början inte angavs med 

positionstitel heller inte ansågs vara ståndspersoner. Det finns ett potentiellt undan-

tag från denna regel: när statusepitetet herr förekom utan positionstitel. En herrtitel 

tillsammans med konstruerade positionstitlar som sekreterare och i viss mån notarie, 

hjälpte till att upprätthålla en kanske annars förbigången ståndsmässig social status. 

Den byggde associationer och skapade samhörighet mellan personer som ansågs 

vara ståndspersoner, så att de språkligt kunde upprätthålla sina egna och varandras 

sociala status. 

 Avsaknaden av positionstitel, däremot, innebär att ingen energi lagts på att göra 

dessa anspråk. De förhållandevis få exempel på detta som förekommer i materialet 

måste analyseras i ljuset av kapitalen. För Adolf Samuel Edmans del, till exempel, 

torde positionstitel inte ha behövts för att ståndsmässigheten skulle tas för självklar 

av omgivningen. Han hade studerat vid universitetet och han ägde en herrgård som 

han övertagit från sin far, en brukspatron. Farfadern hade varit landssekreterare, 

morfadern brukspatron.426 I andra änden av spektrat har vi Gustav Odelberg, som 

1810 titulerades på samma sätt.427 Odelberg brukade tillräckligt med jord för att 

komma med i tätgruppen för den här undersökningen, men han var bondson, sak-

nade utbildning och levde på en bondgård. Att han skulle ha betraktats som stånds-

person är ingen självklarhet, något som vid tillfälle rentav diskuterades vid en sock-

enstämma.428 

 Eftersom Odelberg och hans gelikar i det här hänseendet var så få, kan herrtiteln 

inte sägas ha gått i inflation. Tvärtom förekommer den färre och färre gånger för 

varje nedslag. Genom kombinationer med statusepitetet fru och med ståndsmässiga 

positionstitlar behöll titeln herr, till skillnad från exempelvis positionstiteln arrenda-

tor, sin ståndsmässighet. Detta betyder att Odelberg och hans gelikar måste tillskri-

vas en osäkerhet över sin sociala status. Jag menar då att osäkerheten inte ligger hos 

mig, i att titulaturen inte skulle vara god nog för att nå social status via, utan hos de 

berörda människorna. Den varierande titulaturen måste ha en förklaring, och jag 

anser det vara sannolikt att dessa jordbrukare i sin samtid helt enkelt inte passade in i 

den rådande bilden av hur människor vara stratifierade, och att detta medförde pro-

blem i de, med tiden färre och färre, situationer där skillnaden mellan bönder och 

ståndspersoner var väsentlig. Osäkerhet över social status berodde naturligtvis på 

något, oavsett huruvida det är dolt för forskaren eller inte. Orsaken måste sökas i det 

enskilda fallet, varför jag behandlar saken bland fallstudierna i kapitel 9. 

 Under 1800-talets andra hälft slutade prästerskapet använda herrtiteln i husför-

hörslängderna. Vid nedslaget 1885 användes den bara i Hubbo, och då för inneha-

                                                           
426 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6a, husförhörslängd 1786−1795, s. 258. Leijonhufvud 

1906, s. 646. 
427 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängd 1805−1816, s. 228. 
428 Mantals- och taxeringslängder för Svedvi 1810 (se bilaga 1). Sockenstämmoprotokoll, 

20/10 1811, i Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. B:1, protokoll 1805−1813. 
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varna av socknens två herrgårdar, Mälby och Näs, något som tyder på att den in i det 

sista förknippades med hög − om än inte nödvändigtvis ståndsmässig − social status. 

Jordbrukarna skrevs inte med positionstitlar, men däremot med predikat som fyllde 

funktionen av ägorättsliga positionstitlar: Vid Mälby står ”Eger och brukar Herr” Per 

Adolf Thunberg och vid Näs ”arrenderar Herr” Carl Gustav Lundqvist. Vid nedsla-

get 1900 angavs ingen jordbrukare i urvalet med titeln herr. Bruket att ersätta posi-

tionstitlar med predikat påverkade ett tiotal jordbrukare i tätgruppen, som därvid 

stod titellösa. Sättet att skriva berodde sannolikt mest på prästen och just detta sy-

stem var vanligast i Rytterne socken, mot periodens slut. De flesta av de berörda 

jordbrukarna titulerades i andra sammanhang lantbrukare, possessionater eller gods-

ägare.429 Avsaknad av positionstitel hade alltså övergått från att i periodens början 

beteckna allmogetillhörighet till att i dess slut beteckna avstånd från detsamma. 

4.11 Social stratifiering i lokalsamhället 

I detta avhandlingens fjärde kapitel kartlägger jag de undersökta jordbrukarnas soci-

ala status. Forskningsfrågan som besvaras är: I vilken utsträckning fanns en distinkt-

ion mellan bönder och ståndspersoner i lokalsamhället och hur förhöll sig denna 

uppfattning till kapital? Undersökningen visar att upplösningen av distinktionen 

mellan bonde och ståndsperson inte var en upplösning av kategorierna i sig, utan av 

själva relationen. Man kan tala om en övergång från en skillnad i art till en skillnad i 

grad. För 1700-talets slut framstår skillnaden mellan bönder och ståndspersoner inte 

bara som en självklarhet, utan också som en viktigare distinktion än andra inom 

samma grupper. 100 år senare var situationen en helt annan, i min mening ett resul-

tat av två tydliga processer: ökat intresse för jordbruk och ökat fokus på ägande. 

 Att både statens och ståndspersonernas intresse för jordbruk ökade under gusta-

viansk tid är väl förankrat i forskningen.430 Hur detta tog sig uttryck i social status är 

mindre utforskat, men jag kan här lämna ett bidrag, utifrån hur jordbrukarna titule-

rades. Till en början medförde ståndspersonernas nya verksamhet att ämbetstitlar var 

tvungna att konstrueras för att ståndsmässigheten skulle upprätthållas. Under 1800-

talets första hälft började man istället använda titeln patron, som hämtades från 

ståndspersonernas gamla näringsverksamhet, bruksnäringen. Därmed skapades asso-

ciation mellan jordbruk och storföretagande. Vid snäppet mindre jordbruk lansera-

des titeln possessionat som ett sätt att framhäva jordbrukande ståndspersoners status 

                                                           
429 Ett exempel är Adolf Hamnström, som 1885 brukade gården Horn i Rytterne socken. Han 

hade några decennier tidigare titulerats possessionat och tabellförts som ståndsperson. Se 

bilaga 3. Vid en sökning på olika former av dylika titlar i Riksarkivets folkräkningsdatabas 

(https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar) påträffas de flesta av de aktuella titellösa jordbrukar-

na. 
430 Se t. ex.: Gadd 2000, s. 211f. Norrby 2005, s. 160ff. Nils Edling, De areella näringarnas 

välgörare. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer (Stockholm: Kungl. 

Skogs- och Lantbruksakademien, 2010), s. 19f. 
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över bönderna, men närheten i näring och i vissa fall också i jordmängd öppnade 

snart nog i viss mån upp den även för bönder. Detta går i linje med ett av resultaten i 

kapitel 3, nämligen att jordbrukande ståndspersoner under 1800-talet mer och mer 

förknippades med bönder, eftersom näringen blivit viktigare än distinktionen mellan 

bonde och ståndsperson. En annan viktig aspekt av det ökade intresset för jordbruk 

är inspektorstitelns degradering. I ett förmodernt samhälle, där ståndspersonens 

idealtyp varit en passiv godsherre, hade inspektorn varit godsets chef. I takt med att 

ståndspersonen själv blev mer aktiv i sitt jordbruk, och jordbrukande ståndspersoner 

inte längre sågs som en avart av ståndet, blev inspektorsskapet degraderat till ett steg 

på vägen mot ett eget jordbruk. 

 Den moderna äganderätten till jord utvecklades i början av den undersökta peri-

oden och ökade under 1800-talet i vikt. När titeln hemmansägare framåt 1800-talets 

mitt slog igenom anammades den av alla självägande bönder, vilket fick till följd att 

den direkt kom att förknippas med bondeståndet och därmed inte torde ha varit at-

traktiv för ståndspersoner. Titeln possessionat, som i sig antydde ägande, föredrogs, 

och byttes mot periodens slut mot den tydligare titeln godsägare. Vissa jordbrukare 

utan ståndsmässiga kapital hade anammat possessionatstiteln, men eftersom den var 

förknippad med ståndspersoner skedde det bara i de fall ståndstillhörigheten var så 

pass osäker att det inte är helt oproblematiskt att kalla dem bönder. Godsägartiteln 

var däremot helt och hållet fri från koppling till distinktionen, och anammades av 

förutvarande bönder i samma utsträckning som av förutvarande ståndspersoner. Jag 

säger förutvarande, för i denna överbryggande grupp fanns inte distinktionen kvar. 

 Att gränsen mellan två strata bland de studerade jordbrukarna med tiden fram-

ställdes som mindre och mindre skarp beror också på att statusepiteten efter 1870 

konsekvent utjämnades. Titlarna herr, fru och madame togs bort och termen hustru 

standardiserades som beteckning, snarare än titel, på husmödrarna. Detta är i viss 

mån ett tecken på att källmaterialet är sämre för 1800-talets andra hälft, men i ett 

större perspektiv kan det ses som en del av resultatet, snarare än ett hinder för det. 

Titelutjämningen inleddes trots allt kort efter att ständerna upplöst sig själva och 

titeln fröken diskuterats offentligt. Utjämningen av titlar kan ses som resultatet av ett 

nytt sätt att se på social status. Dessutom torde titulaturen, enligt tidigare resone-

mang, i åtminstone någon mån ha påverkat stratifieringen. 

 Utifrån de slutsatser som dras i denna delundersökning kan jag konstruera en 

preliminär kategorisering av jordbrukarna i tätgruppen, för att på så vis möjliggöra 

kvantitativ metod i kommande delundersökningar. Jag visar ovan att fördelningen av 

jordbrukare i bönder och ståndspersoner är relevant under hela perioden, men att 

gränsfallen utvecklades från att i dess början vara få och omgärdade av osäkerhet i 

social status, till att mot dess slut vara många och bärande en mer stabil titulatur. Det 

går alltså att tala om en tidlös kategorisering i bönder, ståndspersoner och gränsfall, 

så länge man är medveten om att alla grupperna med tiden utvecklades och föränd-

rades i karaktär. Det är också viktigt att komma ihåg att gränsfallen som avgränsad 

grupp är en rent analytisk kategori. Någon särskild gränsfallsidentitet torde aldrig ha 

funnits, utan gruppen är ett sätt för mig att visa i vilken utsträckning jordbrukare i 



 

 

 

115 

sin sociala status visade tendenser till antingen såväl bonde- som ståndsmässighet 

eller ingetdera. I nedanstående tabell presenteras min kategorisering av urvalets 

jordbrukare enligt denna princip. Indelningen används sedan för analyser i kom-

mande kapitel. Som ståndspersoner räknar jag de jordbrukare som för varje nedslag 

uppfyller minst ett av följande kriterier. 

 

1. Husbonden angavs med ämbetstitel. 

2. Husbonden angavs som brukspatron eller med annan titel med tydlig kopp-

ling till traditionellt ståndsmässig näring. 

3. Husmodern angavs som fru. 

4. Husbonden, om ensamstående, angavs som herr. 

 

Som bönder räknar jag de jordbrukare som aldrig uppfyller något av de ovanstående 

kriterierna, och som heller aldrig uppfyller något av följande. 

 

1. Husbonden och i förekommande fall husmodern räknades någon gång som 

ståndsperson i tabellverket. 

2. Husbonden angavs som herr. 

3. Husmodern angavs som madame. 

4. Husbonden angavs som agronom, godsägare, inspektor, lantbrukare, om-

budsman431, organist, patron, possessionat eller säteriägare. 

5. Husbonden angavs 1825 eller tidigare som arrendator. 

6. Husbonden angavs 1870 eller senare ständigt utan positionstitel.432 

 

Som gränsfall räknar jag de jordbrukare som hamnar utanför och emellan dessa 

definitioner. Att en jordbrukare kategoriseras som gränsfall innebär alltså inte att 

omgivningen ständigt stått som frågetecken kring honom. Oftare rör det sig om 

exempelvis jordbrukare som vanligen titulerats som ståndspersoner, men som någon 

enstaka gång behandlats som bönder, eller vice versa. Kriterierna är formulerade 

som de är, för att det ska gå att upptäcka osäkerhet hos prästen och skillnad utifrån 

vilken präst eller annan person som titulerade, men också för att upptäcka ståndscir-

kulation, det vill säga individens byte från ett socialt strata till ett annat. 

 

 

 

 

 

                                                           
431 Titeln ombudsman angavs 1900 för en jordbrukare, men jag har inte lyckats härleda den, 

så jag räknar jordbrukaren ifråga till gränsfallen. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:2, försam-

lingsbok 1896−1907, s. 400. 
432 Rubriker och predikat i stil med ”Eger och brukar” räknar jag inte som positionstitlar. 
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1780 706 24 2,5 12 1,7 50 1 0,1 4,2 11 1,6 45,8 

1795 662 26 3,9 17 2,6 65,4 1 0,2 3,8 8 1,2 30,8 

1810 610  33 5,4 20 3,3 60,6 3 0,5 9,1 10 1,6 30,3 

1825 544  48 8,8 25 4,6 52,1 9 1,7 18,8 14 2,6 29,2 

1840 446  51 11,4 34 7,6 66,7 9 2,0 17,6 8 1,8 15,7 

1855 426  67 15,7 47 11,0 70,1 6 1,4 9,0 14 3,3 20,9 

1870 405  45 11,1 27 6,7 60 7 1,7 15,6 11 2,7 24,4 

1885 390  55 14,1 35 9,0 63,6 13 3,3 23,6 7 1,8 12,7 

1900 426  69 16,2 51 12,0 73,9 12 2,8 17,4 6 1,4 8,7 

 

 

 

 

 

Vilka jordbrukare som klassats som vad framgår i bilaga 2. Av fördelningen kan 

konstateras att ståndspersonerna höll ett tämligen jämnt antal perioden igenom, 

medan antalet bönder och gränsfall ökade markant. Att gränsfallens antal ökade 

förklarar jag ovan. Att böndernas antal ökade har rimligen sin förklaring i den eko-

nomiska differentiering som tidigare forskning påvisat för 1800-talets bondestånd, 

och som ledde till att fler bönder även ekonomiskt närmade sig de övre samhällslag-

ren.433 

 

                                                           
433 Se t. ex. Carlsson 1962, s. 90−91. 

Tabell 1. Tätgruppens fördelning i bönder, gränsfall och ståndspersoner, baserat på 

titulaturen i husförhörslängderna. Källa: Husförhörslängder för Västeråsbygden 

1780−1900 (se bilaga 1). 
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5 Kapitalen i bakgrunden 

Mathilda Dicander var vid Kättsta och gjorde herrskap av mjölnaren Fors-
ström, som från början arrenderade Harakers kvarn av brukspatron Adlerwall 
och därvid förvärvade rikedom, så att han köpte Kättsta, Hummelsta, Munga 
m. fl. egendomar.434 

 

Mathilda kom till Kättsta gård utanför Västerås som 17-åring år 1837 och blev kvar 

hos familjen Forsström i flera decennier. Hon står i husförhörslängderna med titeln 

”Demoiselle”, vilket visar att hon ansågs för ståndsperson.435 Hennes far hade varit 

bruksinspektor vid Skultuna bruk.436 Ovan citerade levnadsteckning författades till 

ett släktregister flera decennier senare, men har ändå ett stort källvärde, eftersom den 

visar hur man i släkten eller bygden uppfattade syftet med Mathildas Kättstavistelse. 

I anteckningen är uppgifterna om Forsströms sociala status sorterade i två delar: För 

det första lärde han sig av Mathilda att bete sig som en ståndsperson. För det andra 

arrenderade han en kvarn, vilket gjorde att han blev rik, vilket i sin tur gjorde att han 

investerade förmögenheten i jord. Det faktum att levnadsteckningen är Mathildas, 

men att den senare delen, som inte handlar om henne, ändå tagits med, tyder på att 

författaren velat antyda att förmögenheten och jordförvärven var vad som föranlett 

Forsströms behov av att bli ståndsperson. 

 Vad som är intressant med detta är att det är så tydligt att det inte var förmögen-

heten i sig som hade gjort Forsström till ståndsperson, utan att den snarare öppnat en 

dörr mot − kanske till och med ställt ett krav på − ståndsmässighet. Förmögenheten 

var ett kapital som, genom sin indirekta betydelse för Forsströms ståndsmässiga 

sociala status, i sammanhanget var symboliskt. Eftersom Mathilda lyckades med sitt 

uppdrag att ”göra herrskap” av Forsström, har denne i författarens ögon fått en soci-

                                                           
434 Monica Odelberg, Notiser angående Skatterusthållet Hamra i Dingtuna socken och 

Tuhundra härad Åren 1627−1819. Jämte förteckning över ättlingar till Nämndemannen 

Johan Olofsson (1608−1702) i Hamra (Stockholm: 1998), s. 254. 
435 Harakers kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10, husförhörslängd 1829−1839, s. 12. Harakers 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11, husförhörslängd 1839−1850, s. 15. Harakers kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1850−1860, s. 12. Harakers kyrkoarkiv (ULA), 

vol. AI:13, husförhörslängd 1861−1870, s. 13, 103. Om titeln, se: Carlsson 1977, s. 16. 
436 ”Slägt-Register”, s. 169, i Odelbergska släktarkivet (ULA), omärkt vol. 
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al status som alltså i förlängningen är påverkad, men inte given, av det symboliska 

kapitalet.437 

 Detta kapitel handlar om relationen mellan den status som syns i titulaturen och 

de symboliska kapital som påverkade den. Eftersom status i sin tur kunde bidra till 

skapandet av nya kapital − Forsström var kanske som ståndsperson bjuden på till-

ställningar där han kunde knyta kontakter − behandlas kapital med sådan potential i 

efterföljande kapitel. Här studerar jag endast vad jag kallar bakgrunden, de kapital 

som jordbrukaren redan hade i bagaget när han blev jordbrukare, och som inte har 

med jordbruket i sig att göra. Denna delundersökning bidrar alltså till att förklara 

resultatet i det föregående kapitlet. Forskningsfrågan som besvaras är: Hur var för 

social status symboliskt kapital fördelat bland jordbrukarna i lokalsamhället och hur 

förhöll sig denna fördelning till distinktionen mellan bönder och ståndspersoner? 

5.1 Bakgrund i tidigare forskning 

Jordbrukarens bakgrund, hans erfarenheter från tiden innan han studeras, har kom-

mit i skymundan i forskningen, om man jämför med den uppmärksamhet som istäl-

let riktas åt agrart kopplade skillnader: jordstorlek, jordnatur, förhållande till jor-

den.438 Detta fokus är naturligt, sett till att undersökningarna ifråga oftast rör sam-

manhang där det är den ekonomiska och därmed politiska förmågan som spelar roll. 

Undantaget är Peter Olausson, som i sin undersökning av vad han kallar storbönder 

ägnar avsnitt åt dessas ”socioekonomiska ursprung”, ett ursprung som sällan visar på 

annat än allmogemässiga kapital.439 Sture Martinius behandlar i Peasant destinies 

förhållandet mellan jordbruk och bakgrund i motsatt riktning: Istället för att utgå 

från jordbrukare och söka deras bakgrund, utgår han från människors bakgrund i 

jordbruk och söker deras framtid.440 

 Vidgas perspektivet till att omfatta även andra grupper än jordbrukarna, blir 

mängden forskning betydligt större, något som faller sig naturligt, eftersom jag här 

definierar bakgrund som de kapital som inte är beroende av jordbruket. Såväl Wiri-

lander som Norrby ägnar större delen av sina respektive verk åt att redogöra för den 

typen av kapital och dess betydelse.441 I övrigt förekommer redogörelser för fördel-

ningen av bakgrundskapital som en naturlig del i alla arbeten där en konstruerad 

social stratifiering är premiss snarare än resultat.442 När det specifikt kommer till 

                                                           
437 Man kan naturligtvis resonera att den utbildning Mathilda gav Forsström i sig ska ses som 

ett symboliskt kapital, men det förändrar inte det faktum att förmögenheten är sekundär i 

sammanhanget. 
438 T. ex.: Aronsson 1992, s. 21−22, 51ff. Holmlund 2007, s. 49ff. 
439 Olausson 2007, s. 124−125, 175−176, 214−215. 
440 Sture Martinius, Peasant destinies. The history of 552 swedes born 1810−12 (Stock-

holm 1977). 
441 Wirilander 1982, t. ex. kap. 3, 4. Norrby 2005. 
442 Jansson 1982, s. 57. Sjöberg 2002, s. 162ff. Malmström 2006, s. 12. 
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universitetsstudier och statlig tjänstgöring kartlägger flera forskare den sociala 

skiktningen kvantitativt.443 Dessa undersökningar har lett till kunskap om exempel-

vis i hur stor utsträckning studenter rekryterats ur bondeståndet, men alltför liten 

kunskap om exempelvis i hur stor utsträckning jordbrukare rekryterats bland studen-

ter. 

5.2 Metod 

För att se hur symboliskt kapital − det må vara bakgrund eller något annat − varit 

fördelat i ett sammanhang, är det nödvändigt att veta vilka kapital som överhuvudta-

get var symboliska, det vill säga tillerkända värde inom de aktuella fälten. Eftersom 

kapital överlag i princip kan vara hur många som helst, menar jag att man måste tala 

om två olika metoder för att identifiera vilka som är symboliska: Den första går ut på 

att testa vart och ett av de kapital som hittills tillskrivits rollen som symboliska i det 

rådande forskningsläget, genom att isolera kausalitetsförhållanden mellan kapital 

och status. Den andra metoden är att härleda kapitalen ur status, det vill säga i det 

här fallet se vilka kapital som antyds av titlarna. 

 Jag ansluter mig till båda dessa metoder. Härledningsmetoden verkställs redan i 

förra delundersökningen, och används här i motsatt riktning: Nu när jag vet vilka 

kapital som kan härledas ur vilka titlar, kan jag ta reda på i vilken utsträckning dessa 

kapital resulterade i sagda titlar, och i vilken utsträckning de resulterade i andra. 

Arbetet i denna riktning är betydligt svårare, eftersom kvarlevorna efter vissa kapi-

tal, framför allt privat anställning, inte är samlade på samma sätt. Jag kan därför inte 

hävda samma täckningsgrad som i föregående delundersökning. Isoleringsmetoden 

är nödvändig sett till dels att tidigare forskning inte bör försummas, dels att jag i 

föregående kapitel visar att titeln sekreterare användes utanför det utrymme som den 

semantiskt medgav, och att de förklarande omständigheterna bör sökas. Dessa söks 

då rimligast genom isoleringsmetoden. En premiss för denna undersökning är att 

status omöjligen kan vara en direkt konsekvens av en viss uppsättning kapital. Detta 

behöver emellertid inte nödvändigtvis vara en nackdel. Om en viss uppsättning kapi-

tal många gånger − det behöver inte ens vara alla gånger − sammanfaller med en 

viss status, finns det skäl att tro att mönstret uppfattades även i samtiden, och det 

innebär ju i sig existensen av ett kausalförhållande.444 Det viktiga är att detta kausal-

förhållande inte med nödvändighet är gångbart i alla lägen. 

 Ståndspersonernas kapital framträder tydligt i äldre socialhistorisk forskning: De 

var officerare, läkare, lärare, ämbetsmän, brukspatroner och inspektorer. De ägde 

herrgårdar och de var välutbildade. De bar släktnamn, gav sina barn flera förnamn, 

                                                           
443 Carlsson 1949, s. 208ff. Åström 1950. Elmroth 1962. Sjöberg 2002, s. 160ff. Fredrik 

Thisner, Militärstatens arvegods. Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och 

Danmark, ca 1720−1800 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007), s. 197ff. 
444 Jfr: Larsson 2003, s. 130. 



 

 

 

120 

och höll sig undan kroppsarbete.445 Bilden är välkänd, men problematisk. Den saknar 

nämligen helt och hållet definitioner. Wirilander pekar för varje horisontellt strata på 

var den vertikala gränsen gick mellan herrarna och de andra, men det finns ingen 

förklaring till varför gränsen gick där. Istället visar forskningen upp en idealtyp, 

bilden av hur en ståndsperson brukade eller kunde vara. Idealtypen har lämpligt nog, 

och sannolikt inte av en slump, tydliga kopplingar till Max Webers redogörelse för 

ständische Lage, det vill säga status i ett ståndssamhälle. 

”Status” (ständische Lage) skall kallas positiv eller negativ social prestige 
som grundar sig på a) livsstil och följaktligen b) formell utbildning, som kan 
vara antingen empirisk eller teoretisk, och tillägnelse av däremot svarande be-
teendeformer, c) härkomst eller yrke. (…) ”Statusgrupp” (Stand) skall kallas 
en grupp människor som inom en större enhet med framgång gör anspråk på 
a) en speciell uppskattning och eventuellt b) speciella statusmonopol.446 

 

Livsstil är i sig svårt både att definiera och att studera, och torde dessutom mer än 

väl kompenseras av de övriga variablerna. Jag väljer därför att bortse från denna 

aspekt. 

 Ur de undersökta titlarna kan, på sätt som redogörs för nedan, ett antal kapital 

härledas som går att passa in i de kategorier Weber ställer upp. Till börd kan ingen 

titel härledas, till utbildning endast agronom och på sätt och vis ingenjör. En mängd 

titlar kan härledas till tjänst, några stycken till näring. De titlar som inte passar in i 

de färdiga kategorierna härleds antingen till jordförhållanden, exempelvis possess-

ionat, eller till kapital för vilka jorden är en förutsättning, exempelvis nämndeman. 

De jordanknutna titlarna behandlas redan i förra kapitlet och tangeras åter i kapitel 6; 

de senare behandlas i kapitel 8. Ett undantag är karaktärer, det vill säga med kunglig 

fullmakt given rätt till namn, heder och värdighet motsvarande ett ämbete. Dessa 

mottogs ofta sent i livet. Jag har ändå valt att redogöra för dem i det här kapitlet, 

eftersom de, särskilt inom militären, är så tätt sammankopplade med tjänst.447 Jag 

kan alltså med stöd i såväl empiri som tidigare forskning använda Webers metod för 

att urskilja de kapital som ska studeras. 

 I följande avsnitt diskuteras de studerade kapitalen fördelat i härkomst, utbildning 

och yrke. Denna Max Webers kategorisering är bra för att identifiera kapital, men 

mindre lämplig för att sortera resultaten inom. Mitt fokus på jordbrukare gör framför 

allt uppdelningen mellan utbildning och yrkesliv irrelevant och i viss mån missvi-

sande. Inom adeln var det, särskilt under 1800-talets andra hälft, vanligt att pojkar 

gick in i militären och arbetade sig upp till löjtnants eller kaptens grad, sannolikt för 

                                                           
445 Carlsson 1949, s. 4ff. Winberg 1977, s. 41. Wirilander 1982, Åström 1950, s. 23. Jfr även: 

Malmström 2006, s. 12f. 
446 Weber 1983, s. 212–213. 
447 Jfr: Larsson 2003. 
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titelns och rangens skull.448 Det var i regel först därefter som de bildade familj, och 

sysslade sedan enbart med jordbruk. Tiden i militären fyller här utbildningens funkt-

ion: Den ska inte försörja, utan förbättra. Samtidigt fanns på flera ställen i bygden 

militieboställen där löjtnanter och andra kunde verka som jordbrukare just för att de 

innehade en tjänst. I dessa fall är det missvisande att se det som utbildning, eftersom 

jordbruket bedrevs inom ramen för tjänsten. Allt detta medför att jag inte låtit We-

bers kategorisering påverka kapiteldispositionen utanför metoddelen. 

 Den studerade tätgruppen är stor, källmaterialen ofta inkompletta och männi-

skornas vistelseorter svåra att följa i husförhörslängderna. Jag kan därför omöjligen 

studera alla större jordbrukare ur alla aspekter. För några enstaka kapital finns upp-

gifterna inte samlade på ett ställe, utan jag måste leta efter kapitalen i olika hand-

lingar där jag inte ens är säker på att de skulle förekomma om de fanns. Detta le-

tande har bara försiggått när någonting, exempelvis titulaturen, antyder att det finns 

någonting att leta efter. Detta innebär alltså att jag inte med säkerhet kan hävda saker 

som ”de flesta som varit inspektorer behöll sin titel”, men väl saker som ”många 

som titulerades inspektor hade inte haft motsvarande tjänst”. Jag har i stor utsträck-

ning letat efter kapitalen även i andra fall, tillräckligt stor för att jag med gott un-

derlag även kan hävda påståenden likt det förstnämnda. Dessutom har jag i jakten på 

vissa kapital hos vissa jordbrukare kunnat avskriva möjligheten för andra kapital. 

Jag vet till exempel att Olof Forsling i Eke aldrig varit anställd som inspektor, ef-

tersom jag kartlagt hans verksamhet i min jakt på att ta reda på ifall han varit statligt 

anställd. 

 Jag definierar jordbrukarnas i tätgruppen härkomst som föräldrars status, och 

kartlägger den följaktligen genom att studera titulatur av husbondens föräldrar. De få 

kvinnliga husbönderna låter jag representeras av de män de efterträtt: avlidna eller 

på annat sätt från husbondskapet entledigade fäder och makar. Anledningen till detta 

är att övriga kapital, vad urvalet anbelangar, uteslutande berör männen och är in-

förda i hushållet genom dem. Som källmaterial använder jag i första hand kyrkoar-

kivens födelseböcker och husförhörslängder, i andra hand biografiska uppslagsverk 

o. dyl. I de senare fallen är det inte möjligt att studera titlar på samma sätt, men det 

går oftast ändå att få en klar bild av personernas status. 

 Formell utbildning låter jag representeras av inskrivning vid universitet eller 

lantbruksinstitut. Att studera universitetsnärvaro är centralt för att förstå ståndsut-

jämningen i Sverige. Universitetsstudier var starkt förknippat med prästerskapet och 

nödvändigt för att nå många statliga tjänster. Det var samtidigt en egenskap som inte 

passade in i bondeståndet.449 Anledningarna till att jag studerar lantbruksinstitut är 

                                                           
448 T. ex. Fredrik Vilhelm Cronstedt på Fullerö. F. U. Wrangel & Otto Bergström, Svenska 

adelns ättartaflor ifrån år 1857, bd 1 (Stockholm: P. A. Norstedt & söners förlag, 1897), 

s. 213. 
449 Jfr raderna om Hyckert i: Carlsson 1949, s, 281. Carlsson 1949, s. 208ff. Torbjörn Nilsson, 

Ämbetsmannen i själva verket − rekrytering och avancemang i en moderniserad stat 

1809−1880 (Stockholm: Stockholms universitet, 2000), s. 7. 
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två: För det första kan titeln agronom härledas till sådan utbildning. För det andra 

torde akademisk lantbruksutbildning kunna ses som ett tecken på samma typ av 

statusökning hos jordbruket som kunnat skönjas i tabellverket, vilket gör att förhål-

landet mellan detta kapital och status är extra intressant att studera. 

 Uppsala universitet var inte det enda i landet, men det var det som hade Väs-

teråsbygden som rekryteringsområde. Att en jordbrukare i Västeråsbygden skulle ha 

studerat utomlands eller i Lund eller Åbo var inte alls otänkbart, särskilt som ett fåtal 

faktiskt var uppvuxna närmare dessa städer än Uppsala, men exemplen torde vara 

försvinnande få. I de fall särskilda skäl funnits för att söka någon vid annat universi-

tet har jag gjort det, och då funnit ett par Lundastudenter. 

 För att avgöra vilka av Västeråsbygdens jordbrukare som studerat vid Uppsala 

universitet har jag använt nationernas matriklar. Nationerna, som är sammanslut-

ningar baserade på geografisk − ofta gymnasial − samhörighet, användes under 

perioden av universitetet för att på ett lämpligt sätt sortera den stora studentmassan. 

Varje student tillhörde en nation. Till skillnad från fakulteternas studentmatriklar är 

nationernas detaljerade och bevarade i tillräcklig utsträckning. Västmanlands-Dala 

nations, som rekryterade från Västeråsbygden, matrikel har jag gått igenom helt och 

hållet, andra nationers i de fall husförhörslängderna antyder att någon jordbrukare 

haft anknytning till motsvarande nation eller dess upptagningsområde. 

 Sveriges första lantbruksinstitut grundades i Degeberg i Västergötland 1834, det 

andra i Ultuna i Uppland 1848 och det tredje i Alnarp i Skåne 1862. Degeberg lades 

ned 1852, men Ultuna och Alnarp behölls perioden ut.450 Jag har gått igenom Dege-

bergs hela otryckta matrikel samt de tryckta matriklarna för Ultuna och Alnarp fram 

till och med inskrivningsåret 1900. 

 Yrke är, som jag visar i kapitel 3 och 4, ett problematiskt begrepp att använda på 

förmoderna förhållanden. Sett till vad tabellverkets disposition berättar om sam-

hället, är det rimligt att först och främst skilja mellan näringsidkare och anställda, 

men också att dela upp de anställda i mindre grupper. När det gäller alla dessa yr-

kesgrupper har mantals- och husförhörslängdernas titulatur fungerat som ingång till 

att finna tjänsten, varefter jag fortsatt studera samma typer av källor och vid behov 

lönetaxeringslängder, för att kunna avgöra vad för slags tjänst det varit fråga om. 

Lönetaxeringslängderna innehåller uppgifter om inkomst av tjänst. Mantalslängder-

nas titulatur har den fördelen att den i princip alltid hänvisar till någon av ovanstå-

ende yrken, det vill säga bakomliggande kapital, till skillnad från vad som gäller för 

husförhörslängdernas titulatur, som är mer fruktbara att studera som uttryck för 

status. Uppgifter om ämbetsmannakarriärer tar jag i första hand från nationsmatrik-

larna, där sådana i regel angetts. I andra hand följer jag i biografiska verk upp de 

titlar i husförhörslängderna som på något vis antyder ämbetsinnehav. 

                                                           
450 ”Degeberg”, i Nationalencyklopedin (NE), bd 4 (Höganäs: Bra böcker, 1990), s. 468. Carl 

Sjöström, Alnarps matrikel 1862−1912 (1912). Matrikel över styrelsemedlemmar, lärare och 

elever vid Ultuna lantbruksinstitut 1848−1932 (Uppsala: 1932). 
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En sak bör redan här framgå rörande hur jag sorterar kapitalen: Jag skiljer av metod-

skäl mellan ämbetsmän och statstjänstemän. Olika kapital måste studeras utifrån 

olika förutsättningar och mellan dessa, visserligen av mig konstruerade grupperna, 

var förutsättningarna väldigt olika. En ämbetsman var enligt min definition anställd 

vid en central myndighet, vilket i princip innebär att han, om han ingår i population-

en, måste ha avgått. En statstjänsteman, däremot, var regionalt eller lokalt anställd 

och kunde mycket väl sköta sin tjänst samtidigt som han brukade jord.451 

5.3 Härkomst 

Jordbrukarnas i tätgruppen härkomst redovisas i tre tabeller: en för bönder, en för 

ståndspersoner och en för gränsfall.  Eftersom uppgifterna om härkomst vanligen 

bygger på en enda källa försvinner möjligheten att upptäcka gränsfall som ska klas-

sas så för att de tituleras olika i olika källor. I de fall en far tituleras som bonde eller 

ståndsperson i källan för föräldraskapet, men är densamme som ett av gränsfallen 

som ingår i urvalet, har han räknats som gränsfall. Bergsmän är konsekvent räknade 

som gränsfall. Utöver bönder, gränsfall och ståndspersoner delar jag in föräldrar i 

sex kategorier. Prästerskapet och borgerskapet utgör egna kategorier, eftersom här-

komst från dessa säger någonting om ståndsindelningen även utanför vad jag fokuse-

rar på. Till kategorin borgare räknas alla näringsidkare i staden, oavsett om de haft 

burskap eller inte. Som jordbruksbefäl räknas inspektorer, rättare o. dyl., oavsett om 

de titulerades som ståndspersoner eller inte. Som ”klockare o. dyl.” räknas de lands-

bygdens näringsidkare och tjänstemän som inte primärt sysslade med jordbruk och 

som inte titulerades som ståndspersoner, men som ändå tycks ha haft betydligt högre 

status än vad de obesuttna generellt sett hade. Hit räknas de flesta klockare, organis-

ter, folkskollärare, mjölnare, vaktmästare, skogvaktare och trädgårdsmästare.452 Som 

obesuttna räknas torpare, soldater, statare o. dyl. Uppgifterna om dessa kan ibland 

vara missvisande, dels eftersom det i födelseböcker är svårt att avgöra en titellös 

persons besuttenhet, dels eftersom det stora steg som togs från att en far var obesut-

ten till det att hans son var stor nog att ingå i detta urval, mycket väl kan ha påbörjats 

redan kort efter sonens födsel, så att sonen i själva verket kom från gynnsammare 

förhållanden än vad statistiken antyder. Under ”okänd” placeras de vars härkomst 

jag av källtekniska skäl inte lyckats ta reda på. 

 

                                                           
451 Det jag kallar statstjänstemän kan sägas vara detsamma som Marie Lennersand kallar 

”lokala tjänstemän”. Att jag inte använder denna term beror på att jag inte vill blanda ihop 

gruppen med kommunala och privata tjänstemän. Marie Lennersand, Rättvisans och allmo-

gens beskyddare. Den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680−1730 

(Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1999), s. 43. 
452 Liksom gränsfallen var dessa människor svårbedömda ifråga om ståndstillhörighet i morta-

litetstabellerna. Medan gränsfallen ibland räknades som ståndspersoner och ibland som bön-

der, räknades dessa ibland som ståndspersoner, ibland till övrigtkategorin. Se bilaga 3. 
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1780 706 24 12 9        3 

1795 662 26 17 12      1 3 1 

1810 610  33 20 17       2 1 

1825 544  48 25 23    1    1 

1840 446  51 34 28     1  4 1 

1855 426  67 47 40 2      4 1 

1870 405  45 27 18 2     1 5 1 

1885 390  55 35  1    3  8  

1900 426  69 51 37  1   2 1 8 2 

 

 
Tabell 2. Böndernas i tätgruppen härkomst fördelad på olika social status. Till tät-

gruppen räknas jordbrukare vars mantalssatta jord motsvarar värdet av prästgårds-

medianen eller mer. 

Källa: Husförhörslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). Husförhörslängder för Västeråsbygden 1780-1900. Altuna kyrkoarkiv (ULA), vol. 

C:3, födelse- och dopbok 1801-1821. Altuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5, födelse- och dopbok 1821-1861. Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. C:2-5, födelse- 
och dopböcker 1775-1894. Björksta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4, husförhörslängd 1755-1774. Björksta kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 

1788-1835. Bred kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3-4, födelse- och dopböcker 1764-1830. Bred kyrkoarkiv (ULA), vol. C:6, födelse- och dopbok 1833-1860. Bro 

(Kolsva, Bro-Malma) kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1, födelse- och dopbok 1775-1831. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4-9, födelse- och dopböcker 1724-
1883. Fläckebo kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1775-1816. Fogdö kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1808-1847. Götlunda 

kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1752-1795. Hackvad kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1822-1861. Hallstahammars 

kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-7, födelse- och dopböcker 1710-1884. Haraker kyrkoarkiv (ULA), vol. C:6, födelse- och dopbok 1842-1860. Helgesta kyrkoarkiv 

(ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1762-1854. Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-6, födelse- och dopböcker 1697-1892. Hults kyrkoarkiv (VLA), vol. C:3, 
födelse- och dopbok 1764-1846. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-7, födelse- och dopböcker 1684-1894. Jäder kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och 

dopbok 1846-1861. Kjula kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5, födelse- och dopbok 1861-1880. Kolbäck kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3-4, födelse- och dopbok 1790-

1855. Kungs-Barkarö kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1771-1844. Kungsåra kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5, födelse- och dopbok 1754-1774. 
Kungsåra kyrkoarkiv (ULA), vol. C:7, födelse- och dopbok 1836-1880. Kärrbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:1, husförhörslängd 1727-1750. Kärrbo kyrkoarkiv 

(ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1776-1828. Köpings landsförsamling kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1798-1829. Köpings stadsför-

samling kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5, födelse- och dopbok 1798-1829. Lillhärad kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-2, födelse- och dopbok 1703-1859. Ljungby 

kyrkoarkiv (VLA), vol C:6, födelse- och dopbok 1861-1870. Medåker kyrkoarkiv (ULA), vol. C:7, födelse- och dopbok 1857-1861. Munktorp kyrkoarkiv 
(ULA), vol. C:6, födelse- och dopbok 1841-1860. Munktorp kyrkoarkiv (ULA), vol. C:8, födelse- och dopbok 1861-1867. Möklinta kyrkoarkiv (ULA), vol. 

C:2, födelse- och dopbok 1726-1781. Norrbärke kyrkoarkiv (ULA), vol. C:6, födelse- och dopbok 1803-1836. Norrköpings Borgs kyrkoarkiv (VLA), vol. 

AI:8, husförhörslängd 1837-1849. Norrköpings Borgs kyrkoarkiv (VLA), vol. C:1, födelse- och dopbok 1821-1852. Odensvi kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, 
födelse- och dopbok 1776-1817. Odensvi kyrkoarkiv (ULA), vol. C:8, födelse- och dopbok 1862-1881. Romfartuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och 

dopbok 1755-1823. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. CIa-b:1-3, födelse- och dopböcker 1696-1827. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. CIc:1-2, födelse- och 

dopböcker 1851-1894. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. CII:1-2, födelse- och dopböcker 1828-1860. Råby-Rekarne kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1, födelse- och 
dopbok 1743-1861. Sala stadsförsamling kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1826-1860. Sevalla kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och 

dopbok 1775-1835. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4-9, födelse- och dopböcker 1718-1878. Sura kyrkoarkiv (ULA), vol. CIa:3, födelse- och dopbok 

1775-1837. Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3-7, födelse- och dopböcker 1699-1894. Tillberga kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3-4, födelse- och dopbok 1775-1875. 

Torshälla kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4b, födelse- och dopbok 1835-1862. Tortuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1775-1851. Tumbo 
kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16, husförhörslängd 1851-1856. Tumbo kyrkoarkiv (ULA), vol. C:2, födelse- och dopbok 1743-1826. Tärna kyrkoarkiv (ULA), vol. 

C:3, födelse- och dopbok 1833-1859. Vansö kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19, husförhörslängd 1891-1895. Vansö kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5, födelse- och 

dopbok 1858-1889. Västanfors kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1784-1824. Västerfärnebo kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 
1736-1758. Västerås-Barkarö kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-6, födelse- och dopböcker 1647-1894. Västerås-Barkarö kyrkoarkiv (ULA), vol. F:1, död- och 

begravningsbok 1738-1774. Västerås Lundby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:2-4, husförhörslängder 1697-1814. Västerås Lundby kyrkoarkiv (ULA), vol. C:2-3, 

födelse- och dopbok 1761-1838. Västerås Skerike kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5, födelse- och dopbok 1839-1860. Ytterselö kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5, födelse- 
och dopbok 1785-1827. Bouppteckning efter Nils Jansson i Vagersta, 27/11 1812, i Norrbo häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:6, bouppteckningar 1809-1813, 

s. 440. Bouppteckning efter Johan Nilsson i Torstunaby, 10/5 1784, i Torstuna häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:6, bouppteckningar 1777-1787, s. Lorentz 

Ludvig Lorichs, Riksdagsmän från Västmanlands län och Västerås stift 1719-1866. En personhistorisk återblick (1934). 



 

 

 

125 

Tabellen visar tre viktiga resultat: att bönder med mycket jord vanligen var sprungna 

ur det egna ståndet, att bönder sällan var födda in i ståndsmässiga förhållanden, och 

att möjligheterna för obesuttna att förvärva mycket jord ökade mot 1800-talets slut. 

Sistnämnda förhållande beror sannolikt på det ökade antalet arrendatorer, inte minst 

sedan kyrkoherdarna slutat att själva bruka sina boställen.453 

 Att bönder sällan hade ståndsmässig härkomst betyder inte att sådan härkomst 

automatiskt medförde motsvarande social status. Den bonde i kullen 1840 vars far 

var jordbruksbefäl är ett exempel på motsatsen. Fadern hette Erik Thunberg och 

hade varit inspektor för det Mörnerska släktgodset Esplunda i Närke. Sonen Johan 

hade själv varit rättare under honom, men detta var ingenting som bevarats i hans 

titulatur.454 1815 tog inspektorn avsked och flyttade till Dingtuna, där han sedan 

länge hade ett par gårdar.455 Precis som i fallet med de inspektorer jag berör i föregå-

ende kapitel tycks övergången till eget bruk ha inverkat allmogemässigt på familjens 

sociala status. Erik dog redan 1823 och blev därför inte kategoriserad efter stånd i 

mortalitetstabellen, men hans änka räknades till bondeståndet.456 Så långt kyrkobok-

föringen. I sin bouppteckning kallas Erik ”f: d: Inspectoren i Lifstiden Wälacktad 

Herr Eric Thunberg på Ytterhella” och hans änka ”Madamme Christina Thun-

berg”.457 Möjligen är detta ett tecken på att prästen och bouppteckningsförrättarna 

− två bönder − hade olika åsikt om paret, men oavsett om så var fallet eller inte är 

det tydligt att paret stod på gränsen mellan allmoge- och ståndsmässighet. Sonen var 

helt och hållet bonde, även i sin bouppteckning.458 Precis som i fallet Carl Vindician 

Lundqvist ovan tycks inspektorstjänster som kapital alltså inte ha varit ståndsmäss-

iga nog att föra status vidare en generation. 

 Den bonde av kullen 1900 vars far var ståndsperson hette Tor Richter. Han var 

son till en häradshövding, hade själv genomgått lantbruksinstitutet i Alnarp och 

arrenderade vid tillfället faderns herrgård Brunnby i Irsta socken. I husförhörsläng-

den tituleras han arrendator och hans gemål hustru, så de betraktas här som bön-

                                                           
453 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
454 Rinkaby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängd 1814−1820, s. 41. 
455 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13a, husförhörslängd 1805−1814, s. 46, 60. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a, husförhörslängd 1815−1824, s. 40. Rinkaby kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:5, husförhörslängd 1814−1820, s. 41. 
456 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a, husförhörslängd 1815−1824, s. 40. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. F:3, död- och begravningsbok 1822−1857, d. 1833. Dingtuna kyrko-

arkiv (ULA), vol. G:1, statistiska tabeller 1749−1859, d. 1833. 
457 Bouppteckning efter Erik Thunberg, 17/6 1823, i Tuhundra häradsrätts arkiv (ULA), vol. 

FII:3, bouppteckningar 1822−1837, s. 42. Statusepitetet madame förekommer även i dödbo-

ken, men föranledde ändå att Christina räknades som bonde i tabellverket. Dingtuna kyrkoar-

kiv (ULA), vol. F:3, död- och begravningsbok 1822−1857, d. 1833. Dingtuna kyrkoarkiv 

(ULA), vol. G:1, statistiska tabeller 1749−1859, d. 1833. 
458 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16a, husförhörslängd 1835−1845, s. 37. Bouppteck-

ning efter Johan Erik Thunberg i Ytterhälla, 14/6 1849, i Tuhundra häradsrätts arkiv (ULA), 

vol. FII:4, bouppteckningar 1838−1854, s. 657. 
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der.459 Fallet Richter visar att den allmogemässighet, som arrendatorstiteln laddades 

med framåt 1800-talets mitt, 50 år senare inte var lika negligerad av kapitalstarka 

jordbrukare. 
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1780 706 24 11 1  4 1 1 2   2 

1795 662 26 8   5  1 1   1 

1810 610  32 10 1  6   3    

1825 544  48 14 3  7 1 1 1   1 

1840 446  51 8 1  5  1 1    

1855 426  67 14 1 1 5  4 1   2 

1870 405  45 11 1 1 3  6     

1885 390  55 7   3 1 3     

1900 426  69 6  1 4  1     

 

 

                                                           
459 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1, församlingsbok 1896−1907, s. 46. 

Tabell 3. Ståndspersonernas i tätgruppen härkomst fördelad på olika social status. 

Till tätgruppen räknas jordbrukare vars mantalssatta jord motsvarar värdet av präst-

gårdsmedianen eller mer. 

Källa: Husförhörslängder för Västeråsbygden 1780-1900 (se bilaga 1). Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1776-

1817. Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. C:2-5, födelse- och dopböcker 1775-1894. Delsbo kyrkoarkiv (HLA), vol. C:2, födelse- och dopbok 1734-1790. 
Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4-9, födelse- och dopböcker 1724-1883. Eskilstuna Kloster och Fors kyrkoarkiv (ULA), vol. C:8, födelse- och dopbok 

1835-1847. Göteborgs hospitalförsamlings kyrkoarkiv (GLA), vol. C:1, födelse- och dopbok 1732-1860. Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-7, 

födelse- och dopböcker 1710-1884. Halmstads kyrkoarkiv (LLA), vol. CI:8, födelse- och dopbok 1842-1860. Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-6, födelse- 
och dopböcker 1697-1892. Huggenäs kyrkoarkiv (VA), vol. C:2, födelse- och dopbok 1805-1844. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-7, födelse- och dopböcker 

1684-1894. Jäders kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1792-1846. Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv (VLA), vol. CI:2, födelse- och 

dopbok 1695-1763. Linköpings domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv (VLA), vol. CI:7, födelse- och dopbok 1826-1845. Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (ULA), 
vol. C:5, födelse- och dopbok 1806-1823. Norbergs kyrkoarkiv (ULA), vol. C:6, födelse- och dopbok 1781-1816. Norrköpings S:t Johannes kyrkoarkiv 

(VLA), vol. C:6, födelse- och dopbok 1781-1804. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. CIa-b:1-3, födelse- och dopböcker 1696-1827. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), 

vol. CIc:1-2, födelse- och dopböcker 1851-1894. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. CII:1-2, födelse- och dopböcker 1828-1860. Simtuna kyrkoarkiv (ULA), 

vol. C:4, födelse- och dopbok 1774-1829. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4-9, födelse- och dopböcker 1718-1878. Stora Skedvi kyrkoarkiv (ULA), vol. 
C:3, födelse- och dopbok 1733-1765. Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3-7, födelse- och dopböcker 1699-1894. Söderfors kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- 

och dopbok 1834-1860. Västerfärnebo kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1759-1810. Västerås-Barkarö kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-6, födelse- 

och dopböcker 1647-1894. Västerås Lundby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4, husförhörslängd 1795-1814. Bouppteckning efter Lars P. Holmin, 6/9 1858, i 
Siende häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:20, bouppteckningar 1853-1859, s. 476. Bouppteckning efter Per Olof Casparsson, 28/6 1831, i Stockholms 

rådhusrätts arkiv (SSA), första avdelningen, vol. F1A:463, bouppteckningar 1831, s. 760-761. Bouppteckning efter Gustav Vilhelm Hedin, 13/7-14/7 1810, i 

Åkerbo häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:24, bouppteckningar 1810-1811, s. 501. Bouppteckning efter Lars Tornberg i Haparanda, 3/4-4/4 och 10/4-12/4 
1854, i Nedertorneå och Karl Gustavs tingslags häradsrätts arkiv (HLA), vol. FII:9, bouppteckningar 1851-1862, nr 39. Elisabeth Westerdahl, ”Ullvi gård i 

Irsta”, opublicerad uppsats (odat., tillgänglig via Irsta hembygdsförening). Gabriel Anrep, Svenska adelns ättar-taflor, bd 3 (Stockholm: 1862). Hugo 

Samzelius, Kongl. skogs- och jägeristaten. Biografiska studier 1539-1898 (Stockholm 1898-1899). Johan Axel Almquist, Bergskollegium och Bergslagssta-

terna 1637-1857. Administrativa och biografiska anteckningar (Stockholm: Norstedt, 1909). Karl A. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (Stockholm: 
Norstedt, 1906). Sten Lindqvist, Jägmästare Josef Arpi och hans släkt. Krönika om en gammal Köpingsfamilj (Köping: Köpingsboken, 2008). Viktor 

Ekstrand, Svenska landtmätare. Biografisk förteckning (Stockholm: Sveriges lantmätareförening, 1896). Hülphers genealogier (VSB). Julius Lagerholm, 

Södermanland-Närkes nation. Biografiska och genealogiska anteckningar om i Uppsala studerande södermanlänningar och närkingar 1595-1900 (Sun-

nansjö: Julius Lagerholm, 1933). P. A. Ljungberg, Vesterås stifts herdaminne. Ny följd 1800-1880. I. Västmanland (Örebro: 1880). 
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Vad gäller ståndspersonernas härkomst kan genast sägas att den var mer heterogen 

än böndernas, sett till de uppsatta kategorierna. Bondsönerna var sammanlagt fyra 

till antalet. Det mest iögonfallande resultatet är att borgarsönerna ökade i antal 

framåt 1800-talets andra hälft. Närstudier visar en skillnad i fädernas sysselsättning: 

De tidigare förekommande borgarsönernas fäder var Västmanlandsbaserade han-

delsmän och hantverkare. Fäderna till kullen 1855, däremot, var rika och i flera fall 

berömda stockholmsborgare. I åtminstone två av de senare fallen var fäderna delakt-

iga i att låta införskaffa mindre gods åt jordbruksintresserade söner.460 Sistnämnda 

förhållande var emellertid inte något nytt; några av de ståndspersoner vars söner 

blev jordbrukare vid periodens början var brukspatroner, och även dessa hade bevis-

ligen del i sina söners jordbrukssatsning.461 

 Eftersom oftast bara en källa för härkomst används per person, eftersom denna 

källa långt ifrån alltid visar titulatur, och eftersom många av bygdens bönder och 

ståndspersoner faller utanför tätgruppen, är det inte möjligt att ur tabellen utläsa i 

vilken mån gränsfall var söner till gränsfall, och följaktligen i vilken mån gränsfalls-

söner själva blev gränsfall. Det som går att utläsa av tabellen är istället att större 

delen av gränsfallsgruppen utgjordes av bondsöner. Detta är viktigt. I nästan samt-

liga fall rör det sig om bondsöner som inte heller har någon plats i detta kapitel i 

övrigt. De symboliska kapital som gjorde deras sociala status osäker − herrgårdsä-

gande, kvarndrift m.m. − uppmärksammas senare i avhandlingen. Det som är viktigt 

att konstatera här är att ståndsutjämningen, definierad som överbryggandet av di-

stinktionen mellan bönder och ståndspersoner, i större utsträckning genomfördes 

från bondehåll, medan jordbrukare av ståndsmässig härkomst oftare behöll sin klart 

ståndsmässiga sociala status. 

  

                                                           
460 Den berömde guldsmeden Erik Adof Zethelius köpte Stensjö till sin son och den ännu mer 

berömde grosshandlaren Frans Schartau köpte Forsby till sin. Lagfart, 26/5 1853, i Forsby 

gårds arkiv (privat ägo). Wrangel 1886, s. 133. 
461 Adolf Samuel Edman och Johan Magnus Schenström. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. 

AI:14b, husförhörslängd 1815−1824, s. 346. Leijonhufvud 1906, s. 134, 138, 646. 
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1780 706 24 1   1       

1795 662 26 1 1         

1810 610  32 3 3         

1825 544  48 9 6  1      2 

1840 446  51 9 6   1   1 1  

1855 426  67 6 1 1 1    1 2  

1870 405  45 7 2 1 2   1  1  

1885 390  55 13 6 1 1  2 1 1 1  

1900 426  69 12 7 2   1 1  1  

 

 
Tabell 4. Gränsfallens i tätgruppen härkomst fördelad på olika social status. Till tät-

gruppen räknas jordbrukare vars mantalssatta jord motsvarar värdet av prästgårds-

medianen eller mer. 

Källa: Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). Badelunda 
kyrkoarkiv (ULA), vol. C:2-5, födelse- och dopböcker 1775-1894. Breds kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11, hus-

förhörslängd 1827-1835. Bälinge kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1755-1839. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4-9, födelse- och dopböcker 1724-1883. Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. 
C:1-7, födelse- och dopböcker 1710-1884. Harakers kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1775-

1841. Hjulsjö kyrkoarkiv (ULA), vol. C:2, födelse- och dopbok 1796-1827. Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. 

C:1-6, födelse- och dopböcker 1697-1892. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1-7, födelse- och dopböcker 1684-
1894. Karbennings kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1809-1860. Kjula kyrkoarkiv (ULA), vol. 

C:3, födelse- och dopbok 1839-1861. Klara kyrkoarkiv (SSA), vol. CIb:9, födelse- och dopbok 1851-1861. 

Lillhärads kyrkoarkiv (ULA), vol. C:2, födelse- och dopbok 1841-1859. Litslena kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, 
födelse- och dopbok 1796-1846. Mora kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1738-1770. Rytterne 

kyrkoarkiv (ULA), vol. CIa-b:1-3, födelse- och dopböcker 1696-1827. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. CIc:1-

2, födelse- och dopböcker 1851-1894. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. CII:1-2, födelse- och dopböcker 1828-
1860. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4-9, födelse- och dopböcker 1718-1878. Säby kyrkoarkiv (ULA), 

vol. C:3-7, födelse- och dopböcker 1699-1894. Tillberga kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10, husförhörslängd 

1827-1837. Tillinge kyrkoarkiv (ULA), vol. C:9, födelse- och dopbok 1862-1875. Tumbo kyrkoarkiv (ULA), 
vol. AI:16, husförhörslängd 1851-1856. Tumbo kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1826-1861. 

Tyresö kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 1830-1835, s. 105. Västerås-Barkarö kyrkoarkiv (ULA), 

vol. C:1-6, födelse- och dopböcker 1647-1894. Västerås Lundby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4, husförhörs-
längd 1795-1814. Örebro Nikolai kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1784-1816. Bouppteck-

ning efter Carl Adolf Asperén, 28/9 1852, i Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv (ULA), vol. FII:21, 

nr 119. Bouppteckning efter Gustav Vilhelm Hedin, 13/7-14/7 1810, i Åkerbo häradsrätts arkiv (ULA), vol. 
FII:24, bouppteckningar 1810-1811, s. 501. Carl Mikael Carlsson, Filio unico moesta mater. En landsman 

för 200 år sedan, i Västmanlands-Dala nations skriftserie, bd 18 (Uppsala: Västmanlands-Dala nation, 

2014). Svenska släktkalendern (1918). ”Flygare”, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 16 (Stockholm: Svenskt 
biografiskt lexikon, 1964-1966), s. 227. 
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5.4 Universitetsutbildning 

Bland bygdens jordbrukare var det nästan uteslutade ståndspersoner som hade be-

drivit universitetsstudier. Det väcker genast misstanken att studier i sig var symbo-

liskt kapital i genererandet av denna sociala status.462 Om så var fallet är svårt att 

säga, med tanke på att de flesta före detta studenterna också var före detta ämbets-

män av något slag. Hela prästerskapet hade rimligen studerat, liksom åtminstone ett 

par av skolmästarna vid växelundervisningsskolan i Hubbo.463 Många av bygdens 

adliga godsherrar hade studerat i Uppsala, även sedan Krigsakademien inrättats.464 

Nedanstående tabell visar de jordbrukare i tätgruppen som varit inskrivna vid något 

universitet. 

 De båda Adolf Samuel Edman var far och son, de båda Gustav Adolf Fabritius 

likaså.465 Av alla dessa förutvarande studenter är det bara Forsling och Stephani som 

jag inte kategoriserar som ståndspersoner. Forsling räknar jag som gränsfall, ef-

tersom han i husförhörslängden 1825 angavs med statusepitetet herr men utan posit-

ionstitel, medan makan skrevs som hustru.466 Forslings brist på andra ståndsmässiga 

kapital bidrog sannolikt till denna osäkra sociala status. Han var den ende av dessa 

före detta studenter som varken var född i ett ståndspersonshem eller själv sysslade 

med något annat än jordbruk.467 Robert Stephani räknar jag som bonde, eftersom den 

enda positionstiteln som förekommer vid hans namn i husförhörslängden är arrenda-

tor.468 Han kan därför sägas representera samma fenomen som Tor Richter ovan: 

användandet av arrendatorstiteln på den kapitalstarke jordbrukaren, eftersom det inte 

längre var betydelsefullt att skilja mellan bönder och ståndspersoner. 

  

                                                           
462 Jfr: Carlsson 1962, s. 88−89. 
463 Skolmästaren Anders Frendell hade skrivit in sig 1821, skolmästaren Lars Didrik Asplund 

1827. Västmanlands-Dala nations arkiv (UUB), vol. U1100b, matrikel 1761−1833. 
464 T. ex. Fredrik Vilhelm Cronstedt på Fullerö och Gustav Erik Lewenhaupt på Gäddeholm. 

Wrangel & Bergström 1897, s. 213, 768. 
465 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16b, husförhörslängd 1835−1845, s. 421. Leijon-

hufvud 1906, s. 646. 
466 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15a, husförhörslängd 1825−1835, s. 97. 
467 Hans far var Sven Jonsson i Forsby. Uppgiften i Västmanlands-Dala nations matrikel att 

Olof Forsling var ingenjör är fel och beror sannolikt på en sammanblandning med sonen Sven 

August. Västmanlands-Dala nations arkiv (UUB), vol. U1100b, matrikel 1761−1833. 
468 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AII:1, församlingsbok 1895−1907, s. 209. 
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Gård Jordbrukare F
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sl
a

g
 

In
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Efter studierna 

(utöver jordbrukare) 

H Grävlinge Adolf Samuel Edman 1780 1730 
Bergskollegietjänst, 

brukspatron 

Sv Valsta Mattias Fernstein 1780 1737 Löjtnant 

D Slittsta Johan Lauræus 1780 1741 Apologist 

Bd Tibble Carl Niklas Öhrman 1780 1744 Kapten 

D Hallsta Nils Hellberg 1780 1752 Slottsbokhållare 

Sk Gillberga Olof Flygare 1780 1753 Inspektor 

Irs Ullvi Carl Peter Dufva 1780 1759 Major 

Irs Grävlinge Adolf Samuel Edman 1780 1765  

Irs Hagbyholm Per Rangel 1795 1730 Hovrättsråd 

H Näs Jon. Ad. Schenström 1795 1773 Krigskommissarie 

H Näs Anders Gusander 1810 1794 Vice advokatfiskal 

Irs Kusta Jon. Fredr. Cederblad 1810 1799 Auskultant i hovrätten 

D Eke Olof Forsling 1810 1805  

D Gillberga Gustav Ad. Fabritius 1825 1781 Överinspektor 

Sv Hallsta Erik Waller 1825 1795 Brukspatron 

D Bysingsberg Gust. Ad. Schenström 1825 1797  

Irs Grävlinge Gustav Svedberg 1825 1804 Brukspatron 

D Lospånga Karl Karlsson 1825 1807 
Auskultant i hovrätten, 

kronolänsman 

D Gillberga Gustav Ad. Fabritius 1840 1829 
Kameralexamen, 

möjligen ämbetsman 

D Stockumla Herm. Fr. Casparsson 1855 1838 Kapten, lantbrukselev 

Sk Forsby Frans H. J. Schartau 1855 1848 Lantbrukselev 

Sv Grävlinge Georg Elieser Holmin 1870 1859 Major, lantbrukselev 

Irs Hässlö Gustav Rob. Stephani 1885 1856 Lantbrukselev 

Sv Valsta Carl August Lindgren 1885 1859 Lantbrukselev 

Sv Valsta J. Gerh. Schenström 1900 1857 Kapten, lantbrukselev 

Irs Brunnby Carl Joh. G. Richter 1900 1840 Häradshövding 

 

 Tabell 5. Jordbrukare i tätgruppen som varit inskrivna vid universitet. Till tätgruppen 

räknas jordbrukare vars mantalssatta jord motsvarar värdet av prästgårdsmedianen 

eller mer. 

Källa: Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780-1900 (se bilaga 1). Stockholms nations arkiv (UUB), 

vol. U 500 b, matrikel 1701-1860. Stockholms nations arkiv (UUB), vol. U 500 d, matrikel 1833-1886. Västmanlands-Dala nations 

arkiv (UUB), vol. U 1100 b, matrikel 1761-1833. Västmanlands-Dala nations arkiv (UUB), vol. U 1100 c, matrikel 1834-1896. 

Uppsala universitets matrikel, bd 2-3 (Uppsala: Lundequistska bokh., 1919-1946). Västerås stifts herdaminne, bd II:2, red. Gösta 

Hansson (Köping: Lindfors, 1990). Carl Sjöström, Alnarps matrikel 1862-1912 (1912). Carl Sjöström, Skånska nationen 1833-

1889. Biografiska och genealogiska anteckningar (Lund: 1904). Per Gustaf Vistrand, Smålands nation i Uppsala. Biografiska och 

genealogiska anteckningar. I. 1637-1844 (Uppsala: 1894) Upsala universitets catalog för vår-terminen 1857 (Uppsala 1857), s. 36 

Upsala universitets catalog för vår-terminen 1859 (Uppsala 1859), s. 35. 
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Förutom Forsling var Lauræus, Gusander och Karlsson bondsöner. Forsling och 

Karlsson var dessutom både kusiner och svågrar.469 Gusander var den som nådde 

längst: Han blev statstjänsteman på regional nivå och köpte en herrgård.470 Olof 

Flygare, som jag nämner tidigare i avhandlingen, var den som det gick sämst för, 

sett till förutsättningarna. Han var son till en brukspatron, men tog efter studierna 

privat tjänst och blev så småningom jordbrukare på ett underofficersboställe.471 

Även den yngre Adolf Samuel Edman och Gustav Adolf Schenström var brukspa-

tronssöner. Edman ska efter studierna ha företagit ”sjöresor till utländska orter”, för 

att sedan helt och hållet syssla med jordbruk.472 Schenström gick direkt på jordbru-

ket.473 I husförhörslängderna skrevs de båda med statusepitetet herr, men utan posit-

ionstitel.474 Med sina respektive härkomster och herrgårdar kanske de inte ansågs ha 

behov av statusmarkerande sekreterartitlar, men detta resonemang kan knappast 

göras till regel.475 Vad gäller de övriga studenternas karriärvägar kan man lätt kon-

statera att det, sedan lantbruksinstituten slagit upp sina portar, fanns ett intresse hos 

blivande jordbrukare att söka sig dit. De gick sedan vanligtvis direkt till jordbru-

ket.476 Den korta, titelgenererande tjänstgöring som Cederblad, Karlsson och den 

yngre Fabritius gjorde var alltså inte längre nödvändig för att hävda sig i agrarsam-

hället. Att ha ett stort jordbruk − alla förvärvade herrgårdar − och kunskap nog att 

sköta det var det nya ståndsmässiga. 

469 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7, husförhörslängd 1812−1822, s. 27. Stora Skedvi 

kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och dopbok 1733−1765, f. 1740. Västerås stifts her-

daminne, bd 2:2, red. Gösta Hansson (Köping: Lindfors, 1990), s. 564. Odelberg 1998, 

s. 179−180, 288.
470 Mantals- och taxeringslängder för Hubbo 1810 (se bilaga 1). Johan Axel Almquist, Bergs-

kollegium och Bergslagsstaterna 1637−1857. Administrativa och biografiska anteckningar 

(Stockholm: Norstedt, 1909), s. 211. 
471 Husförhörs- och mantalslängder för Skultuna 1780−1795 (se bilaga 1). Mora kyrkoarkiv 

(ULA), vol. C:4, födelse- och dopbok 1738-1770, f. 1740. ”Flygare”, i Svenskt biografiskt 

lexikon (SBL), bd 16 (Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 1964−1966), s. 227. 
472 Leijonhufvud 1906, s. 646. 
473 Han övertog gården Fantetorp i Köping på arrende. Köpings landsförsamlings kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:9a, husförhörslängd 1806−1813, s. 248. Mantalslängd för Köpings landsför-

samling 1795, daterad 26/11 1810, i Kammararkivet (ULA), mantalslängder för Västman-

lands län, reproducerade av SVAR. 
474 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15b, husförhörslängd 1825−1835, s. 302. Irsta kyrko-

arkiv (ULA), vol. AI:6a, husförhörslängd 1786−1795, s. 258. 
475 Jfr Gustav Vilhelm Hedin i avsnitt 9.1. 
476 Jfr tabell 6. 
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5.5 Ämbete 

För att bli ämbetsman vid något statligt verk var universitetsutbildning perioden 

igenom ett krav.477 Ovanstående tabell över studenter täcker därför också bygdens 

ämbetsmän, frånsett adeln. Dessa ämbetsmän var som framgår av tabellen få. Majo-

riteten av bygdens ämbetsmän tillhörde adeln.478 Den ende av dem som inte skrevs 

med ämbetstitel i husförhörslängden var Adolf Samuel Edman på Grävlinge, som i 

egenskap av brukspatron hade tillgång till en titel som sannolikt smällde högre än 

vad den sannolikt obetydliga tiden vid Bergskollegium i titelväg kunde fram-

bringa.479 

 Under 1800-talets första hälft hände det, som jag nämner ovan, att studenter 

skrev in sig vid något ämbetsverk, tillsynes för att påbörja en ämbetskarriär, men 

innan de hunnit få anställning avbröt tjänstgöringen och blev jordbrukare istället. 

Förutom de ovan nämnda före detta studenterna Cederblad, Karlsson och Fabritius 

den yngre gäller detta också Erik Brantingson, den ende funne ämbetsmannen i 

bygden som brukade så pass lite jord att han hamnar utanför tätgruppen. Alla fyra 

skrevs i respektive husförhörslängd med positionstiteln notarie, ibland hovrättsnota-

rie.480 Notarietjänster förekom vid flera ämbetsverk, och en plats som extraordinarie 

sådan var åtminstone inom justitieväsendet någonting som kunde uppnås redan efter 

något år.481 Det intressanta är att ingen av de fyra jordbrukarna hade uppnått denna 

ställning. Cederblad, Brantingson och Karlsson, som alla varit inskrivna vid Svea 

hovrätt, hade lämnat verket redan som auskultanter.482 Vad gäller Fabritius tycks 

situationen ha varit ungefär densamma.483 Notarietiteln hade alltså samma funktion 

som sekreterartiteln, med skillnaden att dess bärare ändå hade varit inskrivna vid ett 

verk. Memoarförfattaren Helena Larson, barnbarn till Karl Karlsson, har gett en 

motivering till farfaderns val att överge den akademiska banan. Källan har visserli-

                                                           
477 Nilsson 2000, s. 7. De statligt anställda som inte behövde universitetsutbildning faller alla 

utanför det jag kallar ämbetsmän och istället under det jag kallar statstjänstemän. 
478 Husförhörs- och mantalslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). Hovrättsrå-

det Per Rangels söner blev dessutom adlade. Anrep 3 1862, s. 251. 
479 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5a, husförhörslängd 1775−1785, s. 391. Leijonhufvud 

1906, s. 646. 
480 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1833−1842, s. 311. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15a, husförhörslängd 1825−1835, s. 128. Dingtuna kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:16b, husförhörslängd 1835−1845, s. 421. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, 

husförhörslängd 1806−1815, s. 22. 
481 Svea hovrätts arkiv (RA), huvudarkivet, vol. DVIai:4, matrikel 1801−1858. Pär Frohnert, 

”Administration i Sverige under frihetstiden”, i Administrasjon i Norden på 1700-talet (Oslo: 

Universitetsforlaget, 1985), s. 203. 
482 En auskultant var, kan man säga, ett slags lärling inom ämbetsverket. Svea hovrätt (RA), 

huvudarkivet, vol. DVIaI:3, ”Matrikel öfwer Auscultanter inskrifne i Kongl. Majts och Rikets 

Swea Hof Rätt ifrån och med år 1801.”, s. 18, 87, 88. Frohnert 1985, s. 206. 
483 Han anges i nationmatrikeln ha avlagt kameralexamen. Hade han kommit mycket längre 

inom kameralväsendet än så hade det, att döma av anteckningarna vid andra studenters namn, 

rimligen angetts. Västmanlands-Dala nations arkiv (UUB), vol. U1100b, matrikel 1761−1833. 
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gen en allvarlig brist på närhet, men den visar ändå en möjlig förklaring till fenome-

net. 

Min farfar Karl Karlsson tog hovrättsexamen och meningen var, att han skulle 
fortsätta på ämbetsmannabanan, men då han vid faderns död kom till hemmet 
och fann ekonomin dålig, ”en följd av hans fars utgifter för byggnader, od-
lingar, sonens studier m. m.”, föredrog han att stanna på Lospånga och sköta 
gården och det var för honom ganska lätt.484 

 

I Karlssons fall var det alltså fråga om ett övertagande av gården från en äldre gene-

ration. Misstanken om att den korta tjänstgöringstiden vid Svea hovrätt betades av 

åtminstone delvis för titelns skull verifieras alltså inte av Larson. Strängt taget näm-

ner Larson inte ens tjänstetiden, utan bara utbildningen. Det finns inga belägg för att 

titeln verkligen skulle ha varit ett behov för Karlsson. Faktum kvarstår dock att han 

resten av sitt liv vanligen skrevs med sin notarietitel även sedan han efter några år på 

gården blivit anställd som länsman.485 Kusinen Olof Forsling, som i husförhörsläng-

den skrevs utan positionstitel, utgjorde dessutom ett exempel på vad som titelmäss-

igt kunde ha skett med Karlsson om han inte varit auskultant. Forsling angavs 1825 i 

sin bouppteckning med titeln sekreterare, något som åter bekräftar behovet av äm-

betstitel.486 

5.6 Statstjänst och karaktär 

En stor del av de jordbrukare i tätgruppen som här kategoriseras som ståndspersoner, 

var vad jag väljer att kalla statstjänstemän. Med detta avser jag tjänstemän, statligt 

anställda på regional eller lokal nivå utan krav på universitetsutbildning, vars arbets-

belastning var så pass låg att de kunde lägga energi på jordbruket. Till skillnad från 

vad jag kallar ämbetsmän, var det alltså möjligt, rentav mer eller mindre nödvändigt, 

för dessa tjänstemän att bo på landsbygden. Många av dem var indelta, det vill säga 

avlönades med löneboställen. De flesta av tätgruppens jordbrukare bebodde dock 

egna gårdar, som de i förekommande fall brukade jämte bostället.487 

 I samtliga fall föranledde tjänsten direkt eller indirekt ämbetstitel för jordbruka-

ren ifråga.488 Med detta följer att jag redan tidigare i avhandlingen behandlar de 

                                                           
484 Larson 1962, s. 12. 
485 T. ex. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16a, husförhörslängd 1835−1845, s. 128. 
486 Bouppteckning efter Olof Forsling, 9/6 1825, i Tuhundra häradsrätts arkiv (ULA), vol. 

FII:3, bouppteckningar 1822−1837, s. 164. 
487 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
488 Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). Alla som 

1810 eller senare taxerats för tjänst har angetts med ämbetstitel i mantalslängden, vilket inne-

bär att sistnämnda material även för tidigare har högt källvärde. Många förutvarande stats-

tjänstemän anges som sådana, men ett exempel utanför tätgruppen, en avskedad länsman vid 



 

 

 

134 

viktigaste aspekterna av denna grupp. Det finns några enstaka fall som måste lyftas 

fram, eftersom de belyser förhållandena mellan kapital och titlar i situationer där det 

finns fler att välja på. Först ska jag dock återknyta till fenomenet karaktär, som jag 

nämner i förbifarten ovan. Att få karaktär var att motta kunglig fullmakt på en högre 

ämbetstitel än den man tidigare förvärvat genom det faktiska ämbetet, tillsammans 

med de företrädesrättigheter som i den formella rangordningen tillerkändes den.489 

Många ämbetstitlar kan därför härledas ur en karaktär, som i sin tur motiverades av 

en tjänst. Anders Gusander, för att ta ett exempel ur tätgruppen, hade egentligen 

tjänstgjort som bergsfogde, men fått vice advokatfiskals karaktär.490 Jonas Littmark, 

för att ta ett annat, var lantmätare, men hade fått bergmästares karaktär.491 Detta 

belöningssystem var mycket utbrett, särskilt inom det militära.492 

 Tätgruppen innehåller två jordbrukare som jag inte kunnat spåra till något univer-

sitet eller ämbete men som hade officiella ämbetstitlar, det vill säga inte var sekrete-

rare eller dylikt. I det ena fallet, Gustav Dufva på Hässlö, rör det sig om en tjänstlös 

ståndsperson som fått överjägmästares titel efter insatser utförda i privat regi.493 Från 

vilket håll initiativet till utnämningen togs är svårt att säga, men oavsett om syftet 

delvis var att betitla en annars titellös ståndsperson, så fick det till följd att Dufva 

aldrig behövde någon annan positionstitel.494 Det andra fallet rör fabrikörssonen 

Jonas Fredrik Holmin, som efter fyra års vistelse av för mig okänd anledning vid en 

herrgård utanför Stockholm återvände till föräldrahemmet med titeln hovauditör.495 

Med tanke på titelns förled antar jag att det rör sig om en karaktär. Holmin ägnade 

sig därefter åt jordbruk, men skrevs alltid som hovauditör.496 

 Bland statstjänstemännen finns den tidigare som notarie nämnde Karl Karlsson. 

Han fick, sedan han återvänt till bygden, länsmanstjänst.497 Han behövde knappast 

tjänsten för sin överlevnad, med tanke på att Lospånga var en förhållandevis stor 

                                                                                                                                        
namn Fassing, visar att detta inte kan betraktas som regel. Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. 

AI:6, husförhörslängd 1795−1811, s. 184. 
489 Elmroth 1962, s. 35ff. 
490 Almquist 1909, s. 211. 
491 Viktor Ekstrand, Svenska landtmätare. Biografisk förteckning (Stockholm: Sveriges lant-

mätareförening, 1896), s. 196−197. 
492 Larsson 2003. 
493 Han var visserligen inskriven som volontär vid hovjägeristaten, men det verkar inte ha 

varit i den egenskapen han gjorde sig förtjänt av utnämningen. Han utnämndes 1803. Hugo 

Samzelius, Kongl. Skogs- och Jägeristaten. Biografiska studier 1539−1898 (Stockholm: 

Nord. bokh., 1916), s. 140−141, 198. 
494 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7, husförhörslängd 1813−1823, s. 84. 
495 Bergs kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7, husförhörslängd 1821−1831, s. 12. Vårdinge kyrkoar-

kiv (SSA), vol. AI:9, husförhörslängd 1826−1830, s. 207. Vårdinge kyrkoarkiv (ULA), vol. 

AI:10, husförhörslängd 1831−1835, s. 182. Bergs kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörs-

längd 1831−1841, s. 14. 
496 Kärrbo kyrkoarkiv (ULA), AI:9, husförhörslängd 1834−1844, s. 59. Irsta kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1846−1855, s. 211. 
497 Larson 1962, s. 12. 
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gård. I husförhörslängden skrevs han alltid som notarie, aldrig som länsman, vilket 

tyder på att han inte heller behövde titeln för att hävda sig som ståndsperson.498 Det 

kan naturligtvis finnas många förklaringar, som till exempel intresse för arbetsupp-

gifterna, men det var gissningsvis inte oväsentligt att det lokala länsmansbostället 

låg väldigt nära Lospånga. Ett liknande fall är Johan Erik Arpi, som räknas till tät-

gruppen för nedslaget 1825. Han var son till en länsman som kring år 1800 bildade 

den nya gården Nygård. Efter en tid som bokhållare hos en boställsinnehavare i 

bygden tog han över Nygård.499 Titellös ståndsperson som han var skrevs han med 

endast statusepitetet herr i husförhörslängden, och i ett sockenstämmoprotokoll 

förekommer han som ”Herr Secreteraren Johan Eric Arpi på Nygård”.500 Efter några 

år på gården fick han en lägre tjänst inom jägeristaten.501 Därefter skrevs han alltid 

med positionstiteln lantjägare, och aldrig som sekreterare.502 Med tjänsten följde, 

liksom i Karlssons fall, ett boställe som visserligen låg några kilometer från Nygård, 

men utan vilket han inte skulle tillhöra tätgruppen.503 

 Tjänster av det här slaget skrevs i regel ut i mantalslängden, och taxerades dessu-

tom i taxeringslängden. Det är därför möjligt att få en bild av hur vanligt förekom-

mande statstjänstemän var utanför tätgruppen. I stora drag var antalet statstjänste-

män där detsamma som antalet indelta boställen. Populationen innehåller enstaka 

underofficerare på andra mindre gårdar, men i stora drag var uppsättningen lägre 

statstjänstemän ständigt den som boställsbeståndet medgav. I bygden fanns som 

mest omkring 50 boställen, de flesta för präster och officerare. De flesta drogs in 

under 1800-talet.504 

5.7 Inspektorstjänst 

Vissa privat anställda tillerkändes redan i den första upplagan av tabellverket under 

namnet ”Ståndens hederligare Betjänter” en ståndsmässig status.505 Var gränsen 

mellan ”hederligare” och övriga anställda gick förklaras inte i formuläret och torde 

                                                           
498 T. ex. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16a, husförhörslängd 1835−1845, s. 128. 
499 Sten Lindqvist, Jägmästare Josef Arpi och hans släkt. Krönika om en gammal Köpingsfa-

milj (Köping: Köpingsboken, 2008), s. 35−52. 
500 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 888. Socken-

stämmoprotokoll, 16/3 1817, i Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:4, sockenstämmoproto-

koll 1801−1819. Han kallades sekreterare redan under sin tid som bokhållare, så i hans fall 

kan titeln möjligen härledas till ett faktiskt kapital. Sockenstämmoprotokoll, 24/3 1811, i Säby 

kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:2, sockenstämmoprotokoll 1802−1827. 
501 Lindqvist 2008, s. 51. 
502 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14b, husförhörslängd 1815−1824, s. 443. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15b, husförhörslängd 1825−1825, s. 398. 
503 Mantals- och taxeringslängder för Dingtuna och Säby 1825 (se bilaga 1). 
504 Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
505 Folkräkningsformulär, 1749, i: Tabellverket (RA), vol. F2A:1, svenska formulär 

1748−1860. 
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därför länge ha varit upp till betraktaren att avgöra. I takt med att tabellverket uppda-

terades och utvecklades framgår det dock att inspektorer hade sin givna plats inom 

denna kategori. Inspektorer förekom i bygden perioden igenom. En inspektor an-

ställdes av en jordbrukare för att sköta jordbruket i hans ställe. Att befattningen gav 

status, och alltså fungerade som symboliskt kapital, torde vara allmänt känt, och har 

sannolikt sin förklaring i att den nästan bara förekom vid gods eller andra ställen där 

det fanns mycket jord men en jordbrukare som inte förväntades befatta sig med det 

dagliga göromålet.506 Därmed inte sagt att inspektorn utförde kroppsarbete. Det 

praktiska arbetet leddes ofta av honom underlydande rättare, dejor och dylika befäl. 

Inspektorn avlastade en godsherre, inte en bonde, och torde därför snarare ha setts 

som en bildad tjänsteman än en ansvarsfull jordbruksarbetare. Inspektorn sysslade 

inte med självhushållning, utan var herrskapets främsta representant i det agrara 

storföretaget. Att inspektorn hade ståndsmässig status är alltså inte konstigt. 

 Jag visar i föregående kapitel hur inspektorstiteln under perioden ändrade värde, 

från att ange ståndsmässig status i sig till att bidra till att upprätthålla ståndsmässig 

status. Att titeln inspektor verkligen sjönk i värde, åtminstone i förhållande till andra 

aktuella titlar, bevisas av att förutvarande inspektorer som inte skrevs som inspektor 

endast förekommer under 1800-talets andra hälft.507 Dessa var sju till antalet. Den 

förste, Emanuel Hemning, hade varit inspektor för godset Lagersberg i Söderman-

land innan han övertagit herrgården Valsta i Svedvi socken. Han skrevs ”Hr Possess-

ionaten” i husförhörslängden, och hans maka skrevs ”Fru”.508 Inspektorstiteln be-

hövdes alltså inte, eftersom deras ståndsmässiga sociala status upprätthölls genom 

titeln possessionat, som härleddes ur ägandet av en herrgård, vilket får anses högre 

än att vara anställd vid en. Precis samma sak gäller de övriga sex: Tre titulerades 

godsägare.509 Två titulerades arrendator.510 En titulerades fabrikör.511 Arrendatorerna, 

fabrikören och en av godsägarna hade läst vid lantbruksinstitut.512 

 Av dessa relativt sentida inspektorer vill jag lyfta fram de tre som titulerades 

godsägare: Arvid Andersson i Hamre, Viktor Andersson i Lundby och Adolf Thun-

berg i Mälby. Dessa tre hade nämligen det gemensamt att de hade varit inspektorer i 

                                                           
506 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
507 Utan titeln är det visserligen svårt att veta om en person varit inspektor eller inte, men jag 

har studerat så pass många jordbrukare såväl inom som utom tätgruppen att jag har fog för 

påståendet. Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se 

bilaga 1). 
508 Eskilstuna Kloster och Fors kyrkoarkiv (ULA), vol. AIf:13, husförhörslängd 1856−1860, 

s. 11. Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11, husförhörslängd 1856−1864, s. 180. 
509 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AII:1, husförhörslängd 1895−1907, s. 183, 237. Hubbo 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1, församlingsbok 1900−1911, s. 136. 
510 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AII:1, församlingsbok 1895−1907, s. 209. Västerås-

Barkarö kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1, s. 2. 
511 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a, husförhörslängd 1885−1894, s. 148. 
512 Carl Gustav Anders Falk, Carl August Lindgren, Gustav Robert Stephani och Adolf Thun-

berg. Se tabell 6. 
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föräldrahemmet.513 Inspektorstjänsten hade alltså fått en ny funktion i förhållande till 

husbondepositionen. Det hade blivit ett steg på vägen mot att bli jordbrukare, sna-

rare än att det egna jordbruket var ett sätt för avskedade inspektorer att pensionera 

sig. De tidigare nämnda Per Erik Lundqvist och Johan Roos kan sägas ha befunnit 

sig i en övergångsfas, där de båda positionerna sett till ekonomi och titulatur till-

sammans var ungefär likvärdiga. Organisationsformen att en arvtagare fungerade 

som något slags förvaltare förekom på ytterligare minst en gård, men i detta fall tog 

förvaltaren över jordbrukarrollen först efter år 1900.514 Alla gårdar som funnits ha 

varit organiserade på detta sätt var mindre och förhållandevis unga gods, i de flesta 

fall bildade av bönder. Distinktionen mellan bonde och ståndsperson fanns, om man 

går på titulaturen, inte kvar, men det går att urskilja restprodukter av den i det fak-

tum att ståndspersonssönerna hade legat vid Ultuna medan bondsönerna inte hade 

det.515 Lantbruksutbildningen kan alltså fortfarande kopplas samman med stånds-

mässigheten, medan inspektorstjänsten liksom godsägartiteln förlorat sin koppling 

till den gamla skiljelinjen. Just det faktum att inspektorstiteln inte behölls sedan 

bärarna blivit godsägare tyder på att den hade förlorat sitt forna roll som statusmar-

kör och istället direkt speglade funktionen, det vill säga kapitalet. 

 I detta sammanhang vill jag nämna de lägre jordbruksbefälen. Mina jämförelser 

mellan ministerialböcker och mortalitetstabeller tyder på att dessa i samtiden var 

svårbedömda ifråga om ståndstillhörighet.516 Däremot ska man inte förakta den ut-

bildande funktionen i att leda ett rättarlag. Att tjänstgöra som rättare torde inte ha 

ingått i gängse agrara livscykel, men jag har funnit belägg för att flera jordbrukare i 

tätgruppen, främst från 1800-talets mitt och slut, tidigare hade varit rättare. De 

skrevs dock aldrig med titeln sedan de blivit jordbrukare, vilket markerar att det, till 

skillnad från relationen mellan inspektor och jordbrukare, fanns en tydlig bild av vad 

som var finast.517 En av dem, Josef Valfrid Sundqvist, var född i ett torparhem men 

blev via en rättarkarriär ägare till Ingeberga gård och skrevs år 1900 som ”Gods-

egare”.518 Jag kan inte dra några generella slutsatser om värdet i rättartjänsten, men 

                                                           
513 Arvid titulerades förvaltare, men det torde kunna jämställas med inspektor. Badelunda 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AII:1, husförhörslängd 1895−1907, s. 183, 237. Hubbo kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AIIa:1, församlingsbok 1900−1911, s. 136. 
514 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:2, församlingsbok 1900−1911, s. 272. 
515 Se tabell 2, 3 och 6. 
516 Se bilaga 3. 
517 T. ex. Anders Gustav Svan i Husta, tidigare rättare vid Giresta, och Johan Erik Thunberg i 

Ytterhälla, tidigare rättare vid Esplunda i Närke. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16a, 

husförhörslängd 1835−1845, s. 37. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:17a, husförhörslängd 

1846−1855, s. 57. Rinkaby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängd 1814−1820, s. 41. 

Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:10, husförhörslängd för Stora Ryttern 1843−1850, s. 21. 
518 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AII:1, husförhörslängd 1895−1907, s. 60. Lillhärads 

kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1, födelse- och dopbok 1703−1855, f. 1855. Säby kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:13, husförhörslängd 1893−1902, s. 92. 
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det är rimligt att anta att såväl status som antal ökat sedan hushållningssällskapen 

började inrätta rättarskolor.519 

5.8 Lantbruksutbildning 

Lantbruksinstituten gav, till skillnad från de redan tidigare existerande rättarsko-

lorna, undervisning på teoretisk nivå.520 De riktade sig mot storjordbruken, vilket 

gjorde att bönder inledningsvis i stor utsträckning var emot hela idén.521 Bland 

ståndspersonerna hade instituten dock redan från början ett gott rykte och fyllde ett 

behov, något som speglas i att de redan från de första åren hade flera adliga ele-

ver.522 Vilka jordbrukare i urvalet som genomgick kursen vid något av lantbruksin-

stituten framgår av nedanstående tabell. 

 Av de tolv lantbrukseleverna kom tio från utpräglade ståndspersonshem. De 

övriga två var söner till gränsfall.523 Slutresultatet av de tolv elevernas karriärer var i 

elva fall herrgårdar, varav två på arrende. Fyra av de elva herrgårdarna var övertagna 

föräldrahem. Den ende som inte fick en herrgård, åtminstone inte före 1901, var 

Falk, som blev arrendator på Askö, en del av Tidögodset.524 

 Att flera av lantbrukseleverna blev inspektorer eller fick annan jordbruksrelaterad 

tjänst är knappast förvånande. Det som snarare faller en i ögonen är att tre av dem 

blev officerare. Det är också anmärkningsvärt att två av eleverna gav sig på storföre-

tagande inom annan näring innan de blev renodlade jordbrukare. Jag nämner tidigare 

att den med lantbruksinstitut förknippade titeln agronom inom tätgruppen bara bars 

av en person: Jakob Edvard Schenström. I Svenska Akademiens ordbok förklaras 

uppslagsordet som bland annat ”titel, hvilken plägar gifvas åt person, som genom-

gått landtbruksinstitut”.525 En enkel förklaring till att Schenström var den enda som 

skrevs med titeln skulle kunna vara att den blev bruklig först senare; Schenström var 

den av de tolv som genomgick institutet sist. Ingen annan förklaring ligger särskilt 

nära tillhands, med tanke på att flera av de andra skrevs som possessionat eller gods-

ägare, titlar som Schenström, sett till uppsättningen kapital, utan svårigheter skulle 

kunna slänga sig med. 

  

                                                           
519 Åtminstone två av de rättare som senare blev jordbrukare hade genomgått rättarskola: Carl 

Ludvig Brostedt och Per Erik Ullberg. Rackeby kyrkoarkiv (GLA), vol. AI:4, husförhörslängd 

1845−1861, s. 63. Bergshammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1856−1860, 

s. 188. Om rättarskolor, se: Gadd 1996, s. 298f. 
520 Gadd 1996, s. 292f. 
521 Gadd 1996, s. 294. 
522 Gadd 1996, s. 284f. 
523 Falk var son till en klockare, Thunberg till en jordbrukare som ibland framställdes som 

bonde, ibland som ståndsperson, slutligen som godsägare. Se tabell 3 och 4. 
524 Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
525 ”Agronom”, SAOB. 
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Efter studierna 

(utöver jordbrukare) 

D Stockumla Herm. Fr. Casparsson 1855 1845 D Kapten 

Sk Forsby Frans H. J. Schartau 1855 1849 U  

R Lagersberg Joh. Vilh. Holmstedt 1870 1837 D Brukspatron 

Irs Grävlinge Georg Elieser Holmin 1870 1863 U Major 

Bd Hässlö Gustav Rob. Stephani 1885 1859 U Inspektor 

Sv Valsta J. Gerh. Schenström 1900 1861 U Kapten 

Sv Valsta Carl August Lindgren 1900 1862 A Inspektor, fabrikör 

H Mälby Adolf Thunberg 1900 1878 A 
Inspektor 

i föräldrahemmet 

Bd Malma Carl Herman Redlund 1900 1880 U Jordbrukslärare 

Br Askö Carl Gustav Anders Falk 1900 1887 U Inspektor 

Irs Brunnby Tor Vilh. G. Richter 1900 1887 A  

D Bysingsberg Jak. Edv. Schenström 1900 1888 U  

 

  Tabell 6. Jordbrukare i tätgruppen som varit inskrivna vid lantbruksinstitut . Till tät-

gruppen räknas jordbrukare vars mantalssatta jord motsvarar värdet av prästgårds-

medianen eller mer. 

A = Alnarp. 

D = Degeberg. 

U = Ultuna. 

Källa: Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780-1900 (se 

bilaga 1). "En matrikel öfver eleverne å landtbruks institutet vid Degeberga", 1833-

1851”, i Edvard Nonnens handlingar (VM). Matrikel över styrelsemedlemmar, lärare 

och elever vid Ultuna lantbruksinstitut 1848-1932 (Uppsala: 1932). Carl Sjöström, 

Alnarps matrikel 1862-1912 (1912). Handlingar rörande Johan Vilhelm Holmstedts 

konkurs, i Snevringe häradsrätts arkiv (ULA), vol. FIV:26, konkursakter 1879. 
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5.9 Näringsidkande 

Jag nämner tidigare att det vid flera tillfällen under perioden fanns ett visst borger-

ligt inflytande över godsen i Västeråsbygden, i det att rika handelsmän och brukspa-

troner hjälpte sina söner etablera sig som jordbrukare. Det förekom emellertid ännu 

oftare, och perioden igenom, att borgare och brukspatroner själva flyttade ut på 

landsbygden för att bedriva jordbruk. Tätgruppen innefattar fem bruksidkare, en 

grosshandlare tillika fabriksidkare samt ännu en fabriksidkare och ännu en handels-

man, alla tillsammans tämligen väl spridda över perioden.526 Under 1800-talets andra 

hälft köpte dessutom ett par rika handelsmän herrgårdar i bygden utan att skriva sig 

där.527 Gårdarna torde ha införskaffats som investeringar eller sommarboende. 

 Av de fem bruksidkarna var det fyra som skrevs som patron eller brukspatron i 

husförhörslängden.528 Gustav Svedberg, jordbrukare 1840, räknades i folkräk-

ningstabellen som possessionat, vilket tyder på att jordbruket var hans huvudnä-

ring.529 Den femte bruksidkaren hette Carl Oskar Abrahamsén. Han hade under en 

längre tid varit ägare till Nyfors pappersbruk utanför Stockholm, varefter han köpt 

Djursholms gård och slott.530 År 1877 köpte han Stora Ekeby säteri med gods i Ryt-

terne och flyttade dit.531 Abrahamsén skrevs i Rytterne utan titel och är därför kate-

goriserad som gränsfall.532 Att den ende slottsägaren i tätgruppen räknas som gräns-

fall och inte ståndsperson är talande för hur distinktionen mellan bonde och stånds-

person, åtminstone sett till titulatur, vid 1800-talets slut var nästintill försvunnen.533 

Det är viktigt att komma ihåg att husförhörslängderna vid denna tid hade blivit mer 

neutrala för social status, men faktum kvarstår att Abrahamsén inte ens tillskrevs 

någon positionstitel. De fyra brukspatronerna kom alla från ståndsmässiga hem.534 

                                                           
526 Det växte också upp tegelbruk mot seklets slut, men detta tycks snarare ha setts som en 

bisyssla som vissa gårdar kunde ha. De genererade aldrig ägaren titel. Husförhörs-, mantals- 

och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
527 Det gäller säterierna Gillberga i Dingtuna och Stensjö i Rytterne. Mantalslängder för Ding-

tuna 1870 och Rytterne 1900 (se bilaga 1). 
528 Adolf Samuel Edman, Erik Waller, Gustav Svedberg och Johan Vilhelm Holmstedt. Hall-

stahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7, husförhörslängd 1816−1826, s. 124. Irsta kyrkoar-

kiv (ULA), vol. AI:5a, husförhörslängd 1775−1785, s. 391. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. 

AI:11, husförhörslängd 1836−1845, s. 208. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:4, husför-

hörslängd 1881−1891, s. 1. 
529 Se bilaga 4. 
530 Tyresö kyrkoarkiv (SSA), vol. AI:13, husförhörslängd 1851−1855, s. 173. Tyresö kyrko-

arkiv (ULA), vol. AI:17, husförhörslängd 1871−1875, s. 172−173. Danderyds kyrkoarkiv 

(SSA), vol. AI:15, husförhörslängd 1876−1880, s. 92. 
531 Wrangel 1886, s. 109. 
532 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:4, husförhörslängd 1881−1891, s. 226. 
533 På 1870-talet titulerades han dock patron. Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:3, husför-

hörslängd 1871−1880, s. 206. 
534 Se tabell 3. 
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Abrahamsén var son till en kvarnägare som baserat på titulaturen bedöms som ett 

gränsfall.535 

 De båda fabriksidkarna, Julius Erik Sundin och Carl August Lindgren, titulerades 

fabrikör.536 Sundin var son till en rådman i Nora.537 Vad för slags fabrik han drev vet 

jag inte. Herrgården Brunnby ligger dock väldigt nära Västerås, så det torde ha varit 

fullt möjligt för honom att med full insikt driva båda verksamheterna samtidigt. I 

tabellverket räknades han dock som possessionat, vilket, liksom för Gustav Sved-

berg, antyder att jordbruket var hans huvudsysselsättning.538 Lindgren var son till en 

länsbokhållare i Halmstad, hade genomgått Alnarps lantbruksinstitut och tjänstgjort 

som inspektor, innan han 1871 etablerade sig som grosshandlare och fabrikör i 

Stockholm. Han avslutade denna verksamhet året innan han slog sig ner på herrgår-

den Valsta i Svedvi, men angavs alltså fortfarande som fabrikör.539 

 Vid nedslaget 1855 ägdes och brukades Sippersta gård med underlydande i Ding-

tuna socken av jordbrukaren Carl Gustav Karlsson. Han var son till den tidigare 

nämnde notarien Karl Karlsson i Lospånga, och är omnämnd i brorsdottern Helena 

Larsons memoarer. 

De [Carl Gustav och hans maka, förf:s anm.] voro först bosatta i Falun, där 
farbror var handlande och affärsman, titeln rådman, som han bibehöll, hade 
han från Falutiden, hvilken befattning han där, åtminstone någon tid, inneha-
de. Från Falun flyttade farbrors till Sippersta, Dingtuna socken, och därifrån 
på 1850-talet till Västerås. Hvarför farbrors egentligen lämnade Falun, vet jag 
ej. Hvarför de lämnade Sippersta kan jag deremot mycket väl fatta, ty farbror 
sade alltid ”att det var ett så stort straff att vara jordbrukare, så därför skulle 
man minst hafva slagit ihjäl både far och mor”. I Västerås hade farbror, åt-
minstone en tid, specerihandel, men egentligen egnade han sig åt affärsverk-
samhet, brädhandel var visst hans egentliga affär, och hans stora brädgård är 
ett af mina tidigare minnen.540 

 

Karlsson skrevs under Sipperstatiden inte som rådman i husförhörslängden, utan 

enbart med statusepitetet herr. I ministerialböckerna förekommer han emellertid med 

rådmanstitel. I tabellverket räknades han som ståndsperson och sannolikt possess-

ionat.541 Brorsdotterns anteckningar antyder att det var på hans eget initiativ som 

rådmanstiteln användes. Det är svårt att säga huruvida det var för att hävda en 

                                                           
535 Tyresö kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 1830−1835, s. 105. 
536 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a, husförhörslängd 1885−1894, s. 148. Irsta 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1846−1855, s. 165. 
537 Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5, f. 1819. 
538 Se bilaga 3 och 4. 
539 Sjöström 1912, s. 37. 
540 Helena Larson, ”Min slägts öden”, i: Christina Helena Berglund & Helena Larson, Min 

släkts öden. En krönika om fränder i möderneled (Stockholm: Ivar Hæggströms boktryckeri 

& bokförlags A. B., 1930), s. 104−105. 
541 Se bilaga 3 och 4. 
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ståndsmässig ställning som Karlsson kallade sig rådman, särskilt som det tydligt 

framgår att han längtade tillbaka till stadsnäringen. 

 Liksom ifråga om tjänster i staten angavs näringar i mantalslängden och taxera-

des i taxeringslängden. Av dessa uppgifter framgår att det under hela perioden, men 

mest under 1700-talet, var vanligt att Västeråsborgarna ägnade sig åt jordbruk på 

stadens jord.542 Ibland rörde de sig emellertid ut till de kringliggande socknarna. Det 

rör sig om tämligen få fall, ibland bara något enstaka per nedslag, men det går ändå 

att se ett generellt mönster: Under 1700-talet och början av 1800-talet övergav 

mindre hantverkare sina skrån och skaffade bondgårdar på landet. Sedan näringsfri-

het införts 1864 fick såväl handel som hantverk ett uppsving i bygden, inte minst 

genom möjligheten att bedriva lanthandel. När enstaka gårdar i bygden på 1890-talet 

splittrades i egnahem var det inte ovanligt att hantverkare köpte in sig.543 

 I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet ägdes och brukades några bond-

gårdar i Badelunda av handelsmän och skeppare, stationerade i Västerås.544 Med 

tanke på socknens närhet till staden var detta sannolikt inte mer anmärkningsvärt än 

att de brukade jord på stadens mark. I byn Hamre i Badelunda fanns 1810 två skep-

pare, vilket sannolikt har sin förklaring i att Hamre låg vid vattnet.545 Varför dessa 

borgare efter 1810 var sällsynta i bygden är svårt att säga, men en rimlig förklaring 

skulle kunna vara att de i takt med en ökande professionalisering fick mindre och 

mindre tid till och behov av jordbruk. I byn Lundby i samma socken bodde vid ned-

slaget 1795 jordbrukaren Anders Beijenström, som tidigare hade varit skeppare i 

Västerås. Han hade emellertid övergivit denna verksamhet långt tidigare och en tid 

emellan varit anställd som inspektor över godset Ängsö utanför staden.546 

5.10 Kapitalen i bakgrunden 

I detta avhandlingens femte kapitel kartlägger jag bakgrunden − härkomst, utbild-

ning, tjänst, näring − som kapital för jordbrukaren. Forskningsfrågan som besvaras 

är: Hur var för social status symboliskt kapital fördelat bland jordbrukarna i lokal-

samhället och hur förhöll sig denna fördelning till distinktionen mellan bönder och 

ståndspersoner? Kartläggningen kompletterar den undersökning av social status som 

presenteras i förra kapitlet, och visar att upplösningen av en stark distinktion mellan 

bönder och ståndspersoner gick hand i hand med att bakgrundskapitalen började 

uppträda i nya konstellationer. Fem särskilt viktiga mönster kan urskiljas: 

                                                           
542 Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). Jfr: Montelius 

1993, s. 101ff. 
543 Husförhörs- och mantalslängder för Västeråsbygden 1870−1900 (se bilaga 1). 
544 Mantalslängder för Badelunda 1795−1840 (se bilaga 1). 
545 Mantalslängd för Badelunda 1811, 11/1 1811, i Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 
546 Ängsö kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängd 1789−1815, s. 4. 
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För det första kan konstateras att de jordbrukare jag med stöd i titulaturen kategori-

serat som bönder nästan aldrig hade något ståndsmässigt kapital. Enstaka undantag 

från periodens slut, såsom Tor Richter i Brunnby, visar snarare att titulaturen var 

påverkad av ett nytt sätt att föra husförhörslängder på, än att allmogemässig status 

var någonting eftersträvansvärt. Detta kan vid en första anblick tolkas som att all-

mogemässig status aldrig var något eftersträvansvärt, och så kan mycket väl ha varit 

fallet med de jordbrukare som var av ståndsmässig härkomst, men vad gäller övriga 

kapital hävdar jag hellre att det talar för att universitetsutbildning, ämbete och stats-

tjänst var så starkt förknippade med ståndsmässighet att det inte fanns någon anled-

ning för blivande bönder att nyttja dem. Lantbruksinstituten är det yngsta tillskottet 

till skaran. Det kritiserades tidigt för att rikta sig mot storjordbruk, som förknippades 

med ståndspersoner, och de flesta av eleverna kom också från ståndspersonshem, 

men det fanns trots allt inga formella hinder för bondsöner att välja den vägen. Bön-

der som hade råd fanns det gott om. Lantbruksinstituten inrättades så pass sent att 

det är omöjligt att säga ifall en utbildning där i sig genererade ståndsmässig status. 

Majoriteten av de här aktuella eleverna blev jordbrukare först sedan husförhörsläng-

derna blivit fattigare på tecken på differentierad social status, något som min analy-

tiska indelning i bönder, ståndspersoner och gränsfall dock inte tar hänsyn till. Vad 

som däremot kan sägas är att kapitalet av att ha varit lantbrukselev i så många fall 

återfinns hos personer som också haft andra ståndsmässiga kapital, att lantbruksut-

bildningen om inte annat torde kunna ha ansetts för ståndsmässig genom associat-

ion.547 

 För det andra visar sistnämnda rön om lantbruksinstituten att fler och fler jord-

brukare som kapitalmässigt skulle kunna göra anspråk på en förmodern ståndsper-

sonsroll, istället tycks ha velat satsa på en mer aktiv jordbrukarroll. Detta steg speg-

lar det ökade fokus på jordbruksnäringen som tabellverkets utveckling visar prov på. 

Jordbruket övergick i tabellverket från att vara en allmän basnäring, till att bli en 

specialisering bland andra. För de förmoderna ståndspersonerna kunde utbildningen, 

och andra kapital som grundade sig i avslutad verksamhet, fylla specialiseringens 

roll, men för framtidens herrar skulle jordbruket i sig vara den enda nödvändiga 

specialiseringen. 

 För det tredje visar studierna av universitetsstuderande på förekomsten av ett 

antal jordbrukare, från främst 1800-talets första hälft, som övergav studierna för att 

antingen gå direkt till jordbruket eller skriva in sig som auskultant eller motsvarande 

vid något ämbetsverk. De som blev auskultanter stannade inte länge i Stockholm, 

utan återvände utan befordran till bygden och benämndes där notarie, en titel som 

                                                           
547 Jfr: Larsson 2003, s. 130. Esbjörn Larsson menar, med stöd i Annika Ullman, att titlar som 

uteslutande bärs av människor med en viss uppsättning kapital på så vis i sig laddas med en 

association till dessa kapital. Om alla lantbrukselever under lång tid var ståndspersoner − på 

andra meriter −, så skulle alltså potentiellt sett själva egenskapen att vara lantbrukselev bli så 

starkt förknippat med ståndsmässighet att även en allmogepionjär inom elevkåren skulle börja 

anses för ståndsperson. 
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hänvisade till en ställning som de formellt sett aldrig nått. De som aldrig kom till 

Stockholm utan återvände från Uppsala utan att ha avlagt examen kallade sig vanli-

gen sekreterare. Båda dessa titlar speglar ett behov av att hävda människors speci-

fika ståndstillhörighet under 1800-talets första hälft, när fler och fler individer kapi-

talmässigt hamnade på gränsen mellan att vara bönder och att vara ståndspersoner. 

 För det fjärde visar exempel som Anders Gusander och Karl Karlsson att allmo-

gemässig härkomst aldrig var ett hinder för ståndsmässig social status. Sett i relation 

till att ståndsmässig härkomst ofta stod i vägen för allmogemässig social status, visar 

det att härkomst som kapital var symboliskt, men bara när det behövdes. Denna 

insikt går i linje med flera fenomen som lyfts fram i tidigare forskning: Ståndsperso-

ners inflytande sågs i det politiska bondeståndet länge som en fara.548 Här förutsätts 

alltså att inflytande kommer genom människans erfarenheter av sin egen härkomst, 

inte ett eventuellt inflytande från en bror eller son som blivit ståndsperson. Bland 

ståndspersonerna kunde däremot allmogemässighet uppfattas som någonting exo-

tiskt och intressant, vilket kanske bidrog till att göra det lättare för bondsöner att 

med andra symboliska kapital än härkomst ta sig in i de finare salongerna.549 

 Det femte och sista mönstret som kan urskiljas är att inspektorstjänsten som kapi-

tal under perioden föll i betydelse i takt med att jordbruksnäringen steg i betydelse. 

Detta kan tyckas märkligt, sett till att tjänsten innebar högsta ansvaret för större 

jordbruk, men sett till vad den innebar därutöver är det inte särskilt konstigt. I det 

förmoderna samhället, där jordbruk var allmogemässig basnäring snarare än stånds-

mässig specialisering, var inspektorn knuten till ståndsmässiga kapital: han var 

tjänsteman och han verkade vid ett gods. En avskedad inspektor som förvärvade jord 

och slog sig ned som sin egen, behöll alltid titeln. I takt med att den egna jord-

bruksnäringen genererade högre status, försvann behovet av att hävda status genom 

en tidigare innehavd tjänst. Symptomatiskt nog blev det egna jordbruket dessutom 

mer och mer karriärens krön, snarare än något att göra på ålderns höst; inspektors-

tjänsten reducerades på så vis till att bli ett steg på vägen. I mitten av 1800-talet bars 

inspektorstiteln parallellt med den titel som hänvisade till det egna jordbruket, och 

framåt sekelskiftet 1900 bars den inte alls sedan bäraren ifråga lämnat sin tjänst. 

                                                           
548 Olsson 1948, s. 94ff. Det är ibland svårt att avgöra ifall det var ståndsmässigheten som var 

farlig eller om det var ekonomiska intressen som associerades dit. Jfr: Christensen 1997, s. 

132−133. 
549 Ulvros 1996, s. 86f. 
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6 Jordbrukaren och gården 

År 1844 den 26 Martii förrättades på vederbörande Sterbhus delägares derom 
gjorde anmodan, af Undertecknade laga Boupteckning efter framlidne Härads 
domaren och Ledamoten af Kongl. Patriotiska Sällskapet Johan Nilsson, hvil-
ken den 4

de
 uti Samma Månad i Enklingstillstånd afled på dess Sätesgård 

Malma i Badelunda Socken.550 

 

Så lyder ingressen till bouppteckningen efter den rikaste bonden i Västeråsbygden 

under 1800-talets första hälft. Att Johan var just bonde verkar det inte ha rått några 

delade meningar om.551 Med denna vetskap i ryggen är det en detalj i harangen som 

sticker ut: Hade bouppteckningsförrättaren följt kutymen för bönder hade han be-

nämnt den döde ”Johan Nilsson i Malma”. I den här ingressen står istället bara ”Jo-

han Nilsson” och, längre ner, ”på dess Sätesgård Malma”. Förklaringen till denna 

annorlunda formulering ligger inte, åtminstone inte bara, i en strävan efter att sär-

skilja Johan som människa. Den ligger snarare i en strävan att särskilja Malma som 

gård. 

 Gårdens betydelse i agrarsamhället kan inte överdrivas. Den var människans hem 

samtidigt som den var hennes arbetsplats. Dess, inte människans egna, egenskaper 

genererade rättigheter och förpliktelser. Gården var dessutom en geografisk plats, en 

fast punkt som försåg människan med lokal tillhörighet. I mångt och mycket var det 

gårdar, inte människor, som agrarsamhället var uppbyggt kring. Det är därför givet, 

inte bara att gården haft en betydande roll som kapital för sin brukare, utan också att 

gården i sig kunde uppfattas på ett visst sätt, ges en viss status och förses med egna 

kapital − byggnader, trädgårdar, jordnatur − som fanns kvar även sedan jordbruka-

ren gått vidare. I detta kapitel besvaras frågan: Vilken roll hade gården i skapandet 

av jordbrukarens sociala status i lokalsamhället, och på vilket sätt användes jordbru-

karens status för att förändra gården? 

                                                           
550 Bouppteckning efter Johan Nilsson i Malma, 26/3 1844, i Siende häradsrätts arkiv (ULA), 

vol. FII:18, bouppteckningar 1843−1847, s. 116. 
551 Se t. ex. hur han omnämns i Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10, husförhörslängd 

1842−1854, s. 325. Utelämnandet av statusepitetet ”herr” i bouppteckningen måste tillerkän-

nas betydelse, eftersom detta epitet faktiskt finns med längre ner i harangen, på de av Johans 

manliga arvingar som var ståndspersoner: sonen ”Herr Kyrkoherden i Björskop [sic!], Magis-

ter Nils Olof Törnblom” och mågen ”Possessionaten Herr Johan Adam von Schoting”. Bo-

uppteckning efter Johan Nilsson i Malma, 26/3 1844, i Siende häradsrätts arkiv (ULA), vol. 

FII:18, bouppteckningar 1843−1847, s. 116. 
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6.1 Gården i tidigare forskning 

Gården, i betydelsen gård på landet, har en funktion i nästan alla historiska lokalstu-

dier. Som hem dyker den upp i undersökningar om byggnader och möblering.552 

Som egendom och källa till försörjning figurerar den i undersökningar om arv och 

rotfasthet.553 I dess kameralt abstrakta form, hemmanet, dyker den upp i samband 

med skatteköp, säteribildning och som grund för rösträtten vid sockenstämman.554 

Ett särskilt forskningsfält, som täcker alla dessa aspekter, utgörs av gårdens roll i en 

godsstruktur, antingen som godsherrens huvudgård eller som underlydande.555 Slut-

ligen ska de lokalhistoriska synteserna nämnas, de som berör specifika gårdar sna-

rare än gården som fenomen eller exempel.556 

 I alla dessa sammanhang har distinktionen mellan bonde och ståndsperson en 

funktion, ibland i de människor som figurerar i undersökningarna, men allra oftast 

internaliserat i en kategorisering av gårdar i två typer, vanligen benämnda bondgår-

dar och herrgårdar. Mest utpräglad är distinktionen i godsstrukturen, där bondgår-

den är underordnad och herrgården överordnad.557 Där finns en särskild relation 

mellan bondgård och herrgård, som motiverar kategoriseringen. I andra samman-

hang tenderar distinktionen vara så given att kategoriseringen finns med i arbetet 

som en omedveten premiss. Kategorierna definieras vanligen noggrant, men någon 

motivering av varför kategoriseringen är relevant förekommer sällan.558 Ekonom-

historikern Göran Ulväng menar att herrgården kan urskiljas som den gård som 

uppfyller minst fyra av följande sex krav, underförstått att det annars rör sig om en 

bondgård. 

1. Gården bör ha haft adliga eller ofrälse ståndspersoner som ägare/bru-
kare. 

                                                           
552 T. ex.: Åström 1993. Ulväng 2004. Steinrud 2008, s. 173ff. 
553 T. ex.: Rosén 1994. Perlestam 1998. Holmlund 2007. Dackling 2013. 
554 T. ex.: Göran Rydeberg, Skatteköpen i Örebro län 1701−1809 (Uppsala: Uppsala universi-

tet, 1985). Jörgen Kyle, Striden om hemmanen. Studier kring 1700-talets skatteköp i västra 

Sverige (Göteborg: Göteborgs universitet, 1987). Kerstin Sundberg, Resurser och sociala 

relationer. Studier av ett lokalsamhälle i förändring 1600−1800: Österhaninge och Väster-

haninge socknar (Lund: Lund University Press, 1993). Malmström 2006. 
555 T. ex.: Thoré 2001. Göran Samuelsson, I godsets skugga? Frälsebonden på Ängsö. Familj 

och arbete 1700−1880 (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms 

universitet, 2004). Lillemor Nyström, I skuggan av en borg. Vardag och fest på Krapperups 

gods 1881−1995 (Göteborg: Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, 

2014). 
556 T. ex.: Biby. Ett fideikommiss berättar, red. Anna-Sophia von Celsing & Rebecka Millha-

gen Adelswärd (Stockholm: Langenskiöld, 2014). 
557 Ur denna distinktion har något av en herrgårdens idealtyp vuxit fram. Jfr t. ex.: Land och 

stad 1994, s. 83ff. 
558 Jfr t. ex.: Åström 1993, s. 13f, 38f. Malmström 2006, s. 12. Ulväng 2008, s. 9−12. Ulväng 

antyder dock vid tillfälle att det är en skillnad i ekonomisk struktur som sätter ramarna för 

hans kategorisering. Ulväng 2004, s. 12. 
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2. Gården bör ha varit säteri, det vill säga gården ska före reduktionen 
på 1680-talet ha fått säterifrihet och därmed varit befriad från grund-
skatter. 

3. Till gården bör ha hört ett gods bestående av underlydande gårdar el-
ler torp med räntepliktiga bönder eller torpare och/eller gårdar som 
inköpts och drivits i sambruk med huvudgården. 

4. En påtagligt hierarkisk och differentierad arbetsstyrka bör ha funnits. 
Arbetet ska ha letts av en inspektor eller rättare och vid sidan av 
drängar, pigor och statkarlar ska det ha funnits anställda med special-
funktioner såsom huskaplaner, betjänter, lakejer, hushållerska, ko-
kerskor, kammarjungfrur, kusk, trädgårdsmästare, linvävare, snick-
are, smeder etc. Om gården var utarrenderad, så ska det ändå ha fun-
nits ett hierarkiskt hushåll för ägarens behov, eller så ska arrenda-
torns hushåll ha haft motsvarande uppbyggnad. 

5. På gården bör det ha funnits ett ståndsmässigt boende, bestående av 
en eller flera byggnader, som ska ha haft en klart differentierad rums-
indelning med dels rum för familjens representation och boende i 
form av salar, förmak, kabinett och sängkamrar, dels särskilda ut-
rymmen för hushållets arbete och boende i form av kök, förvarings-
rum, vävkammare, mangelbod, brygghus och sängkamrar. 

6. Utöver bostaden bör det ha funnits trädgårdar och/eller parker.559 

 

Ulväng gör inte anspråk på att förstå intentionen bakom kategoriseringen i bondgår-

dar och herrgårdar, utan erbjuder alltså istället en metod för att, med hjälp av ett 

slags idealtyper, kategorisera en gård som antingen det ena eller det andra. Genom 

att bedöma gård för gård efter modellen, kan man alltså säga hur vanligt förekom-

mande herrgårdar var i olika sammanhang, men inte i hur stor grad de förtjänar att 

kallas herrgårdar. Modellen uppfyller sitt syfte väl, men den har en svaghet i den 

föregivna tidlösheten. Ulväng motiverar det faktum att definitionen inte kräver upp-

fyllnad av alla kriterier med att ”många herrgårdar i historisk tid helt enkelt inte 

uppfyllde dessa krav, samtidigt som de av sin samtid betraktades som herrgårdar.”560 

Resonemanget implicerar dels att fyra kriterier ska ha varit uppfyllda samtidigt för 

att gården vid samma tillfälle ska ha ansetts för herrgård, dels att kriterierna är des-

amma år 1700 som idag. Hade det rört sig om en extensionell definition hade det 

varit trovärdigt, men arbetet sammantaget visar inga tecken på att det skulle vara en 

extensionell definition. Ulväng diskuterar varken användandet av termen herrgård 

eller dess bakomliggande begrepp som historiskt fenomen. Samtidigt ger hans − 

välgjorda, ska sägas − historik över herrgårdens utveckling genom tiderna intrycket 

att kriterierna knappast kan ses som tidlösa. Nyckeln till att förstå kriteriernas ur-

sprung ligger i hur herrgårdar framställs i äldre forskning. Ulväng har inte uppfunnit 

kriterierna, utan snarare försökt definiera en allmänt men okritiskt accepterad ideal-

                                                           
559 Ulväng 2013, s. 292−293. 
560 Ulväng 2008, s. 11. 
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typ som kan spåras tillbaka till det tidiga 1900-talets etnologer.561 Denna idealtyp är i 

grund och botten inte tagen ur luften, utan vilar på empiriska rön, och bara det fak-

tum att forskarkåren före Ulväng inte kommit på tanken att tydligt definiera idealty-

pen, tyder på att den haft potential att överleva. 

 Begreppen bondgård och herrgård florerade emellertid långt innan folklivsforsk-

ningen fattade intresse för dem. Distinktionen har uppstått i tätt samspel med stånds-

indelningen, men ändå helt och hållet funnit sin plats i det moderna samhället, möj-

ligen eftersom den, till skillnad från indelningen av människor i stånd, inte gått i 

clinch med individualismen och andra ideologiska processer. Termerna är belagda 

sedan 1500-talet och uppkom som beteckningar för kategorier i en förlängd stånds-

indelning, det vill säga att bondgård ursprungligen var detsamma som bondens hem-

gård och herrgård detsamma som herremannens hemgård.562 Distinktionen låg alltså 

helt och hållet i människan. Med tiden övergick den steg för steg till att istället ligga 

i gården. Dalin definierar ”herregård” som ”Landtgods, som bebos af en herreman, 

eller bebygdt för ståndspersoner.”563 Detta visar övergången från att människan 

definierar gården till att gården definierar sig själv. Att gården ska ”bebos af en 

herreman” antyder det förstnämnda, eftersom det är människan som står i fokus. Att 

stället är ”bebygdt för ståndspersoner” antyder däremot snarare att det är husen, det 

vill säga en del av gården i sig, som definierar den. 

 Sedan ståndsindelningen av människor försvunnit, ligger all distinktion med 

nödvändighet på gården. Hur man idag än väljer att definiera kategorierna, så har 

det, menar jag, aldrig att göra med den sociala tillhörigheten hos någon till gården 

knuten människa, utan det är gårdens egen, av människan oberoende, ställning som 

spelar roll. Forskarsamhället har ännu inte berört denna förändring. Den forskning 

som bedrivits inom ämnet är bred och ingående, men tar avstamp i fasta, tidlösa 

definitioner av vad som är en bondgård och vad som är en herrgård. Ingen uppmärk-

samhet har getts begreppen i sig, inte heller deras roll som etiketter i en bakomlig-

gande kategorisering. 

6.2 Metod 

Denna delundersökning är den teoretiskt mest komplexa, eftersom studieobjektet − 

gården − här studeras både som något som indirekt påverkade social status, det vill 

säga ett symboliskt kapital, och som något som påverkades av social status. Detta 

                                                           
561 Jfr t. ex. hur Sigurd Erixon i Skultuna bruks historia använder en sådan distinktion för att 

dela in i kapitel, men utan att motivera. Erixon 1921, s. 308, 469. 
562 ”Bonde-gård”, i Svenska Akademiens ordbok (SAOB), bd 5 (Lund: C. W. K. Gleerups 

förlag, 1925). Där anges inte ordagrant att ursprunget är detta, men att döma av de äldsta 

formerna och hur de använts så får det anses uppenbart. 
563 ”Herregård”, i Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin, bd 1 (Stockholm: 1850−1853), 

s. 690. 
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innebär att jag måste studera flera olika aspekter av gården, och människans relation 

till den. 

 Å ena sidan behandlar jag två konkreta sidor av gården som har en uppenbar 

potential att fungera som kapital för såväl gård som jordbrukare: stordriften och 

manbyggnaden. Med stordrift avses, som jag nämner ovan, brukande av så pass 

mycket jord att kapitalistiska snarare än självförsörjande tendenser kan anses ha 

legat bakom.564 Med manbyggnad avses ett särskilt hus i mangården av sådant utse-

ende att den kan anses åtminstone delvis ha fyllt en rent statusmanifesterande funkt-

ion.565 Källmaterialet för denna del av delundersökningen är omfattande. Förutom de 

källor som presenteras på annat håll, i vilka gården också framträder, använder jag 

mig av kartor, skiftesprotokoll, brandförsäkringsprotokoll, bouppteckningar, proto-

koll över laga av- och tillträdessyner vid boställen samt antikvarisk och lokalhisto-

risk litteratur. 

 Å andra sidan studerar jag hur gården framställdes som helhet. Som källmaterial 

använder jag dels ortsbeskrivningar, dels så kallade bänklängder, det vill säga de 

styrdokument enligt vilka placeringen i kyrkan gjordes. Det ligger i båda genrernas 

natur att det är den fasta platsen som står i fokus, snarare än de flyktiga männi-

skorna. Att jag valt båda materialen beror på att de visar upp gården i olika syfte: 

Ortsbeskrivningar är regionala eller nationella angelägenheter, tillkomna för att 

sprida kunskap om lokalsamhällen till en extern publik. Bänklängder, protokoll över 

de enskilda socknarnas beslutade fördelning av kyrkbänkarna, är interna angelägen-

heter som istället visar kategoriseringens betydelse för människorna som faktiskt satt 

på de berörda gårdarna. Denna aspekt av delundersökningen berör i vissa fall de 

konkreta detaljerna, men det är helheten som står i fokus. De bilder som förmedlas i 

ortsbeskrivningar och bänklängder förhåller sig alltså till sakuppgifterna om huvud-

byggnad och geografisk enhet på samma vis som social status förhåller sig till kapi-

tal. Av den anledningen använder jag dessa begrepp även här, och menar att gården, 

lika väl som människan, kan vara stratifierad.566 

 Jag argumenterar ovan för att begreppen bondgård och herrgård har en mer dy-

namisk historia ifråga om relationen till människan än vad som tidigare framhävts. 

Detta hindrar mig inte från att använda termerna när jag anser det påkallat. Precis 

som i avhandlingens övriga kapitel är det relationen och gränsfallen mellan det 

ståndsmässiga och det allmogemässiga som står i fokus, och för de gårdar som inte 

kan anses ha stått nära gränsen är det inte problematiskt att använda beteckningar 

som bondgård och herrgård. Att det överhuvudtaget funnits behov av att definiera 

                                                           
564 Gadd 2000, s. 211ff. 
565 Begreppet manbyggnad är laddat med flera konnotationer som, vilket jag visar i avsnitt 6.3 

nedan, inte nödvändigtvis går ihop. I ett utgångsläge − hermeneutiskt snarare än som logisk 

premiss − kan manbyggnaden definieras som gårdens bostad. Jfr: Ulväng 2004, s. 14, 129ff, 

174ff, 205ff. 
566 Jag talar dock bara om ”status”, inte ”social status”, för gården. 
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skillnaden på det sätt som Ulväng gör beror på är för att gränsfall existerade.567 Det 

enda sättet på vilket jag skiljer mig inte från forskningsläget i den här frågan, är att 

jag ser mellantingen som en produkt av osäker status i samtiden, snarare än som 

svårbedömda fall som behöver en stämpel. 

6.3 Gården i ortsbeskrivningar 

År 1828 trycktes andra delen av arkivmannen Nils Vilhelm Forsslunds uppdaterade 

nyutgåva av geografen Erik Tunelds livsverk ”Geografi öfver Konungariket Sve-

rige”, ett av många exempel på det då rådande intresset för kunskap om fäderneslan-

det. Efter att i avsnittet om Västmanland ha tecknat regionens generella drag gick 

Forsslund ner på lokalnivå och redogjorde för de enskilda småorternas egenheter. 

Socken för socken redogjordes för gårdar och andra institutioner i följande stil. 

Eriksberg eller Norr-Wallsta, 1 mantal skatte; Åby, 2 m.; Wallsta, 2 m.; och 
Skälby, 3 m. sk., tillhöra alla en Norberg. – Amsta, ½ m. frälse, har tillhört 
Reuterholmska slägten, eges nu af en bonde. – Prestgården, vid kyrkan, 1 m. 
krono; kaplanen besitter ¼ m. i Brånsta, vestligare. – Walsta, n., 2 m. skatte, 
har sedan början af 1700-talet tillhört åtskilliga ståndspersoner hvaribland en 
Liljestjerna från 1730-talet till omkring 1760, en Littmark o. 1825, nu en 
Schedin. – Hallsta, n. v., vid Kolbäcks-ån, ½ m. skatte, med manufakturham-
mare för 600 skeppund, qvarn, såg och tegelbruk, fordom äfven kopparham-
mare, och med tillhörande 1 ¼ m. skatte, har gått i många händer, egdes 1825 
af en Waller, 1847 af Hammarsköld och Gyllenberg, tillhör nu en Holm-
qvist.568 

 

Att Svedvi, som är den socken stycket ovan beskriver, bestod av fler gårdar än dessa 

nio är underförstått. Forsslund redogjorde endast för det viktigaste. Runefelt, som 

studerar ortsbeskrivningar som förmedlare av en förmodern världsbild, ser samma 

mönster i många olika verk av denna typ, och menar att avgränsningen är en del i 

genrens övergripande fokus på herrgårdskulturens roll i lokalsamhället. Med ordet 

herrgårdskultur avses ståndspersonernas gemenskap gentemot bönderna, men gen-

rens spatiala upplägg kräver att gemenskapen överförs från människorna till gårdar-

na, vilket sannolikt föranlett ordvalet.569 Forsslunds urval visar alltså tydligt en soci-

                                                           
567 Ulväng har på senare tid lanserat begreppet ”ståndsgård” för att täcka de gårdar som kom-

mer nästan, men inte riktigt, ända fram i herrgårdsdefinitionen. Mitt sätt att använda Ulvängs 

definitioner med mitt perspektiv gör detta begrepp överflödigt, eftersom begreppets enda 

funktion är att lösa problem som är en direkt produkt av Ulvängs perspektiv. Eftersom Ul-

vängs definitioner är helt och hållet kapitalbaserade, uppstår mellantingen där kapitalen är 

halvstora. Göran Ulväng, ”Betydelsen av att äga en herrgård”, i Historisk tidskrift för Finland 

2013:2. 
568 Nils Vilhelm Forsslund, Erik Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige, bd 2 (Stock-

holm: 1828), s. 131. 
569 Jfr: Runefelt 2011, s. 14ff. 



 

 

 

151 

al kategorisering av gårdar i två kategorier: några få som lyfts fram och en majoritet 

som döljs. Runefelt visar hur för herrgårdskulturen tidigare betydande gårdar kom-

mit i händerna på den utomstående allmogen och då passiviserats. I citatet ovan 

framgår att ”en Norberg” hade Eriksberg med flera gårdar, ”en Schedin” Valsta och 

”en Holmqvist” Hallsta. Amsta, däremot, ”eges nu af en bonde”. Runefelt visar att 

denna språkliga distinktion var vanlig. Ortsbeskrivningarna var ståndspersonernas 

medium. De hade intresse av att veta att människor som Norberg, Schedin och Hol-

mqvist fanns i bygden, men knappast vilken bonde som raderat Amsta från societe-

tens karta.570 Därmed inte sagt att de tre namngivna ansågs för ståndspersoner av sin 

omgivning; huvudsaken är att ortsbeskrivaren, genom denna sin distinktion gente-

mot bonden, gjorde det, något som sannolikt åtminstone delvis grundade sig i att de 

tre bar tillnamn. Ortsbeskrivningarnas tendens att trots övergången i bondehand 

nämna de förlorade gårdarna är viktig. Den visar inte bara att gården i sig kan sägas 

ha haft status, utan visar också mig vilka specifika gårdar som förtjänar mer detalje-

rade studier. 

 Västeråsbygden har vid åtminstone sex tillfällen figurerat i storskaliga ortsbe-

skrivningar av sådan omfattning att enskilda gårdar presenterats: Olof Graus Be-

skrifning öfwer Wästmanland från 1754, Nils Vilhelm Forsslunds Geografi öfver 

Konungariket Sverige från 1828, Generalstabskartan från 1839 (bygdens norra del) 

och 1868 (bygdens södra del), Wilhelm Thams Beskrifning öfver Westerås län från 

1849, Magnus Höjers Konungariket Sverige från 1875 och Arvid Kempes med flera 

Sverige från 1915.571 Rytterne tillägnades dessutom 1886 den med dåtidens mått 

ingående monografin Anteckningar om Rytterns socken av Fredrik Ulrik Wrangel.572 

 Det är svårt att säga vilken spridning ortsbeskrivningarna hade. Litteraturhistori-

kern Åke Åberg studerar litteraturspridningen i och kring Västerås 1790−1850. Han 

visar upp en ivrig förmedling av böcker bland ståndspersoner, men samtidigt en 

mycket begränsad sådan inom allmogen.573 Uppdelningen i allmoge och ståndsper-

soner är här inte konstruerad av Åberg, utan tycks i hans källmaterial ha varit över-

tydlig, något som starkast kommer till uttryck i ett uttalande från 1839 av den i Väs-

teråsbygden förankrade dikterskan Euphrosyne: 

[...] de behöfva blott lära christendom, men allt annat skulle göra dem otjen-
liga till sitt yrke. Om hvar och en skulle bli Herre, hvem skulle då sköta jor-
den? De äro enfaldige, med sitt skrik om upplysning. Guds ord är nog.574 

                                                           
570 Runefelt 2011, s. 14f. 
571 Historikern Karl Henrik Karlsson nämner att det före Wrangel 1886 bara fanns ”de mer 

officiella tryckalstren, de vanliga biografiska handböckerna samt Graus, Tunelds och Thams 

landskapsbeskrifningar”. Med ”Tunelds” avses Forsslund, vars verk var en uppdaterad vers-

ion av Erik Tunelds. Karl Henrik Karlsson, recension under ”Öfversigter och Granskningar”, 

Historisk tidskrift 7 (1887), s. 7. 
572 Karl Henrik Karlsson gav boken goda vitsord i: Karlsson 1887, s. 7−9. 
573 Åke Åberg, Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam (Västerås: Kultur- och fritids-

nämnden, 1987), s. 17−44. 
574 Efter: Åberg 1987, s. 19. 
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Citatet är ett uttryck för ett i den förmoderna korporationstanken grundat motstånd 

mot bildningens del i den sociala utjämningen. Motsatt åsikt förekom också, egent-

ligen mer än denna, men ståndsindelningen fanns kvar i bakgrunden, och litteratur-

spridningen florerade bara inom högre sociala strata.575 Åberg berör endast perifert 

ortsbeskrivningar. Han visar att det i början av 1800-talet fanns efterfrågan på, eller 

åtminstone diskussion kring, nytryck av Graus bok från 1754.576 

 Ingen av författarna till de storskaliga ortsbeskrivningarna reflekterade skriftligt 

över hur eller ens att urvalet av gårdar gjorts. Ibland antyder formuleringar och visar 

hänvisningar att yngre författare baserat sina redogörelser på äldres.577 Grau ägnade 

sin uppmärksamhet på gårdsnivå åt säterier och bruk. Alla säterier beskrevs. Att 

detta var en medveten strävan framgår indirekt.578 Bruken gavs samma uppmärk-

samhet. Gårdsnotiserna inleds med uppgifter om tidigare ägare, och fortsätter med 

omdömen om gårdens ekonomiska potential och, i det fall det ansetts värt att nämna, 

något om byggnadsbeståndet. Förekomsten av stenhus var för Grau centralt. 

Forsslund, som till stor del tagit sina uppgifter från Grau, hade samma avgränsning 

utom ifråga om Svedvi och Irsta socknar, där särskilda informanter bistått med desto 

fler uppgifter. Såväl Grau som Forsslund nämnde ibland gårdar av rent antikvariska 

skäl, exempelvis för att de hade omnämnts i ett medeltidsbrev. Det är emellertid 

tämligen lätt att skilja produkterna av detta antikvariska motiv från de gårdsomnäm-

ningar som gjorts för att gården i sig ägde hög status, inte minst som den antikva-

riska aspekten hos åtminstone Grau är oberoende av indelningen i gårdar; Grau 

beskrev ofta fornminnen som sockenangelägenheter, snarare än egenheter för den 

gård vars ägor de fanns på.579 Forsslund fäste inte samma vikt som Grau vid det 

ekonomiska, men var desto noggrannare med bebyggelse och trädgård. Paralleller 

kan dras till frihetstidens näringsintresse kontra romantikens konstintresse. 

 Thams arbete framstår som mer strukturerat än föregångarnas. Gårdsnotiserna är 

tryckta med mindre teckenstorlek än de korta sockenmonografierna, vilket gör att 

det blir en tydlig skillnad mellan en gårdsnotis och ett omnämnande av en särskild 

plats. Större konsekvens råder också i vilka uppgifter som angetts för varje gård och 

socken. Tham angav sällan mer än jordnatur, mantalsvärde samt sittande och någon 

enstaka tidigare ägare. För de minst viktiga − de var dock tillräckligt viktiga för att 

alls ta med − nämns bara jordnatur och mantal. Det steg utöver bruk och säterier 

som Forsslund hade tagit för Irsta och Svedvi, tog Tham för alla socknar. Hur steget 

var avvägt framgår emellertid som sagt inte. 

                                                           
575 Åberg 1987, s. 17ff. 
576 Åberg 1987, s. 50, s. 302. 
577 T. ex. Höjer, som i förordet skriver att han tagit hjälp av tidigare ortsbeskrivningar och 

särskilt tackar Tham. Magnus Höjer, Konungariket Sverige. en topografisk-statistisk be-

skrifning. med historiska anmärkningar (Stockholm: Seligmann, 1875), förordet. 
578 Grau skriver ofta ”Här är” och radar sedan upp gårdarna, men ibland står det ”Säterier 

finnas här följande”. Olof Grau, Olof Graus Beskrifning öfver Wästmanland med sina städer, 

härader och socknar (Västerås: Wästmanlands läns tidning, 1904), t. ex. s. 304. 
579 Grau 1904, t. ex. s. 261−265. 
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Höjer höll till viss del kvar vid Thams konsekventa struktur, men återanknöt till de 

äldre författarna i det att han ofta använde subjektiva omdömen i stil med ”Socknens 

myrkvärdigaste [sic!] gods är utan tvifvel säteriet Tidö”, ”det vackra säteriet Sten-

sjö” och ”Längre upp i socknen ligger temligen fult, men omgifven af bördiga slätter 

den väl skötta egendomen Hagbyholm”.580 Kempe återgick helt och hållet till Thams 

struktur och objektiva framtoning. Han angav konsekvent mantalsvärde, taxerings-

värde och sittande ägare, ofta kompletterat med ett finstilt stycke om tidigare ägare 

och någon uppgift om huvudbyggnaden. 

 Generalstabskartan skiljer sig på en viktig punkt − bortsett från, men just därför, 

att det är ett grafiskt verk − från övriga ortsbeskrivningar: Samtliga gårdar finns 

med. Kategoriseringen består istället i att olika symboler angetts som beteckning för 

olika gårdstyper. Dessa symboler är sju till antalet: ”slott”, ”herrgård större”, ”herr-

gård mindre”, ”prästgård”, ”by”, ”gård” och ”torp”.581 Torpen är inte intressanta här. 

Att döma av kartbladen för Västeråsbygden användes inte den särskilda symbolen 

för byar, utan varje gård i byn har märkts ut med för gården passande symbol.582 Vad 

som avsågs med ”prästgård” är inte specificerat i instruktionerna och torde därför i 

praktiken ha varit upp till kartritaren att avgöra. På kartbladen för Västeråsbygden 

har kyrkoherdeboställen konsekvent fått denna symbol, medan kaplansboställen fått 

                                                           
580 Höjer 1875, s. 312, 320, 321. 
581 Lars Ottoson & Allan Sandberg, Generalstabskartan 1805−1979 (Stockholm: Kartogra-

fiska sällskapet, 2001), s. 122. 
582 Generalstabens karta över Sverige (Stockholm: Generalstabens litografiska anstalt, 

1827−1979), kartblad ”Sala” (1839), ”Västerås” (1868). 

Figur 8. Del av Rytterne socken på Generalstabskartan. Symbolen för herrgård 

mindre syns vid Hornsvik och Åsby, symbolen för herrgård större vid Ekeby. Källa: 

Generalstabens karta över Sverige (Stockholm: Generalstabens litografiska anstalt, 

1827−1979), kartblad ”Västerås” (1868). Foto: Carl Mikael Carlsson. 
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den ibland.583 Valet att markera ”slott” med en särskild symbol tyder på att huvud-

byggnaden hade en betydelse i kategoriserandet av gården. Att någon sådan faktor 

skulle vara uttalat avgörande för att skilja mellan ”herrgård större”, ”herrgård 

mindre” och ”gård” finns dock ingen anledning att tro. När teckenförklaringarna 

reviderades 1939 fick dessa kategorier nya namn och kriterier som tog hänsyn till 

gårdens ekonomiska förmåga.584 Ingenting tyder dock på att någon sådan uppfatt-

ning skulle ha funnits uttalad hos 1800-talets kartritare, än mindre hos 1800-talets 

kartläsare. 

 Wrangels monografi över Rytterne består till stor del av mindre monografier över 

gårdar − denna gång alla gårdar. Säterierna ges betydligt större utrymme än ”öfriga 

hemman och lägenheter”, men det finns ändå bland de senare en skillnad mellan 

gårdar vars historia tecknas genom spridda nedslag i jordeböcker och mantalsläng-

der, och gårdar som beskrivs mer ingående.585 De senare är dels socknens boställen, 

exempelvis häradshövdingebostället Åsby, såtillvida att tidigare innehavare listas, 

dels gårdarna Giresta, Hornsvik och Lagersberg. För Hornsvik nämns byggnader 

och trädgård, något som annars bara görs för säterierna. Skälet är tydligt: Hornsvik 

var ur denna aspekt nyanlagt och välskött, och detta av ståndspersoner.586 För 

Giresta och Lagersberg redogörs mycket mer ingående för släktskap och överlåtelse 

mellan tidigare ägare. Skälet härtill är också tydligt: De hade i många år tillhört 

ståndspersoner. Wrangel tog till och med del av dessas privata gårdsarkiv.587 Wrang-

els verk recenserades i Historisk Tidskrift av historikern Karl Henrik Karlsson, själv 

uppvuxen i Dingtuna och därför sannolikt väl bevandrad i Rytterne.588 Karlsson 

bidrog till den sociala distinktionen mellan gårdar genom att i ett stycke om bönder 

hävda: ”Flere af dessa gamla bondgårdar, såsom Giresta, Hornsvik, Lagersberg 

(förut Gårdsta) och Åsby, hafva i senare tid blifvit vackra herrgårdar.”589 

 Sammantaget är det tydligt att de kapital det någon gång under perioden funnits 

anledning att lyfta fram som symboliska när det kommer till bedömningen av gårdar, 

väldigt nära överensstämmer med de kapital Ulväng tar hänsyn till i sin herrgårdsde-

finition. Det som finns i Ulvängs modell men som saknas i ortsbeskrivningarna är 

uppgifter om personalstrukturen. Det är också tydligt att kapitalens värden föränd-

rats över tid, från fokus på det ekonomiska via det estetiska åter till det ekono-

                                                           
583 Generalstabskartan, ”Sala” 1839, ”Västerås” 1868. 
584 Ottoson & Sandberg 2001, s. 123. 
585 Wrangel 1886, s. 169ff. 
586 Wrangel 1886, s. 185. 
587 Wrangel 1886, t. ex. s. 187. 
588 Hans Gillingstam, ”Karlsson, Karl Henrik”, i Svenskt biografiskt lexikon (SBL), bd 20 

(Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon, 1973−1975), s. 756. Karlsson var sonson till den lite 

överallt i avhandlingen omnämnde notarien Karl Karlsson i Lospånga. Sven W. Olsson, 

”Karlsson, John Otto”, i Svenskt biografiskt lexikon (SBL), bd 20 (Stockholm: Svenskt bio-

grafiskt lexikon, 1973−1975), s. 754. 
589 Karlsson 1887, s. 9. Åsby var häradshövdingeboställe. Wrangel 1886, s. 213f. 



 

 

 

155 

miska.590 Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att de nämnda kapitalens 

omnämnande i ortsbeskrivningarna inte nödvändigtvis betyder att det är dessa som 

föranlett urvalet. Med tanke på att ortsbeskrivningarna skrevs för ståndspersoner, 

och med tanke på det ökade intresset för historia som romantiken förde med sig, är 

det kanske inte så konstigt att så mycket fokus läggs vid forna ägare av gårdar som 

tillhör eller tillhört ståndspersoner. Var det så förändrar inte det läget: Varje ortsbe-

skrivning skapade, även för andra än bygdens invånare, bilden av landsbygdens 

gårdar som stratifierade i två grupper: en nämnd och en glömd. Vilka gårdar som 

nämndes kunde variera, liksom orsakerna därtill, men kategoriseringen i sig kvar-

stod. 

 51 gårdar framträder i någon av de nämnda ortsbeskrivningarna. En fullständig 

förteckning finns i bilaga 5. En fjärdedel av dessa gårdar förbisågs inte en enda 

gång. Anledningen till detta är att deras status aldrig ifrågasatts. Tidö, Gäddeholm, 

Fiholm samt Fullerö med utgården Almö var anrika säten för vidsträckta högadliga 

gods. Höjer gav dem vitsord som ”Förnämsta godset inom socknen är säteriet Gäd-

deholm”.591 Kusta, Stensjö, Stora Ekeby och Vikhusnäs kom inte långt efter. Frövi 

och Hässlö var godsstora boställen för höga officerer, Hallsta och Skultuna var 

bruksherrgårdar. Mölntorp och Hagbyholm nämndes inte av Grau, men väl av alla 

andra; även deras höga status var oantastad, men de hade fått den något senare, först 

efter att nybildande av säterier förbjudits.592 Höjer skrev om Hagbyholm: ”Stället 

omtalas redan under 1300-talet såsom en by, då benämnd Hagaby och bebodd af 

bönder. Herregård har här blifvit i jämförelsevis senare tider [...]”593 De mindre säte-

rierna hade en given plats i de första verken, men inte i de senare. Några av dem 

ingick i större gods, och deras säterifrihet kunde framåt 1800-talets slut inte längre 

väga upp det faktum att de varken var huvudgårdar eller bebyggda på ett stånds-

mässigt sätt.594 Bygdens minsta säteri, Mälby, var visserligen säte för sin ägare och 

dessutom ganska stort, men det kom tidigt i bondehand och tycks mot periodens slut 

inte ha haft någon anmärkningsvärd bebyggelse.595 

                                                           
590 Pendlandet hade i själva verket startat långt tidigare. Det ekonomiska intresset under 1700-

talets andra hälft hade efterträtt ett antikvariskt som varit rådande under seklets första hälft. 

Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet mellan antikvarisk forskning och 

ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 

2004). 
591 Höjer 1875, s. 312. 
592 Mölntorp nämns visserligen av Grau, men inte som gård, utan som plats för protoindustri-

ell verksamhet. Grau 1904, s. 299−300. 
593 Höjer 1875, s. 312. 
594 Tärnö var 1828 ”endast bebygdd [sic!] såsom Ladugård”. Forsslund 1828, s. 320. Häger-

vallen beskrivs i: Erixon 1921, s. 517ff. Om bostället Hallsta, se nedan. 
595 Jfr bilden vid ”Mälby 1” i: Svenska gods och gårdar, bd 37 (Uddevalla: Förlaget Svenska 

gods och gårdar, 1940), s. 268. I början av 1800-talets taxerades dock för ganska många 

fönster, så dateringen i sistnämnda verk stämmer antagligen inte. Mantalslängd för Hubbo 

1810, 7/1 1811, i Kammararkivet (ULA), mantalslängder för Västmanlands län, reproduce-

rade av SVAR. 
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Närmare en tredjedel av de uppmärksammade gårdarna dök upp första gången hos 

Forsslund eller Tham för att sedan återkomma en eller ett par gånger, i vissa fall 

ännu 1915. Ett ytligt genomfört test av de Ulvängska kriterierna på dessa gårdar 

under 1800-talet visar att de ifråga om såväl jordstorlek som bebyggelse utan tvekan 

utmärkte sig i bygden.596 Ingen av dessa gårdar var säterier, utan alla hade uppnått 

sin status på 1700- eller 1800-talet. Personalstyrkan, som Ulväng anför som ett krite-

rium, var av mantals- och taxeringslängder att döma beroende av ägaren snarare än 

av gården i sig.597 Dessa gårdar kan statusmässigt anses totalt underlägsna de 

högadliga huvudgårdarna, men de stod ännu längre från den stora massan av bond-

gårdar. Eller som Höjer skrev om Dingtuna: ”De större egendomarne äro få till anta-

let och ega ej någon större betydenhet.”598 Det han sa var alltså att dessa gårdar var 

obetydliga, men det han gjorde var att lyfta fram dem. 

 Tham och Höjer gav utrymme åt gårdar vars enda i sammanhanget symboliska 

kapital var att de ingick i något av de stora godsen. Kempe redovisade samma upp-

gifter, men i direkt anslutning till huvudgården, vilket gjorde att gårdarna inte gavs 

samma uppmärksamhet. Askö, Barkaröby, Ridön, Berga och Sör Nackeby ska helt 

och hållet ses på detta sätt.599 De var alltså inte nämnvärda i sig, utan snarare med-

tagna för att skänka större glans åt sina respektive huvudgårdar. 

 Under 1800-talet tillkom ett stort antal gårdar som förekommer i en eller ett par 

ortsbeskrivningar och som där inte ges särskilt mycket utrymme, och som har det 

gemensamt att det var bönder eller personer på gränsen mellan bonde- och stånds-

mässig status som hade gjort dem värdiga att tas med. Svedvigårdarna Eriksberg och 

Skällby fick osedvanligt goda estetiska vitsord för att vara skapade av bondehand.600 

Liksom exempelvis Lospånga, Åby och Åkesta hade de av sina respektive bönder 

försetts med påkostade manbyggnader, och bönderna ifråga var alla kända för att 

genom driftighet eller på annat sätt bete sig på det moderna, föredömliga sätt som 

ortsbeskrivningarna i regel tillskrev ståndspersoner.601 Gården Hamre förekom end-

ast i Kempe från 1915, vilket beror på att gården bildades först efter 1875. Ur be-

byggelsesynpunkt tog gården steget först på 1900-talet, men sett till alla andra av 

Ulvängs kriterier var det en produkt av 1880- och 1890-talen.602  

 Ortsbeskrivningarna skapade och upprätthöll en elitistisk syn på gården, där 

endast vissa gårdar förtjänade att omnämnas. Vilken betydelse distinktionen mellan 

                                                           
596 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
597 Den särskilda taxeringslängden för privat anställda upptar nästan bara anställda hos 

ståndspersoner, och därtill fler exempel på anställda hos ståndspersoner med lite jord än an-

ställda hos bönder med mycket. Taxeringslängder för Västeråsbygden 1810−1900 (se bi-

laga 1). 
598 Höjer 1875, s. 309. 
599 Jfr t. ex.: Wilhelm Tham, Beskrifning öfver Westerås län (Stockholm: C. A. Bagges För-

lag, 1849), s. 119, 123−124. Kempe m. fl. 1915, s. 78. 
600 Forsslund 1828, s. 308−309. Se vidare citat i avsnitt 9.2. 
601 Runefelt 2011, s. 83ff. 
602 ”Hamre gård”, i Svenska gods och gårdar 1940, s. 65. 
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nämnvärt och icke hade, går inte att säga i det här läget, men däremot kan konstare-

ras att de kapital som påverkade ortsbeskrivaren vid bedömningen, var vackra hus 

och trädgårdar, vidsträckta och lukrativa ägor, säterifrihet, bruksverksamhet och en 

historia av ståndsmässiga ägare. Gårdarna som nämns är ingen enhetlig grupp på 

annat sätt än just genom att de nämns. Gårdar med särskilt hög status förekommer i 

alla ortsbeskrivningar. Generellt sett kan sägas att en gård har desto högre status ju 

oftare den förekommer och ju mer utrymme den ges. De omnämnda gårdar som 

under perioden förvärvades av bönder ges minst utrymme. Mot periodens slut före-

kommer emellertid några enstaka gårdar som aldrig haft ståndsmässiga jordbrukare, 

just för att bönderna på dessa gårdar både själva utmanat allmogemässighetens be-

gränsning, genom att göra sina gårdar mer eller mindre ståndsmässiga, och av orts-

beskrivaren, allmogemässigheten till trots, ansetts värdiga att ta med. På så sätt kan 

försvinnandet av distinktionen mellan allmogemässig och ståndsmässig status hos 

gårdar skönjas även i ortsbeskrivningar. 

6.4 Gården i kyrkan 

Att studera placeringen i kyrkbänkar i syfte att förstå social kategorisering är ingen 

ny metod, men ganska sparsamt utnyttjad.603 Senast gjordes det av historikerna Lars 

Edgren och Peter Ullgren, men det hittills största och viktigaste arbetet genomfördes 

vid 1900-talets mitt av religionssociologen Berndt Gustafsson.604 Att referera till 

Gustafsson lämpar sig väl för denna avhandling, eftersom han kan sägas se kyrk-

bänksplaceringen som ett förmodernt synsätt som länge överlevde moderniseringen. 

Det rör sig här om ett ganska gammalt instrument för kyrklig ordning, och 
dess sociala konsekvenser för tiden efter 1800-talets mitt är helt beroende av 
dess traditionella uppläggning [...]605 

 

Edgren ser för bänkfördelningen i 1700-talets Malmö en tydlig skillnad mellan tre 

olika skikt: ståndspersoner, hantverkare och övriga.606 De två första grupperna var 

stadens fullvärdiga medborgare, och distinktionen mellan dem visar tydlig analogi 

med den mellan ståndspersoner och bönder som studeras i denna avhandling. I 

Malmö var kyrkplatserna kopplade till personer, inte till gårdar. Ett sådant system 

torde ha varit nödvändigt i en stad, eftersom borgares antal, till skillnad från bön-

                                                           
603 Lars Edgren, ”Kyrkbänkar och begravningsplatser”, i Arbetarhistoria 2008:3−4, s 32. 
604 Edgren 2008. Ullgren 2009, s. 110ff. Berndt Gustafsson, Kyrkoliv och samhällsklass i 

Sverige omkring 1880. En kyrkohistorisk-sociologisk undersökning (Stockholm: Svenska 

kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1950). 
605 Gustafsson 1950, s. 36. 
606 Edgren 2008, s. 35. 
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ders, inte var direkt beroende av gårdarnas antal, utan kunde ökas så länge konkur-

renterna medgav det.607 

 På landsbygden gjorde det fasta antalet hemman det möjligt att istället fördela 

bänkplatserna efter dessa.608 Hemman kunde visserligen delas i fler, men det är möj-

ligt att det sammantagna antalet människor då förväntades vara ungefär detsamma, 

eftersom jordmängden i stort sett var det. Gustafsson visar att fördelning efter hem-

man under 1600-talet och första halvan av 1700-talet var vanligare än efter exem-

pelvis by, och kopplar detta till att underhållsskyldigheten gentemot kyrkan bestäm-

des efter mantal.609 Under 1700-talets andra hälft blev delning efter by vanligare än 

vad det dittills varit.610 Gustafsson lägger större fokus på skillnader mellan besuttna 

och obesuttna än på skillnaden mellan allmoge och ståndspersoner, men konstaterar 

att sistnämnda skillnad ägde bestånd även efter att fördelningen efter gårdar kring 

periodens slut avskaffats.611 

 Gustafsson lägger fokus på spridningen av bänkdelning, det vill säga fördelning 

efter gård eller person, kontra fribänkar, det vill säga fri placering. Med ett urval på 

närmare 50 % av kyrkorna visar han att bänkdelning dominerade i Västerås stift 

under 1800-talets andra hälft. Kring Västerås är det i urvalet bara Sevalla kyrka som 

hade fri placering.612 I vissa kyrkor ägdes bänkarna av de sittande, i andra kollektivt 

genom kyrkan.613 Ägoförhållandena påverkade finansieringen, vilket i sin tur påver-

kar tillgången på källmaterial. 

 Bänklängder tycks inte ha varit något som ständigt uppdaterades, utan de fast-

slogs en gång och ersattes inte med en ny förrän detta av någon anledning var nöd-

vändigt. De antogs av sockenstämman. Frågan torde ha varit mycket viktig, sett till 

att kyrkobesöket var det tillfälle i veckan då socknens invånare möttes och manife-

sterade sin ställning, och fördelningen av platser i rummet för detta tillfälle var per-

manent. Lokalhistorikern Stig Rydeman skriver om en tvist om första bänkraden i 

Näshults kyrka som pågick i tio år vid 1700-talets mitt, en strid som av allt att döma 

enbart handlade om status. Det som är intressant här är också just att det är gårdens 

status, snarare än innehavarens, som är det väsentliga. 

Herr kapten Michaëlis gör härvid sin förklaring, att Kullebo säteri alltid haft 
främsta stolen, och förmenar därtill så mycket mera vara berättigad som Kul-
lebo förre possessoren ansenligt kyrkan påkostat och givit hela altartavlan.614 

                                                           
607 Se även: Gustafsson 1950, s. 168−169. Berndt Gustafsson, ”Bänkar och bänkuthyrning i 

Karlshamns nya kyrka”, i Blekingeboken 1950 (Karlskrona: Blekinge hembygdsförbunds 

förlag, 1950), s. 161−172. 
608 Gustafsson 1950, s. 46. Stig Rydeman, Bänkstriden i Näshults kyrka. En märklig 1700-

talsprocess (Linköping: eget förlag, 1980). 
609 Gustafsson 1950, s. 45−46. 
610 Gustafsson 1950, s. 51. 
611 Gustafsson 1950, s. 104−105. 
612 Gustafsson 1950, s. 98−99. 
613 Gustafsson 1950, s. 44−46. 
614 Efter: Rydeman 1980, s. 13, ur Östra härads tingsrätt, sommartinget 1733. 
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Förra ägarens insatser ackumulerades alltså i gården. Gåvorna gjordes av gården 

snarare än av den människa som råkade inneha den just då; alternativt gav förra 

ägaren genom sina handlingar en glans åt gården som Michaëlis i sin egenskap av 

gårdens innehavare förtjänade att ta del av. Församlingen motsatte sig kaptenens 

krav genom att ta upp frågan om ståndsmässig bebyggelse. 

Sedan lås sålunda är bliven föreslagen har välbemälte herr kapten några dagar 
därefter även väl låtit sätta lås för berörda stol, vilket oss samtliga mycket un-
derligt och sällsamt förekommer, helst mer välbemälte herr kapten tagit sig 
mera stolrum än honom med rätta tillkommer alldenstund herr kaptenen för 
säteri rusthållet Kullebo ej mera byggt och vid byggnaden kostnad gjort än vi 
andra i proportion för ett hemman.615 

 

Även här är det tydligt att det är gården, snarare än innehavaren, som står i centrum. 

Det är visserligen fråga om vad kapten Michaëlis hade byggt och inte, men det är 

troligare att detta syftar till bestämmelsen att ett säteri ska vara ståndsmässigt byggt, 

än att särskilda krav skulle ha ställts på att bränna resurser, oavsett om det behövs 

eller inte. Gustafsson problematiserar inte begrepp som herrskap och herrgård. Att 

de generellt sett associerades till de främsta platserna i kyrkan är tydligt, men 

huruvida mantalet som delningsgrund var viktig även för dem framgår inte. 

 I Västeråsbygden hade de förnämsta gårdarna de främsta bänkarna. Detta är i sig 

inte anmärkningsvärt. Vad som istället är värt att lägga fokus på är att det i såväl 

Näshult som Västeråsbygden finns en tydlig gräns mellan två grupper av gårdar: I 

varje kyrka var de första raderna på båda sidorna av mittgången − fördelningen 

mellan sidorna gjordes efter kön − förbehållna ett fåtal specifika gårdar, medan det i 

resten av raderna fanns en tydlig likvärdighet mellan resten av gårdarna. Ofta var de 

senare raderna fördelade efter hur gårdarna låg rent geografiskt. I Näshult hade man 

lottat.616 

 Distinktionen mellan framträdande gårdar och gårdar i mängden är i Västerås-

bygden synlig redan i en av de äldsta längderna, Skultunas från 1623. Där framställs 

första bänken på manssidan som något särskilt, utanför resten av bänkarna. Den 

omtalas explicit som målad, och ska rymma dels gäster, dels husbonden i ”Väster 

Slagåla gården”.617 Slagåla − idag Slagårda − räknades då till Skultuna, men redan 

1754 till Lillhärads socken i kyrkligt hänseende.618 Byns båda gårdar fick säterifrihet 

                                                           
615 Efter: Rydeman 1980, s. 18, upprop 22/5 1738. 
616 Rydeman 1980. Se t. ex.: ”Bänkdelnings-Längd uti Dingtuna Kyrka”, 1817, i Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. JI:3, skrivelser 1753−1872. Se även avsnitt 9.2. Bänklängd 19/5 1754, 

i Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:1a, sockenstämmoprotokoll 1754−1817. Bänklängder 

1623, 1676 och 1677, i Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1, protokoll m.m. 1622−1754. 

Bänkdelningsprotokoll, 1778, i Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:2, sockenstämmoproto-

koll och handlingar 1773−1811. Bänkdelning 1767, i Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. JI:1, pro-

tokoll m.m. 1727−1803. 
617 Bänklängd 1623, i Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1, protokoll m.m. 1622−1754. 
618 Grau 1904, s. 229. 
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på 1640-talet, men den hade alltså redan 20 år tidigare haft viss status.619 Skultuna 

bruk fick på 1670-talet platser på läktaren, men ägarinnan, och därmed hennes sä-

tesgård Hägervallen, första raden på kvinnosidan.620 

 I Stora Rytterns bänklängd från 1754 hade socknens tre säterier de nybyggda 

platserna längst fram i kyrkan på såväl mans- som kvinnosidan. Att säterifriheten 

åtminstone officiellt motiverat detta antyds av att alla tre benämns ”sätesgård”. På 

manssidan följde först en biskopsbänk, sedan en bänk för häradshövdingen − han 

hade sitt boställe i Åsby i Stora Ryttern − och för gäster. På raden därefter placera-

des, som slutliga representanter för de särbehandlade gårdarna, ”Giresta hr auditören 

Wallentein, Gårdesta hr secr Dahlström, hr insp Arhusius”. På kvinnosidan var ord-

ningen ungefär densamma: biskopsbänk saknades, häradshövdingebostället och 

gäster hade istället den första efter säterierna, Giresta och Gårdesta den andra och 

prästboställena den tredje.621 Arhusius, Dahlström och Wallentein var visserligen 

ståndspersoner, men det finns ändå anledning att tro att platserna snarare gällde 

gårdarna. Det tydligaste tecknet på detta framträder i jämförelsen mellan Arhusius 

och ”hr insp Flygare i Horn”. Båda var högre tjänstemän vid Strömsholm, och hade i 

sina respektive löner gårdar i Gårdesta och Horn som boställen. Gårdestabostället 

var emellertid kronofogdeboställe, bebyggt med stor manbyggnad och placerat täm-

ligen fritt från resten av byn, medan Hornsbostället var länsmansboställe, knapert 

byggt och beläget mitt i byn.622 Flygare satt därför på åttonde bänken, bland bönder. 

Dahlströms gård i Gårdesta hade också stor manbyggnad, och kunde sannolikt för-

väntas tillhöra ståndspersoner även framöver. Den inte bara tillhörde ståndspersoner, 

utan var anpassad för ståndspersoner.623 Om Wallenteins gård har inga sådana upp-

gifter hittats. Bänklängden av år 1754 visar alltså att ickesäterier med högt symbo-

liskt kapital kunde få en god placering, men inte en lika god som säterierna. 

 Säby sockens bänklängd från 1767 är den första bevarade som visar hur man 

möjliggjorde för ståndspersoner vars gårdar inte ägde status nog att framhävas fram-

för andra, att ändå få bra platser. Det adligt ägda och bebodda Mölntorp behöll första 

raden på manssidan, som den haft redan 1738, men följdes nu i bänken bakom av 

                                                           
619 Erixon 1921, s. 535. 
620 Bänklängder 1676 och 1677, i Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1, protokoll m.m. 

1622−1754. 
621 Bänklängd 19/5 1754, i Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:1a, sockenstämmoprotokoll 

1754−1817. 
622 Laga husesyn på Gårdesta, 29/7−30/7 1751, i Länsstyrelsens i Västmanlands arkiv (ULA), 

landskontoret, vol. GVIe:2, Handlingar rörande civila boställen 1700−1809. Ekonomisk 

besiktning över Horn, 29/7 1760, i Länsstyrelsens i Västmanlands arkiv (ULA), landskon-

toret, vol. GVIe:2, Handlingar rörande civila boställen 1700−1809. Karta över byn Gårdesta, 

1820 (efter äldre förlaga), i Lantmäterimyndighetens i Västmanlands län arkiv (VSA), handl. 

19-RYT-769, reproducerad av Lantmäteriet på: etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor. 

Karta över byn Löpdal, 1727, i Lantmäterimyndighetens i Västmanlands län arkiv (VSA), 

handl. 19-SÄB-19, reproducerad av Lantmäteriet på: etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor. 
623 Gården bytte senare namn till Lagersberg och finns med i flera ortsbeskrivningar. Se bi-

laga 5. Wrangel 1886, s. 186−188. 
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prästerskapet och ”twenne rum åt hwardere ståndsperson på LandtJägare Bostället 

och Sörgården i Löpdahl”.624 Bostället i Löpdal kunde visserligen, såsom varande 

just ett boställe, förväntas inhysa ståndspersoner framöver, men sett till att den sak-

nade all annan tillstymmelse till symboliskt kapital är det inte förvånande att lantjä-

garens landbo i förekommande fall inte hade rätt till denna plats. Samma sak gäller 

Sörgården. Gårdens enda symboliska kapital var att den ägdes och beboddes av en 

fältväbel, men om en bonde i framtiden skulle komma att ta över den, skulle allt 

sådant kapital vara borta och platsen i kyrkan likaså. En fältväbel må ha haft viss 

social status, men eftersom denna status inte var stor nog att ta sig uttryck i exem-

pelvis uppförandet av en mer påkostad manbyggnad, var det ingen status gården 

kunde ackumulera.625 

 Det som hände i Säby 1767 är viktigt eftersom det på ett konkret sätt visade lo-

kalsamhället att en gårds status inte är en direkt avspegling av dess ägares. Några 

decennier senare anammades idén av andra socknar. Dingtuna kyrkas bänklängd av 

år 1817 visar att bänkarna var fördelade efter rote − grupper av byar −, med undan-

tag av första raden, som tillägnades fyra gårdar av olika rotar. Dessa fyra gårdar var 

socknens största brukningsenheter − dessutom i princip lika stora626 −, de var alla 

försedda med stora manbyggnader, och de hade alla under lång tid tillhört adeln.627 

Två av dem var säterier, det ena anslaget till ryttmästarboställe.628 Vid den här tiden 

fanns det emellertid fler ståndspersoner i Dingtuna än vad dessa fyra gårdar rymde. 

Till skillnad från hur problemet löstes i Säby använde man i Dingtuna läktaren. 

Uti Bänkarne N
o
 1 på Manns och Qvinnsidorne af Läcktaren är af församling-

en rum beviljade för Herr Gustaf Odelberg, HofrättsNotarien Karlsson på Lo-
spånga, Herr Olof Forssling på Eke och N:Man Eric Norberg i Forkesta med 
deras Hustrur; Men dessa rum åtfölja likväl icke deras ägande Hemman, utan 
äga endast personerna för sin tid att dem begagna.629 

 

                                                           
624 Bänkdelning 1767, i Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. JI:1, protokoll m.m. 1727−1803. 
625 Mantalslängder för Säby 1795−1810 (se bilaga 1). 
626 1810 taxerades de till vardera 6 000 riksdaler och var därmed de enda gårdarna med högre 

taxeringsvärde än Prästgårdens 5 000. Taxeringslängd för Dingtuna 1811, 11/3 1811, i Läns-

styrelsens i Västmanlands län arkiv (ULA), landskontoret, vol. EIc:167, verifikationer för 

1811 års landsbok. 
627 Brandförsäkring nr 07936, 20/10 1810, i Brandförsäkringsverkets arkiv (Cnh), brandför-

säkringar 1782−1930, reproducerade av SVAR. Syn över Hallsta 28/7 1834, i Länsstyrelsens 

för Västmanlands län arkiv (ULA), landskontoret, vol. GVIcc:1, handlingar rörande Livrege-

mentets grenadjärskårs boställen, 1800-talet. ”Dingtuna socken. Kulturhistorisk byggnadsin-

ventering i Västerås kommun”, opublicerad arbetsrapport (Västerås: 1978), s. 16, 23, 41. Grau 

1904, s. 265. Stig Rudberg, Rut Eriksson & Paul Larsson, Dingtuna Sockenbok (Västerås: 

1992), s. 104f, 127ff. 
628 Grau 1904, s. 265. 
629 ”Bänkdelnings-Längd uti Dingtuna Kyrka”, 1817, i Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. JI:3, 

skrivelser 1753−1872. Se även avsnitt 9.2. 
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Genom att använda läktaren kunde alla ståndspersoner få sin beskärda del av upp-

märksamheten, utan att bänkdelningen måste göras om varje gång någon flyttade. 

Effekten av detta blev, vad gårdars status anbelangar, att nybildade gårdar som 

ifråga om symboliskt kapital var fullt jämförbara med ickesäterierna Bysingsberg 

och Stockumla ändå inte lyftes fram. Annars hade kanske exempelvis gården Lo-

spånga, som på senare år samlat ihop en gedigen uppsättning kapital, kunnat få en 

bättre plats.630 Ifråga om placering i kyrkan fick alltså gårdens ancienntitet i prakti-

ken stor betydelse. Metoden att sätta gårdarnas med lägre status ståndspersoner på 

läktaren brukades från 1778 även i Skultuna. Där hade överstebostället Frövi jämte 

bruksägaren de främsta platserna, medan exempelvis jägeribostället i byn Forsby 

inte framhävdes. Vid tidpunkten för bänkdelningens upprättande innehades Fors-

bygården av en baron, som därför hade första parkett på läktaren.631 I Svedvi beslu-

tades 1806 att läktaren, som av sammanhanget att döma tycks ha varit- ny eller åt-

minstone omgjord, i första hand skulle delas mellan ”Wahlsta ägaren, Hallsta ägaren 

och H
r
 Odelberg i Skählby jämte kyrkovärden Isac Erson dersamastädes”, som då 

avstod sina gamla platser längst fram i kyrkan.632 Uppräkningen visar två saker: För 

det första lyftes Valsta och Hallsta fram som gårdar, medan Odelberg och kyrkvär-

den lyftes fram som människor. För det andra dras vid ordet ”jämte” en gräns mellan 

ståndsmässig och allmogemässig status.633 

 Eftersom Västeråsbygdens bänklängder bevarats endast sporadiskt är det svårt att 

veta vilka andra gårdar som lyftes fram, och lika svårt att säga hur länge ett känt 

framlyftande bestod. Det material som finns bevarat lyfter i princip fram samma 

gårdar som ortsbeskrivningarna, men lämnar av förklarliga skäl yngre herrgårdar 

därhän. Förutom säterierna är det gårdar som Bysingsberg och Stockumla i Ding-

tuna, herrgårdar som bildats kort efter att nybildning av säterier förbjudits, som lyfts 

fram. I och med att gårdar som först under 1800-talet visade tendenser på stånds-

mässig status inte lyftes fram i bänklängderna, kan försvinnandet av distinktionen 

mellan allmogemässiga och ståndsmässiga gårdar inte skönjas i detta källmaterial. 

På personnivå är distinktionen, det vill säga då mellan bonde och ståndsperson, 

emellertid desto tydligare, eftersom ståndspersoner som satt på någon gård som inte 

medförde ståndsmässig placering, ännu i början av 1800-talet gavs personliga, 

ståndsmässiga platser på läktaren. 

                                                           
630 Om Lospånga, se: Larson 1962, s. 12f.  
631 Bänkdelningsprotokoll, 1778, i Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:2, sockenstämmopro-

tokoll och handlingar 1773−1811. 
632 Sockenstämmoprotokoll, 20/7 1806, i Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. B:1, proto-

koll m.m. 1803−1842. 
633 Jag återkommer nedan till Gustav Odelberg och hans sociala status, som tog olika uttryck 

vid olika tillfällen. 
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6.5 Gården i stordrift 

Det är knappast möjligt att med säkerhet avgöra vilka ekonomiska motiv − kapital-

ism eller självförsörjning − som låg bakom att en viss person valt att bli jordbrukare. 

Det är därför också väldigt svårt att dra en gräns för vad som kan anses ha varit 

stordrift. Med tanke på den rätt skarpa skiljelinje mellan två olika gårdsformer som 

perioden igenom fanns kring prästgårdsmedianen, är det i alla fall rimligt att säga att 

stordrift i Västeråsbygden uteslutande fanns inom tätgruppen eller hos de adelsmän, 

präster och institutioner som av andra skäl än jordstorlek är diskvalificerade från 

tätgruppen. 

 Stordriften kan sägas vara den moderna efterträdaren till det förmoderna landbo-

godset. Landbogodset var uppbyggt kring det privata ränteägandet, på så vis att 

ränteägaren brukade huvudgården, medan kringliggande gårdar hade egna jordbru-

kare som, som en del i räntan, gjorde dagsverken vid huvudgården.634 Från slutet av 

1700-talet, men mest under 1800-talet, avhystes landborna till förmån för stordrift 

under ränteägarens egen kontroll, med torpare och statare som arbetskraft.635 Över-

gången är uppmärksammad inom ekonomisk historia, och tillskrivs därför i regel 

materiella förklaringar.636 Det är emellertid inte svårt att föreställa sig utvecklingen 

som ett uttryck för individualismen. Den går i linje med flera av resultaten från tidi-

gare kapitel i denna avhandling: ståndspersonernas ökade intresse för jordbruk, det 

förmögna borgerskapets ökade tendenser till att hjälpa sina söner köpa stora gårdar, 

lantbruksinstitutens inrättande etc. 

6.5.1 Landbogods 

Under Skultuna bruk samt under säterierna Fiholm, Fullerö, Gäddeholm och Tidö 

hörde under hela perioden mycket stora gods. Med undantag av Tidö var de alla från 

1700-talet fideikommiss, och kunde därför hållas samman. Tidögodset delades 1813 

i två: ett under Tidö och ett under dess utgård Tärnö. Tärnögodset, som ägdes från 

Hjulsta i Uppland, upplöstes i slutet av 1800-talet.637 Mindre gods, vars landbogårdar 

eller rättarlag uteslutande fanns i huvudgårdens omedelbara närhet, lydde under 

säterierna Stensjö, Stora Ekeby, Kusta och Vikhusnäs samt gårdarna Lagersberg och 

Mölntorp.638 Lagersberg och Mölntorp var båda uppmärksammade i såväl ortsbe-

skrivningar och bänklängder, men hade nåt sin ställning sedan nybildande av säterier 

förbjudits.639 Alla dessa gårdar tillhörde adeln eller utsocknes boende ståndspersoner 

                                                           
634 Gadd 2000, s. 93ff. 
635 Gadd 2000, s. 214f. 
636 Jfr: Lars Magnusson, Kapitalbildning i Sverige 1750−1860. Godsen (Uppsala: Uppsala 

universitet, 1983). 
637 Wrangel 1886, s. 203−204. 
638 Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
639 Se bilaga 5. 
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av hög rang. I de sällsynta fall som godsen tidigt arrenderades ut i sin helhet, med 

ränta och allt, var arrendatorn adelsman.640 

 Först vid 1800-talets mitt förekommer en ofrälse godsarrendator, nämligen den 

tidigare nämnde Per Erik Lundqvist i Tärnö. Tärnögodset var en perifer del av det 

uppländska Hjulstagodset, vilket är en rimlig förklaring inte bara till varför Lun-

dqvist fick möjlighet att avancera från inspektor till arrendator, utan också till varför 

godset inte övergått i stordrift. 1870 hade sonen Carl Vindician nyttjanderätten till 

flera av godsets gårdar, men inte alla, vilket tyder på en pågående övergång till stor-

drift.641 

6.5.2 Herrgårdar 

För godsens huvudgårdar förekom ofrälse arrendatorer betydligt tidigare än för god-

sen i sin helhet. Med tiden såldes även vissa av dessa huvudgårdar till ofrälse jord-

brukare, men då följde inte resten av godset med. Det fanns gårdar i bygden som ur 

här väsentliga aspekter var fullt jämförbara med godsens huvudgårdar på alla sätt 

utom att de just inte hade gods under sig. Det rör sig om ett antal säterier, bruksherr-

gårdar och gårdar som i såväl ortsbeskrivningar och bänklängder gavs en framträ-

dande plats men som, i likhet med Lagersberg och Mölntorp, var för unga för att 

kunna ha blivit säterier. Alla dessa gårdar åsattes vid jordtaxeringsvärdets införande 

ett högt dylikt. Dessa kapital sammantaget gör att de, åtminstone för periodens första 

hälft, så tydligt skiljer sig från de normalstora bondgårdarna att jag enligt mitt be-

greppsresonemang ovan utan någon vidare diskussion kan kalla dem herrgårdar.642 

 Redan i slutet av 1700-talet hade några av dessa herrgårdar kommit i ofrälse 

hand. Det var då fråga om brukspatroner, före detta ämbetsmän och högre statstjäns-

temän, inklusive en säteriägande prost.643 Dylika dominerade herrgårdsbrukandet 

ännu framåt 1800-talets mitt.644 Grävlinge i Irsta brukades, som jag nämner ovan, 

1795 av den universitetsutbildade men tjänstlöse brukspatronssonen Adolf Samuel 

Edman. Dylika ståndspersoner med tydlig social status som snarare baserades på 

härkomst än på meriter ökade i början av 1800-talet, vilket går i linje med resultaten 

av tidigare delundersökningar. Den förste bonden att bruka en herrgård var Nils 

                                                           
640 Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). Vid bygdens 

fideikommiss, särskilt Fullerö, var det vanligt att arvingen arrenderade godset, eftersom köp 

inte kunde komma ifråga. 
641 Mantals- och taxeringslängder för Dingtuna och Rytterne 1870 (se bilaga 1). 
642 Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1), särskilt upp-

gifterna om fönsterantal 1795. Se även bilaga 5, där dessa gårdar i stora drag är desamma som 

är omnämnda uppåt tre−fyra gånger. 
643 Mantalslängder för Badelunda, Hubbo, Irsta och Svedvi 1780−1795 (se bilaga 1). Prosten 

hette Axel Hellberg och hade ägt Malma säteri redan 1754. Grau 1904, s. 259. 
644 Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1840 (se bilaga 1). 
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Jansson i Ingeberga, som förekommer första gången vid nedslaget 1795.645 Han 

följdes av den Mats Thunberg som inför nedslaget 1810 köpte säteriet Mälby, och av 

sin egen son Johan Nilsson, som 1818 köpte säteriet Malma. Av dessa tre var Thun-

berg den ende vars sociala status tycks ha påverkats av herrgårdsförvärvet, och som 

alltså inte helt och hållet kan betraktas som bonde. Detta kan förklaras med att han, 

till skillnad från de båda andra, inte aktivt visade prov på allmogemässigt kapital.646 

Bland de tidigast förekommande bönderna att skrivas som arrendator i husför-

hörslängden förekommer två som arrenderade herrgårdar: Anders Jonsson på rytt-

mästarbostället Hallsta och Anders Nilsson på säteriet Brunnby.647 Jag nämner An-

ders Nilsson på Brunnby ovan som den bonde som prosten Muncktell bjöd på sön-

dagsmiddag tillsammans med några ståndspersoner 1822. Det var förmodligen just 

för att han arrenderade en av socknens herrgårdar som Anders var bjuden. Han hade 

själv inte ståndsmässig status, men hans gård hade det. 

 För 1800-talets andra hälft ger de herrgårdsbrukande jordbrukarna kapitalmässigt 

ett helt annat intryck. Det är snarare den formella erfarenheten av jordbruksnäringen 

än andra kapital som förenar dem. Det fanns fortfarande flera officerare, brukspatro-

ner och dylika ståndspersoner med titelmässigt förmodern prägel som satt på herr-

gårdar, men nästan alla hade antingen genomgått något lantbruksinstitut eller på 

annat sätt utmärkt sig inom jordbruket. Vid sidan av dem fanns både andra lant-

bruksutbildade herrgårdsägare och -arrendatorer, och sådana som tidigare hade varit 

inspektorer eller rättare. De enda som avviker från mönstret är barnen och barnbar-

nen till de herrgårdsbrukande bönderna från 1800-talets början. Dessa förblev just 

bönder på herrgårdar, upplärda i hemmet. Ett par sådana tillkom med åren, i stor 

ursträckning inflyttade från Uppland.648 

6.5.3 Stordrift genom utbrytning 

Övergången till stordrift var som tydligast i Skultuna, där Skultuna bruk var den 

dominerande jordägaren. Mellan nedslagen 1825 och 1870 minskade antalet jord-

brukare i Skultuna från 84 till 49 stycken, till största del beroende på just denna 

övergång. Även Tidögodset och i viss mån Tärnögodset utvecklades åt detta håll, 

vilket ledde till att antalet gårdar minskade markant, men bara i tre specifika byar: 

Askö och Barkaröby i Barkarö socken samt Lövsta i Dingtuna socken, nära gränsen 

till Barkarö.649 I både Skultuna och byarna nere vid Mälaren gjordes övergången i 

                                                           
645 Mantalslängd för Badelunda 1796, 10/11 1795, i Kammararkivet (ULA), mantalslängder 

för Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 
646 Nils Jansson i Ingeberga och Johan Nilsson i Malma var båda nämndemän. Se vidare 

kapitel 8. 
647 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15a, husförhörslängd 1825−1835, s. 1. Irsta kyrkoar-

kiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1816−1825, s. 175. 
648 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 

Bland de inflyttade kan bondfamiljen Sandell på Näs i Hubbo nämnas. Jfr tabell 2. 
649 Mantals- och taxeringslängder för Barkarö och Dingtuna 1825−1885 (se bilaga 1). 
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etapper, så att det på 1820- och 1830-talet förekom mer eller mindre tillfälliga ar-

rendatorer som hade relativt mycket jord under sig, men som inte hade hela gods. 

Alla var lägre ståndspersoner eller sådana som jag kategoriserat som gränsfall.650 

Två av dem var militärer: en fanjunkare och en fänrik. Ulväng menar att militärer i 

nivå med dessa ofta arrenderade gods eller större boställen än sina egna, eftersom de 

behövde dryga ut inkomsterna.651 

 De gårdar som bildades på detta sätt bestod på sätt och vis perioden ut. Genom 

att bebyggelsen anpassades till dem torde de ha uppfattats mer som gårdar än som 

före detta byar eller delar av gods. Ett par av dem såldes dessutom av. När Skultuna 

bruk gick i konkurs 1849 såldes en stor del av godset. Eftersom stordrift till stor del 

redan införts anpassades försäljningen till rättarlagsindelningen, så att den jord som 

brukades av Forsby rättarlag såldes i sin helhet. På så vis blev den sedan 1830-talet 

existerande Forsby gård fri från bruksegendomen och förvärvades av grosshandlar-

sonen Frans Schartau. Forsby tycks redan från början ha betraktats som herrgård. 

Liknande försäljningar gjordes så småningom i Lövsta och i byn Löpdal i Säby 

socken, men dessa gårdar var inte riktigt så stora att man kan tala om kapitalistisk 

stordrift.652 

6.5.4 Stordrift genom sammanslagning 

Under periodens sista decennier nådde stordriften bondeståndet. Jag nämner ovan 

hur titeln godsägare anammades av bönder vid denna tid. I de fall den bars var det 

motiverat, för dessa bönder utmärkte sig nämligen genom att inte bara köpa flera 

gårdar, vilket många bönder gjort före dem, utan också slå samman dessa gårdar. Att 

bilda en gård av flera är naturligtvis en fråga om synsätt. Rent kameralt skedde det i 

                                                           
650 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Barkarö, Rytterne och Skultuna 1825−1855 

(se bilaga 1). En av dessa var Lars Fredrik Dicander, tidigare bruksinspektor vid Skultuna, 

som 1825 arrenderade en del av Skultunagodset i stordrift. När han blev uppsagd från arrendet 

ska han ha vägrat flytta, och därför bosatt sig med familj under ett uppochnedvänt badkar på 

ägorna. ”Slägt-Register”, s. 18, i Odelbergska släktarkivet (ULA), omärkt vol. 
651 Göran Ulväng, ”Indelningsverkets militära boställen. Vad vet vi egentligen?”, i Militär-

historisk tidskrift 2002, s. 191. 
652 I byn Löpdal, där två gårdar låg under Ekebygodset men brukades tillsammans, behöll man 

vid storskiftet omkring 1815 bebyggelsen vid den ena gården. Den andra revs sannolikt kort 

därpå. I byn Forsby, där de flesta gårdarna från omkring 1820 brukades tillsammans, ersattes 

de olika gårdarnas bebyggelse med en helt ny. I byn Lövsta fick de sambrukade smågårdarna 

gemensam utflyttningsskyldighet, vilket gjorde att den nybildade mycket stora gården Norr-

lövsta kunde anläggas på ny plats. Husförhörs- och mantalslängder för Skultuna och Säby 

1795−1855 (se bilaga 1). Karta och protokoll rörande byn Lövsta, 1864, i Lantmäterimyndig-

hetens i Västmanlands län arkiv (VSA), handl. 19-DIN-179, reproducerad av Lantmäteriet på: 

etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor. Karta och protokoll rörande byn Löpdal, 1817, i 

Lantmäterimyndighetens i Västmanlands län arkiv (VSA), handl. 19-SÄB-45, reproducerad 

av Lantmäteriet på: etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor. Erixon 1921, s. 492ff. Erixon 

1921, kartbilagor, pl. 46−47. 
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princip inte alls, och sett till driften kunde gårdar slås samman och delas hela ti-

den.653 Just dessa det sena 1800-talets rika bönder skapade emellertid gårdar som 

åtminstone med tiden uppfattades som helheter. Hamre i Badelunda, för att ta ett 

exempel, framställdes i Kempes ortsbeskrivning av år 1915 som en helhet, och då 

var enheten inte äldre än kanske 30 år.654 Det finns en viktig sak som skiljer dessa 

nybildade gårdar från hur brukningsenheter tidigare skapats: Man lät, precis som vid 

de gårdar som bildades genom utbrytning ur gods, i stor utsträckning bygga om 

gårdarna, så att det som tidigare framstått som flera gårdar i en och samma by, istäl-

let rent fysiskt bara kunde framstå som en.655 Laga skiftet hade en stor roll i denna 

förändring, i och med att många gårdar tvingades flytta sin bebyggelse; att behålla 

redan existerande bebyggelse var ingen stor sak, men att aktivt bygga upp flera helt 

nya gårdar när man bara behövde en enda ansågs rimligen överflödigt.656 

 Att genom sammanslagning av mindre gårdar skapa en stor var egentligen ingen-

ting nytt, men fenomenet kan ändå sägas ha blossat upp under 1800-talets andra 

hälft, och skiljer sig från tidigare exempel just genom att det var bönder som stod för 

det. På 1700-talet stod adeln för sammanslagningarna.657 I byn Törunda i Dingtuna 

socken lades tre av fyra gårdar i slutet på 1700-talet i sambruk av ägaren Anders 

Jansson i Törunda, och förblev sedan i sambruk. Det är det första belägget jag har 

för att en bonde på så vis bildade en ny helhet. Erik Andersson i Skysta gjorde om-

kring 1820 samma sak. Ungefär samtidigt bildades Skällby gård av en jordbrukare 

med osäker ståndstillhörighet, och redan tidigt gjordes försök till att marknadsföra 

gården som en enhet. Mälby gård i Hubbo, delvis säteri, utökades vid 1800-talets 

mitt med ett par gårdar. Samma sak gäller Råby gård i Dingtuna.658 I vissa fall fanns 

potential för en sammanslagning av denna typ, utan att det skedde. Bonden Johan 

                                                           
653 Mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 
654 Kempe m. fl. 1915, s. 71. 
655 Denna nya bebyggelse är fortfarande påtaglig i bygden. Som tydliga exempel tjänar 

Skogsta i Dingtuna, Horn i Rytterne och Säby gård i Säby. Jfr: Svenska gods och gårdar 

1940, berörda socknar. 
656 Vid laga skifte i byn Löpdal kring 1870 ålades två gårdar utflyttningsskyldighet, men 

eftersom de kort därpå fick samma ägare bebyggdes bara en av de båda tilltänkta tomterna. 

Den nya gården fick egen infartsväg från landsvägen och förlorade därmed all koppling till 

byn utom namnet. Karta och protokoll rörande byn Löpdal, 1871, i Lantmäterimyndighetens i 

Västmanlands län arkiv (VSA), handl. 19-SÄB-72, reproducerad av Lantmäteriet på: etjans-

ter.lantmateriet.se/historiskakartor. Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Säby 

1855−1885 (se bilaga 1). 
657 Lagersberg i Rytterne bildades genom sammanslagning av gårdarna i byn Gårdesta, och 

uppkallades efter adelsmannen som gjorde det. Wrangel 1886, s. 186−189. 
658 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1870 (se bilaga 1). 

Om marknadsföringen av Skällby, se avsnitt 9.2. Vad gäller bebyggelsen är det svårt att säga i 

vilken mån de ursprungliga gårdarna behölls. Vid Råby nybyggdes huvudgården 1871, men 

underlydande gårdars bebyggelse behölls; de sistnämnda beboddes perioden ut. Larson 1962, 

s. 24. Mantalslängder för Dingtuna 1870−1900 (se bilaga 1). 
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Jonsson i Svånö hade vid 1800-talets mitt väldigt mycket jord, men bildandet av en 

stor gård uteblev, sannolikt eftersom hans olika gårdar inte gränsade till varandra.659 

 Vissa av dessa nybildade gårdar togs upp i ortsbeskrivningarna, andra inte. De 

var i regel för nya för att sticka ut i bänkdelningar. Här spelade människors sociala 

status roll. Forsby och Amsta nämns i ortsbeskrivningarna tillsammans med adliga 

namn som under perioder funnits på respektive gård. Skysta och Törunda nämns 

aldrig, och de hade alltid tillhört bönder. Åkesta i Skultuna socken, som var en av de 

få bondgårdar som varit stora redan på 1700-talet, ägdes av medlemmar ur en och 

samma mjölnarsläkt under hela perioden, men sedan en av dessa mjölnare vid 1800-

talets mitt avsevärt snyggat till gården förekommer den i varenda ortsbeskrivning.660 

6.5.5 Gården i stordrift 

Stordriften ersatte under perioden successivt landbosystemet vid bygdens gods och 

mindre herrgårdar. Redan i slutet på 1700-talet fanns emellertid tendenser till stor-

drift hos bönderna. Det är svårt att säga huruvida en modern, kapitalistisk intention 

låg bakom de tidigaste exemplen på sammanslagning av bondgårdar. Med tiden 

börjar dock de nybildade enheterna framställas annorlunda, exempelvis genom att de 

fick plats i ortsbeskrivningar − dock aldrig i bänklängder. Av ortsbeskrivningarna 

framgår att det fanns annat än jordvärdet som meriterade dessa nya gårdars plats där, 

vilket tyder på att rika bönder mindre och mindre lät sig begränsas av vad som var 

allmogemässigt och inte. 

 Undersökningen av stordrift sätter även de tidigare i avhandlingen diskuterade 

titlarna possessionat och godsägare i en ny dager, eftersom bruket av dessa inte 

sällan sammanföll med stordriftstendenserna. Jag talar ovan om possessionater och 

godsägare som Frans Schartau i Forsby, Per Adolf Thunberg i Mälby och Carl Arvid 

Andersson i Hamre; de hade alla varsina stora jordegendomar, bildade genom an-

tingen sammanslagning av mindre gårdar eller utbrytning ur gods. 

6.6 Gårdens krona 

Då grefve Karl Ulrik Ridderstolpe tillträdde fideikommisset var Vikhus’ 
gamla corps de logis visserligen bristfälligt, men hade med föga kostnad kun-
nat återställas i sitt forna skick; ehuru grefve Ridderstolpe ej bebodde gården, 
beslöt han likväl att uppföra en ny hufvudbyggnad och omkring 1820 tillkom 
det nuvarande rödfärgade 2 vånings trähuset. Detta grefve Ridderstolpes 
byggnadsföretag lär dock hafva förestafvats mera af en önskan att under svåra 

                                                           
659 Mantals- och taxeringslängder för Hubbo och Rytterne 1855−1870 (se bilaga 1). 
660 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 

Erixon 1921, s. 548f. Monica Odelberg, Från Kvarngården till Stjärnstugan. Om Åkesta i 

Skultuna socken och dess innehavare åren 1778 till 1967 (Stockholm: 2002). Se även bilaga 

5. 
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år gifva fattige arbetare sysselsättning och förtjenst än i mening att åstad-
komma ett arkitektoniskt mästerverk; denna vackra tanke torde i ej ringa mån 
ursäkta den brist på smak, som utvecklats vid byggnadens uppförande.661 

 

Gårdens utseende var en viktig statussymbol i agrarsamhället. Husens storlek, stil, 

färg m.m. hade förmågan att förmedla en bild av såväl gården i sig som dess inneha-

vare, inte minst ifråga om stånd.662 Wrangel visar med sitt omdöme över Vikhusnäs 

att detta kunde göras på olika sätt: inte bara genom att följa ett stilmode, utan också 

genom att till exempel visa medmänsklighet. Gårdens huvudbyggnad, det jag kallar 

manbyggnad, hade den viktigaste representativa rollen av gårdens hus. Det var där-

för Wrangel ägnade den uppmärksamhet i sin bok, och det är därför jag gör det här. 

Det finns mig veterligen bara ett källmaterial från perioden 1780−1900 som helt och 

hållet återger all bebyggelse av detta slag, nämligen bokföringen av den lyxbeskatt-

ning på fönster som genomfördes i samband med mantalsskrivningen för åren 

1790−1809. För perioden därefter har jag behövt gå till många olika källor, som inte 

är heltäckande. Representativiteten i materialet är därför bristfällig, men bara ur 

kvantitativ synpunkt. Detta avsnitt ska därför ses som ett påvisande av exempel på 

bebyggelse, belägg för vad som faktiskt var möjligt, snarare än som en fullständig 

bild över hur bygdens bebyggelse såg ut. 

 Fönsterskatten var en lyxskatt. Att döma av reglerna var det emellertid inte fönst-

ret i sig som betraktades som lyx, utan snarare utrymmet bakom. Fönster fanns näm-

ligen i stor utsträckning vid de utrymmen som var förknippade med vila och repre-

sentation, och att ha sådana utrymmen kunde betraktas som lyx. Varje fönster be-

skattades för något av två möjliga belopp. Det högre gällde bara ståndspersoner, och 

då undantaget arbetsutrymmen som exempelvis kök samt flyglar, vindsrum och 

andra utrymmen som inte användes till ren representation eller vila. Det lägre an-

vändes för alla andra fönster, det vill säga allmogens samtliga och ståndspersoners 

icke representativa.663 I mantalslängderna för åren 1790−1809 kan man med fönste-

rangivelsernas hjälp för varje hushåll någorlunda avgöra i vilken mån man kan tala 

om manbyggnader. 

 Jag har gått igenom den sista fönsterbeskattningen för Västeråsbygden. Den 

gjordes efter uppgifter insamlade i slutet av år 1808. 1 073 hushåll, varav 724 be-

suttna och 349 obesuttna, har i mantalslängden beskattats för fönster. Bland de obe-

suttna hade en stor majoritet två fönster, elva hushåll mellan fyra och sex. Bland de 

sistnämnda fanns lägre tjänstemän som klockare och skogvaktare. De besuttna taxe-

rades för mellan ett och 238 fönster.664 De flesta bondehushåll hade två till sex föns-

                                                           
661 Wrangel 1886, s. 167. 
662 Jfr: Andersson 2009, s. 112f. 
663 Sweriges Rikes Ständers Bewillning. För innewarande År 1789 och the påföljande åren, til 

nästa Riksdag; Gjord och samtyckt wid Riksdagen I Stockholm then 28 April 1789. (Stock-

holm: 1789). 
664 Det höga antalet 238 avser dock samtliga fönster vid Skultuna bruk. 
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ter, och hushåll med uppåt nio−tio fönster var relativt sällsynt. Över denna siffra 

återfinns i princip samma gårdar som jag ovan benämner herrgårdar.665 

6.6.1 Stugor och karaktärsbyggnader 

Den centralsvenska gårdstypen, som var den dominerande i Västeråsbygden i början 

av den undersökta perioden, bestod av två delar: mangård och ladugård.666 Mangår-

den innehöll utrymmen för människorna och ladugården utrymmen för djuren. Det 

torde kunna anses etablerat att manbyggnaden i den förmoderna bondgården var det 

hus i mangården som innehöll stugan, det vill säga det utrymme som var försett med 

spis och som därför fungerade som matlagnings- och sovplats.667 Jag vill justera 

denna bild. En genomgång av syneprotokoll över Uppsala universitets gårdar i Väs-

teråsbygden 1747 visar att de olika husen hade de funktioner som tillskrivs dem i 

tidigare forskning, men det framgår också av sammanhanget att det är problematiskt 

att överhuvudtaget tala om hus. Uppställning och benämningar visar att det var stu-

gan som var den primära bebyggelseenheten, medan eventuella sammanhängande 

utrymmen, exempelvis kammaren, var andra enheter under samma tak.668 Protokol-

len ger rentav intrycket av att stugan som utrymme var underordnad spisen. Ibland 

fanns ännu en stuga, vanligen i så fall utan spis.669 Den kunde sommartid användas 

som festlokal.670 Synsättet bekräftas i 1734 års lag, där samhörigheten inom taklaget 

markeras med ordet ”med”: 

I mangården skola wara stufwa med förstufwu och kamar, så ock gästestufwa, 
ther gården så stor är, kellare [---] Tarfwar bonde flera hus; bygge sig til lä-
genhet thet bästa han gitter.671 

 

Jag hävdar alltså att det på gängse bondgård vid denna tid strängt taget inte existe-

rade några manbyggnader. Jag vill poängtera att mina resultat inte på något vis skil-

jer sig från tidigare forskning när det kommer till de konkreta, fysiska föremål som 

                                                           
665 Mantalslängd för Badelunda 1809, 19/11 1808, för Barkarö 1809, 24/11 1808, för Ding-

tuna 1809, 28/11−29/11 1808, för Hubbo 1809, 16/11 1808, för Irsta 1809, 21/11 1808, för 

Lilla Ryttern 1809, 16/11 1808, för Skultuna 1809, odat., för Stora Ryttern 1809, 16/11 1808, 

för Svedvi 1809, 4/11 1808, för Säby 1809, 5/11 1808, i Kammararkivet (ULA), mantalsläng-

der för Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 
666 Ett alternativ till termen ladugård är fägård, men eftersom ladugård tycks ha varit gängse 

benämning i Västeråsbygden ansluter jag mig till Ulväng, som använder denna term. Ulväng 

2008, s. 99. 
667 Ulväng 2005, s. 205f. 
668 Räntkammararkivet (UUA), vol. FIIad:3, synehandlingar 1746−1747. 
669 T. ex. Syn över Frändesta akademigård, 18/5 1747, i Räntkammararkivet (UUA), vol. 

FIIad:3, synehandlingar 1746−1747. 
670 Ulväng 2004, s. 205. 
671 Sveriges rikes lag. Gillad och antagen på riksdagen år 1734 (Stockholm: Institutet för 

rättshistorisk forskning, 1984), s. 63 (Byggningabalken 2:1). 
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byggnaderna utgjorde med sina väggar, spisar och tak, utan att det är bilden av en 

avgränsad manbyggnad som måste slopas. Det är till exempel sedan tidigare känt att 

olika stugor inom samma taklag ofta hade olika ålder, men de framställs i forskning-

en ändå som en gemensam enhet, en parstuga.672 

 Under gustaviansk tid förändrades situationen. Byggnadsskicket behövde inte 

nödvändigtvis ha förändrats det minsta, men synen på mangården förändrades. Istäl-

let för att till exempel två stugor och en kammare delade tak talar protokollen om en 

stugubyggning eller mangårdsbyggning, uppdelad i flera rum. Först här kan man se 

en föregångare till dagens bostadshus, där det är den avgränsade byggnadskroppen 

som står i fokus, inte det enstaka utrymmet eller funktionen.673 Genom att även i 

språket samla spisen och festlokalen i samma enhet tog man ett stort steg i riktning 

mot den representativitet som en minoritet av gårdarna sedan lång tid tillbaka ägde i 

karaktärsbyggnaden. Termen karaktärsbyggnad är inom forskningen förknippat med 

militieboställen, eftersom den användes i syneprotokoll och typritningar.674 Karak-

tärsbyggnaden var en fullvärdig byggnadsenhet, stor nog att rymma allt det som 

behövdes när den i huset boende inte nödvändigtvis skulle ha att göra med resten av 

gårdens hus. Dalin definierar ”karaktersbyggnad” som ”Hufvudbyggnad vid en väl 

bebyggd landtgård”.675 Utrymmet kring spisen var inte en stuga, utan ett kök, och 

köket var underordnat huskroppen, som ett rum av flera. Dessutom fanns spisar eller 

andra uppvärmningsanordningar även i andra rum. Karaktärsbyggnaden var inte en 

praktiskt syftande konstruktion som skulle hålla så länge den höll; den fanns för 

bekvämlighetens och representativitetens skull och skulle hålla så länge den kunde 

visa omgivningen att den huserade en förnäm person. Från utsidan skilde den sig 

från stugan genom att den var större, men ofta också genom att exempelvis vara 

rödfärgad, ha två skorstenar istället för en och vara prydd med brutet tak eller säte-

ritak istället för stugornas sadeltak. Hela mangården låg dessutom i regel en bit bort 

från ladugården, och det fanns större utrymme för trädgård.676 

                                                           
672 Jfr: Ulväng 2004, s. 206−207. 
673 Ibland används även ordet våningsbyggnad, t. ex. i: Av- och tillträdessyn över Ekeby 

mönsterskrivarboställe, 15/9 1817, i Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv (ULA), lands-

kontoret, vol. GVIcc:1, handlingar rörande Livregementets grenadjärkårs boställen, 1800-

talet. 
674 Se t. ex. Fredrik Thisner, Indelta inkomster. En studie av det militära löneindelningsverket 

1721−1833 (Uppsala: Uppsala universitet, 2014), s. 180ff. 
675 ”Karaktersbyggnad”, i Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin, bd 1 (Stockholm: eget 

förlag, 1850−1853), s. 812. 
676 Om denna typ av bebyggelse, se t. ex.: Åke Nisbeth, ”Herremannens hus”, i Svenska hus. 

Landsbygdens arkitektur − från bondesamhälle till industrialism (Stockholm: Carlsson Bok-

förlag, 1995). Ulväng 2008, s. 160ff. 
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Karaktärsbyggnad var under 1600-talet ett krav för adelsmannen att få göra sin hu-

vudgård till säteri.677 Det var ännu i början av 1800-talet krav på att karaktärsbygg-

nad hölls för att så kallade berustade säterier skulle få behålla säterifriheten.678 När 

indelningsverket på 1600-talet organiserades och vissa berustade säterier anslogs till 

militieboställen överfördes begreppet till detta område. 

Alle Regements-Officerare-Boställen hafwa Säterisfrihet, och å dem är gärna 
Caracters-bygnad. För Compagnie-Officerare är wäl också wiss Caracters-
bygnad föreskrifwen, men de som en sådan icke hafwa, erhålla i det stället 
Inqvarterings-penningar af Reserve-medlen, dock är Innehafwaren answarig 
för en efter Hemman-talet proportionerad bygnad å Man- och Ladugårdshus, 
olika bättre än Bonde-bygningar.679 

 

Citatet visar två saker: För det första framgår att kravet på karaktärsbyggnad inte 

alltid följdes. För det andra jämförs denna typ av bebyggelse med, och skiljs från, 

bondens. I kontrast till officers- gällde för kaplansboställena: ”Å Capellans-Bohl äro 

                                                           
677 Om säterier, se t. ex.: Sundberg 1993, s. 58ff. 
678 Nyström 1806, s. 125. 
679 Nyström 1784, s. 113−114. 

Figur 9. Exempel på äldre karaktärsbyggnad vid herrgård. Bysingsberg i Dingtuna 

socken 1981. Huset är betydligt större än en stuga och försett med säteritak. Foto: 

Okänd, Västmanlands läns museum. 
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ej flere hus föreskrifne at byggas, än för Hemman i allmänhet [...]”680 Lagen stad-

gade viss bebyggelse − karaktärsbyggnad förväntades inte − vid vilken gård på lan-

det som helst.681 Motsatsförhållandet mellan karaktärsbyggnaden och allmänhetens 

byggnadsskick visas ytterligare i samme författares beskrivning av civila boställen. 

Hwarje Häradshöfdinge har bordt få ett Boställe, hwars Ränta besteg sig til 50 
Daler Silfwermynt. Så wäl därå, som å den mindre Betjeningens Boställen, är 
någon wiss Caracters-bygnad icke föreskrifwen, utan beror sådant på hwarje 
Boställes beskaffenhet och hemmantal, så at bygnaden præsteras för så många 
hemman, som de äro, af hwilka gården består, och hwad å en bygnad icke be-
höfwes, fullgöres å en annan, hwaraf följer at Husen både til Man- och Ladu-
gård böra blifwa ansenligen bättre än Bonde-hus.682 

 

En genomgång av bevarade syneprotokoll från boställen i Västeråsbygden visar att 

kyrkoherdar samt regements- och kompaniofficerare nästan alltid hade karaktärs-

byggnader. Kaplaner, underofficerare och länsmän saknade dock karaktärsbygg-

nad.683 Vid vissa större boställen saknades karaktärsbyggnad, men där uppförde 

innehavaren en privat sådan, som sedan genom köp gick från innehavare till inneha-

vare.684 

 Parstugor och de mindre enkelstugorna, med andra ord de manbyggnader som 

inte fysiskt utan endast ifråga om synsätt skilde sig från 1700-talets stugusystem, 

förekom perioden ut, och inte bara på de allra minsta gårdarna. Det är svårt att svara 

på huruvida denna byggnadstyp kan sägas ha varit standard så sent som år 1900. 

Sigurd Erixons redogörelse för bebyggelsen i Skultuna socken visar prov på en 

mängd hus av detta slag som existerade ännu 1921, men med tanke på att yngre hus i 

mångt och mycket förbises är det svårt att få en bild av i vilken mån de domine-

rade.685 I Lagunda härad i Uppland, vars utveckling ifråga om manbyggnader är 

mycket lik Västeråsbygdens, var enkel- och parstugorna år 1900 vanliga men i mi-

noritet gentemot yngre och större manbyggnader.686 

                                                           
680 Nyström 1784, s. 141. 
681 Sveriges rikes lag. Gillad och antagen på riksdagen år 1734 (Stockholm: Institutet för 

rättshistorisk forskning, 1984), s. 63 (Byggningabalken 2:1). 
682 Nyström 1784, s. 124. 
683 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv (ULA), landskontoret, serierna GVIc-e, handling-

ar rörande militära, ecklesiastika och civila boställen 1637−1882. 
684 Vid häradshövdingebostället Åsby i Rytterne uppfördes exempelvis en stor karaktärsbygg-

nad senast på 1780-talet. Laga av- och tillträdessyn vid häradshövdingebostället Åsby, 19/6 

1789, i Snevringe häradsrätts arkiv (ULA), vol. AIII:3, Protokoll vid extra förrättningar 

1788−1800. 
685 Erixon 1921. 
686 Ulväng 2004, s. 210−211. 
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6.6.2 Herrgårdar 

Bygdens herrgårdar hade redan vid periodens ingång tydliga karaktärsbyggnader. 

Vid Brunnby, Gäddeholm och Tidö fanns sedan länge stenhus, och vid Fiholm lät 

baron Ridderstolpe uppföra ett åren 1772−1773.687 Under 1780- och 1790-talen 

byggdes stilenliga envåningshus vid bland annat Stensjö och Fiholms änkesäte 

Giresta.688 Vid många gårdar höll man emellertid fast vid de gamla trähusen från 

1700-talets början och tidigare.689 Dessa hus var alltid ståndsmässigt byggda, verk-

liga karaktärsbyggnader, men i åtminstone ett fall var huset så förfallet att det inte 

kunde bebos.690 I början av 1800-talet blev det vanligare att nya karaktärsbyggnader 

vid herrgårdar byggdes i två våningar.691 Vid Stockumla i Dingtuna tog man till ett 

annorlunda knep. Den gamla manbyggnaden, som fortfarande står kvar, torde av 

stilen att döma ha uppförts i slutet av 1700-talet. Brukspatron Johan Magnus Schen-

ström på Ramnäs bruk köpte gården omkring år 1800, sannolikt 1799.692 Han var 

aldrig skriven vid Stockumla, men valde ändå att kosta på gården ny bebyggelse. En 

brandförsäkring av år 1810 visar att han då nyligen låtit uppföra en köksbyggnad 

mittemot samt företagit följande byggnadsprojekt. 

En Korsverks Byggnad: I stället för Corps de Logis, eller i fonden af gården, 
48 alnar från flyglarne N

o
 1 och 2, innom få år upförd, beklädd med brädor 40 

al
r
 lång och 16 al

r
 bred, 9 ½ alnar hög åt gården, och 5 al

r
 hög åt baksidan, 

målad med oljefärg, som föreställer 2
ne

 wåningar, samt flere fenster och 
decorationer, och gör för anseendet och prydligheten emot gården, en ganska 
god werkan.693 

 

Brukspatronen hade alltså gjort om den gamla manbyggnaden till flygel och som ny 

manbyggnad uppfört en kuliss. Det falska tvåvåningshuset hade fronton med funge-

rande urverk, och inhyste bland annat hemlighus.694 Det är idag rivet, men båda 

flyglarna står kvar. Stockumla är ett exempel på att en gårds manbyggnad inte nöd-

vändigtvis fungerade som bostad, utan att dess främsta syfte var representativiteten. 

 Efter gustaviansk tid finns inte lika många exempel på nybyggnationer vid herr-

gårdar, och med tanke på att källmaterialet är mer omfattande ju längre fram i tiden 

                                                           
687 Wrangel 1886, s. 125. Grau 1904, s. 250−251, 307. Huset i Tidö är anmärkningsvärt 

mycket större än någon annan manbyggnad i Västeråsbygden och går numera under namnet 

Tidö slott. 
688 Ritning över Giresta, ca 1787 (privat ägo). Wrangel 1886, s. 128−129 (bild), 133−134. 
689 Dessa står i flera fall kvar, t. ex. vid Bysingsberg och Gillberga. Jfr: ”Dingtuna” 1978, 

s. 16, 23. 
690 Erixon 1921, s. 512−513. 
691 T. ex. Grävlinge och Hagbyholm i Irsta. Svenska gods och gårdar 1940, s. 295−297. 
692 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12b, husförhörslängd 1795−1804, s. 379. 
693 Brandförsäkring nr 07936, 20/10 1810, i Brandförsäkringsverkets arkiv (Cnh), brandför-

säkringar 1782−1930, reproducerade av SVAR. 
694 Brandförsäkring nr 07936, 20/10 1810, i Brandförsäkringsverkets arkiv (Cnh), brandför-

säkringar 1782−1930, reproducerade av SVAR. 
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man kommer innebär detta sannolikt att färre herrgårdar nybyggdes. Det finns emel-

lertid några få undantag, av vilka det ovan nämnda Forsby är det viktigaste för denna 

undersökning. När byn Forsby och kringliggande gårdar i Skultunagodset kring år 

1820 lades i gemensam stordrift, skapades en väldigt stor brukningsenhet. Det ny-

bildade lilla godset kom i händer på ståndspersoner, och i ljuset av denna kombinat-

ion är det inte så konstigt att huvudgården snart nog försågs med ståndsmässig be-

byggelse, i form av ett stort tvåvåningshus.695 Redan 1839 − huset uppfördes på 

1830-talet − klassificerades Forsby som herrgård på Generalstabskartan.696 På de få 

övriga herrgårdar som fick nya manbyggnader under 1800-talet ersattes endast 

äldre.697 Det mest utmärkande draget hos herrgårdarnas nya manbyggnader var att 

det brutna taket ersattes av sadeltak.698 

6.6.3 Bönder med karaktärsbyggnad 

Dalins definition av herrgård, som jag citerar ovan, visar att det så sent som på 1850-

talet fanns en tanke om att viss bebyggelse var ämnad för ståndspersoner. Den på 

byggnader överförda distinktionen mellan bonde och ståndsperson framträder tydligt 

i följande annons ur Post- och Inrikes Tidningar från 1825. 

Sjelfwa Säteriet är bebyggt med Boningshus för Bönder och nödige Ladu-
gårdshus, och å lägenheten Sjöborg, hvarintill går en större insjö, äro uppförde 
ett Corps de Logis för Ståndspersoner, twå flygelbyggningar, Ladugård, Stall, 
Wagnbod samt nödige uthus.699 

 

Det rör sig här om en försäljningsannons, och det är därför viktigt att komma ihåg 

att det torde ha legat i författarens intresse att framhäva ståndsmässigheten. Det 

intressanta är dock att man skiljer på byggnader genom att hänvisa till människors 

sociala status. Det var knappast förbjudet för bonden att bo vid ”lägenheten Sjö-

borg”, inte heller för ståndspersonen att slå sig ner vid ”Sjelfwa Säteriet”. I vilken 

utsträckning ståndspersoner i Västeråsbygden bebodde gårdar som kunde anses 

bebyggda för bönder är svårt att säga säkert, men inom tätgruppen kan det endast 

beläggas för sådana statstjänstemän som hade mindre boställen och bodde där. 

Länsmans-, underofficers- och komministerboställena var, som jag nämner ovan, i 

regel inte särskilt ståndsmässigt bebyggda, men i dessa fall torde bebyggelsen just 

därför ändå ha motsvarat förväntningarna på denna typ av ståndspersoner. Det är 

                                                           
695 Erixon 1921, s. 504. 
696 Se bilaga 5. 
697 Se t. ex.: Wrangel 1886, s. 167. Elisabeth Westerdahl, Enskild väg Kusta. En västman-

ländsk herrgårdsresa genom 1900-talet (Västerås: Kusta säteri, 2009), s. 24. I vissa fall bygg-

des äldre hus om i ny stil. Se t. ex. Wrangel 1886, s. 128−129 (bild), 133−134. 
698 Jfr: Svenska gods och gårdar 1940, s. 295−298. 
699 Annons rörande försäljning av säteriet Ölsåkra i Kronobergs län, Post- och Inrikes Tid-

ningar 28/11 1825. 
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lättare att säga något om i vilken mån bönder bebodde hus som var ämnade åt 

ståndspersoner. 

 I byarna Tibble och Vångsta i Badelunda respektive Dingtuna socknar fanns 

under perioden gårdar som var högt taxerade och redan tidigt försedda med karak-

tärsbyggnader. Båda gårdarna inhyste adel vid 1700-talets slut.700 Ändå förekommer 

de inte i en enda ortsbeskrivning. Gården i Tibble övertogs av en bonde 1801, går-

den i Vångsta 1839, men sådana köp förhindrade i regel inte förekomsten i dylika 

verk.701 En rimlig förklaring till detta är att gårdarna låg i byar, och därför inte pas-

sade in i den moderna, individualistiskt färgade bild som ortsbeskrivningarna för-

medlar. Vångstagården nybyggdes senast 1816, men sannolikt i slutet på 1700-talet, 

på en höjd utanför byn.702 I ett syneprotokoll av år 1870 beskrivs ett stort tvåvå-

ningshus och ett par flyglar.703 Den manbyggnad som än idag står kvar på Tibble-

gården förekommer i en annons i Post- och Inrikes Tidningar 1788: 

Den 21 innew. November, blifwer friwillig Auction på Tibble Skatte Rusthåll, 
under N:o 23, Lif-Regementet och Öfwerste-Lieutenantens Compagnie, be-
lägit i Westmanland och Badelunda Sokn [...]; åbyggnaden är i godt stånd, 
Caracters-byggnad under spåntak med 13 rum, ny. Sedan alla sorter nödiga 
hus, med goda källrar och iskällare, trägården stor med fruktträn, och gifwer 
årligen omkring 100 lisp. tobak [...]704 

 

Att gården de närmaste decennierna inte förlorade sin glans visas av att den i sam-

band med laga skifte 1849 hade ”Boningshus i twå wåningar, innehållande fjorton 

rum och twå förstufwor, under tegeltak”, ”stor trädgård med många och dyrbara 

fruktträd och bärbuskar jemte andra planteringar, och intill trädgården en wacker 

park”.705 

 Tibble och Vångsta tillhörde tidvis särskilt intressanta jordbrukare. Tibble köptes 

1801 av bonden Anders Isaksson Norberg, den ende bonden i Sverige som instiftat 

                                                           
700 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängder 1796−1805, s. 145. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12b, husförhörslängder 1795−1804, s. 414. 
701 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängder 1796−1805, s. 145. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16b, husförhörslängder 1835−1845, s. 353. 
702 Karta över Vångsta, 1816, i Lantmäterimyndighetens i Västmanlands län arkiv (VSA), 

handl. 19-DIN-116, reproducerad av Lantmäteriet på: etjans-

ter.lantmateriet.se/historiskakartor. Karta över Vångsta, i Västmanlands län arkiv (VSA), 

handl. 1877, 19-DIN-193. 
703 Paul Larsson, ”Syn å Wångsta”, opublicerad uppsats (odat.), s. 12f., i Dingtuna kyrkoarkiv 

(ULA), vol. PII:1, Historiska anteckningar 1942−1981. 
704 Annons rörande försäljning av Tibble i Västmanlands län, Post- och Inrikes Tidningar 

17/11 1788. 
705 Laga skiftes-protokoll, 1/10 1849, i Lantmäterimyndighetens i Västmanlands län arkiv 

(VSA), handl. 19-BAD-119, reproducerad av Lantmäteriet på: etjans-

ter.lantmateriet.se/historiskakartor. 
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ett fideikommiss.706 Sedan han som änkeman donerat sin förra gård med fideikom-

missrätt till sin vuxna son Gustav, hade han gift om sig med sin hushållerska och 

blivit far en gång till, så köpet av Tibble var ett sätt att trygga den nye sonens fram-

tid. Innehavet av Tibble tycks inte ha påverkat Anders status av att vara bonde, men 

hans änka skrevs senare med statusepitetet madame i husförhörslängden.707 Tibble 

ägdes senare av en rik nämndeman vid namn Erik Ersson, vars allmogemässiga 

sociala status aldrig tycks ha varit ifrågasatt.708 Vångsta brukades i början av 1800-

talet av Gustav Vilhelm Hedin, en av de ståndspersoner som i brist på tidigare inne-

havd position benämndes sekreterare.709 Kring 1840 ägdes och brukades gården av 

bonden Johan Fredrik Fredriksson, måg till Erik Ersson i Tibble och tidigare bonde-

riksdagsman, men representerande bönder i Uppland. Det fanns alltså en anknytning 

mellan dessa på flera sätt likvärdiga gårdar. 

 Tibbleböndernas bouppteckningar visar att de inte använde sin karaktärsbyggnad 

på det sätt den byggts för. Anders Isaksson och Erik Ersson hade båda en hel del 

inventarier i sina dödsbon, men när det kommer till möbler och dylika saker som hör 

                                                           
706 Carl Mikael Carlsson, ”Filio Unico Moesta Mater. En landsman för 200 år sedan”, i Väst-

manlands-Dala nations skriftserie, bd 18 (Uppsala: Västmanlands-Dala nation, 2014), s. 217f. 

En genomgång av boken Svenska fideikommiss, som tycks vara heltäckande på området, 

visar att Anders Isakssons Gumlösa i Uppland är det enda fideikommiss som instiftats av en 

bonde. Segerstråle 1981. 
707 Carlsson 2014, s. 217ff. 
708 Jfr: Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 1824−1833, s. 216. 
709 Se avsnitt 9.1. 

Figur 10. Tibble storgård i Badelunda socken ca 1900. Gåramålning av Hed Olof 

Olsson, privat ägo. Foto: Gustaf Widell. 
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hemma i bostaden, så var beståndet tämligen knapert.710 I Eriks bouppteckning 

nämns bland annat ”Öfra rummet” och ”Bränvinskammarn”, vilket dels tyder på att 

det inte var så mycket av övervåningen som användes, dels att åtminstone ett rum i 

karaktärsbyggnaden användes för verksamhet som i annat fall hade skett i en annan 

byggnad. Det jag vill komma till är att Erik Ersson i Tibble visar prov på att ha ett 

kapital som potentiellt sett skulle kunna vara ståndsmässigt − en karaktärsbyggnad − 

och samtidigt ekonomisk förmåga nog för att göra det ståndsmässigt, men ändå 

använde kapitalet ifråga för praktiskt, allmogemässigt arbete. 

 Bönderna i Tibble och Vångsta var inte ensamma i sitt stånd om att ha manbygg-

nader som inte var anpassade för bönder. Ryttmästarbostället Hallsta i Dingtuna 

beboddes under i princip hela 1800-talet av arrenderande bönder, och där fanns en 

karaktärsbyggnad från 1780-talet med brutet tak och den på sex utrymmen delade 

plan som karakteriserade mindre karaktärsbyggnader både vid herrgårdar och bostäl-

len. Huset var emellertid vanskött, beboddes inte, och stod vid 1800-talets mitt end-

ast kvar för att källaren därunder behövde ett vindskydd.711 Arrendatorn Anders 

Nilsson på Brunnby säteri hade en ståtlig gårdsanläggning, men huserade själv i en 

flygel.712 

 Det finns alltså exempel som tyder på att bönder under 1800-talets första hälft, 

trots att de hade tillgång till karaktärsbyggnader, ändå inte använde dem på samma 

sätt som ståndspersoner gjorde. Det ståndsmässiga sättet att bebo en gård, där alla 

bekvämligheter var samlade i ett hus och skilda från arbetsfunktionerna, var alltså 

inte bundet till huset, utan till jordbrukaren som bebodde det. Det finns emellertid 

också exempel på motsatsen. Den tidigare nämnde Nils Jansson i Ingeberga bebodde 

fullt ut den förhållandevis lilla karaktärsbyggnaden, och den bouppteckning som 

1844 upprättades efter hans son Johan Nilsson i Malma listar möbler i tolv rum.713 

Hur de tre generationerna Thunberg på säteriet Mälby bodde har jag inte lyckats ta 

reda på, men de byggnader som finns där idag ger intryck av att vara byggda under 

sent 1800-tal och är, jämfört med andra herrgårdars, förhållandevis små.714 

 Under 1800-talets andra hälft hade det allmogemässiga sättet att bebo karaktärs-

byggnader spelat ut sin roll. Ingenting i bouppteckningsmaterialet tyder på att det 

                                                           
710 Bouppteckning efter Anders Norberg i Tibble, 2/10 1806, Siende häradsrätts arkiv (ULA), 

vol. F II:7, bouppteckningar 1805−1807, s. 241. Bouppteckning efter Erik Ersson i Tibble, 4/1 

1836, i Siende häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:16, bouppteckningar 1833−1836. 
711 Syner över Hallsta, 28/7 1834, 2/7 1840, 25/7 1859, 10/7 1868, i Länsstyrelsens i Väst-

manlands län arkiv (ULA), landskontoret, vol. GVIcc:1−3, handlingar rörande Livregemen-

tets grenadjärskårs boställen, 1800-talet. Ulväng 2004, s. 133, 178. 
712 Bouppteckning efter Anders Nilsson i Brunnby, 11/12 1837, Siende häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. F II:17, bouppteckningar 1837−1842, s. 22. 
713 Bouppteckning efter Nils Jansson i Ingeberga, 9/10 1811, i Siende häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. F II:9, bouppteckningar 1809−1811, s. 408. Bouppteckning efter Johan Nilsson i 

Malma, 26/3 1844, i Siende häradsrätts arkiv (ULA), vol. F II:18, bouppteckningar 

1843−1847, s. 116. 
714 Jfr bilden vid ”Mälby 1” i: Svenska gods och gårdar 1940, s. 268. Där dateras de dock 

annorlunda. 
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skulle finnas jordbrukare som inte bebodde sina manbyggnader fullt ut. Detta är i sig 

ett tydligt tecken på den studerade distinktionens upplösning. 

6.6.4 Bondgårdar 

Från 1820-talet finns belägg för att bönder bebyggt sina bondgårdar med manbygg-

nader som var mer påkostade än parstugor. Nämndemannen Daniel Danielsson i 

Horn byggde år 1820 ett trähus med sexdelad planlösning och brutet tak, en husform 

som var vanlig hos förmögna bönder vid denna tid.715 Erik Norberg i Forkesta bygg-

de kort därpå liknande manbyggnader vid sina gårdar Eriksberg och Åby, och hans 

brorson byggde ett stort tvåvåningshus på sin nybildade gård Skällby.716 Den rike 

bonderiksdagsmannen Erik Andersson i Skysta kan ha byggt gårdens tvåvåningshus 

vid denna tid, och tvåvåningshuset i Amsta ska enligt uppgift vara från 1843, när 

gården ägdes av bonden Anders Ersson.717 I samtliga dessa fall var det fråga om rika 

bönder.718 Ingenting tyder på att dessa nybyggnationer utmanade herrgårdarna sta-

tusmässigt. Endast de Norbergska gårdarna uppmärksammades i ortsbeskrivning-

ar.719 Bänklängderna ändrades inte. Däremot går det att skönja en viss osäkerhet i 

status. Både Horn och Eriksberg förvärvades vid mitten av 1800-talet av jordbrukare 

som vid tillfälle skrevs som possessionater.720 Även ägarna till Skällby och Åby är 

svåra att tillskriva en viss social status av att vara bonde eller ståndsperson.721 Den 

oskarpa gränsen mellan allmogemässig och ståndsmässig bebyggelse motsvarade 

alltså framåt 1800-talets mitt den oskarpa gränsen mellan allmogemässig och 

ståndsmässig social status. 

 En genomgång av samtliga laga skiftes-förrättningar från bygden, samtliga722 

bouppteckningar från Siende och Tuhundra härader 1850−1900 och samtliga gårds-

monografier i Sigurd Erixons Skultuna bruks historia visar att antalet manbyggnader 

                                                           
715 Brandförsäkring nr 14974, 10/8 1827, i Brandförsäkringsverkets arkiv (Cnh), brandförsäk-

ringar 1782−1930, reproducerade av SVAR. Göran Ulväng, ”Godsägarens dilemma − att 

bruka själv eller arrendera ut?”, i Att bruka men inte äga 2014, s. 97. 
716 Se avsnitt 9.2. 
717 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1835−1845, s. 54. Gods 

och gårdar 1940, s. 867. 
718 Daniel Danielsson i Horn är inte med i tätgruppen, men hans bouppteckning visar ett för-

möget hus. Hans måg Adolf Hamnström är med i tätgruppen. Bouppteckning efter Daniel 

Danielsson i Horn, 12/9−13/9 1864, i Snevringe häradsrätts arkiv (ULA), vol. F II:30, boupp-

teckningar 1863−1864, s. 395. 
719 Se bilaga 5. 
720 Adolf Hamnström och Carl Erik Carlsson. Om Hamnström, se bilaga 3. Om Carlsson, se: 

Bouppteckning efter Anders Ersson i Köping, 5/3−6/3 1878, i Köpings rådhusrätts och magi-

strats arkiv, vol. FIIA:32, bouppteckningar 1875−1879, s. 364. 
721 Se avsnitt 9.2. 
722 Endast sådana som bevarats i Siende och Tuhundra häradsrätters respektive arkiv, och 

endast sådana som upprättats med anledning av dödsfall. 
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som var större än parstugor ökade under 1800-talets andra hälft.723 I flera fall inne-

hades de av jordbrukare med social status eller kapital som inte var entydigt all-

moge- eller ståndsmässiga, men många innehavare kan utan tvekan betecknas som 

bönder. Av rumsnamnens disposition i bouppteckningarna framgår att det ofta rörde 

sig om hus med vad Ulväng kallar femdelad planlösning, en byggnadstyp som stor-

bönder använde för att avgränsa sig som grupp.724 Ibland beskrevs också tvåvå-

ningshus. Det finns också exempel på att en ny typ av parstugor, där en liten fronte-

spis tillsammans med utökad storlek gjorde det möjligt att ha rum på vinden, något 

som tidigare krävt brutet tak.725 

 Bönderna närmade sig på detta sätt ståndspersonerna ifråga om byggnadsskick, 

men de låg efter i tid. De nya manbyggnaderna vid bondgårdarna var stora och hade 

samma funktion som karaktärsbyggnaderna haft på 1700-talet, men när de anamma-

des av bönder fanns de inte nödvändigtvis kvar på herrgårdarna. Det brutna taket, för 

att ta ett exempel, blev populärt hos rika bönder under 1800-talets första hälft. På 

herrgårdarna hade det funnits sedan 1700-talet, och de herrgårdar som nybyggdes 

                                                           
723 Bouppteckningarna visar det genom att rummen namngetts, och det då framgår ifall det 

fanns fler rum än bara stuga, kammare och kanske sal. 
724 Ulväng 2004, s. 212f. 
725 Jfr: Ulväng 2004, s. 210−211. Just takformen redogjordes sällan för i laga skiftes-

förrättningar och aldrig i bouppteckningar, men forskningsläge och nuvarande äldre bebyg-

gelse i Västeråsbygden pekar åt samma håll i frågan. Ett exempel på denna nya typ av parstu-

gan finns i Nyby i Dingtuna. Jfr: ”Dingtuna” 1978, s. 35. 

Figur 11. Exempel på manbyggnad av det slag som uppfördes av större jordbru-

kare, oavsett stånd, under 1800-talets andra hälft. Svånö i Rytterne socken 1924. 

Foto: Sven T. Kjellberg, Västmanlands läns museum. 
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under 1800-talet fick i regel istället sadeltak.726 Christer Ahlbergers idé om bönder-

nas förbondeligande av ståndspersoners materiella kultur passar alltså på sätt och vis 

in här, eftersom de valde stildrag som ståndspersonerna lämnat, men den motsatta 

riktningen, att det var fråga om en strävan uppåt, kan inte uteslutas. Att många bön-

der under 1800-talets lopp inredde en sal kan till exempel inte ses som förbondeli-

gande, eftersom salen aldrig övergavs vid herrgårdarna.727 Auktionerna gjorde det 

dessutom möjligt för bönder att i större utsträckning inreda rent representativa 

rum.728 

 Under 1800-talets andra hälft slog en ny stil för manbyggnader igenom både hos 

ståndspersoner och hos rika bönder. Husen liknade den nya typen av parstugor, med 

sadeltak och frontespis, men de gjordes större och fick i regel sexdelad planlösning. 

Det förekom också att äldre hus med annan planlösning byggdes om i den nya sti-

len.729 Vinden var snarare en egen våning än en vind, och markerades i flera fall med 

att en rad mindre fönster fick plats ovanför den nedre huvudvåningens. Skorstenarna 

var alltid flera, eftersom fler rum var uppvärmda. Kring fönster och dörrar gjordes 

dekorationer, ofta i schweizerstil.730 Även manbyggnadernas placering var viktig. 

Den centralsvenska gårdstypen övergavs helt, och manbyggnaden omgavs bara av 

två flyglar, vanligen bodar eller andra enklare byggnader. Till den nya stilen fördes 

alltså flera av den äldre herrgårdens attribut. Det intressanta är att stilen anammades 

av såväl bönder som ståndspersoner, i den mån man för denna tid kan göra en sådan 

uppdelning. Storleken varierade, men stilen var utan tvekan densamma. Det är alltså 

fråga en övergång från skillnad i art till skillnad i grad mellan ståndspersoner och 

bönder, och i viss mån mellan herrgårdar och bondgårdar. 

                                                           
726 T. ex. Brunnby och Kusta i Irsta. Svenska gods och gårdar 1940, s. 295, 298. Jfr: Ulväng 

2004, s. 213. 
727 Gösta von Schoultz, ”Till finrummets historia”, i Fataburen 1950, s. 96f. 
728 Maj Nodermann, ”Heminredning”, i Arbete och redskap. Materiell folkkultur på svensk 

landsbygd före industrialismen, red. Nils-Arvid Bringéus (stad 2003), s. 325, 329. 
729 Se figur 12. 
730 Jfr: Lena Palmqvist, ”Bondebebyggelsen”, i Svenska hus. Landsbygdens arkitektur − från 

bondesamhälle till industrialism (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1995), s. 36−37. Ulväng, 

s. 214. 
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Figur 12. Exempel på manbyggnad av det slag som uppfördes av rika bönder under 

1800-talets första hälft, ombyggd enligt mode för 1800-talets andra hälft. Åby i 

Svedvi socken 1835 (överst) och ca 1900. Fördelningen av rum och gardiner i en 

bouppteckning av år 1835 visar att det är samma byggnad som står kvar där idag. 

Byggnadens stil ca 1900 visar emellertid på då moderna drag, vilket föranlett re-

konstruktionen av hur den såg ut 1835. Tuschteckningar av Johannes Eriksson 

2016. Källa: Bouppteckning efter Erik Ersson Norberg i Åby, 2/11 1835, Snevringe 

häradsrätts arkiv (ULA), vol. F II:16, bouppteckningar 1834−1835, s. 309. Brita 

Söderberg, Släktkrönika I. Norberg-Nordenskiöld, Bruce-de Bruce, Lilliehöök (Vä-

nersborg: 1981), s. 13. 
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6.6.5 Gårdens krona  

Manbyggnaden visar på i princip samma sociala utveckling som stordrift och ortsbe-

skrivningar, från att i form av karaktärsbyggnader vara en angelägenhet för stånds-

personer på herrgårdar, till att anammas av större bönder, som ett sätt för dessa att 

utmana det allmogemässiga. Skillnaden ligger i att manbyggnaden, den avgränsade 

representativa huvudbyggnaden, redan kring år 1800 blev en norm för alla jordbru-

kare, och att två sammanhängande stugor som tidigare setts som två hus, utan minsta 

ombyggnad plötsligt kunde betraktas som ett enda. Det var alltså snarare mer påkos-

tade manbyggnader, det vill säga hus som hade mer gemensamt med karaktärsbygg-

nader än att vara en enhet, som gick hand i hand med stordrift och förekomst i orts-

beskrivningar. 

 Dessa mer påkostade manbyggnader byggdes av bönder redan på 1820-talet, 

sedan många av ståndspersonerna försett sina herrgårdar med ännu ståtligare karak-

tärsbyggnader än vad de haft under 1700-talet. Ståndspersonerna behöll alltså en 

distans till bönderna. Det fanns också bönder som köpte ståndspersonernas karak-

tärsbyggnadsförsedda gårdar. Så sent som på 1830-talet hände de emellertid att de 

inte använde dem på samma sätt, utan istället utnyttjade deras storlek för andra än-

damål. Framåt 1800-talets mitt försvann emellertid denna typ av förbondeligande. 

Under seklets andra hälft slog en ny stil igenom som var gemensam för ståndsperso-

ner och rika bönder. Gränsen mellan allmogemässighet och ståndsmässighet var 

alltså ifråga om bebyggelse i princip utsuddad. 

6.7 Jordbrukaren och gården 

I detta avhandlingens sjätte kapitel visar jag hur gården fungerade som kapital för 

jordbrukaren, men också hur den i sig kunde tillskrivas status som påverkades av 

och påverkade människorna som var kopplade till den. Forskningsfrågan som besva-

ras är: Vilken roll hade gården i skapandet av jordbrukarens sociala status i lokal-

samhället, och på vilket sätt användes jordbrukarens status för att förändra gården? 

När det kommer till hur gårdar framställts, såväl i status, speglad i ortsbeskrivning-

arnas vitsord och bänklängdernas rangordning, som i kapital, speglad i stordrift och 

manbyggnad, skedde ett brott under 1800-talets första hälft. För perioden dessförin-

nan är det ganska lätt att skilja mellan de stora, välbyggda herrgårdarna som tiller-

kändes hög, ståndsmässig status och de små, stugförsedda bondgårdarna som inte 

tillerkändes någon sådan status. Herrgårdarna brukades av ståndspersoner, bondgår-

darna av bönder. Det fanns undantag, men de var få. Efter den gustavianska tidens 

slut upplöstes successivt denna skarpa gräns. Det som föranleder mig att tala om ett 

brott under tidigt 1800-tal är inte att en ny ordning befästes, som gällde perioden ut. 

Snarare inleddes en lång period av ständig utveckling. Denna utveckling tog i stora 

drag följande uttryck. 
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Sedan några få förmögna bönder börjat arrendera eller köpa herrgårdar, hade andra 

förmögna bönder incitament att förvärva mycket jord och slå samman den till en 

enhet, och att bygga manbyggnader på sina gårdar. Detta innebar inte att det blev 

fråga om herrgårdar på det sätt som gällde för ståndspersonernas gamla gårdar. Sna-

rare pressade bondeeliten fram gränserna för vad som var allmogemässigt, samtidigt 

som de utmanade allmogemässigheten i sig. De särskilt välbyggda bondgårdarna 

övergick med tiden till att innehas av personer som titulerades possessionat eller på 

annat sätt visar prov på att inte helt och hållet kunna placeras in i något av facken 

bonde och ståndsperson. Manbyggnaden medförde knappast detta per automatik, 

men det var sannolikt ett symboliskt kapital bland andra som påverkade sättet jord-

brukaren betraktades på. Under 1800-talets andra hälft byggde ståndspersoner och 

rika bönder oftare sina hus i samma stil, om än i olika storlek, vilket tyder på att 

distinktionen mellan bonde och ståndsperson ifråga om bebyggelse, precis som 

ifråga om annat, övergick från en skillnad i art till en skillnad i grad. 

 De flesta herrgårdar ägdes under gustaviansk tid av officerare, brukspatroner och 

andra ståndspersoner av klassiskt, förmodernt snitt. Tiden närmast därefter övergick 

dock fler och fler till ståndspersoner som visserligen höll hårt i sin sociala status, 

men som inte hamnat på landsbygden för att leva av räntor, utan som var intresse-

rade av jordbruket. Dessa tendenser ökade, och under 1800-talets andra hälft hade 

nästan alla ofrälse herrgårdsbrukare genomgått lantbruksinstitut eller haft tjänst 

inom jordbruket. I linje med detta påbörjades på 1820-talet också på allvar landbo-

godsens utveckling mot stordrift. Detta ledde i en övergångsfas till att ett antal större 

gårdar bildades inom godsen. I flera fall såldes dessa, vilket innebar att en herrgård 

och flera nya större bondgårdar bildades. 

Samtidigt som allt detta skedde förändrades inte bänklängderna överhuvudtaget. 

Vad kyrkoplaceringen anbelangar var det redan bestämt vilka gårdar som skulle 

tillerkännas ståndsmässig status och vilka som inte skulle det. Möjligheten för 

ståndspersoner som inte hade sådana gårdar att bli placerade på läktaren medförde 

att behovet av omorganisation inte blev lika akut. Den gamla samhällsordningen 

kunde alltså i viss mån bestå, och de gamla herrgårdarna tillerkändes en status base-

rad på historia. 
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7 Bonden i ståndspersonens revir 

På afton hände mig en obehaglig sak. En afskedad siöman yrkade at ändtel. 
tala med mig, icke nöjd, at som vanligen sker med sådana, få mat i köket. Han 
kallade sig Munktell och var son af en brandvackt i Westerås, som var född i 
Munktorp och jag förr hört hafva tagit sig detta namn. Siömannen tycktes för 
namnets skull hafva rätt at fordra mer än andra och ville ändtel. hafva klädes-
persedlar. Då han trugade mig, at se passet, fann jag, at han endast hade lof 
söka sig tjenst, men i brist derpå, innom 6 vickor bli tagen, såsom lösdrifvare. 
Då jag föreställde honom obilligheten at ströfva omkring med mit namn och 
at passet ej gaf någon rättighet til tiggeri, var han icke svarslös och blef jag 
glad, at komma ifrån honom.731 

 

Detta höstinlägg i prosten Muncktells dagbok visar på flera sätt vilken betydelse 

släktnamnet hade för såväl hög som låg. För sjömannen var det ett sätt att påvisa 

samhörighet med ståndspersoner som prosten, kanske till och med bekräfta eller 

etablera tron om ett släktskap. För prosten var släktnamnet istället en omhuldad 

tillgång, en kvalitetsstämpel, som sjömannen i värsta fall kunde förstöra. 

 I ovanstående fall är det fråga om ett specifikt namn, och dess värde av att vara 

just detta specifika namn. Vid den här tiden var släktnamn, eller liknande former av 

så kallade tillnamn, emellertid ingenting som alla använde sig av. Bland ståndsper-

sonerna var det allmängods, men bland bönderna var det förhållandevis sällsynt. En 

bonde som bar släktnamn kan sägas i detta avseende ha närmat sig ståndspersonerna. 

I detta kapitel visar jag när, i vilken utsträckning och varför bönder antog släktnamn 

och andra tillnamn och hur det påverkade deras sociala status. Frågan som besvaras 

är: Hur påverkades uppfattningen om en distinktion mellan bönder och ståndsperso-

ner i lokalsamhället av att bönder visade prov på ståndsmässigt namnskick? 

7.1 Tillnamn i tidigare forskning 

Det finns en väl etablerad bild inom forskningen av ståndsmässigt kontra allmoge-

mässigt namnskick. Den säger i huvudsak att allmogen fram till 1800-talets början 

bar patronymika och gav sina barn ett förnamn var, för att sedan gradvis anamma 

ståndspersonernas bruk att anta tillnamn och ge sina barn flera förnamn.732 Inom 

                                                           
731 Dagboksinlägg 27/10 1826, i Prosten Muncktells dagbok 3 1995, s. 281. 
732 Carlsson 1971, s. 18−20. Hanssen 1977, s. 412. Gadd 1996, s. 294−295. Arne Jarrick & 

Johan Söderberg, ”Namnskick och individualisering i Stockholm under 1700-talet”, i Männi-
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historieforskningen behandlas namnskick vanligen i artiklar eller kapitel, snarare än 

med hela monografier.733 För de stora undersökningarna står språkvetarna, som när 

det kommer till frågan om social skiktning är starkt inspirerade av ståndsindelning-

en.734 

 Begreppet förnamn är problematiskt, men väl förankrat i forskningstraditionen.735 

Själva termen är i viss mån missvisande, eftersom det som avses inte nödvändigtvis 

står före andra namn.736 Jag ägnar inte denna namntyp någon vidare uppmärksamhet, 

utan nöjer mig med att konstatera att förnamn under hela den berörda perioden torde 

ha haft ungefär samma funktion som idag. Begreppet tillnamn är desto mer väsent-

ligt. Det har flera etablerade omfång, och definieras därför ofta i anslutning till att 

det används. Tvistefrågan är ifall patronymikon och gårdsnamn ska räknas som 

tillnamn eller inte. Det handlar oavsett alltid om personnamn som används utöver 

förnamnet.737 Jag räknar hädanefter inte in patronymika och gårdsnamn i tillnamns-

begreppet. Släktnamn är den typ av tillnamn som går i arv.738 Denna typ kom, inte 

minst i och med den första namnlagen, mer och mer att dominera tillnamnsbestån-

det, för att i namnlagen av år 1982 institutionaliseras i efternamnet.739 Den exakta 

definitionen av släktnamnsbegreppet är omstridd, men jag tolkar tidigare forskning 

som att det råder konsensus kring att det är ett krav att det är ett tillnamn som antas 

av eller tillskrivs en bärare just för att han eller hon är släkt med någon tidigare bä-

rare.740 Patronymikon handlar också om släktskap, men på ett annat sätt: Det bygger 

                                                                                                                                        
skovärdet och makten. Om civiliseringsprocessen i Stockholm 1600−1850, red. Arne Jarrick 

& Johan Söderberg (Stockholm: Stockholmia, 2001), s. 134. Sjöberg 2002, s. 165. Under 

karolinsk tid var det rentav ett önskemål från prästerskapets sida att hålla på denna distinktion 

mellan olika strata. Jarrick & Söderberg 2001, s. 137. 
733 T. ex.: Jarrick & Söderberg 2001. Andersson 2009, s. 203−207. 
734 Märit Frändén, ”Att blotta vem jag är”. Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i 

Sverige 1920−2009 (Uppsala: Institutionen för Nordiska språk, 2010), s. 25. 
735 Gudrun Utterström, Släktnamn. Tillkomst och spridning i norrländska städer (Umeå: 

Skytteanska samfundet (distr.), 1985), s. 11−12. 
736 John Kousgård Sørensen, ”Tilnavne og slægtsnavne. Et diskussionsoplæg”, i Binamn och 

släktnamn. Avgränsning och ursprung, red. Thorsten Andersson (Uppsala: Nordiska samar-

betskommittén för namnforskning, 1974), s. 115. 
737 Se t. ex.: Utterström 1985, s. 11. Eva Brylla, ”Svenskt tillnamnsskick i kvinnoperspektiv”, 

i Personnamn och social identitet, red. Thorsten Andersson, Eva Brylla & Anita Jacobson-

Widding (Stockholm: Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, 1998), s. 229. 

Marianne Blomqvist, Från tillnamn till släktnamn i österbottnisk allmogemiljö (Vasa: 

Svensk-Österbottniska samfundet, 1988), s. 23−24. Gudrun Utterström, ”Släktnamn och 

social identitet − en studie i svensk ståndscirkulation”, i Personnamn och social identitet, red. 

Thorsten Andersson, Eva Brylla & Anita Jacobson-Widding (Stockholm: Kungl. Vitterhets-, 

Historie- och Antikvitetsakademien, 1998), s. 260. Ryman 2002, s. 16−7. 
738 Med ”går i arv” avses naturligtvis inte att den första bäraren måste dö innan den andra kan 

få namnet, utan snarare att namnet mer eller mindre per automatik ges till bärarens barn. 
739 Eva Brylla, Andersson, Pettersson, Lundström och ... Beachman. Om nordiska efternamn i 

sin europeiska omgivning (Uppsala: Bombus, 2009), s. 8−10. 
740 Jfr t. ex.: Utteström 1976, s. 7ff. Blomqvist 1988, s. 22. 
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på att bäraren bär sin fars namn i genetivform med bestämning av huruvida det är en 

son eller dotter, exempelvis Andersson och Andersdotter. Under framför allt 1800-

talets slut stelnade nästan alla patronymika och gjordes om till släktnamn, och där-

med tillnamn, men med samma lydelse som de hade haft som patronymika. Kvinnor 

kunde då ändra ändelsen i sitt patronymikon från -dotter till -son.741 Den annars 

oförändrade lydelsen gör det mycket svårt att avgöra huruvida ett specifikt namn var 

stelnat, och om det ens skett medvetet vid ett visst tillfälle. Gårdsnamnet är ett ort-

namn som lagts till personnamnen för att visa koppling till orten ifråga.742 Dess 

ställning som personnamn är ifrågasatt.743 

 I städerna slog tillnamnen igenom redan på 1600- och 1700-talen.744 Språkveta-

ren Lennart Ryman menar att ståndspersonernas namnskick på landsbygden snarast 

ska ses i ljuset av detta.745 Språkvetaren Gudrun Utterström lägger fokus vid till-

namnets sociala betydelse, men betonar även vikten av geografisk rörlighet. Den 

som kom till ett nytt ställe behövde ett sätt att identifieras på.746 Tillnamnen slog då 

ut gårdsnamnen, som saknade funktion där ingen kände till gården.747 ”I ett statiskt 

agrarsamhälle” fanns inget behov av ett sådant ersättande.748 Inom landsbygdens 

allmoge var tillnamn vanligare hos de obesuttna än hos bönderna. Utterström förkla-

rar detta med att det var ett sätt för egendomslösa att höja sin status, för att öka sina 

chanser i livet.749 Ryman anknyter till detta, men menar samtidigt att de obesuttna 

genom sin rotlöshet hade lättare att identifiera sig med de släktnamnsbärande stads-

borna.750 Arne Jarrick och Johan Söderberg menar att tillnamnsbruk och annat diffe-

rentierat namnskick är en fråga om individualisering.751 De förkastar inte bilden av 

att tillnamn var förknippat med ståndsmässighet, men nedtonar den i ljuset av att det 

inte kostade pengar att ta ett namn, och att det skedde eftersom många lägre ställda 

härmade de högre ställda.752 

 Tillnamnens utformning följde till stor del färdiga mallar. Stelnat patronymikon 

är en sådan mall. En annan är en- eller tvåledat borgerligt tillnamn, ofta bildat av 

naturnamn, t. ex. Lind och Engström. De tvåledade ökade i popularitet under 1600- 

                                                           
741 Brylla 1998, s. 236. 
742 Inger Larsson, ”Gårdsnamnen i Dalarna − ett inhemskt släktnamnsskick”, i Personnamn 

och social identitet, red. Thorsten Andersson, Eva Brylla & Anita Jacobson-Widding (Stock-

holm: Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, 1998), s. 196. 
743 Jfr: Blomqvist 1988, s. 25f. 
744 Gudrun Utterström, Tillnamn i den karolinska tidens Stockholm (Umeå: Umeå universi-

tetsbibliotek, 1976), s. 40. Jarrick & Söderberg 2001, s. 131. Utterström noterar ett samband 

mellan antagandet av tillnamn och erhållandet av burskap. Utterström 1985, s. 38. 
745 Ryman 2002, s. 293. 
746 Utterström 1998, s. 260, 271. 
747 Jarrick & Söderberg 2001, s. 114. 
748 Utterström 1998, s. 260. 
749 Utterström 1998, s. 273. 
750 Ryman 2002, s. 293. 
751 Jarrick & Söderberg 2001, s. 136. 
752 Jarrick & Söderberg 2001, s. 113, 137. 
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och 1700-talen.753 En tredje mall är lärda namn, inspirerade av latinet och grekiskan, 

exempelvis Burselius och Lidenius, med franskklingande avledningar som Bursell 

och Lidén. Såväl borgerliga som lärda namn anknöt ofta till ett ortnamn, t. ex. nam-

net på den ursprunglige nämnbärarens hemsocken.754 

7.2 Metod 

Jag ser på tillnamnet som ett kapital, och ägnar detta kapitel åt att visa i vilken mån 

det var symboliskt för skapandet av distinktionen mellan bönder och ståndspersoner. 

I Sverige har namn i regel antagits av, snarare än tillskrivits, bäraren.755 Jag hävdar 

att tillnamn antas, eller åtminstone tas ställning till, av alla sina bärare, alltså att 

släktnamn aldrig ärvs utan vidare. Därmed måste tillnamn dessutom ses som uttryck 

för habitus, alltså antagna när − och endast när − ett antagande går i linje med jord-

brukarens sociala status. 

 Jag grundar detta på flera saker. Den viktigaste är att släktnamn definieras som 

personnamn. Det är ett namn som släktmedlemmen bär, inte släkten i sig. Namn på 

släkter, som de kända ”Forstenasläkten” och ”Oxenstierna af Södermöre”, är inte 

släktnamn, eftersom medlemmarna hette andra saker, i nämnda fall bland annat 

Lennart Torstensson respektive Axel Oxenstierna. Det är då ”Torstensson”, i detta 

fall ett tidigt exempel på stelnat patronymikon, och ”Oxenstierna” som är släktnam-

nen. Denna koppling till personen medför per definition att släktnamnet måste vara 

något för bäraren att, medvetet eller omedvetet, ta ställning till. Ställningstagandet 

har även empirisk grund, i det att barn i åtminstone Västeråsbygden nästan aldrig 

skrevs med tillnamn så länge de fanns i hemmet, något som rimligen föranletts av att 

de i den situationen − vare sig vid upprättandet av källorna eller i livet i övrigt − 

knappast behövde kunna identifieras i större grupper, eftersom de i alla sammanhang 

representerades av någon annan.756 Att släktnamn inte bars förrän det var nödvändigt 

torde ha skapat bättre möjligheter för att själv bestämma namn. Ett viktigt undantag 

från denna regel gäller adelsfamiljer, där släktnamnet redan på 1700-talet kunde 

anges för barn i husförhörslängderna.757 Detta kan ha sin förklaring i att släktnamnet 

hade en mer formell ställning inom adeln, och ansågs höra ihop med ståndstillhörig-

heten.758 

                                                           
753 Utterström 1985, s. 37. Jarrick & Söderberg 2001, s. 132. 
754 Utterström 1985, s. 47f. 
755 Ryman 2002, s. 45. 
756 Husförhörs- och mantalslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1), T. ex. bond-

sonen Carl Carlsson i Vändle, som skrevs med patronymikon sedan han återvänt från dräng-

tjänst. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13b, husförhörslängd 1805−1814, s. 489. 
757 T. ex. familjen Frankenheim på Bysingsberg. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11b, 

husförhörslängd 1785−1794, s. 227. 
758 Jfr: Söderberg 1956, s. 189. Norrby 2005, s. 36. 
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Som källmaterial används alla de handlingar som studeras i andra sammanhang. 

Mångfalden av källor är viktig, eftersom kulturen kunde variera mellan olika källor i 

när tillnamn användes och inte.759 Jag tar i källstudierna hänsyn till hur namnet är 

bildat, i vilka sammanhang det förekommer samt hur det relaterar till patronymikon 

och gårdsnamn. 

7.3 Tillnamn i populationen 

För att avgöra om ett patronymikon har stelnat, det vill säga gjorts om till tillnamn, 

eller inte, är det nödvändigt att studera bärarens härkomst. Eftersom jag bara har 

uppgifter om tätgruppens härkomst måste denna typ av tillnamn alltså utelämnas i en 

redogörelse för spridningen av detta namnskick över hela populationen. Detta är inte 

ett problem, eftersom jag, som jag argumenterar för nedan, anser stelnade patro-

nymika i regel vara ett uttryck för allmogemässighet, medan tillnamn i regel är ett 

uttryck för motsatsen. Hädanefter räknar jag därför inte stelnade patronymika som 

tillnamn. 

 Tillnamnen ökade avsevärt bland jordbrukarna under perioden, både nominellt 

och relativt. För tätgruppen är det tydligt att det inledningsvis var ståndspersonerna 

och gränsfallen som stod för detta namnskick, men framåt 1800-talets mitt blev det 

något vanligare bland bönderna − och inte alls en självklarhet hos gränsfallen. Inom 

                                                           
759 Utterström 1985, s. 77. 
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tätgruppen går det alltså att se en korrelation mellan tillnamn och ståndsmässighet, 

avtynande i samma takt som ståndsmässigheten förlorade sin motsatsliknande relat-

ion till allmogemässigheten. Tillnamnen ökade emellertid så pass mycket att feno-

menet inte helt och hållet kan anses ståndsmässigt, förutsatt att ståndsmässigheten 

inte var utbredd bland bygdens mindre jordbrukare. En undersökning av tillnamnens 

fördelning efter förmögenhet under 1800-talet visar att den rikaste fjärdedelen av 

populationen dominerade bland tillnamnsbärarna 1810, men att denna grupp med 

tiden matchades av den fattigare hälften av populationen. Det är jordbrukarna mellan 

övre kvartilen och medianen, det vill säga de ”halvstora”, som med tiden visar på 

lägst antal tillnamn. Fastän det alltså inte är fråga om obesuttna tillnamnsbärare, utan 

snarare mindre besuttna, kan resultatet sägas gå i linje med Utterströms och Rymans 

observationer att landsbygdens fattiga tog tillnamn i större utsträckning än de rika. 

Jag kan inte uttala mig om huruvida de mindre jordbrukarna, som Utterström påstår, 

använde tillnamn som medveten strategi för att framstå i mer ståndsmässig dager. 

Däremot anser jag mig kunna styrka hennes idé om den geografiska rörlighetens 

betydelse för namnskicket. Det är inte orimligt att anta att de besuttna jordbrukare 

som hade förhållandevis lite jord, till stor del var desamma som de som satt relativt 

otryggt på jorden, exempelvis ambulerande hälftenbrukare.760 Om den större jord-

brukaren satt tryggare på sin gård fyllde gårdsnamnet, och i förlängningen även hans 

patronymikon, en funktion. För den ambulerande hälftenbrukaren var detta inte 

fallet. I ett samhälle där antalet förnamn var så begränsat som i detta, skulle namnet 

Anders Andersson i Gryta rimligen vara helt missanpassat i en bygd där ingen kände 

till Gryta och ingen kände till vilken av alla Anders som den nykomne hälftenbruka-

ren var son till. Ett unikt tillnamn skulle sannolikt vara mer användbart. 

7.4 Pionjärerna 

Bönders tendenser till att bruka tillnamn är detta kapitels kärna. Det stora brottet i 

detta fenomens utveckling inträffade mellan nedslagen 1825 och 1840. Då ökade 

antalet tillnamnsbärande bönder i tätgruppen från två av 25 till sju av 34. Det är 

svårt att motivera användningen av ordet brott för en ökning med fem individer, men 

som jag visar i detta och följande avsnitt var det inte bara antalet som ändrades då, 

utan också i mångt och mycket kulturen kring det. I de föregående kapitlen visar jag 

att perioden mellan och kring dessa nedslag innehöll mycket av startskottet för upp-

lösningen av distinktionen mellan bonde och ståndsperson: arrendatorstiteln bytte 

laddning ifråga om social status, användandet av den konstruerade sekreterartiteln 

avtog och de rikaste bönderna uppförde stora manbyggnader. Bönders ökande an-

vändning av tillnamn måste ses i ljuset av dessa förändringar. 

                                                           
760 Sten Carlsson gör en liknande distinktion mellan större, stabila och mindre, instabila bön-

der. Carlsson 1971, s. 17−18. 
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Före 1840 bar alla ståndspersoner utom en tillnamn.761 Även gränsfallen, de jordbru-

kare som titelmässigt kan ha ansetts visa såväl bonde- som ståndsmässiga tendenser, 

bar vanligtvis tillnamn. Undantaget från sistnämnda förhållande är två jordbrukare 

som år 1825 benämndes arrendator.762 Sett i sina respektive sammanhang är det dock 

utan tvivel fråga om bönder som agerat pionjärer för arrendatorstiteln. Ett par av de 

gränsfall som bar tillnamn var ståndspersonssöner.763 De som inte var det behandlas 

här tillsammans med bönderna, eftersom tillnamnen i sig i detta tidiga skede säger 

mycket om deras roll som gränsfall. 

 Nedslaget 1795 bjuder på tätgruppens första förekomst av tillnamnsbärarande 

såväl gränsfall med allmogemässig härkomst som bönder. Dessa jordbrukare var tre 

till antalet: Gustav Odelberg i Skällby, Johan Odelberg i Åkesta och Jakob Myrberg 

                                                           
761 Notarien Karl Karlsson, tidigare nämnd. Regementsskrivaren Per Olof Billmanson, som 

1810 brukade sitt boställe Ekeby i Dingtuna, kan visserligen sägas ha antagit ett patronymi-

kon, men eftersom detta var bildat efter faderns tillnamn, snarare än förnamn, räknar jag det 

inte så. Hans far var löjtnanten Adolf Magnus Billman. ”Billmanson”, i Svenska släktkalen-

dern 1950 (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1949), s. 85. 
762 Anders Jonsson i Hallsta och Anders Nilsson i Brunnby, tidigare nämnda som herrgårds-

brukare. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15a, husförhörslängd 1825−1835, s. 1. Irsta 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1816−1825, s. 175. 
763 Olof Flygare och Lars Henrik Hedin. Se tabell 4. 
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i Irsta prästgård. Vid just detta nedslag framställdes alla som bönder.764 Gustav och 

Johan var bröder.765 Gustav var måg till en vice länsman som framställdes som 

gränsfall.766 Johan var gift med en borgardotter och drev inte bara gården Åkesta, 

utan också dess kvarn.767 Det finns belägg för att han kallats både mjölnare och rust-

hållare.768 Bröderna var av helt och hållet allmogemässig härkomst.769 Jakob Myr-

berg var hälftenbrukare åt kyrkoherden i Irsta, vilket betyder att hans faktiska eko-

nomiska ställning var lägre än vad gårdens storlek ger vid handen. Han var son till 

Irstas klockare Anders Myrberg.770 

 År 1810 var bröderna Odelberg kvar i samma situation. Myrberg hade dock läm-

nat bygden. Två tillnamnsbärare av allmogemässig härkomst hade tillkommit. Den 

ene var Erik Norberg i Forkesta. Han var inte ny i bygden, utan hade dittills varit 

Erik Ersson i Forkesta, men antagit namnet i samband med sitt ingångna giftermål 

med prästdottern Ulrika Hanck år 1809.771 Den andre nykomlingen var Mats Persson 

Thunberg, som köpt Mälby säteri i Hubbo. Såväl Mats som hustrun Anna kom från 

ekonomiskt tämligen blygsamma bondehem.772 Annas far var dock vid tillfälle riks-

dagsman i bondeståndet, vilket tyder på ett visst anseende.773 Hur de hade fått råd att 

köpa en av bygdens större gårdar, tillika säteri, kan jag inte svara på. Thunberg var 

den ende av de här nämnda gränsfallen vars gård tydligt hade ståndsmässig status. 

En del av den hade säterifrihet, den var av fönsterskatten att döma välbyggd och den 

hade tidigare tillhört adel.774 

 År 1825 var Thunberg och Norberg kvar, men inte bröderna Odelberg. Johan 

Odelberg hade vid Åkesta gård och kvarn efterträtts av sin son med samma namn, 

gift med en mjölnardotter från grannbyn.775 Erik Norbergs bror tillika Gustav Odel-

bergs granne, Isak Ersson i Skällby, hade även han antagit namnet Norberg, men 

                                                           
764 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4, husförhörslängd 1775−1795, s. 147. Irsta 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6a, husförhörslängd 1786−1795, s. 253. Skultuna kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:7, husförhörslängd 1795−1804, s. 82. 
765 Leijonhufvud 1906, s. 212f. Odelberg 1998, s. 128−129. 
766 Han skrevs med statusepitetet herr, men fastän hans svärmor skrevs som fru skrevs hans 

gemål som hustru. Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4, första delen, husförhörs-

längd 1775−1784, s. 123. 
767 Leijonhufvud 1906, s. 212f. Odelberg 2002, s. 13ff. 
768 Odelberg 2002, s. 13f. 
769 Leijonhufvud 1906, s. 212. Odelberg 1998, s. 128. 
770 Se tabell 2. 
771 Om dessa, se avsnitt 9.2. 
772 Bouppteckning efter Per Andersson i Tuna, 15/11 1791, i Bälinge häradsrätts arkiv (ULA), 

vol. FI:5, bouppteckningar 1789-1794, nr 91. Bouppteckning efter Mats Jansson i Morberga, 

4/4 1826, i Bälinge häradsrätts arkiv (ULA), vol. FI:14, bouppteckningar 1824-1829, nr 91. 
773 Bouppteckning efter Mats Jansson i Morberga, 4/4 1826, i Bälinge häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. FI:14, bouppteckningar 1824-1829, nr 91. 
774 Mantalslängd för Hubbo 1809, 16/11 1808, i Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. Grau 1904, s. 195. Se även bilaga 5. 
775 Odelberg 2002, s. 19f. 
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skrevs fortfarande med patronymikon.776 Han var gift med en bonddotter, och ingen-

ting tyder på att de bodde mer ståndsmässigt än andra bönder.777 Ytterligare två 

bondsöner med tillnamn hade blivit jordbrukare i bygden. Den ene hette Olof Fors-

ling och var son till en mjölnare, svåger med Johan Odelberg d. y. samt måg till 

Gustav Odelberg.778 Han hade läst vid Uppsala universitet, men återvänt till bygden 

utan akademisk titel.779 Den andre hette Johan Erik Forsman och var arrendator på 

Dingtuna prästgård, tillsammans med de båda nämnda tillnamnslösa en av bonde-

ståndets pionjärer på denna titel.780 Slutligen fanns bland tätgruppens bönder år 1825 

för första gången en borgarson − Gabriel Kjellman − som behållit sin fars till-

namn.781 

 Fler tillnamnsbärande bönder och gränsfall av bondehärkomst än så fanns inte 

inom tätgruppen före 1840. Frågan är nu varför de överhuvudtaget bar tillnamn och 

hur detta påverkade deras sociala status. I Myrbergs och Kjellmans fall hade namnet 

övertagits från föregående generation: klockare respektive borgare. Att sönerna 

valde att behålla namnet tyder på en känsla av samhörighet till sin härkomst. Kjell-

man hade kommit till Dingtuna våren 1813, efter att ha varit bonde utanför 

Eskilstuna.782 I sin första husförhörslängd i Dingtuna skrevs han som ”Herr Gabriel 

Kellman” och makan som hustru.783 När den nya längden upprättades, två år senare, 

framställdes de som allmoge, och förblev allmoge livet ut.784 Vad som initialt föran-

lett statusepitetet är höljt i dunkel, men det är inte orimligt att namnet i sig kan ha 

gett kyrkoherden bilden av att Kjellman inte var någon bonde. 

 Bröderna Odelberg antog namnet när de skrevs in vid trivialskolan i Västerås.785 

Bruket att skicka söner till läroverket förekom i viss utsträckning bland de rikaste 

bönderna, men skolan dominerades av borgar- och ståndspersonssöner.786 Skolgång 

torde därför knappast ses som ett allmogemässigt kapital. Det var mycket vanligt att 

skolbarn antog tillnamn.787 I vilken mån de behöll dem är däremot mindre utforskat. 

Det verkar osannolikt att bröderna Odelberg skulle ha varit de enda bondsönerna 

                                                           
776 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7, husförhörslängd 1816−1826, s. 214. 
777 Se avsnitt 9.2. 
778 Leijonhufvud 1906, s. 212−214. Odelberg 1998, s. 316. 
779 Se tabell 5. 
780 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15b, husförhörslängd 1825−1835, s. 440. 
781 Se tabell 2. 
782 Han skrevs i utflyttningslängden ”Hemansbrukn”. Eskilstuna Kloster och Fors kyrkoarkiv 

(ULA), vol. B:1, utflyttningslängd 1806−1818. 
783 Möjligen ”Kéllman” eller ”Kiellman”. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13a, husför-

hörslängd 1805−1814, s. 235. Jag räknar, detta till trots, Källman som bonde, eftersom han 

vid alla ordinarie studerade nedslag framställdes som sådan. 
784 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a, husförhörslängd 1815−1824, s. 142. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15a, husförhörslängd 1825−1835, s. 135. 
785 Rudbeckianska skolans arkiv (VSA), vol. DIc:2, matrikel för trivialskolan 1745−1795. 

Johan skrev in sig 1750, Gustav 1761. 
786 Åberg 1987, s. 24f. 
787 Rudbeckianska skolans arkiv (VSA), DIc:3, matrikel för trivialskolan 1795−1850. 
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bland Västeråsbygdens jordbrukare vid denna tid som hade gått i skolan. Att Johan 

Odelberg behöll sitt namn beror sannolikt på att han som mjölnare inte riktigt var 

någon genuin bonde. Detta påstående stöds av två rön: För det första skrevs Johan 

utan tillnamn under sin tid som jordbrukare innan han övertog Åkesta kvarn.788 För 

det andra skrevs en grannmjölnare i Skultuna med tillnamnet Forsling, men lade bort 

det när han flyttade till Dingtuna och blev rusthållare.789 Det är svårt att avgöra ifall 

det fanns någon nivåskillnad i detta, det vill säga att bonde utan tillnamn antingen 

ansågs bättre eller sämre än mjölnare med tillnamn. Däremot är det tydligt att till-

namn skapade en distans till det allmogemässiga, utan att för den sakens skull vara 

ståndsmässigt. Här kan kopplingar dras till Hanssens urbanusbegrepp, som pekar på 

avstånd från bönder snarare än närhet till ståndspersoner.790 Gustav Odelberg hade 

under en kort period tjänst som skrivare eller dylikt vid Färna gård i Gunnilbo, och 

skrevs då med tillnamn.791 Någon ståndsmässighet tycks denna tjänst inte ha renderat 

honom, men den kan ha bidragit till att han behöll namnet.792 I början av 1800-talet 

hände det att både Johan och Gustav titulerades herr, och deras respektive makar 

madame.793 Makarnas svagt ståndsmässiga härkomst torde ha spelat in, och för Jo-

han är det inte orimligt att kvarnverksamheten betraktades som svagt ståndsmässig. 

För Gustavs del torde det faktum att han en kort tid hade del i en gästgivargård ha 

spelat in.794 Sådan verksamhet genererade dock långt ifrån alltid ståndsmässig social 

status.795 Osäkerheten kring vilken status Gustav Odelberg hade tar i ett socken-

stämmoprotokoll från 1811 steget från att vara en analytisk konstruktion till att bli 

ett empiriskt rön. Jag återkommer till detta. 

 Huruvida bröderna Norberg hade varit inskrivna i någon skola vet jag inte. Till-

namnet Norberg hade burits av deras farmor, en länsmansdotter som blivit gift till 

                                                           
788 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1768−1776, s. 164. 
789 I satsen ”Möln. wid Forsby Jan Jonssons Forsslings och dess hu Brita Persdotters Barn” 

från 1764 skrevs barnets far med tillnamnet Forssling, men när han 20 år senare övergett 

mjölnarvärvet för jordbruk i en annan socken angavs istället ”Rusthållaren Jan Jonsson hu 

Brita Persdr i Wångsta”. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5, födelse- och dopbok 

1742−1774, f. 1764. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:6, födelse- och dopbok 1780−1830, 

f. 1784. 
790 Hanssen räknar exempelvis sockenhantverkare som urbana. Hanssen 1977, s. 411f. 
791 Han skrevs i utflyttningslängden ”Betjenten Gustav Odelberg”. Namnet Odelberg är i 

husförhörslängden för Dingtuna inskrivet av samma hand som antecknat när han återkom till 

hemmet från Gunnilbo, vilket tyder på att namnet då etablerats. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), 

vol. AI:8, husförhörslängd 1761−1768, s. 153. Gunnilbo kyrkoarkiv (ULA), vol. B:1, utflytt-

ningslängd 1741−1787. 
792 Han framställdes kring 1780 som bonde, men med tillnamn. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), 

vol. AI:10a, husförhörslängd 1775−1784, s. 211. 
793 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängd 1795−1805, s. 222. Odel-

berg 2002, s. 15. 
794 Sockenstämmoprotokoll, 17/6 1810, i Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. B:1, proto-

koll 1805−1813. 
795 I byn Vändle i Dingtuna fanns gästgivare i flera decennier, men ingen av dem framställdes 

som ståndsperson. Husförhörslängder för Dingtuna 1780−1840 (se bilaga 1). 
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bondeståndet. En farbror till Erik och Isak, den tidigare i avhandlingen omnämnde 

rusthållaren Anders Isaksson i Gumlösa i Uppland, hade tagit namnet på 1790-talet 

tillsammans med sin son, i samband med eller kring tidpunkten av att Anders done-

rade Gumlösa gård till sonen med förordnande om att den i fortsättningen skulle 

innehas som fideikommiss. Denna arvsform är, och var sannolikt även då, starkt 

förknippad med adeln, vilket innebär att Anders val av arvsform antingen måste ha 

syftat till att framkalla ståndsmässighet, eller i sig föranlett att ståndsmässighet på-

tvingades den unge fideikommissarien. Gustav Norberg skrevs vid tillfälle med 

titeln sekreterare.796 När Gustavs kusin Erik Ersson i Forkesta drygt tio år senare 

gifte sig med en prästdotter fanns det redan ett släktnamn att anta. För Isaks del 

skedde det när hans egen son börjat framställas som ståndsperson.797 

 Olof Forsling tog sitt namn i samband med studierna.798 Han var brorson till nyss 

nämnde Skultunamjölnaren Forsling, och själv son till en mjölnare som behöll detta 

namn, eftersom han förblev mjölnare.799 Forsman och Thunberg hade med största 

sannolikhet inte gått i skola.800 Forsman antog sitt namn när han som ung blev fjär-

dingsman i Irsta, och behöll det som arrendator i Dingtuna. Thunberg var Mats Pers-

son i Tuna ända tills han flyttade till Mälby. Eftersom Mälby låg många mil från 

Mats hembygd fick den nyblivne säteriägaren möjligheten att framstå som stånds-

person fastän han saknade all annan form av symboliskt kapital än gården. Såväl 

tillnamn som den ståndsmässighet som oftast tillskrevs Mats kan alltså mycket väl 

ha varit ett eget val, ett val som den ännu rikare säteriägande bonden Johan Nilsson i 

Malma, som var från bygden, kanske inte hade. Det kan också vara så att säteriä-

gande var allmänt accepterat som ett symboliskt kapital som direkt genererade 

ståndsmässighet, men att Johan Nilsson i Malma strävade efter att behålla sin allmo-

gemässiga sociala status för att få fortsätta som nämndeman. 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att de tillnamnsbärande jordbrukare i tät-

gruppen som för perioden 1780−1825 kategoriserats som bönder, som grupp inte 

helt bör skiljas från de gränsfall mellan bönder och ståndspersoner som var av bon-

dehärkomst. Kategoriseringen är gjord efter titulaturen i husförhörslängden vid de 

specifika nedslagen, men djupare studier visar att det i nästan samtliga fall handlar 

om personer som i grund och botten var bönder, men som genom förvärvande av 

vissa mer eller mindre svagt ståndsmässiga kapital − kvarnbruk, gästgiveri, säteriä-

gande, skolgång, ståndsmässigt giftermål − närmade sig ståndsmässig status. Till-

                                                           
796 Carlsson 2014, s. 214f. 
797 Se avsnitt 9.2. 
798 Västmanlands-Dala nations arkiv (UUB), vol. U1100b, matrikel 1761−1833. Se tabell 5. 
799 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 1805−1814, s. 87. Skultuna kyr-

koarkiv (ULA), vol. F:2, död- och begravningsbok 1775−1835, d. 1810. 
800 De är inte med i skolmatrikeln för Västerås, och Thunberg är inte med i motsvarande för 

Uppsala. Rudbeckianska skolans arkiv (VSA), DIc:3, matrikel för trivialskolan 1795−1850. 

Uppsala katedralskolas matrikel 1719−1806, red. Ragnar Norrman (Uppsala: Stiftshistoriska 

kommittén i Uppsala, 2003). 
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namnet togs alltid i samband med förvärvandet av ett sådant kapital, och behölls så 

länge omständigheterna medgav det. 

7.5 De som följde efter 

Vid 1800-talets mitt var bönder med tillnamn ingenting ovanligt. Det betyder emel-

lertid inte att det inte kan förklaras. Den i detta sammanhang största skillnaden mel-

lan den undersökta periodens första och andra hälft − 1840 är periodens mittår − är 

att tillnamn för den andra hälften, förutom att vara vanligare, inte i samma utsträck-

ning kan ses som ett tecken på ståndsmässighet som under den första. Tätgruppen 

innehåller ett antal ståndspersonssöner som kategoriserats som bönder eller gräns-

fall, exempelvis Adolf Hamnström i Horn och Robert Stephani på Hässlö, men dessa 

var som jag tidigare nämner få. Den stora majoriteten av de tillnamnsförsedda bön-

derna och gränsfallen av bondehärkomst kan delas in i tre grupper som rätt mycket 

skiljer sig från varandra, enligt följande. 

 Den grupp som gjorde entré först, till stor del på 1830-talet, utgjordes av jordbru-

kare sprungna ur de ekonomiskt tryggaste bondfamiljerna i bygden. Jag argumente-

rar ovan för att denna grupp torde haft större anledning än andra att behålla patro-

nymika i stelnad form, men även om så var fallet var det flera av dem som tog till-

namn. I några fall skedde detta i samband med inskrivningen vid läroverket. En 

genomgång av alla de 2 172 elever som under perioden 1795−1850 skrevs in vid 

trivialskolan i Västerås, visar att en sjundedel av elevkåren rekryterades från bonde-

ståndet, och − detta resultat nås genom ytlig jämförelse med mantals- och 

taxeringslängderna − att de flesta av bondsönerna kom från relativt välbärgade 

hem.801 Många av bondsönerna kom dessutom från familjer med tradition av att 

sända sönerna till skolan, och blev på så vis andra eller tredje generationens skolut-

bildade bönder.802 Oavsett om jordbrukande före detta skolbarn var färre i slutet på 

1700-talet, eller om de efter studierna la ifrån sig sina skolnamn, kan jag konstatera 

att 1800-talets skolbarn i regel behöll sina skolnamn, utan att för den sakens skull 

framstå som ståndspersoner eller gränsfall. De som hade tillnamn i släkten kunde ta 

detta vid inskrivningen. Per Vilhelm Forsling i Slittsta är ett exempel på detta. Han 

var son till rusthållaren Per Jansson i Vångsta, som i sin tur var son till den tidigare 

nämnde rusthållare i Vångsta som under sin tid som mjölnare i Skultuna burit till-

namnet Forsling. När Per Vilhelm vårterminen 1830 skrevs in vid trivialskolan åter-

tog han sin farfars namn, något som även brodern Johan gjort fem år tidigare, och 

                                                           
801 Rudbeckianska skolans arkiv (VSA), DIc:3, matrikel för trivialskolan 1795−1850. 

Taxeringslängder för Västeråsbygden 1810−1900 (se bilaga 1). 
802 Rudbeckianska skolans arkiv (VSA), DIc:3, matrikel för trivialskolan 1795−1850. Husför-

hörslängder för Västeråsbygden 1795−1900 (se bilaga 1). Carl Mikael Carlsson, ”Landtflicka 

icke, bondflicka alls icke − men icke heller rigtigt af bättre klass. Social stratifiering i stånds-

samhällets fall”, magisteruppsats (Uppsala universitet, 2011), s. 51. 
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behöll det livet ut.803 Skolnamn kunde även tjäna som inspiration för elevernas sys-

kon att ta tillnamn. Ett exempel på detta är Johan Fredrik Törnblom. Han var son till 

den rike Johan Nilsson på Malma säteri. Sedan bröderna Nils Olof och Carl Vilhelm 

påbörjat läsvägen under namnet Törnblom tog han det också, och behöll det livet ut. 

Johan Fredrik Törnblom ägde en herrgård och var en av bygdens rikaste bönder vid 

1800-talets mitt, men han var likväl till titulaturen alltid bonde.804 

 Den andra gruppen växte fram på 1840- och 1850-talet och utgjordes av jordbru-

kare som kom från fattigare förhållanden, men som sannolikt tack vare jordbruks-

skicklighet lyckades kämpa sig upp till näringens ekonomiska elit. Många av de 

jordbrukare i tätgruppen som gjorde den största ståndscirkulationen, som kom från 

obesuttna förhållanden och som blev godsarrendatorer eller ägare till anmärknings-

värt stora gårdar, hade en bakgrund som rättare eller dylikt, och alla hade tillnamn. 

De i tidigare kapitel nämnda inspektorerna och senare arrendatorerna Per Erik Lun-

dqvist och Johan Roos är tydliga exempel på detta, godsägaren och torparsonen 

Josef Valfrid Sundqvist på Ingeberga det allra tydligaste.805 För att nå de positioner 

som dessa jordbrukare nådde torde jordbruksskicklighet ha varit nödvändigt. Ingen 

av dessa jordbrukare hade varit elev vid Degeberg, Ultuna eller Alnarp; lantbruksin-

stituten riktade sig mot ståndspersoner, inte uppkomlingar. Minst en av dessa gods-

arrendatorer hade dock varit inskriven vid rättarskola.806 

 Den tredje gruppen växte sig stor under 1860- och 1870-talen. Den utgjordes av 

soldat- och torparsöner som i vuxna år antagits som mer eller mindre fasta arrenda-

torer, inte sällan på de allt oftare utarrenderade prästgårdarna.807 Att soldater genom 

sin tjänst bar tillnamn torde vara allmänt känt. De soldatsöner i tätgruppen som bru-

kade jord under periodens första hälft tog aldrig faderns soldatnamn.808 De soldatsö-

ner som brukade jord under periodens andra hälft tog alltid faderns soldatnamn.809 

Eftersom soldatsönerna i båda generationerna brukade andras jord och hade en rela-

tivt otrygg ställning, kan skillnaden inte förklaras utifrån Utterströms idé om beho-

vet av identifiering. Jag menar att man istället kan tala om en sakta försvinnande 

                                                           
803 Rudbeckianska skolans arkiv (VSA), DIc:3, matrikel för trivialskolan 1795−1850. 
804 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Badelunda 1840−1855 (se bilaga 1). Nils 

Olof fortsatte vid universitetet och blev så småningom prost. Carl Vilhelm sprängde sig själv 

till döds med fyrverkerier under en gymnasiefest. Bengt Wallén, ”Malma gård”, opublicerad 

uppsats (odat., tillgänglig via Badelunda hembygdsförening), s. 1−2. 
805 Om Sundqvist, se: Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AII:1, husförhörslängd 1895−1907, 

s. 60. Lillhärads kyrkoarkiv (ULA), vol. C:1, födelse- och dopbok 1703−1855, f. 1855. Säby 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13, husförhörslängd 1893−1902, s. 92. 
806 Carl Ludvig Brostedt på Fiholm. Bergshammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, husför-

hörslängd 1856−1860, s. 188. Eftersom jag inte studerar rättarskolor specifikt kan jag inte 

uttala mig om hur många av de andra som varit inskrivna vid sådana. 
807 T. ex. Per Gustav Broström i Löt och Johan Erik Wallin i Skultuna prästgård. Se tabell 2 

och bilaga 2. 
808 T. ex. Anders Simonsson i Alvesta och Anders Andersson i Urby. Se tabell 2 och bilaga 2. 
809 T. ex. Anders Viktor Hilding i Dingtuna prästgård och Johan Erik Pilstrand i Myrby. Se 

tabell 2 och bilaga 2. 
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allmogemässighet. Liljewall och Emilsson visar, som jag diskuterar tidigare i av-

handlingen, att bondeståndets kollektiva identitet mer och mer blev en angelägenhet 

för de självägande, det vill säga att bondekollektivet i allt väsentligt ersattes av ett 

hemmansägarkollektiv. Om så var fallet är det inte särskilt konstigt att de obesuttnas 

beteende spreds till de besuttna jordbrukare som inte ägde sin jord. 

 Det fanns naturligtvis också andra. Åtminstone två av jordbrukarna var exempel-

vis bergsmanssöner.810 De jordbrukare från perioden innan som stod på gränsen 

mellan att vara bönder och att vara ståndspersoner levde inte kvar, men ett par av 

dem hade barn som kapitalmässigt befann sig i precis samma situation: Johan Gus-

tav Odelberg i Åkesta och Per Adolf Thunberg i Mälby. När termen possessionat 

inför nedslaget 1855 gjorde entré som titel, anammades den föga förvånande av eller 

för såväl Odelberg som Thunberg.811 Begreppet possessionat, vars lansering i tabell-

verket hade syftat till att ge ord på jordbrukande ståndspersoner, hade blivit ett red-

skap för att skapa en egen typ av social status åt de mellanting som dittills befunnit 

sig i ett slags statusmässig limbo. 

7.6 Stelnade patronymika 

Fenomenet stelnat patronymikon finns belagt i Sverige redan på 1600-talet, inte 

minst som släktnamn hos fältherren Lennarts ättlingar av grevliga ätten Torstensson. 

Bland bönderna är det dock i regel en produkt av det sena 1800-talet.812 Det är 

mycket svårt att avgöra när, eller ens om, ett patronymikon stelnat. För Adolf Fred-

rik Carlsson i Slittsta, jordbrukare i tätgruppen år 1885, för att ta ett exempel, torde 

det inte ha spelat särskilt stor roll huruvida namnet Carlsson hänvisade till fadern 

Carl Aron Carlssons i Nyby för- eller efternamn; resultatet var ändå detsamma. 

Några resultat kan dock dras av de studerade källorna, och dessa presenteras här. 

 Patronymikon angavs i liggaren för Västerås skola åtminstone så tidigt som 1795, 

sannolikt även dessförinnan.813 Att dessa namn därigenom skulle ha betraktats som 

stelnade är osannolikt, även om relationen mellan lärdom och fasta släktnamn skulle 

tala för en sådan sak. När den redan många gånger nämnda notarien Karl Karlsson i 

Lospånga vårterminen 1798 skrev in sig vid trivialskolan var det under namnet 

Carlsson. När han efter att ha passerat Västerås skola, Uppsala universitet och Svea 

hovrätt hade återvänt till Dingtuna och börjat engagera sig i sockenpolitiken, var det 

alltid med stavningen Karlsson. Det är en etablerad ståndpunkt inom forskningen att 

stavning vid denna tid inte hade någon betydelse. I just detta fall är dock stavningen, 

såväl av honom själv som av andra, så konsekvent att jag måste erkänna dess bety-

                                                           
810 Erik Beckius och Johan Axel Hellström. Se tabell 4, eftersom jag räknar bergsmän som 

gränsfall. 
811 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1855−1862, s. 95. Se även bilaga 3. 
812 Brylla 2009, s. 46. 
813 Rudbeckianska skolans arkiv (VSA), DIc:3, matrikel för trivialskolan 1795−1850. 
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delse. Karl Karlsson var den första ståndspersonen i bygden att inte bära tillnamn, 

utan istället låta sitt patronymikon fylla denna funktion. En möjlig förklaring är att 

han med stavningen velat skilja sig från allmogen, hos vilka c i de flesta handlingar 

representerar k-ljudet i namn. Stavningen behölls av Karlssons söner och sonsöner, 

av vilka tre ingår i tätgruppen.814 

 Vid mitten av 1800-talet ökade antalet ståndspersoner med stelnade patronymi-

kon istället för tillnamn marginellt.815 Då började även böndernas i tätgruppen patro-

nymika stelna. De två tidigaste exemplen är från nedslaget 1855.816 Huruvida det 

skedde tidigare bland mindre jordbrukare kan jag inte svara på. Vad som låg bakom 

beteendet är också svårt att säga, men jag menar att man kan dra paralleller till 

Christer Ahlberger idé om förbondeligandet, det vill säga 1800-talsböndernas ten-

denser att inte härma ståndspersonerna, utan istället ta deras beteende och stöpa om 

det till någonting eget.817 I det här fallet skulle då det lånade beteendet vara släkt-

namnet, att ha ett personnamn som band samman släkten, och det egna vara det 

faktum att man använde samma termer som ifråga om patronymika, istället för att 

använda växtnamn och anspelningar på ortnamn. 

 I anslutning till att patronymika började stelna kan ett antal följder urskiljas i 

mindre utsträckning. För det första började patronymika förekomma ensamma, nå-

got som knappast kunnat förekomma dessförinnan.818 För det andra börjar kvinnor 

uppträda med manliga patronymika.819 Just detta fenomen kan ursprungligen ha 

ansetts ståndsmässigt, något som stöds av att det första exemplet från Västeråsbyg-

den jag funnit är en prästfru.820 

7.7 Bonden i ståndspersonens revir 

I detta avhandlingens sjunde kapitel visar jag när, i vilken utsträckning och varför 

bönder anammade det ståndsmässiga kapitalet tillnamn och hur det påverkade deras 

sociala status. Frågan som besvaras är: Hur påverkades uppfattningen om en di-

stinktion mellan bönder och ståndspersoner i lokalsamhället av att bönder visade 

prov på ståndsmässigt namnskick? Bärandet av tillnamn ökade markant bland Väs-

                                                           
814 Carl Gustav Karlsson i Sippersta och Frans Otto Karlsson i Råby var söner till Karl Karls-

son, Viktor Alfred Karlsson i Råby en sonson. Se bilaga 2. Husförhörslängder för Dingtuna 

1825−1885 (se bilaga 1). 
815 Husförhörs- och mantalslängder för Västeråsbygden 1840−1900 (se bilaga 1). 
816 Gästgivaren Carl Vilhelm Carlsson i Vändle var son till Johan Carlsson i Oppgårda och 

rusthållaren Carl Adolf Carlsson i Froby till Erik Adolf Carlsson i Bäckby, Lundby socken. 

Se tabell 2. 
817 Ahlberger 1996, s. 119ff. 
818 Se t. ex.: Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1833−1842, s. 87. 
819 Se t. ex. Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11, husförhörslängd 1855−1863, s. 73. 
820 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI15a, husförhörslängd 1825−1835, s. 176. Jfr: Brylla 

1998, s. 236. 
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teråsbygdens jordbrukare 1780−1900. Vid periodens ingång var det starkt förknippat 

med ståndsmässighet, men egentligen ännu mer med avstånd från allmogemässighet. 

Det kan alltså ses som ett tecken på en i Börje Hanssens mening urban kultur. Bön-

der eller bondsöner som hamnade i urbana situationer, alltså som förvärvade för 

social status symboliska kapital som inte var förenliga med allmogemässighet, tog 

tillnamn. Om dessa personer senare i livet gjorde sig av med dessa kapital, återgick 

de till det allmogemässiga beteendet att inte bära tillnamn. I de fall kapitalen behölls 

så behölls också tillnamnet, och personen ifråga fjärmade sig statusmässigt mer och 

mer från det allmogemässiga. På så vis återskapades tillnamnets samhörighet med 

ståndsmässig social status. Framåt periodens mitt började namnskicket sprida sig till 

andra bönder, i huvudsak genom att det blev vanligare att livet ut behålla det till-

namn man någon gång förvärvat, än att lägga bort det till förmån för ett särskilt 

allmogemässigt namnskick. Detta är i sig ett tecken på att distinktionen mellan 

bonde och ståndsperson tappade fäste i samhället. 

 Tillnamn var som sagt inte bara ett tecken på ståndsmässighet, utan också ett 

tecken på avsaknad av allmogemässighet. Detta betyder att även obesuttna, inte 

minst soldater, i stor utsträckning bar tillnamn. De få obesuttna som tidigare genom 

ståndscirkulationen blivit bönder hade lagt ifrån sig dessa tillnamn, men i och med 

att denna allmogemässighetens regel vid 1800-talets mitt började frångås, ökade 

antalet tillnamnsbärande bönder, särskilt prästgårdsarrendatorer och andra brukare 

av andras jord. Liljewall och Emilsson ser tecken på att de självägande bönderna vid 

denna tid började forma en egen identitet gentemot övriga bönder. Christer Ahlber-

ger ser samtidigt en fortsatt tendens att vilja skilja sig från ståndspersonerna, men på 

ett mindre dramatiskt sätt, som är förenligt med mina tidigare i avhandlingen presen-

terade rön om att distinktionen mellan bonde och ståndsperson övergick från att vara 

en skillnad i typ till att vara en skillnad i grad. Med stöd i såväl dessa forskares som 

mina egna ovan presenterade rön, hävdar jag att det var såväl ståndspersonernas som 

de mindre välbärgade böndernas tendenser till att bruka tillnamn som gjorde att det 

nya hemmansägarkollektivet började ta släktnamn i form av stelnade patronymika. 

Detta sätt att markera sin tillhörighet hade dock inte någon stor potential, eftersom 

många av de välbärgade, självägande bönderna redan bar tillnamn, och eftersom 

distinktionen mellan bonde och ståndsperson sakta men säkert suddades ut. 

 Tillnamnet spelade alltså en väsentlig roll i upplösningen av distinktionen mellan 

bonde och ståndsperson. Som kapital tror jag dock att det var sekundärt. Det är möj-

ligt att det ligger någonting i Gudrun Utterströms idé om att antagande av tillnamn 

var en strategi för social framgång, men jag anser mig snarare ha belägg för att det 

var ett sätt att markera redan innehavd social status på, alltså ett uttryck av samma 

slag som titulatur, och att obesuttenhet var lika mycket en sådan tillnamnsgenere-

rande status som ståndsmässighet var. Därmed inte sagt att tillnamnet ska läsas som 

en i sig betydelselös konstruktion av någonting annat. Precis som det ökande använ-

dandet av hemmansägartiteln bidrog det utökade användandet av tillnamn i allra 

högsta grad till att omforma och överbrygga fasta gränser i den sociala stratifiering-

en. 
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8 Ståndspersonen i bondens revir 

En kyrkoherde wald till nämndeman är en owanlig företeelse, som emellertid 
nyligen förekommit i Elfkarleby socken, Upsala län, der kyrkoherden N. J. 
Wohlin utsetts till nämndeman.821 

 

Nyhetsvärdet i ovanstående tidningsnotis är direkt beroende av hur man såg på 

nämndemansinstitutionen på 1880-talet, när notisen trycktes. Att bli utsedd till 

nämndeman var någonting respektabelt, ett uttryck för anseende och förtroende, men 

för bönder, inte kyrkoherdar. Det var på sätt och vis två olika världar, och det är 

därför man uppmärksammade den tillsynes blygsamma norduppländska händelsen 

ända nere i Kalmar. 

 Jag visar i det närmast föregående kapitlet hur bönder utmanade stånds-

indelningen genom att ge sig in på tydligt ståndsmässiga domäner. I detta kapitel 

fokuserar jag istället på den motsatta rörelsen: ståndspersonernas tendenser till att 

närma sig bönderna. Frågan som besvaras är: Hur påverkades uppfattningen om en 

distinktion mellan bönder och ståndspersoner i lokalsamhället av att ståndspersoner 

visade prov på allmogemässigt förtroende? 

8.1 Förtroendeuppdrag i tidigare forskning 

Bondeståndet och lokalsamhället är i en historisk kontext starkt förknippade med 

varandra. Enligt fyrståndsläran skulle adelsmannen styra riket, borgaren bedriva 

handel i när och fjärran och prästen föra överhetens ord till lokalsamhället, men det 

var bondeståndet som var detta lokalsamhälle.822 En särskilt tydlig följd av denna 

tankegång i ståndssamhället var att bönderna, till skillnad från sina adliga och präs-

terliga grannar, utsåg sin politiska representation i lokalsamhället. Vid sockenstäm-

man var visserligen socknens jordbrukande ståndspersoner representerade, men det 

var ändå i detta organ som bönderna gjorde sin röst hörda, där de valde ut sina repre-

sentanter i alla möjliga sammanhang.823 Peter Lindström utmanar bilden av att sock-

enstämman på 1700-talet arbetade enligt konsensusprincipen, genom att visa att 

                                                           
821 Notisen ”En kyrkoherde wald till nämndeman”, Kalmar 7/2 1885. 
822 Jfr: Simonson 1999, s. 28. 
823 Bondeståndet var inte det enda kollektivet vid sidan av sockenmännen som sammanträdde 

i samband med sockenstämman. Även andra konstellationer, exempelvis rusthållarna, hade 

interna angelägenheter att besluta om. Aronsson 1992, s. 146. 
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t. ex. prästval utfördes efter majoritetsprincipen.824 När majoritet vid prästval inför-

des 1731 var detta ett tecken på en ny syn, där stämman inte längre var en enhet utan 

bestod av flera individer.825 Sockenstämman delades i och med ingången av år 1863 

i en kommunal- och en kyrkostämma. 

 Sockenstämman och dess efterträdare har många gånger varit föremål för histo-

risk forskning, inte minst i dess egenskap av arena för politisk kultur.826 Två frågor 

som ägnas mycket uppmärksamhet är dels vilken typ av bönder som var särskilt 

engagerade i politiken och som fick sina ståndsbröders förtroende, dels hur den 

politiska relationen mellan bönder och ståndspersoner såg ut. Däremot lyser forsk-

ningen om kombinationen − vilka ståndspersoner som fick böndernas förtroende − 

med sin frånvaro. Det är rimligt att anta att fenomenet antingen väldigt sällan dykt 

upp i de studerade källorna, eller helt enkelt i ett premisstadium av forskaren betrak-

tats som en orimlighet. Det avtryck dessa ståndsutjämningens pionjärer gjort i forsk-

ningen återfinns uteslutande hos historiker som studerar deras mottagande och infly-

tande vid riksdagen.827 Mig veterligen har ingen forskare, annat än i enskilda biogra-

fier, följt kända bondehövdingar som Hyckert, Rutberg och Zweigbergk tillbaka till 

lokalsamhället för att se under vilka omständigheter de faktiskt kunde åtnjuta de 

lokala böndernas förtroende.828 

 Stämman utsåg, antingen direkt eller genom elektorer, många funktionärer av 

olika slag. För två av dem var det länge lagstadgat att endast bönder fick komma 

ifråga: uppdragen som nämndeman och riksdagsman. Kravet var tydligt, men hur 

bondebegreppet skulle definieras var inte det. 

Förste domstol å landet är Häradsrätt. Ther dömer Häradshöfding, med tolf 
bönder, som i Häradet bo, och ther til walde äro. The tolf kallas Härads 
Nämnd.829 

 

Häradshövdingen var rättens överhuvud och ende litterate domare. Nämndens leda-

möter, nämndemännen, var allmogens representanter. Lagen gav bönderna ensamrätt 

till häradsnämndens stolar ända till 1872, då Kungl. Maj:t gjorde varje ”man” val-

                                                           
824 Lindström 2000, s. 207. 
825 Lindström 2000, s. 214. 
826 Se t. ex.: Jansson 1982, s. 47f. Aronsson 1992. Anna-Maria Skoglund, Fattigvården på 

den svenska landsbygden år 1829 (Stockholm: Stockholms universitet, 1992). Malmström 

2006. Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630−1800 

(Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2003). Olausson 2007. Indirekt också: Peter 

Lindström, Prästval och politisk kultur 1650−1800 (Umeå: Institutionen för historiska stu-

dier, 2003). 
827 Olsson 1948, s. 94ff. Söderberg 1956, s. 83. Carlsson 1949, s. 281ff. Christensen 1997, 

s. 107. 
828 För biografier, se t. ex.: Ingers 1948, s. 61f, 77f. Carlsson 1956, s. 252ff. 
829 Sveriges rikes lag. Gillad och antagen på riksdagen år 1734 (Stockholm: Institutet för 

rättshistorisk forskning, 1984), s. 194 (Rättegångsbalken 1:1). 
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bar.830 Bondebegreppet definierades inte i lagen, vilket är symptomatiskt för begrep-

pet ifråga, men det faktum att en ändring gjordes 1872 visar att det åtminstone i 

ändringssammanhanget sågs som en begränsning. Nämndemännen utsågs fram till 

och med 1862 av sockenstämman, därefter av kommunalstämman. Större socknar i 

häradet valde fler och mindre valde färre. 

 Bönderna valde riksdagsman via sockenutnämnda elektorer inför varje riksdag 

fram till 1865, då ständerna beslutade att upphäva sig själva. De krav på allmoge-

mässighet som ställdes av bondeståndet från centralt håll tog under 1700-talet fasta 

på att man skulle framstå som bonde, det vill säga inte låta eventuella ståndsmässiga 

kapital påverka social status, medan man under 1800-talet insåg att valbarheten 

måste definieras genom vilka kapital man faktiskt hade. De som enligt den senare 

modellen uteslöts var först alla som varit statsanställda, ägde frälseränta eller hade 

tillhört annat stånd. 1810 öppnades ståndet för frälseägare, 1863 för förutvarande 

statsanställda.831 Det är inte nödvändigtvis så att de väljande tog särskilt hårt på 

bestämmelserna om valbarheten, men de måste ändå ha känt till dem. 

 Forskarkåren är oense om huruvida det generellt sett var rika bönder som blev 

valda till nämndemanna- och dylika befattningar eller om rikedom inte hade någon 

betydelse. Resultaten av olika undersökningar pekar nämligen åt olika håll.832 Den 

undersökning som geografiskt sett ligger närmast denna står Jonas Lindström för, 

och den berör åren 1620−1820. Lindström ser perioden igenom en tydlig korrelation 

mellan förmögenhet och utnämning, och också släktskap.833 Den höga tendensen till 

släktskap mellan befattningshavare, eller snarare vice versa, har länge varit känd.834 

Ett särskilt värdefullt − deras undersökning täcker ett helt landskap och över 250 år 

− inlägg i denna fråga bidrar släktforskarna Bo Lindwall och Henrik Mosén med. De 

visar ett påtagligt mönster av släktskap mellan bonderiksdagsmän i Östergötland.835 

Riksdagsmän valdes visserligen inte på sockenstämma, utan av elektorer, men dessa 

valdes i sin tur av sockenstämman. 

 Åsa Karlsson Sjögren hävdar att endast jordägare ingick i sockenstämman, vilket 

skulle kunna förklara varför bönder på andras jord sällan valdes, men hennes påstå-

ende är inte helt rättvisande. Kronans åbor räknades som sockenmän och de som 

”efter Afhandlingar bruka enskilte personers jord” kunde med ägarens tillstånd delta 

å dess vägnar.836 Valbarhet och rösträtt tillkom i nämndemannaval samma personer. 

                                                           
830 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående ändring i wissa delar af 1 Kap. Rättegångs-

Balken; Gifwen Ulriksdals Slott den 19 Juli 1872 (Stockholm: 1872). 
831 Olsson 1948, s. 94ff. Carlsson 1949, s. 281−305. Christensen 1997, s. 127ff. 
832 Lindström 2008, s. 176. 
833 Lindström 2008, s. 176−178. 
834 Peter Olausson, ”Nämndemännen − bönder och lagskipare”, i Släkthistoriskt forum 1:3 

(1982), s. 3. 
835 Bo Lindwall & Henrik Mosén, Östgötska bonderiksdagsmän. Bondeståndets ledamöter 

från Östergötland 1600−1866 (Lund: Henrik Mosén, 2007), s. 15f. 
836 Åsa Karlsson Sjögren, Männen, kvinnorna och rösträtten. Medborgarskap och represen-

tation (Stockholm: Carlsson, 2006), s. 92−106. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående 
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8.2 Metod 

Fastän många av förtroendeuppdragen säkert inte var särskilt attraktiva, och bönder 

tog sig an dem för att någon måste göra det, så är det rimligt att gå in i detta forsk-

ningsfält med förförståelsen att det var någonting aktningsvärt.837 Förtroendeuppdra-

get ses därmed som ett kapital. Precis som i fallet med tillnamnet, och enligt samma 

teoretiska principer, ägnar jag kapitlet både åt att visa hur uppdraget skapade social 

status, och hur social status genererade uppdraget. 

 Förtroendeuppdrag är till stor del synliga i husförhörslängder och sockenstämmo-

protokoll. Förekomsten där är samtidigt produkten av en representativ framsållning 

av de kapital av detta slag som tillerkänns värde, eftersom de passerat mötet mellan 

bäraren och den bedömande prästen. Förtroendeuppdragen studeras i övrigt i sock-

enstämmo- samt, från och med 1864, kyrkostämmoprotokoll. Jag lägger särskilt 

fokus vid uppdragen som nämndeman och riksdagsman, eftersom dessa under lång 

tid, till 1872 respektive 1866, enligt lag skulle innehas av bönder. Stämmoprotokoll-

en innehåller bara den information som behövdes för att besluten skulle efterlevas.838 

Motiveringar till val är därför sällsynta. 

 De samtida häradsrättsprotokollen för aktuella härader inleds alltid med en för-

teckning över sittande nämndemän. För att lätt kunna jämföra detta kapital med 

övriga registrerar jag nämndemännen enligt samma nedslagsordning. Jag går därför 

dessvärre miste om möjligheten att se vilka jordbrukare som varit nämndemän men 

slutat. För att hålla mig så nära den exakta tidpunkten för nedslaget som möjligt, 

registrerar jag nämndemännen vid första tinget efter att nedslagsåret gått ut. Jag 

håller mig till domböcker vid ordinarie ting. När något protokoll saknas använder 

jag mig av det i tid närmast befintliga. Vilka av jordbrukarna i populationen som 

suttit som riksdagsmän är väl kartlagt av andra forskare.839 

                                                                                                                                        
Sockne-Stämmor och Kyrko-Råd; Gifwen Stockholms Slott den 26 Februarii 1817 (Stock-

holm: 1817). 
837 Problemet att nämndemansbefattningen sjunkit i anseende diskuterades rentav vid riksda-

garna vid 1800-talets mitt. Olausson 1982, s. 4−6. Se även: Eva Österberg, ”Sega gubbar? 

Den skiftande offentligheten och bönder i rätten under tre hundra år”, i Rätten. En festskrift 

till Bengt Ankarloo, red. Lars M. Andersson, Anna Jansdotter, Bodil E. B. Persson & Char-

lotte Tornbjer (Lund: Nordic Academic Press, 2000). 
838 Lindström 2000, s. 208. 
839 Lorentz Ludvig Lorichs, Riksdagsmän från Västmanlands län och Västerås stift 

1719−1866. En personhistorisk återblick (1934). Anders Norberg, Tvåkammarriksdagen 

1867−1970. Ledamöter och valkretsar (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1988). 
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8.3 Nämndemän i populationen 

Västeråsbygden omfattade delar av fyra härader: Norrbo, Siende, Snevringe och 

Tuhundra. Varje socken hade sitt givna antal platser i häradsnämnden att fylla, och 

det skedde genom val på sockenstämma, varefter domareden svors inför häradshöv-

dingen och resten av nämnden. Svedvi, Säby och Rytterne hade i regel en nämnde-

man var i Snevringe häradsrätt, som i övrigt helt dominerades av det stora Munk-

torp. I Tuhundra härad dominerade Dingtuna med sex eller ibland sju nämndemän, 

medan Barkarö hade en enda. I Siende häradsrätt hade Hubbo en nämndeman, 

Badelunda tre och Irsta två eller tre. I Norrbo härad stod Skultuna för en eller två 
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Diagram 4. Nämndemän bland jordbrukarna i Västeråsbygden 1780−1900.  Som 

jordbrukare räknas husbönder med nyttjanderätt till mantassatt jord. Till tätgrupp-

en räknas jordbrukare vars mantalssatta jord motsvarar värdet av prästgårdsmedi-

anen eller mer. Sänkan vid nedslaget 1795 beror på att det finns en lucka i 

Tuhundra häradsrätts arkiv mellan 1780 och 1812. Källa: Närvarolistor 18/1 1781, 

7/4 1796, 27/11 1811, 7/6 1826, 14/6 1841, 30/5 1856, 1871-04-12, 1886-01-26, 

1901-02-11, domböcker vid ordinarie ting, Norrbo häradsrätts arkiv (ULA). Närva-

rolistor 29/3 1781, 25/2 1796, 6/3 181, 13/2 1826, 3/5 1841, 6/3 1856, 16/3 1871, 

4/2 1886, 7/11 1893, domböcker vid ordinarie ting, Siende häradsrätts arkiv (ULA). 

Närvarolistor 8/2 1781, 1/2 1796, 4/2 1811, 1827 (oläsligt datum), 3/3 1841, 31/1 

1856, 6/2 1871, 15/2 1886, 3/11 1900, domböcker vid ordinarie ting, Snevringe 

häradsrätts arkiv (ULA). Närvarolistor 6/10 1780, 23/3 1812, 27/2 1826, 17/2 1841, 

4/3 1856, 23/1 1871, 14/1 1886, 26/9 1893, domböcker vid ordinarie ting, Tuhundra 

häradsrätts arkiv (ULA). Närvarolista 11/2 1901, dombok vid ordinarie ting, 

Tuhundra, Siende och Yttertjurbo tingslags häradsrätts arkiv (ULA). 
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nämndemän.840 Siende och Tuhundra utgjorde tillsammans med det närliggande 

Yttertjurbo härad från och med 1894 ett enda tingslag. Antalet nämndemän från 

berörda socknar var följaktligen mindre mot slutet av perioden. 

 Under 1800-talets första hälft ökade antalet förmögna jordbrukare i nämnden 

markant. Med tanke på att det rör sig om så få individer är det inte möjligt att med 

bara siffror relatera detta till de strukturer som kan skönjas i mina andra resultat, 

men faktum är att närstudier av nämndemännens kapital och uppfattade sociala 

status visar en korrelation: De rika jordbrukare som blev nämndemän var alltid bön-

der, och i stor utsträckning samma bönder som hade herrgårdar och stora manbygg-

nader.841 I början av perioden, när nästan inga nämndemän hade anmärkningsvärt 

mycket jord, var nämndemännen uteslutande representanter för ett statusmässigt 

enhetligt bondestånd.842 Av de i föregående kapitel behandlade bönder och gränsfall 

av bondehärkomst som redan före 1840 bar släktnamn, och som karakteriseras av 

osäker ståndstillhörighet, var det bara en som var nämndeman, och för honom tycks 

detta uppdrag ha stärkt allmogemässigheten.843 Detta väcker en fråga om förtroende-

uppdraget, detta bondens kanske enda kapitalmässiga övertag över ståndspersoner-

na: Var allmogemässighet ett resultat av, snarare än en förutsättning för, att bli 

nämndeman? Jag återkommer till detta. 

 En jämförelse mellan nämndemansförteckningarna och sockenstämmo-

protokollen visar att flera nämndemän i stor utsträckning var aktiva även på annat 

sätt. Ett av de tydligaste exemplen på sådana allmänna förtroendemän är den rike 

bonden Erik Andersson i Skysta.844 Systemet med ett fåtal särskilt engagerade för-

troendemän var dock inte bundet till de rika. I Säby socken, där bönderna var få och 

brukade förhållandevis lite jord, var det minst lika tydligt. Där fungerade bröderna 

Erik Olsson i Hellby och Gustav Olsson i Håskesta som universalförtroendemän 

                                                           
840 Norrbo häradsrätt (ULA), domböcker vid ordinarie ting 18/1 1781, 7/4 1796, 27/11 1811, 

7/6 1826, 14/6 1841, 30/5 1856, 12/4 1871, 26/1 1886, 11/2 1901. Siende häradsrätt (ULA), 

domböcker vid ordinarie ting 29/3 1781, 25/2 1796, 6/3 1811, 13/2 1826, 3/5 1841, 6/3 1856, 

16/3 1871, 4/2 1886, 7/11 1893. Snevringe häradsrätt (ULA), domböcker vid ordinarie ting 

8/2 1781, 1/2 1796, 4/2 1811, (oläsligt datum) 1827, 3/3 1841, 31/1 1856, 6/2 1871, 15/2 

1886, 3/11 1900. Tuhundra häradsrätt (ULA), domböcker vid ordinarie ting 6/10 1780, 23/3 

1812, 27/2 1826, 17/2 1841, 4/3 1856, 23/1 1871, 14/1 1886, 26/9 1893. Tuhundra, Siende 

och Yttertjurbo tingslags häradsrätts arkiv (ULA), dombok vid ordinarie ting 11/2 1901. 

Anledningen till att antalet ledamöter varierade har jag inte kunnat ta reda på, men det skulle 

kunna ha att göra med socknens varierande andel av häradets folkmängd. 
841 Däribland de ovan nämnda Nils Jansson i Ingeberga, Erik Norberg i Åby, Johan Nilsson i 

Malma, Erik Ersson i Tibble och Erik Andersson i Skysta. 
842 Baserat på namnskicket. Ett fåtal nämndemän hade tillnamn, men även dessa var bönder, 

t. ex. Erik Bergman i Tränhammar. Husförhörslängder för Badelunda och Hubbo 1780−1795 

(se bilaga 1). 
843 Erik Norberg i Forkesta och Åby, se avsnitt 9.2. 
844 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:2, sockenstämmoprotokoll 1784−1833. Erik Andersson i 

Skysta förekommer i många protokoll under 1810- och 1820-talen. 
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under flera decennier.845 Denna vanliga bönders möjlighet att på ett politiskt plan bli 

lokala hövdingar, måste kunna sägas innebära en hög ställning inom ett allmoge-

mässigt socialt strata som ståndspersoner stod utanför. 

8.4 Ståndspersoner som nämndemän 

Jag väcker ovan frågan om ifall allmogemässighet var en följd av, snarare än en 

förutsättning för, att bli vald till nämndeman. För att besvara den krävs kunskap om 

nämndemännens sociala status såväl före som efter det att valet inträffat. Av nästan 

alla fall inom tätgruppen för vilka jag har dessa uppgifter är svaret att social status 

var allmogemässig såväl före som efter valet. Ifråga om kapital blev det, som jag 

nämner ovan, under 1800-talets första hälft vanligare och vanligare att dessa bönder 

hade herrgårdar eller större manbyggnader, men detta påverkade inte deras sociala 

status. Det är alltså möjligt att befattningen dämpade gårdens inflytande som 

ståndsmässigt symboliskt kapital för uppfattningen om social status, men lika möj-

ligt att gården oavsett inte hade något sådant inflytande. 

 För att avgöra vilken av dessa möjligheter som är troligast krävs närstudier av 

bönder som köpte herrgårdar men som inte blev nämndemän. Före 1855 fanns bara 

en sådan i populationen, nämligen den Mats Thunberg på säteriet Mälby som jag 

nämner i föregående kapitel. Thunbergs sociala status är symptomatiskt nog inkon-

sekvent framställd. Vid nedslaget 1855 förekommer två bönder som inte var nämn-

demän, och som satt på gårdar som i ortsbeskrivningar tillerkänts hög status: Anders 

Gustav Andersson i Amsta och Carl Erik Carlsson i Eriksberg. De var svågrar.846 Jag 

kategoriserar dem båda som bönder, eftersom de till titulaturen i husförhörslängden 

inte skiljer sig från andra bönder.847 Detta tyder på att den ståndsmässiga gården inte 

skulle ha haft något inflytande över jordbrukarens sociala status. Problemet är bara 

att nämnda kategoriseringar av jordbrukare och gård är mina egna, gjorda för att 

kunna sortera fallen. I själva verket befann sig både Anders Gustav och Carl Erik på 

gränsen, ur olika aspekter: Amsta och Eriksberg var knappast tydliga herrgårdar. Vid 

seklets början hade de med råge höjt sig över bondgårdarna, men framåt dess mitt 

torde de i status snarare ha varit jämförbara med de största bondgårdarna. De är inte 

utmärkta som herrgårdar på generalstabskartan.848 De skrevs i husförhörslängden 

som ”Egare”, en titel jag fört till bondekategorin men som egentligen är ganska 

intetsägande.849 Dessutom tillskrevs de båda i en bouppteckning av år 1878 titeln 

                                                           
845 De är väl representerade i t. ex.: Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:1, sockenstämmoproto-

koll 1688−1862. 
846 Bouppteckning efter Anders Ersson i Köping, 5/3−6/3 1878, i Köpings rådhusrätts och 

magistrats arkiv, vol. FIIA:32, bouppteckningar 1875−1879, s. 364. 
847 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10, husförhörslängd 1846−1855, s. 60, 73. 
848 Jfr bilaga 5. 
849 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10, husförhörslängd 1846−1855, s. 60, 73. 
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possessionat.850 Kontentan av detta är alltså att jag inte med säkerhet kan bena ut 

kausalförhållandet mellan nämndemansbefattning och allmogemässig status. Detta 

behöver dock inte betyda att fenomenet ligger dolt. Det faktum att ovanstående tre 

närstuderade jordbrukare i mångt och mycket befann sig på gränsen mellan bonde- 

och ståndsmässighet, tyder i sig på att såväl gård som nämndemansbefattning hade 

en strategisk potential. De kunde användas som symboliska kapital, men de behövde 

inte användas så. I vilken mån detta var medvetet kan jag däremot inte uttala mig 

om. 

 Vid nedslaget 1870, två år innan kravet på att varje nämndeman skulle vara 

bonde upphävdes, satt de båda jordbrukarna Jan Jakob Schenström i Bysingsberg 

och Johan Pettersson i Folkesta och i häradsnämnden, med mandat från Dingtuna 

socken- respektive kommunalstämma.851 Båda skrevs som possessionater i husför-

hörslängden, men deras makar med statusepitetet hustru.852 I de kvantitativa under-

sökningarna är de båda kategoriserade som gränsfall. Den 6 juli 1862 valde Ding-

tuna sockenstämma ”till Nämdeman efter afledne A. Hallen i Hamra Egaren af 

Bysingsberg Herr J. Schenström”.853 Redan denna textrad antyder att Schenström 

inte var någon vanlig bonde. Han titulerades ”Herr” i samma andetag som företräda-

ren inte gjorde det. 

 För att kasta ljus över dessa val krävs närstudier av de båda possessionaternas 

bakgrund. Johan Pettersson var son till den förmögne, sörmländske bonderiksdags-

mannen Per Andersson i Munkhammar.854 1850 tog han över skötseln av faderns 

gård Folkesta i Dingtuna och året därpå gifte han sig med en skeppardotter från 

Västerås.855 År 1856 flyttade de till landeriet Nordanby utanför Västerås, sannolikt 

som ägare, med tanke på att Johan i husförhörslängden skrevs som possessionat.856 

Efter några år återvände de till Folkesta, och när Johan blev ägare till gården skrevs 

han som possessionat även där.857 Hushållet flyttade till Småland 1876.858 Vid till-

                                                           
850 Bouppteckning efter Anders Ersson i Köping, 5/3−6/3 1878, i Köpings rådhusrätts och 

magistrats arkiv, vol. FIIA:32, bouppteckningar 1875−1879, s. 364. 
851 Tuhundra häradsrätt (ULA), dombok vid ordinarie ting 23/1 1871. 
852 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19, husförhörslängd 1866−1876, s. 310, 388. 
853 Sockenstämmoprotokoll, 5/10 1862, i Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:6, socken-

stämmoprotokoll 1833−1863. 
854 Bouppteckning efter Per Andersson i Munkhammar, 6/9 1864, i Västerrekarne häradsrätts 

arkiv (ULA), vol. FII:19, bouppteckningar 1860−1864, s. 596. 
855 Tumbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15, husförhörslängd 1851−1856, s. 135. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:17b, husförhörslängd 1846−1855, s. 378. Västerås domkyrkoför-

samlings kyrkoarkiv (ULA), vol. C:10, födelse- och dopbok 1816−1831, f. 1824. 
856 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:18b, husförhörslängd 1856−1865, s. 377. Västerås 

domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:14b, husförhörslängd 1853−1861, s. 272. 

Ett landeri är en herrgård på stadsmark. 
857 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19, husförhörslängd 1866−1876, s. 388. 
858 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:20, husförhörslängd 1876−1886, s. 90. 
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fälle skrevs Johan som ”Herr Patron J. Pettersson på Folkesta”.859 Jan Jakob Schen-

ström var son till den jordbrukande ståndspersonen Gustav Adolf Schenström som 

behandlas tidigare i avhandlingen. Jan Jakob hade läst vid trivialskolan, men detta 

var inte ovanligt för bönder.860 Sedan han övertagit Bysingsberg räknades han i ta-

bellverket år 1850 som possessionat, men år 1855 som bonde.861 Sistnämnda degra-

dering, om den sågs som det, torde kunna ha motiverats av att herrgårdsägande blivit 

vanligt bland bönder, och att Jan Jakob trots allt inte hade några andra ståndsmässiga 

kapital än sin gård och sin härkomst. Kontentan är att såväl Petterssons som Schen-

ströms titlar visserligen indikerar tendenser till ståndsmässig social status, men att de 

kapitalmässigt inte − med undantag av Schenströms ståndsmässiga härkomst − 

skilde sig från andra rika bönder. Denna förflyttning av fokus i tabellförandet, från 

social status till kapital, är inte unik för detta sammanhang, utan präglade även dis-

kussionerna kring bonderiksdagsmäns valbarhet, vilket jag återkommer till. Genom 

att koppla utvecklingen till individualismens framväxt förklarar det också varför Jan 

Jakob Schenströms härkomst inte förhindrade valet av honom till nämndeman. 

 Den utveckling som Pettersson och Schenström representerar kan skönjas redan 

år 1847, när Johan Gustav Odelberg i Åkesta av Skultuna sockenstämma valdes till 

nämndeman i Norrbo häradsrätt. I protokollet står ingenting om att hans valbarhet 

skulle ha diskuterats, vilket talar för att situationen skulle ha varit rätt naturlig.862 

Odelberg var tredje generationens kvarnbrukare, och såväl fadern och farfadern hade 

bara med tveksamhet kunnat räknas som bönder.863 Själv räknades han som possess-

ionat i folkräkningstabellen, vid nedslaget 1855 titulerades han ”Herr” i husför-

hörslängden och 1857 räknades han i mortalitetstabellen som ståndsperson.864 Han 

kan sägas ha inlett sin jordbrukarkarriär med osäker ståndstillhörighet, men med 

tiden framställdes han mer och mer som ståndsperson. Han var enligt egen utsago 

tacksam för förtroendet, men ansåg sig på grund av kvarndriften på Åkesta inte ha 

tid att vara nämndeman. Norrbo häradsrätt frikände honom från uppdraget den 28 

maj 1847 och sockenstämman i Skultuna valde en ersättare.865 De ståndsmässiga 

                                                           
859 Han valdes till församlingsombud för att granska kyrkans, skolans och sockenbibliotekets 

räkenskaper. Sockenstämmoprotokoll, 29/12 1871, i Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:6, 

sockenstämmoprotokoll 1833−1863. Formuleringen var densamma året därpå. Sockenstäm-

moprotokoll, 23/12 1872, i Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:6, sockenstämmoprotokoll 

1833−1863. 
860 Rudbeckianska skolans arkiv (VSA), DIc:3, matrikel för trivialskolan 1795−1850. Jan 

Jakob skrev in sig höstterminen 1831. 
861 Se bilaga 4. 1850 års uträkning finns inte med där, så för denna hänvisas till: Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. G:1, statistiska tabeller 1749−1859. 
862 Sockenstämmoprotokoll, 28/5 1847, i Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:4, socken-

stämmoprotokoll 1832−1852. 
863 Johan Odelberg i Åkesta och Johan Odelberg i Åkesta, båda tidigare nämnda. 
864 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13a, husförhörslängd 1854−1864, s. 123. Se även 

bilaga 3−4. 
865 Sockenstämmoprotokoll, 28/5 1847 och 1/8 1847 i Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:4, 

sockenstämmoprotokoll 1832−1852. 
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tendenserna kan ha spelat in på denna utveckling. Det är fullt möjligt att kombinat-

ionen Odelberg−nämndeman i Odelbergs egna ögon sågs som märklig, med anled-

ning av att han skulle kunna ha ansett sig vara ståndsperson. Denna förklaring är 

emellertid inte väsentlig, eftersom hans uppfattning i så fall inte fått medhåll. Sock-

enstämman valde ju honom trots allt. Det är rimligare att förklara valet med samma 

utveckling från krav på allmogemässig social status till krav på allmogemässiga 

kapital som gällde i fallen Pettersson och Schenström. 

 År 1885 var bondekravet sedan länge borta. Detta år satt inspektorssonen ”Gustaf 

Asplund å Barkarö gård” som nämndeman för Barkarö socken.866 Samma år satt 

”Godsegaren, Riddaren af Kongl. Majts Nordstjerne orden Herr Grefven Gustaf 

Malcolm Hamilton å Hedensberg”, alltså en adelsman, för Tillberga socken i Siende, 

vilket får ses som spiken i kistan för kravet på allmogemässighet. Notisen i tidning-

en Kalmar publicerades dock detta år, vilket tyder på att det kanske snarare ska ses 

som att stånd inte spelade roll, men att näring gjorde det. En adlig godsägare hade en 

koppling till jorden som prästerskapet måhända inte längre hade, med tanke på det 

ökade antalet prästgårdsarrendatorer. År 1900 satt ”Friherre Axel Ridderstolpe å 

Fiholm” som nämndeman för Rytterne, och förvaltaren för dödsboet Schartau, 

”Frans Suel Schartau vid Forsby”, för Skultuna.867 Jordbruket hade alltså i samman-

hanget möjligen betydelse som näring, men formell nyttjanderätt var inte längre ett 

krav. 

8.5 Riksdagsmän i populationen 

Ständerna kallades till riksdag 21 gånger under perioden, med mellan ett och nio år 

mellan varje tillfälle. Sista gången var 1865, då ständerna beslutade att upplösa sig 

själva och låta sig ersättas av riksförsamlingen, som skulle sammanträda vart tredje 

år. För ståndsriksdagarna är det endast representanterna i bondeståndet som är in-

tressanta, eftersom borgarståndet uteslutande rekryterade från städerna och de båda 

högre stånden hamnar utanför undersökningens avgränsning.868 Vilka jordbrukare i 

Västeråsbygden under perioden som någon gång valdes att representera i bondestån-

det framgår av nedanstående tabell. 

 

  

                                                           
866 Tuhundra häradsrätt (ULA), dombok vid ordinarie ting 14/1 1886. 
867 Norrbo häradsrätt (ULA), dombok vid ordinarie ting 11/2 1901. Snevringe häradsrätt 

(ULA), dombok vid ordinarie ting 3/11 1900. 
868 Lorichs 1934. 
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Endast riksdagsmän för Västmanlands län har tagits med. Erik Jansson i Gryta, vald 

för Siende och Tuhundra 1812, är troligen Erik Jansson i Gryta i Kärrbo.  

S
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ck
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Gård Jordbrukare F
ö

rs
ta

 n
ed

sl
a

g
 

Riksdagar 

D Eke Olof Larsson 1780 1755−1756, 1760−1762, 1765−1766 

Bd Hälla Fredrik Nilsson 1780 1778 

D Frändesta Daniel Bengtsson 1780 1786 

Sk Solberga Erik Olsson 1780 1786 

Bd Jädra Johan Larsson 1780 1789 

D Oppvreta Erik Ersson 1795 1792 

Ryt Horn Daniel Hansson 1780 1800 

Irs Älby Erik Korg 1810 1800 

Sä Åskebro Gustav Olsson 1825 1817−1818 

Irs Skysta Erik Andersson 1810 1823, 1828−1830 

Sv Skällby Erik Norberg 
1825 1828−1830, 1834−1835, 1840−1841, 

1844−1845, 1847−1848 

Sk Åkesta Johan Gustav Odelberg 1855 1862−1863 

Bd Lundby Erik Andersson 1855 1862−1863 

Irs Ullvi Carl Vilhelm Eriksson 1855 1865−1866 

Sä Håskesta Gustav Olsson 1855 1865−1866 

 

 

 

 

 

 

 

En jämförelse mellan tabellen och tätgruppen visar att ståndet till en början rekryte-

rade mindre jordbrukare, eller snarare jordbrukare utan mer jord än vad som var 

normalt för bönder, men från och med 1823 nästan konsekvent större. Det enda 

undantaget är den tidigare nämnde Gustav Olsson i Håskesta, en av de två bröder 

som under perioden dominerade Säby sockens kommunala liv. Övergången från 

”vanliga” bönder till större jordbrukare är analog med motsvarande utveckling hos 

nämndemännen. 

Tabell 7. Jordbrukare i Västeråsbygden 1780−1900 som varit riksdagsmän i bonde-

ståndet. Endast riksdagsmän för Västmanlands län har tagits med. Erik Jansson i 

Gryta, vald för Siende och Tuhundra 1812, var troligen Erik Jansson i Gryta i 

Kärrbo socken, och är därför inte medtagen. L. L. Lorichs, Riksdagsmän från Väst-

manlands län och Västerås stift 1719−1866. En personhistorisk återblick (1934). 
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8.6 Ståndspersoner som riksdagsmän 

Inför och under den gustavianska tiden skedde en successiv övergång från ett synsätt 

till ett annat, när det kommer till valbarhet inom bondeståndet. Ragnar Olsson visar 

hur man under 1760-talet uteslöt valda bonderiksdagsmän för att de betedde sig som 

herrar, medan Sten Carlsson visar hur man från och med 1810 års riksdagsordning 

uteslöt sådana som hade ståndsmässiga kapital, exempelvis genom att tidigare ha 

varit tjänsteman eller genom att äga ett säteri.869 Övergången tyder på en mindre 

godtycklig, på sätt och vis mer modern, inställning till juridik. 

 Det faktum att bondeståndet redan i mitten på 1700-talet ställdes inför möjlighet-

en att utesluta riksdagsmän som betedde sig ståndsmässigt, tyder på att det från vissa 

håll i landet kunde finnas ett intresse bland bönderna att låta sig representeras av 

ståndspersoner. I ett politiskt sammanhang kan ståndsindelningen alltså ses som 

något uppifrån påtvingat. Siende och Tuhundra härader lät sig vid 1809−1810 års 

riksdag representeras av en lokal ståndsperson, Johan Magnus Wessing i Skästa.870 

Att han kunnat bli vald tyder på att Västeråsbygdens bönder hellre såg till personliga 

kvalitéer än genuin ståndstillhörighet. Tankegångarna kan belysas med ett par utdrag 

från 1810−1811 ur Svedvi sockens stämmoprotokollsbok. 

Och blef till Elector vid det förestående riksdagsmanna-walet å allmogens 
Bonde-ståndets vägnar härstädes utsedd f. d. gästgifvaren och skatte-hemmans 
Egaren Hr Gustaf Odelberg i Skälby [...]871 

 

Den tidigare nämnde Gustav Odelberg i Skällby skrevs alltså med statusepitet i 

samma andetag som han valdes att representera bondeståndet. Genom att peka på det 

faktum att Odelberg ägde ett skattehemman motiverade kyrkoherden hans valbarhet. 

Året därpå skulle sockenborna välja representanter till taxeringsnämnden, och det 

skulle vara både bönder och ståndspersoner. Bönder fanns det många av, men att 

hitta lämpliga ståndspersoner var svårare. 

Såsom ståndsperson valdes her: Bergmästaren Littmark på Wahlsta, som lik-
väl för flere hinder frånsade sig detta förtroende, och föreslog istället Hr 
Odelberg i Skällby, som Herr Bergmästaren förmente kunna komma under 
namn af ståndsperson. Pastor war wäl icke aldeles af samma mening; men 

                                                           
869 Olsson 1948, s. 94ff. Carlsson 1949, s. 281ff. Tendenser till en förvandling fanns redan vid 

1700-talets mitt. Inför riksdagen 1760−1762 röstade bondeståndet om huruvida upplänningen 

Johan Grandin skulle uteslutas. En majoritet röstade ja med anledning av Grandins stånds-

mässiga beteende, bland annat bestående i att han taxerades för puder, medan en minoritet 

röstade nej med anledning av att han var jordbrukare. Olsson 1948, s. 96−97. 
870 Lorichs 1934. Se även: Carlsson 1949, s. 283f. 
871 Sockenstämmoprotokoll, 17/6 1810, i Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. B:1, proto-

koll 1805−1813. 
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som Hr Odelberg nu icke eller var närvarande, kunde vid detta tillfälle icke 
widare tillgöras.872 

 

Meningen har ändrats efteråt, men med samma betydelse. Vid justeringen utsågs 

istället en brukspatron Törngren, som ägde jord i socknen, att representera stånds-

personerna. Gustav Odelberg justerade protokollet. Osäkerheten i social status som 

rådde kring just Gustav Odelberg i Skällby nämner jag i föregående kapitel. Proto-

kollet visar att denna osäkerhet var uttalad, och att den uttalades för att kunna an-

vändas. Social status, ståndstillhörigheten, var förhandlingsbar, och ville man ha 

Odelberg i taxeringskommittén så kunde han kanske tryckas in, på samma vis som 

han bara ett år dessförinnan kunde tryckas in som bonde.873 Jag menar att riksdags-

representationen ska ses på just detta sätt, som regler som kunde kringgås, och att 

den successiva lindringen av bondeståndets exklusivitet under 1800-talets första 

hälft skapade en frihet i lokalsamhället, mer än ett hot, så som det ibland målades 

upp i riksdagen.874 

 Erik Andersson i Skysta var den första av tätgruppens jordbrukare att bli vald till 

riksdagsman. Han var rik, och kom så småningom att uppföra en stor manbyggnad, 

men i övrigt visar han prov på allmogemässig social status och endast allmogemäss-

iga kapital.875 Han ägde frälsejord, ett kapital som inte tilläts i bondeståndet förrän 

efter ett beslut år 1834, men det förhindrade inte hans omval.876 Erik Norberg i 

Skällby var kapitalmässigt i en liknande situation som Erik Andersson i Skysta, men 

ägde inte frälsejord. Han deltog vid fem riksdagar och hade stort förtroende inom 

ståndet.877 I lokalsamhället sågs han dock som ståndsperson, vilket sannolikt berodde 

på en omställning han behövt göra för att kunna gifta sig med en friherrinna utan att 

det skulle vara alltför uppenbart att det rörde sig om en mesallians.878 Inför riksdagen 

1862−1863 valdes Johan Gustav Odelberg i Åkesta till riksdagsman. Även han var, 

som jag visar ovan, snarare ståndsperson än bonde, men kapitalmässigt fanns inga 

hinder för honom att gå in i riksdagen. 

 Efter att ständerna ersatts av riksförsamlingen och de fyra stånden av två kamrar, 

hade ståndskraven ersatts av rent ekonomiska krav. Under perioden 1866−1900 hade 

två av bygdens jordbrukare vid något tillfälle plats i första kammaren, nämligen 

                                                           
872 Sockenstämmoprotokoll, 20/10 1811, i Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. B:1, pro-

tokoll 1805−1813. 
873 Jfr: Runefelt 2015, s. 21−22. 
874 Jfr: Carlsson 1949, s. 281ff. 
875 Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Irsta 1810−1840 (se bilaga 1). Att det var 

Erik Andersson som lät uppföra tvåvåningshuset i Skysta är inte belagt, men att döma av 

stilen och storleken på huset är det uppfört vid 1800-talets mitt av en rik bonde och då ligger 

det nära tillhands. 
876 Taxeringslängd för Irsta 1825, april 1826, i Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219, verifikationer för 1825 års landsbok. Lorichs 1934. Carls-

son 1949, s. 288f. 
877 Lorichs 1934. 
878 Se avsnitt 9.2. 
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Jakob Ludvig von Post på Hagbyholm och Gustav Erik Lewenhaupt på Gäddeholm, 

båda adelsmän. I andra kammaren fick fyra jordbrukare någon gång plats: Frans 

Schartau på Forsby, Otto Karlsson på Råby och Gustav Sälling i Brånsta. Karlsson 

var kronolänsman, men i övrigt hade de tre kapitalmässigt varit valbara även till 

bondeståndet.879  

8.7 Förtroendetitlar 

Jag skriver i kapitel 4 att de enda bönder som skrevs med positionstitlar innan titeln 

bonde lanserades i husförhörslängderna var de som hade kommunala uppdrag, åta-

ganden utanför gården som gjorde att de måste ses som något mer än en del av en 

anonym massa. Sockenstämmorna utsåg under perioden en mängd olika befatt-

ningshavare och representanter i kommittéer på högre ort. Många av befattningarna 

var, att döma av de valdas kapitalbakgrund och sättet de tituleras på i protokollen, 

förbehållna besuttna bönder. Ibland, som vid val av elektorer till att utse häradets 

riksdagsman i bondeståndet, var detta uttalat. De enda befattningarna som under 

periodens första hälft någon gång tillföll ståndspersoner var ekonomiskt oriente-

rade.880 

 De förtroendebefattningar som genererade titlar, det vill säga var symboliska 

kapital för en på detta sätt manifesterad allmogemässig social status, var fem till 

antalet: nämndeman, häradsdomare, riksdagsman, kyrkvärd och kronofjärdingsman. 

Häradsdomare var titeln på den främste av nämndemännen i häradet. Den kunde 

medföra utökat ansvar.881 Flera av jordbrukarna i tätgruppen nådde denna titel, där-

ibland såväl Erik Norberg i Forkesta som Johan Nilsson i Malma.882 Kyrkvärdarna 

var socknens egna funktionärer, och hade av sammanhangen i sockenstämmoproto-

kollen att döma ett brett ansvar. Kronofjärdingsmannen var den statligt anställde 

kronolänsmannens assistent i socknen.883 I Västeråsbygden var det vanligare att 

obesuttna valdes till kronofjärdingsmän, men det förekommer även bland de be-

suttna.884 

 Nämndemannavärdigheten hade en positiv särställning bland förtroendeuppdra-

gen. Vid val av nämndeman framhävdes gärna positionens anseende mer än på andra 

                                                           
879 Norberg 1988, s. 441, 453, 457. 
880 Som exempel kan nämnas att löjtnant Carl Gustav Jack år 1826 åtog sig att se över 

Badelunda sockens räkenskaper. Sockenstämmoprotkoll, 19/2 1826, i Badelunda kyrkoarkiv 

(ULA), vol. KI:2, sockenstämmoprotokoll 1816−1831. 
881 Olausson 1982, s. 1. Frohnert 1985, s. 230. 
882 Siende häradsrätt (ULA), dombok vid ordinarie ting 3/5 1841. Tuhundra häradsrätt (ULA), 

dombok vid ordinarie ting 27/2 1826. 
883 Frohnert 1985, s. 223. 
884 Mantalslängder för Västeråsbygden 1780−1900 (se bilaga 1). 



 

 

 

215 

ställen.885 Dessutom förekommer nämndeman oftare än andra titlar i sammanhang 

som handlar om något annat uppdrag. Det är inte ovanligt med formuleringar i stil 

med att ”Nämndemannen N.N.” valts till magasinsföreståndare; däremot händer det 

aldrig att protokollen visar formuleringen ”Magasinsföreståndaren N.N.” valts till 

nämndeman. I en handbok för titulatur i skrift, utgiven 1847, specificeras: ”Bland 

Allmogen och Gemenskapen benämnas Nämdemän: Ärlige och Wälförståndige. 

Bönder: Ärlige och Förståndige.”886 Detta spär på bilden av nämndemannen som en 

bondehövding, med en hög ställning inom ett allmogemässigt strata. 

 Lindwall och Mosén visar att titeln riksdagsman blev populärare under 1800-talet 

än vad den varit innan, och förklarar det med att de enskilda riksdagsmännen tende-

rade att sitta längre, vilket medförde att uppdraget blev mer sällsynt, vilket i sin tur 

medförde att det blev mer exklusivt.887 För tätgruppen användes titeln tre gånger: 

1840, 1870 och 1885.888 Det går i linje med Lindwalls och Moséns resultat, men är 

knappast signifikant. 

 Vad som är särskilt anmärkningsvärt när det kommer till titulaturen, är hur den 

tog sig uttryck hos de båda med åtminstone delvis ståndsmässig social status till-

skrivna possessionaterna Johan Pettersson i Folkesta och Jan Jakob Schenström i 

Bysingsberg. Pettersson är en av de mycket få för vilka nämndemansuppdraget inte 

skrivits ut.889 Detta skulle kunna förklaras med att den inte skulle fungera ihop med 

titeln possessionat, men det resonemanget håller inte, för i samma husförhörslängd 

står Schenström som ”Possessionaten, Nämdeman”.890 Schenström stod kapitalmäss-

igt på alla sätt över Pettersson, så möjligen kan det faktum att han skrevs som nämn-

deman förklaras med att hans ståndsmässighet var så stark att titeln inte skulle kunna 

förändra den, men det går inte ihop med att Schenström år 1855 räknades som bonde 

i tabellverket. Oavsett orsak, fungerar fallet Schenström som ett slags prejudikat för 

stånds- och allmogemässiga titlar att uppträda tillsammans. Titeln riksdagsman torde 

ha förlorat alla allmogemässiga konnotationer i och med ständernas upplösning, 

särskilt som flera som titulerades som ståndspersoner snart nog blev riksdagsmän. 

Titlarna kyrkvärd och kronofjärdingsman skulle däremot potentiellt sett ha kunnat 

upprätthålla allmogemässigheten, eftersom de mot periodens slut angavs på jordbru-

                                                           
885 I Säby skulle ny nämndeman väljas 1838, ”Hwarpå Socknemännen enhälligt med nämnde 

förtroendepost hedrade Kyrkowärden Gustaf Olsson i Åskebro.” Sockenstämmoprotokoll, 4/3 

1838, i Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:1, sockenstämmoprotokoll 1688−1862. 
886 B. U. Pettersson, Den Swenske Hans-Sekreteraren; eller Anwisning till uppsättande af alla 

slags egentliga Bref, med åtföljande Rättskrifningslära, som af juridiska Skrifter, Inlagor, 

Kontrakter, Fullmakter, Skuldebref m. m., äfwensom af Räkningar och enskilt Bokhålleri. 

Med talrika Mönster och Formulärer. Jemte ett Bihang, innehållande kort Ordbok öfwer de i 

Tal och Skrift wanligast förekommande Utländska Ord. (Uppsala 1847), s. 27. 
887 Lindwall & Mosén 2007, s. 17. 
888 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1835−1845, s. 190. 

Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12, husförhörslängd 1864−1873, s. 260. Badelunda 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14b, husförhörslängd 1884−1894, s. 219. 
889 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19, husförhörslängd 1866−1876, s. 388. 
890 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19, husförhörslängd 1866−1876, s. 310. 
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kare som hade jord i en storlek motsvarande possessionaternas och godsägarnas, 

men ändå inte titulerades possessionat eller godsägare.891 

8.8 Ståndspersonen i bondens revir 

I detta avhandlingens åttonde kapitel visar jag när, i vilken utsträckning och varför 

ståndspersoner anammade det allmogemässiga kapitalet att bli valda till riksdags- 

eller nämndemän och hur det påverkade deras status. Forskningsfrågan som besvaras 

är: Hur påverkades uppfattningen om en distinktion mellan bönder och ståndsperso-

ner i lokalsamhället av att ståndspersoner visade prov på allmogemässigt förtroende? 

Ståndspersoners val till allmogemässiga förtroendeuppdrag har aldrig tidigare ut-

forskats. Det är därför inte möjligt för mig att återknyta till tidigare forskning. För 

ett bredare perspektiv, exempelvis förhållandet mellan social status och förtroende, 

finns ett stort forskningsläge, men befattningshavarnas ståndsmässighet uppmärk-

sammas aldrig i andra sammanhang än vid riksdagarna. 

 Nämnde- och riksdagsmannabefattningarna var i slutet på 1700-talet förbehållna 

bönder. De som valdes utmärkte sig inte genom att ha mer jord än sina grannar, men 

utgjorde ett slags maktelit inom ståndet, eftersom de ofta hade fler uppdrag. Under 

1800-talets första hälft, när vissa bönder förvärvade mindre herrgårdar eller anmärk-

ningsvärt mycket jord och införskaffade större manbyggnader, blev det vanligare 

och vanligare att dessa också fick förtroendeuppdragen. På så vis kom befattningar-

na att förknippas mer med kapitalmässig framgång, men inte med ståndsmässighet, 

eftersom uppdragens juridiska koppling till bondeståndet bidrog till att återskapa 

allmogemässig status. Man kan alltså säga att gränsen för vad som var allmogemäss-

igt tänjdes, en utveckling jag tidigare i avhandlingen påvisar även för andra kapital. 

 Ståndsmässighet gjorde förr eller senare entré både hos nämndemännen och hos 

riksdagsmännen. Riksdagsmännen var först. Inför 1809−1810 års riksdag valde 

bönder i Västeråsbygden ståndspersonen Johan Magnus Wessing till riksdagsman, 

och han följdes senare av ståndspersonen Erik Norberg. Förklaringen är tudelad: För 

det första förändrades synsättet inom rikspolitiken från att bedöma bonden efter 

social status till att bedöma honom efter kapital. Sedan en jordbrukare som pudrade 

sig tidigare hade kunnat diskvalificeras, kunde han nu bete sig hur ståndsmässigt 

som helst, men ändå få plats i ståndet, förutsatt att han aldrig varit ämbetsman eller 

dylikt. För det andra tycks jordbrukarna i lokalsamhället när det kommer till politi-

ken ha brytt sig mindre om social status än om att få en god representation. 

                                                           
891 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14, husförhörslängd 1881−1890, s. 72. Rytterne kyrko-

arkiv (ULA), vol. AIc:2, husförhörslängd 1861−1870, s. 144. Observera dock att en fjär-

dingsman angavs som ståndsperson i mortalitetstabellen för Barkarö 1844. Jag har inte hittat 

honom i husförhörslängden, men att detta uppdrag skulle ha genererat ståndsmässighet är inte 

sannolikt. Se bilaga 3. 



 

 

 

217 

Åren 1865−1872 upphävdes statuskravet för nämnde- och riksdagsmän. Man be-

hövde nu inte vara bonde för att bli vald, utan det räckte med att vara man. Bland 

nämndemännen spelade jordbruksverksamheten en väsentlig roll perioden ut, vilket 

kan ses som en fortsättningen på bondebegreppets breddande. Tidigare presenterade 

delundersökningar visar inte att bondebegreppet skulle ha växt sig så stort, men å 

andra sidan visar de att det mot periodens slut var starkt försvagat i sin exklusivitet. 
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9 Fallstudier 

I de föregående kapitlen visar jag att den påtagliga skillnaden mellan att vara bonde 

och att vara ståndsperson successivt uppluckrades hos jordbrukarna i Västeråsbyg-

den under perioden 1780−1900. I fokus står jordbrukare som ifråga om social status 

och kapital visar på avvikelser från de både grundlägena. Jag visar att mönster kan 

urskiljas i hur dessa avvikelser uppstod och tog sig uttryck, och låter uppluckringen 

definieras enligt hur mönstren utvecklades. Detta är emellertid inte nog. I ett par 

enstaka fall visar förhållandet mellan olika kapital och uppfattningen om social 

status på en sådan komplexitet att fallen måste studeras i sig, istället för att spridas 

mellan olika delundersökningar. 

 I detta kapitel presenterar jag resultatet av tre fallstudier, var och en represente-

rande ett fenomen jag anser inte helt och hållet kunna förklaras utifrån övriga delun-

dersökningar. Det första avsnittet handlar om Gustav Vilhelm Hedin i Grävlinge, 

verksam under 1800-talets förstahälft, och belyser den konstruerade sekreterartitelns 

syfte och funktion. Det andra handlar om Erik Norberg i Forkesta och hans brorson 

Erik Norberg i Skällby, även dessa verksamma under 1800-talets första hälft, och 

visar hur social status uppfattades i en situation där allmogemässiga och ståndsmäss-

iga kapital uppträdde sida vid sida. Det tredje avsnittet behandlar Frans Henrik Jo-

han Schartau i Forsby, verksam under 1800-talets andra hälft, och visar hur en ut-

präglad ståndsperson ställde sig till att helt och hållet ägna sig åt jordbruk. De tre 

fallstudierna har ingen inbördes relation, varför jag inte sett behovet av något särskilt 

avslutande avsnitt. 

9.1 Fallet Hedin 

Jag visar tidigare i avhandlingen att det åtminstone hos prästerna länge fanns en 

strävan efter att bestämma social status, bonde- eller ståndsmässig, även där kapi-

talen pekade åt olika håll, eller där de ståndsmässiga kapitalen var få. Detta väcker 

frågan om i vilken mån jordbrukarna själva agerade efter ett liknande mönster. De 

mest slående exemplen på ståndspersonssidan finns bland de jordbrukare med oty-

piskt uppbyggd uppsättning kapital som i husförhörslängderna anges med positions-

titeln sekreterare, utan att ha haft en tjänst som motiverat detta. Det exempel jag valt 

är Gustav Vilhelm Hedin, som var verksam som jordbrukare i bygden vid nedslagen 

1810−1825, eftersom han är det sista exemplet på ett kapitalmässigt mellanting som 
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prästerskapet utan i husförhörslängden avtecknat tvivel behandlade som ståndsper-

son. 

 Gustav Vilhelm Hedin (1779−1861) växte upp i Kräcklinge prästgård i Närke. 

Kyrkoherden var hans farfar.892 Gustav Vilhelms far och namne hade läst vid Upp-

sala universitet, varit inskriven vid Svea hovrätt och så småningom blivit vice hä-

radshövding.893 Modern var adlig.894 På 1790-talet köpte Gustavs föräldrar herrgår-

den Valskog utanför Arboga.895 Ingenting tyder på att Gustav innan han flyttade 

hemifrån skulle ha fått en högre utbildning, varit anställd eller bedrivit näringsverk-

samhet på egen hand.896 Faderns utbildningsnivå och det faktum att det på Valskog 

fanns ett digert bibliotek bidrar dock till misstanken om att Gustav genom uppväxten 

kan ha formats till ståndsperson.897 

 År 1808 flyttade Gustav till Dingtuna, där han efterträdde sin syster och svåger 

som arrendator på ett jordbruk i storlek strax över prästgårdsmedianen.898 Bruk-

ningsenheten bestod av en gård i Vångsta och en gård i grannbyn Boberga. Ägare 

var adelsmannen Henrik Johan Lagerhjelm, som hade anknytning till bygden kring 

Kräcklinge, vilket förklarar kontakten.899 Lagerhjelm hade tidigare själv bott på 

Vångsta, men 1802 flyttat till Uppland.900 Gården går idag under namnet Vångsta 

herrgård. Hur länge detta namn florerat är inte känt, men eftersom det hänvisar till 

tiden före 1892 − detta år styckades jorden upp i egnahem och karaktärsbyggnaden 

plockades ned och såldes − är det inte osannolikt att det användes redan då. Gården 

                                                           
892 Kräcklinge kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3, husförhörslängd 1781−1792, s. 155. Julius La-

gerholm, Södermanland-Närkes nation. Biografiska och genealogiska anteckningar om i 

Uppsala studerande södermanlänningar och närkingar 1595-1900 (Sunnansjö: Julius Lager-

holm, 1933), s. 192. 
893 Lagerholm 1933, s. 276. 
894 Gabriel Anrep, Svenska adelns ättar-taflor, bd 1 (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 

1858), s. 631. 
895 Tham nämner den och Gustavs fars bouppteckning visar på många rum och mycket jord. 

Tham 1849, s. 144. Bouppteckning efter Gustav Vilhelm Hedin, 13/7−14/7 1810, i Åkerbo 

häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:24, bouppteckningar 1810−1811. 
896 Ingen titel eller annan anteckning i husförhörslängderna tyder på detta. Han var också 

alltid skriven på samma ställe som sina föräldrar. Björskogs kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7, 

husförhörslängd 1786−1795, s. 129. Björskogs kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 

1796−1805, s. 114. Björskogs kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1806−1813, 

s. 115. Han finns heller varken med i Södermanlands nations eller Västmanlands-Dala nations 

matrikel. Västmanlands-Dala nations arkiv (UUB), vol. U1100b, matrikel 1761−1833. Lager-

holm 1933. 
897 Bouppteckning efter Gustav Vilhelm Hedin, 13/7−14/7 1810, i Åkerbo häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. FII:24, bouppteckningar 1810−1811. 
898 Björskogs kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1806−1813, s. 115. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 758. Taxeringslängd för 

Dingtuna 1810, 11/3 1811, i Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv (ULA), landskontoret, 

vol. EIc:167, verifikationer för 1810 års landsbok. 
899 Anrep 2 1861, s. 593. 
900 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 756. 
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nämns inte i någon ortsbeskrivning, vilket skulle kunna bero på att den låg i en by, 

något som inte går ihop med den gängse bilden av en gård med sådan status. Sett till 

storleken, att det fanns en karaktärsbyggnad, och att karaktärsbyggnaden med flyglar 

sedan en tid tillbaka låg på en höjd utanför byn, var den här gården i Vångsta mer lik 

andra herrgårdar än andra större bondgårdar.901 

 I husförhörslängden för Vångsta anges Gustav som ”Arendatoren Herr”.902 1810 

dog hans far i Valskog och 1811 flyttade han hem till sin mor, men redan året därpå 

återkom han med mor och syskon i släptåg till Vångsta som ägare av hela bruk-

ningsenheten, nu enbart titulerad ”Herr”, eftersom arrendatorstiteln vid den här tiden 

inte hade någon ståndsmässig motsvarighet för ägare.903 Vångsta och Boberga fanns 

med i Lagerhjelms testamente och skulle ingå i ett fideikommiss till dottern, men 

han löste detta genom att i ett nytt testamente skriva in några andra gårdar istället.904 

1813 gifte sig Gustav med Katarina Elisabet Hambn, dotter till en rådman i Köping. 

I Köpings stads vigselbok står han som ”Herr” men utan positionstitel, hon som 

”Demoiselle”.905 

 1815 flyttade Gustav och Katarina med en liten dotter till herrgården Grävlinge i 

Irsta, som de köpt av överjägmästaren Gustav Dufva. De behöll dock äganderätten 

till Vångsta och Boberga. Gustavs mor och syskon bodde kvar där, och brodern Lars 

Henrik fick ta över gården på arrende. Gårdarna såldes först 1836, sedan modern 

dött.906 Forsslund beskrev 1828 Grävlinge som följer. 

                                                           
901 Enligt kartmaterial nybyggdes mangården i en backe utanför byn någon gång mellan 1771 

och 1816, medan ladugården fick ligga kvar på den gamla tomten. Ett sådant avstånd mellan 

man- och ladugård var typiskt för herrgårdar. Inför 1795 taxerades för elva fönster, inför 1809 

för sex, men eftersom en ny jordbrukare var där då är det troligare att det rör sig om hans 

avvikande syn än att hus tagits bort. En karta 1816 visar annorlunda, högrestatusantydande 

symbol än för de andra gårdarna. En karta 1877 visar en symmetrisk mangård i backen med 

huvudbyggnad och fyra flyglar. Karta över Vångsta, 1771, i Lantmäterimyndighetens i Väst-

manlands län arkiv (VSA), handl. 19-DIN-40, reproducerad av Lantmäteriet på: etjans-

ter.lantmateriet.se/historiskakartor. Karta över Vångsta, 1816, i Lantmäterimyndighetens i 

Västmanlands län arkiv (VSA), handl. 19-DIN-116, reproducerad av Lantmäteriet på: etjans-

ter.lantmateriet.se/historiskakartor. Karta över Vångsta, 1877, i Lantmäterimyndighetens i 

Västmanlands län arkiv (VSA), handl. 19-DIN-193, reproducerad av Lantmäteriet på: etjans-

ter.lantmateriet.se/historiskakartor. Mantalslängd för Dingtuna 1796, 5/11-6/11 1795, och 

1809, 28/11−29/11 1808, i Kammararkivet (ULA), mantalslängder för Västmanlands län, 

reproducerade av SVAR. Ulväng 2004, s. 160ff. Ulväng 2008, s. 99. 
902 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 758. 
903 Björskogs kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1806−1813, s. 115. Dingtuna 

kyrkoarkiv AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 756. Ordet hemmansägare är angivet, men 

som tydlig rubrik för sidan snarare än som titel för personen. Hedin ersatte Lagerhjelm under 

denna rubrik. 
904 Bouppteckning efter Henrik Johan Lagerhjelm, 12/11 1814, i Svea hovrätts arkiv (RA), 

huvudarkivet, vol. EIXb:196, adliga bouppteckningar 1814. 
905 Köpings stadsförsamlings kyrkoarkiv (ULA), vol. E:2, lysnings- och vigselbok 

1775−1823, g. 1813. 
906 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15b, husförhörslängd 1825−1835, s. 349. 



 

 

 

222 

Gräflinge, Rusthåll i Ihrsta S., 2 hela hemman af betydligt värde, isynnerhet 
genom nyligen skedd odling, tillhörde fordom flere bönder, såldes för 3:ne år 
sedan af Herr Hedin till Herr G. Svedberg, åbyggnaden är i godt stånd; här är 
en fruktträdgård.907 

 

Gårdens mycket stora huvudbyggnad i två våningar ska enligt Kempe har uppförts 

av Dufva 1808. Uppgiften är tveksam, men oavsett så visar fönstertaxeringen att det 

fanns en bostad av ståndsmässig storlek på gården vid den här tiden.908 

 Hedin bodde på Grävlinge 1815−1825. Under den tiden hade han en del att göra 

med den dagboksförfattande prosten Johan Fredrik Muncktell, vilket avsevärt för-

bättrat källäget för att kunna se hur Hedin betedde sig och bemöttes. Muncktell 

framställde redan från första början Hedin som snål, och med tiden som falsk, egen-

nyttig, listig, elak och sin ovän.909 Han nämner honom i samma andetag som han 

nämner sin ärkefiende, bonden Erik Andersson i Skysta, och skriver: ”Jag ville anse 

Ihrsta Socken 1/2 gång til så god, om de två voro borta.”910 Denna värdering var 

viktig för prosten, som bestämt sig för att söka det ledigförklarade Irsta pastorat. 

Grävlinge var granngård till kyrkoherdebostället i Irsta. Våren 1820 blev Muncktell 

vald, till Hedins stora förtret.911 För grannsämjans skull slöt de båda dock fred med 

varandra.912 Hedins dåliga sidor framträder även senare i dagboken, varför det är 

viktigt att känna till bakgrunden till relationen mellan de båda grannarna. 

 För Grävlingetiden angavs Gustav i båda de aktuella husförhörslängderna som 

”Secreteraren herr” och Katarina Elisabet som ”dess fru”.913 Muncktell skrev honom 

alltså på samma sätt som företrädaren hade gjort, vilket tyder på att titeln var ett 

önskemål från bärarens sida. I dagboken skrev Muncktell honom alltid som ”Secret. 

Hedin”, ”Secr. Hedin”, eller bara ”Hedin”.914 Av allt att döma var sekreterartiteln i 

det här fallet, precis som i de flesta andra, inte förankrad i något särskilt symboliskt 

kapital. I folkräkningstabellen registrerade Muncktell konsekvent Hedin i rutan för 

                                                           
907 Forsslund 1828, s. 205. 
908 Kempe 1915, s. 74. Mantalslängd för Irsta 1796, 11/11 1795, och 1809, 21/11 1808, i 

Kammararkivet (ULA), mantalslängder för Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

Fönsterantalet är stort, men för litet för tvåvåningshuset ifråga, så möjligen var övervåningen 

inte inredd. 
909 Dagboksinlägg 10/4 1817, 12/12 1819, 23/2 1820 och 1/3 1820, i Prosten Muncktells 

dagbok, bd 2, utg. Magdalena Hellquist (Västerås: Stadsbiblioteket, 1982), s. 79−80, 334, 

350, 355. 
910 Dagboksinlägg 12/12 1819, i Prosten Muncktells dagbok 2 1982, s. 334. 
911 Dagboksinlägg 14/5 1820, i Prosten Muncktells dagbok 2 1982, s. 377. 
912 Dagboksinlägg 18/9 1820, i Prosten Muncktells dagbok 2 1982, s. 401. 
913 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 1806−1815, s. 231. Irsta kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1816−1825, s. 229. 
914 Dagboksinlägg 13/2 1817, 11/6 1821, 17/10 1821, 24/3 1822 och 24/1 1824 i Prosten 

Muncktells dagbok 2 1982, s. 57. Dagboksinlägg 20/5 1821, i Prosten Muncktells dagbok 3 

1995, s. 12, 16, 37, 62, 88. 



 

 

 

223 

”Possessionater utan Titel och Tjänst”.915 Hedin nämns vid tillfälle tillsammans med 

sin svåger, Carl Ulrik Wulff, som då också tituleras sekreterare.916 Wulffs bakgrund 

har jag inte kartlagt, men under sin tid som arrendator i Vångsta titulerades han i alla 

fall inte så, åtminstone inte i husförhörslängden.917 Att svågrarna bar samma titel kan 

mycket väl bero på att de hade inspirerat eller förknippats med varandra. 

 Att Gustav Vilhelm Hedin var ståndsperson råder i prostens ögon inget som helst 

tvivel om. Jag visar tidigare i avhandlingen att just Muncktell ibland resonerade med 

en sådan indelning för ögonen, och Hedin nämns flera gånger tillsammans med 

övriga herrskap, tydligast i samband med valet: ”Alla Herrskaperna (utom Hedin) 

voro på mig.”918 Herrskapen i Irsta utgjorde också tydligt en bekantskapskrets, som 

träffades vid mindre måltider och andra tillställningar.919 När Hedin i november 

1821 fick en son stod Muncktell fadder och ”drack brorskål med Hedin och hans 

svärfar, en rådman och kamrer Hambn ifrån Köping, en liten osynlig man, men 

hederlig karl.”920 

 Den tydliga distinktion mellan bönder och ståndspersoner som Muncktell för-

medlade, kopplar starkt de sistnämnda till ett förmodernt ståndspersonsideal, där 

ståndspersonen hade fördelen av ett rikt och bildat liv och i gengäld en moralisk 

skyldighet att ta hand om den stora, fattiga massan. Hedin passade inte in i den här 

bilden, vilket tycks ha stört Muncktell. 

Jag hade då tilfälle, at se S. Hedins odlingar til säd och gräs, som äro förvå-
nande och ypperliga. Det är en väldig man, och en ståtlig egendom. Skada, at 
han är så egennyttig och hård mot arbetare.921 

 

Året före skrev prosten: 

Åt afton gick jag öfver til Gräflinge och hade protocollet med mig, som jag 
upläste. Hedin var höflig och vänlig, men gorde ännu mycken svårighet om et 
och annat hus. Vi besågo hans nya tröskmachin, trägårdsplan och många an-
stalter. − Det är [en] ovanligt driftig man, med medel, förstånd och lycka, som 
innom få år kommer til välmåga, ja rikedom. Gud gifve ock, at han ville blifva 
rättvis och from.922 

 

                                                           
915 Se tabell 4. Han räknades som possessionat 1815 och 1820, men inte 1825, sannolikt 

eftersom han var på väg att flytta. 
916 Dagboksinlägg 13/2 1817, i Prosten Muncktells dagbok 2 1982, s. 57. 
917 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 758. 
918 Dagboksinlägg 14/5 1820, i Prosten Muncktells dagbok 2 1982, s. 377. 
919 Se t. ex.: Dagboksinlägg, 4/9 1825, i Prosten Muncktells dagbok 3 1995, s. 189. 
920 Dagboksinlägg, 25/11 1821, i Prosten Muncktells dagbok 3 1995, s. 43. I den tryckta 

dagboken står Hamlin, men jag anser det troligare att det blivit fel mellan två skriftligt så lika 

namn i transkriberingen inför utgivningen än att Muncktell skulle ha hört fel på två ljudmäss-

igt så olika namn. 
921 Dagboksinlägg, 31/7 1821, i Prosten Muncktells dagbok 3 1995, s. 23. 
922 Dagboksinlägg 28/9 1820, i Prosten Muncktells dagbok 2 1982, s. 401. 
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Jag hävdar att Hedin visar prov på moderna drag, medan Muncktells bedömning av 

honom är förmodern. Muncktell framställde Hedin som en framgångsrik man, men 

knappast som ett föredöme. Hedin var aktiv och nytänkande, men ingen passande 

representant för vad Muncktell ansåg att en ståndsperson skulle vara. Vid tillfälle 

skrev prosten: ”En Hedin allena kunde möjligen slå sig igenom, men de äro få, som 

hafva hans lust och förmåga, at bevaka och drifva alt, och hans trälaktiga sinne bör 

ingen önska sig.”923 Hedins kapital och Muncktells sätt att resonera kring det visar 

tillsammans en bild av en modern, kapitalistisk företagare. Hedin strävade säkert 

efter ståndsmässig social status, men knappast efter att nå sådan på det gamla sättet. 

 Hedin hade gott om tjänstehjon under både Vångsta- och Grävlingetiden, men 

rättare hade han bara under någon enstaka kort period, vilket betyder att han själv 

måste ha haft stor inblick i jordbruket, något som går väl ihop med bilden av honom 

som modern företagare.924 Muncktells dagböcker når inte Hedins liv för andra till-

fällen än när de båda grannarna träffades, men de innehåller ändå ett fåtal belägg för 

att han skulle ha varit en aktiv jordbrukare.925 

 1825 sålde Hedin Grävlinge till Gustav Svedberg, som, vilket jag nämner ovan, 

ägde det lilla bruket Rabbatsbenning i Norberg. Hedin bodde kvar i några månader, 

men i början av 1826 köpte han Österhammars bruk i Fellingsbro och flyttade dit. 

Några veckor senare skrev prosten följande. 

På e.m. kom Br.P. Hedin, at hämta återstående saker ifrån Gräflinge. Han är 
en lyckans man, som för 25000 och 300 Rdr Bco har en gård af 5 ½ hemman, 
med ståtlig byggnad och dyrbart inredda rum, många uthus och källare, trä-
gård, såg, Tullqvarn, Smidja til spik och annan manufactur, belägenhet vid å 
och sjöar etc.926 

 

Hedins materiella framgång är nog så intressant, men det riktigt anmärkningsvärda 

är hur titeln ”Br.P.” − BruksPatron − utan någon som helst kommentar ersatt sekre-

terartiteln. Hedin hade alltså till slut, liksom ovan nämnde Johan Erik Arpi, förvärvat 

ett symboliskt kapital som var stort nog att i sig motivera Muncktell om att han 

skulle vara ståndsperson. 

 Fallet Hedin visar att sekreterartiteln kunde användas för att bestämma status där 

status annars inte var given. Det var ett redskap, åtminstone för prosten, för att foga 

in ett kapitalmässigt mellanting i den förmoderna kategoriseringen i bönder och 

ståndspersoner. Av relationen mellan Hedin och Muncktell att döma är det tydligt att 

detta upprätthållande av ståndsmässig social status inte berodde på att prosten ville 

                                                           
923 Dagboksinlägg, 13/2 1827, i Prosten Muncktells dagbok 3 1995, s. 320. 
924 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 757−762. Irsta 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1816−1825, s. 230−234. 
925 Förutom citaten ovan, se: Dagboksinlägg, 29/12 1821 och 29/5 1822 Prosten Muncktells 

dagbok 3 1995, s. 50, 73. 
926 Dagboksinlägg, 22/3 1826, i Prosten Muncktells dagbok 3 1995, s. 231−232. 
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göra sin granne en tjänst, utan att Hedin i prostens ögon, oavsett kapital, helt enkelt 

var ståndsperson. 

9.2 Fallet Norberg 

Gustav Vilhelm Hedin må helt och hållet ha varit jordbrukare, men statusmässigt 

förblev han ståndsperson. Med tiden blev denna säkerhet över status mer och mer 

instabil, men redan för periodens början går det att se jordbrukare som befann sig 

precis på gränsen, i en väldigt osäker position. Dessa jordbrukare var i stor utsträck-

ning släkt med varandra. I detta avsnitt behandlar jag Erik Norberg och Erik Nor-

berg, farbror och brorson. 

 I slutet av 1700-talet brukades en gård i Skällby, Svedvi socken, av bonden Erik 

Isaksson, vars allmogemässighet manifesterades i ett kyrkvärdskap i Svedvi sock-

en.927 Erik hade två söner: Isak Ersson i Skällby och Erik Ersson i Forkesta. Isak 

förvärvade flera små gårdar i Skällby, vilket fick till följd att han vid nedslaget 1810 

ägde halva byn och var en av socknens största jordbrukare.928 Liksom sin far blev 

han kyrkvärd, och hans allmogemässiga sociala status framstår i husförhörslängder-

na som given.929 Han hade en son, Erik, som i likhet med många andra söner till 

förmögna bönder skrevs in vid trivialskolan i Västerås.930 Jag återkommer till Isak 

och hans son i Skällby. 

 Erik Ersson, lillebror till Isak Ersson i Skällby, hade 21 år gammal genom kon-

servering av en betydligt äldre änka fått åborätten till Uppsala universitets gård i byn 

Forkesta i Dingtuna. Snart nog köpte han också en gård i grannbyn Åby i Svedvi 

socken − Forkesta och Åby ligger på varsin sida av sockengränsen − och en annan 

gård i Forkesta, och vid nedslaget 1810 var han en av bygdens rikaste bönder. Han 

angavs rentav i husförhörslängden som ”förmögen”, vilket sannolikt beror på att 

prästen förberett för att räkna honom som förmögen i folkräkningstabellen. Erik 

visade prov på tydlig allmogemässighet. Han blev exempelvis vald till nämnde-

man.931 

 Sommaren 1810 gifte Erik Ersson i Forkesta om sig, och det var här framställan-

det av honom tog en annan vändning. Vid lysningen antecknade prästen brudparet 

                                                           
927 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4, husförhörslängd 1775−1795, s. 149. 
928 Taxeringslängd för Svedvi 1810, 11/3 1811, i Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:167, verifikationer för 1810 års landsbok. 
929 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5, husförhörslängd 1795−1805, s. 223. Hall-

stahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6, husförhörslängd 1805−1816, s. 230. 
930 Rudbeckianska skolans arkiv (VSA), DIc:3, matrikel för trivialskolan 1795−1850. Erik 

skrevs in höstterminen 1803. 
931 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10a, husförhörslängd 1775−1784, s. 217. Dingtuna 

kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11b, husförhörslängd 1785−1794, s. 211. Dingtuna kyrkoarkiv 

(ULA), vol. AI:12b, husförhörslängd 1795−1804, s. 312. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), 

vol. EI:1, lysnings- och vigselbok 1775−1863, g. 1783. 
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som ”Nämdemannen ärlige och välförståndige Eric Ersson Norberg i Forkesta och 

Jumfru Ulrica Hanck ifrån Slittsta”.932 Erik fick alltså namnet Norberg lagt till sitt 

gamla, något som också justerades i husförhörslängden.933 Ulrika var dotter till en 

död prost, och hade kommit till Dingtuna med sin mor tre år tidigare, sedan hennes 

bror blivit utnämnd till komminister i församlingen. Under föregående år hade emel-

lertid såväl mor som bror gått i graven, och hon fick en bonde i socknen till förmyn-

dare.934 Ulrika var närmare 40, så det är inte orimligt att tänka sig att hon tidigare 

egentligen inte alls tänkt gifta sig, utan att giftermålet med den rike Erik kan ha varit 

ett sätt att trygga hennes framtid, nu när brodern inte längre fanns kvar. Oavsett 

motiv innebar giftermålet att en bonde genom att gifta sig med en ståndsperson i 

detta på sätt och vis fick ståndsmässigt kapital, och vice versa. Det första steget var 

att Erik tog tillnamnet Norberg, som tidigare burits av hans farmor. Namnet var ett 

kapital Erik hade tillgång till, sedan en kusin i en liknande situation hade visat att det 

gick att använda, men som han själv använde först nu.935 Att Ulrika angavs som 

jungfru i vigselboken, trots att hon skrevs med det finare mademoiselle i husför-

hörslängden,936 skulle kunna ses som en degradering inför inträdandet i bondestån-

det, men med tanke på sammanhanget kan det också ha varit en influens av bibelns 

språk. I Eriks och Ulrikas första gemensamma husförhörsomnämning skrevs hon 

som ”Hustru Fru” − hustru är då beskrivning, fru statusepitet − och han utan status-

epitet men med positionstiteln nämndeman.937 De framställdes alltså till en början 

som representanter för olika typer av social status. I kommande husförhörslängder 

skrevs Ulrika som hustru, och hade därmed anpassats till mannens status.938 

 Inom några år efter giftermålet donerade Erik och Ulrika 1 000 riksdaler till 

Dingtuna socken och 1 000 riksdaler till Svedvi socken för inrättande av folksko-

lor.939 2 000 riksdaler var vid den här tiden halva prästgårdsmedianen. Tre av fyra 

jordbrukare i bygden brukade jord till ett lägre värde. Genom en donation av detta 

slag gjorde Erik och Ulrika något som inte förväntades av bönder, kanske för att 

bönder inte förväntades vara så rika. 

                                                           
932 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. EI:1, lysnings- och vigselbok 1775−1863, lysning maj 

och juni 1810. Felstavningarna är korrekt återgivna. 
933 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13b, husförhörslängd 1805−1814, s. 568. 
934 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 946. Förmyndare 

i: Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. EI:1, lysnings- och vigselbok 1775−1863, lysning maj 

och juni 1810. Västerås stifts herdaminne 1990, s. 437−438. 
935 Om kusinen, se: Carlsson 2014. 
936 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13c, husförhörslängd 1805−1814, s. 946. 
937 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13b, husförhörslängd 1805−1814, s. 568. 
938 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14b, husförhörslängd 1815−1824, s. 309, 318. 

Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15b, husförhörslängd 1825−1835, s. 278. 
939 Utdrag ur protokollet över kammarärender hållet inför Hans Majestät Konungen i statsrå-

det på Stockholms slott, 22/11 1826, i Kunglig Majestäts kanslis arkiv (RA), protokollsutdrag 

från kammarexpeditionen, vol. 37, nr 1241. 
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1821 frånträdde Erik och Ulrika åborätten till universitetets gård i Forkesta och 

flyttade över till sin andra gård i byn.940 Två år senare köpte de gården Norrvallsta i 

Svedvi. De bodde emellertid kvar i Forkesta. De Norbergska domänerna bestod 

alltså på 1820-talet av Norrvallsta, Forkesta och en gård i Åby i Svedvi. 1833 för-

värvades den lilla gården Sörvallsta, vars jord låg i skifteslag med Norrvallsta.941 

Åby och Norrvallsta försågs senast vid den här tiden med nya manbyggnader, till 

storleken helt klart i paritet med de mindre herrgårdarnas.942 Någon gång under 

1820-talets andra hälft bytte Erik och Ulrika namn på Norrvallsta till Eriksberg.943 

Även detta torde ha varit ett beteende som snarare förknippades med ståndspersoner 

än med bönder. Att ägare namngivit gårdar efter sig själva hade i bygden senast hänt 

vid två tillfällen på 1700-talet och då hade det i båda fallen varit fråga om adelsmän 

som uppkallat sina herrgårdar efter namnen på sina respektive ätter. Eriksberg besk-

revs 1828 av Forsslund: ”Här är vacker åbyggnad och med stenmur omhägnad plats 

till trädgård”.944 Attributet ”vacker” stärker bilden av gården som ståndsmässigt 

bebyggd, sett till vad ortsbeskrivare i regel tyckte om allmogemässig kultur.945 Åby 

och Eriksberg förekommer båda i Tham. En ytterligare sak som stärker bilden av att 

Åby och Eriksberg ansågs värdiga ståndspersoner är att de båda vid tillfälle inhyste 

adelsmän: Fredrik Otto Gripenstedt bodde på Åby, Otto Sebastian von Unge på 

Eriksberg. Huruvida de var hyresgäster eller bodde där på andra villkor vet jag inte. 

Någon gång på 1820-talet, sannolikt när Gripenstedt lämnade gården 1827 eller 

1828, flyttade Erik och Ulrika till Åby. Anledningen till att flyttåret inte är känt är 

för att de förblev skrivna i Forkesta, sannolikt för att Erik skulle kunna fortsätta som 

nämndeman i Tuhundra härad. Han var sedan en tid tillbaka häradsdomare.946 

                                                           
940 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14b, husförhörslängd 1815−1824, s. 309, 318. 
941 Bouppteckning efter Erik Ersson Norberg i Åby, 2/11 1835, Snevringe häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. F II:16, bouppteckningar 1834-1835, s. 309. 
942 Åby uppfördes av Erik efter 1809, eftersom gardinerna i bouppteckningen är fler än vad de 

var när fönsterskatt plockades ut sista gången. Planlösning och fönsterantal idag är detsamma 

som planlösning och gardinantal i Eriks bouppteckning 1835. Taket idag är av stilen att döma 

från sent 1800-tal, men det fanns vindskammare 1835, så sannolikt var det då brutet. Se fi-

gur 12. Ulrikas bouppteckning visar samma planlösning och samma antal fönster på Eriksberg 

(Norrvallsta) som idag. Såväl Åbys som Eriksbergs bostadshus motsvarar i storlek och sym-

metri snarare mindre herrgårdars än bondgårdars. Mantalslängd för Svedvi 1809, 4/11 1808, i 

Kammararkivet (ULA), mantalslängder för Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

Bouppteckning efter Erik Ersson Norberg i Åby, 2/11 1835, Snevringe häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. F II:16, bouppteckningar 1834-1835, s. 309. Bouppteckning efter Ulrika Norberg, 

16/11 1843, i Snevringe häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:20, bouppteckningar 1841−1843, 

s. 478. 
943 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 1826−1836, s. 59. Gården 

benämndes Eriksberg i en bouppteckning från 1829. Bouppteckning efter Catharina Charlotta 

Holmström 23/2 1829, i Snevringe häradsrätts arkiv (ULA), vol. FII:13, bouppteckningar 

1827−1829, s. 717. 
944 Forsslund 1828, s. 309. 
945 Jfr: Runefelt 2011, s. 83ff. 
946 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 1826−1836, s. 210. 
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Den 22 november 1826 föredrogs en rapport från landshövdingen i Västerås vid 

kammarexpeditionen i Stockholm. Landshövdingen hade skrivit ”hurusom Härads-

Domaren Erik Ersson Norberg ej mindre med berömlig flit upodlat och förbättrat en 

af honom sammanbyggd Landtegendom = = = = utan ock jemte sin hustru gjort 

fromma stiftelser till Scholæ inrättningar uti Dingtuna och Svedewi Socknar, genom 

donationer af 1000. RD Bo för hvardera af dessa tvenne Socknar, der gifvarne egde 

hemman.” Med anledning av detta beslutade kungen att ge Erik medaljen Illis quo-

rum meruere labores.947 Att få denna medalj var måhända inget ståndsmässigt i sig, 

men Erik fick den för dels en ståndsmässigt exekverad donation, dels sannolikt för 

att ha skött sin jordbrukarroll på ett sätt som inte ansågs allmogemässigt.948 

 Den 15 augusti 1835 dog Erik, 74 år gammal.949 Bouppteckningen visar ett så 

gott som skuldfritt bo, bestående av bland annat tio par ”äkta” tekoppar, 43 vinglas 

och 19 böcker. Boet värderades till 20 000 riksdaler, motsvarande värdet av ett 

mindre gods. Den döde hade varit rik, ägt en herrgård, gift sig med en prostdotter, 

tagit tillnamn, donerat en förmögenhet, brukat jord på ett sätt som fallit ståndsperso-

ner i smaken, fått medalj av kungen, inhyst adelsmän och slutligen gravsatts under 

en stor järnport på kyrkogården.950 Ändå finns inget ”herr” vid hans namn i boupp-

teckningen, och inget ”fru” vid Ulrikas.951 Varför? Jag hävdar att det var hans enga-

gemang i lokalpolitiken som förhindrade detta. En nämndeman skulle enligt lag vara 

bonde. Erik blev dessutom så sent som 1829 vald till taxeringskommittén i Ding-

tuna, som representant för bondeståndet.952 Eftersom dessa uppdrag förväntades gå 

till bönder, måste det faktum att Erik hade dem ha bidragit till omgivningens syn på 

Erik som bonde, precis som vi idag tar för givet att en akademisk lärare har dispute-

rat. Prästen och bouppteckningsförrättaren kanske resonerade så, medvetet eller 

omedvetet. Det faktum att Erik låg i gränslandet mellan att vara bonde och att vara 

ståndsperson uppmärksammades i en sockenstämma 1817, när bänkdelningen skulle 

diskuteras. 

                                                           
947 Utdrag ur protokollet över kammarärender hållet inför Hans Majestät Konungen i statsrå-

det på Stockholms slott, 22/11 1826, i Kunglig Majestäts kanslis arkiv (RA), protokollsutdrag 

från kammarexpeditionen, vol. 37, nr 1241. 
948 Erik var ledamot i hushållningssällskapet sedan 1815, när det var två år gammalt, vilket 

tyder på att han representerade ett modernt sätt att förhålla sig till jordbruket. Det verkar 

osannolikt att landshövdingen på detta sätt skulle ha uppmärksammat en bonde som gjorde 

samma sak som alla andra bönder. August Hahr, Västmanlands läns Kungl. hushållningssäll-

skap 1815-1915, del 1 (Uppsala: 1915), s. 283. 
949 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. F:1, död- och begravningsbok 1776−1842, 

d. 15/8 1835. 
950 Graven finns på Svedvi kyrkogård vid ingången till kyrkan. 
951 Bouppteckning efter Erik Ersson Norberg i Åby, 2/11 1835, Snevringe häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. F II:16, bouppteckningar 1834-1835, s. 309. Ulrika skrevs dock som fru mot 

slutet av husförhörslängden 1826−1836, men titeln kan vara ditskriven sedan Erik avlidit. 

Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8, husförhörslängd 1826−1836, s. 210. 
952 Sockenstämmoprotokoll, 5/4 1829, i Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:5, sockenstäm-

moprotokoll 1819−1833. 
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Derefter tillkännagaf Herr Forssling på Eke, HofRättsNotarien Karlsson på 
Lospånga och Nämdeman E: Norberg i Forkesta sin önskan att för sig och 
sine fruar bekomma rum uti de främsta stolarne på Läcktaren å mans och 
qvinnssidan, hvilket beviljades de 2

ne
 förstnämde men den sistnämde Norberg 

blef denne rättighet bestridd af Commissarie Roberg, af orsak, att han icke 
vore annat att anse än såsom en medlem af församlingens allmoge och således 
hade sit rum indelt ned i Kyrkan i den ordning, som Forkesta Hemman före-
kommer. Herr Major Nauckhoff öfverlät derföre sin rättighet till detta rum åt 
förenämde Norberg.953 

 

Citatet belyser många saker: Formuleringen ”medlem af församlingens allmoge” 

visar på bondeståndets roll som kollektiv massa. Det faktum att Erik själv anmälde 

intresse för läktarplatsen, tyder på att allmogemässigheten inte var en strategi från 

hans sida för att kunna behålla sin plats i nämnden. Erik tycks ha sett sig som 

ståndsperson, alternativt värdig platsen eftersom hans maka var det. Nauckhoff höll 

antingen med eller ville bara styra undan bråk. Roberg höll inte med, vilket natur-

ligtvis också kan ha berott på någonting personligt, och inte bara på att han inte 

tyckte Erik var ståndsperson nog för platsen. 

 Efter Eriks död satt Ulrika Norberg med alla de symboliska kapitalen, utom sin 

bortgångne makes politiska uppdrag. I linje med ståndsmässigheten i dessa kapital 

tituleras hon i alla möjliga källmaterial från denna stund konsekvent änkefru.954 Utan 

maken fanns ingenting som knöt henne till bondeståndet. 

 I Skällby, grannby till såväl Åby som Forkesta, verkade alltså på 1810-talet Erik 

Norbergs storebror, kyrkvärden Isak Ersson. Hushållet signalerar i husförhörsläng-

derna en tydlig allmogemässighet. Enda barnet Erik läste en tid vid läroverket i 

Västerås, något som var vanligt bland söner till rika bönder och som i övrigt inte 

tycks ha påverkat hans sociala status. Under den tiden bar han tillnamnet Norberg, 

men la vid hemkomsten ifrån sig namnet, även det ett brukligt beteende för skolbarn. 

Erik Isaksson, som han skrevs i husförhörslängden när han kom upp i åren, stannade 

kvar på gården. Som enda arvinge till en av socknens största bönder får han antas ha 

haft goda utsikter till att själv bli en rik bonde. Precis som för sin farbror och namne, 

var det giftermålet som föranledde statusosäkerheten. 

 1817 gifte sig Erik, 22 år gammal, med en då 19-årig friherrinna från herrgården 

Amsta i socknen. I registret över vigda för det året står: ”Secreteraren Herr Eric 

Norberg i Skjällby och fröken Anna Gustava Amalia Örnsköld i Amsta”. Den kon-

struerade sekreterartiteln hade alltså tillsammans med statusepitetet ”Herr” anam-

mats för en bondson som sannolikt behövde motivera äktenskapet med en fri-

                                                           
953 Major Nauckhoff hade jord i socknen och därför en plats på läktaren, men eftersom han 

bodde i Lundby socken använde han inte platsen. Observera hur Forslings och Karlssons 

gårdsnamn angetts med prepositionen ”på”, men Eriks med prepositionen ”i”, ett i stämmo-

protokoll från hela perioden vanligt förekommande tecken såväl för distinktionen mellan 

bonde och ståndsperson som mellan bondgård och herrgård. Sockenstämmoprotokoll, 6/7 

1817, i Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:4, sockenstämmoprotokoll 1801−1819. 
954 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1835−1845, s. 68, 209. 
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herrinna med mer än att hans far hade tämligen mycket jord. Något år därpå köpte 

Erik och Amalia den stora östra gården i Skällby, och flyttade dit. Hela byn ägdes nu 

av samma familj, och tycks från denna stund ha brukats som en enhet. I Forsslunds 

ortsbeskrivning 1828 ansågs denna enhet uppenbarligen ha förtjänat en plats. 

Skällby, i Svedvi S., 3 mant., Krono-Skatte om 42 öresland; år 1718 inköptes 
af Brukspatron Dav. Bettke, till Krono-Skatte, 1 hemman; de öfriga 2:ne 
hemman, voro på 1600-talet af Bönder till Kronoskatte inköpte, och ägdes se-
dan af Kornetten J. Synnerberg och Bönder; år 1749 var Brukspatron M. 
Schenström ägare till 1 hemman; sedan hafva desse sammanägts af Krono-
Länsm. B. Smedberg, Bönder samt Rusthållaren G. Odelberg. Nuvarande 
ägarne äro Is. E. Norberg och E. Norberg, hvilka uppfört åbyggnader och 
tröskverk, anlagt trädgård och utplanterat vid gården och på ägorne flere 
hundrade löfträd; söder om gården är en hög kulle, hvilken synes varit begag-
nad till begrafningsplats.955 

 

Forsslund angav ägarna, det vill säga Erik och hans far, som informanter. Redan tio 

år efter att Skällby hade varit en bondby, fanns alltså anledning att måla upp den 

nybildade gårdens anrika och ståndspersonsfyllda historia. Att Bettke och Schen-

ström aldrig varit bosatta i Skällby nämns inte. Det är naturligtvis en överdrift att 

säga att grundandet av Skällby gård, med nya hus och hundratals fruktträd, enbart 

var en strategi för att motivera Amalias mesallians, men med tanke på att händelser-

na inträffade i nämnda ordning måste det ligga någonting i det. Den stora mangårds-

byggnad i två våningar som bevisligen fanns på östra gården år 1850, torde ha upp-

förts som bostad åt Erik och Amalia.956 

 Från tiden för giftermålet skrevs Erik i olika sammanhang ständigt både Norberg 

och sekreterare, ofta även herr. Sockenstämman valde honom vid flera tillfällen till 

olika mindre uppdrag. Det stora ansvaret kom emellertid när Erik inför 1828 års 

riksdag valdes att representera Snevringe härad i bondeståndet. Sedan bondeståndet 

slutat utesluta ledamöter på grund av ståndsmässig framtoning och istället tagit fasta 

på ståndsmässiga kapital, fanns inga hinder till att välja Erik, men det är ofrånkom-

ligt att uppdraget innebar ett allmogemässigt kapital och måste ha förmedlat en bild 

av Erik som i åtminstone någon mån bonde. Vid nedslaget 1840 skrevs han i husför-

hörslängden varken som herr eller sekreterare, utan som ”f.d. Riksdags Mannen”. 

Amalia skrivs inte som fru, utan som ”Dess Hru född friherrinna”, jämfört med 

                                                           
955 Forsslund 1828, s. 308−309. 
956 Eriks konkursbouppteckning 1850 visar 13 rum på två våningar utom förstugor, bland 

annat två salar och ”Secreterarens rum”. Huset kan ha varit byggt redan av Gustav Odelberg, 

men sannolikt inte, för han var änkling redan 1808, när fönstren räknades till tio, och det är 

inte särskilt sannolikt att han skulle ha byggt en så stor manbyggnad i det stadiet av livet. 

Bouppteckning för Erik Norberg i Skällby, 21/2 1850, i Snevringe häradsrätts arkiv (ULA), 

vol. FIV:13, konkursakter 1848−1851. Mantalslängd för Svedvi 1809, 4/11 1808, i Kammar-

arkivet (ULA), mantalslängder för Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 
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”dess fru, född friherrinna” nedslaget före.957 I samma husförhörslängd som Amalia 

skrevs hustru skrevs änkan Ulrika Norberg på Eriksberg ”Enke Fru” och ståndsper-

sonen Jonas Littmarks maka ”Dess Hustru Fru”. Av detta kan slutsatsen dras att till 

och med en så kapitalstark jordbrukare som Erik Norberg i Skällby förbondeligades 

med sitt uppdrag. Han räknades dock ständigt som ståndsperson i mortalitetstabellen 

och som possessionat i folkräkningstabellen.958 Hans mor registrerades vid sin död 

som ståndsperson i mortalitetstabellen, uppenbart på sonens meriter.959 

 Fallet Norberg visar att en enskild persons innehav av både bonde- som stånds-

mässiga kapital under 1800-talets första hälft kunde innebära ett slags kamp om 

vilka kapital som skulle vara symboliska och i förlängningen generera status. Det 

visar att jordbrukaren i vissa sammanhang hade möjligheten att välja social status 

för att uppnå ett visst mål, men också att han genom sitt innehav av kapital som 

pekade i motsatt riktning riskerade att inte uppnå målet. Fallet belyser också sekre-

terartiteln ännu mer, och visar att den inte bara kunde användas på det sätt som fallet 

Hedin visar, för att bestämma en annars osäker status, utan också som ett sätt att 

tillskriva en bonde lite ståndsmässighet när det verkligen behövdes. 

9.3 Fallet Schartau 

Exemplet Gustav Vilhelm Hedin visar att det redan i början av 1800-talet fanns 

jordbrukare som föredrog den moderna vägen till att förvärva och bevaka sin höga 

sociala status, men att prästerskapet sorterade in dem i gamla kategorier. Sedan 

tabellverket på 1850-talet avskaffats visar källmaterialet att denna kategorisering 

mer eller mindre försvunnit. Det nya ståndspersonsidealet, den aktive herremannen, 

tog plats även i Västeråsbygden. Det första tydliga exemplet är Frans Schartau, som 

var verksam som jordbrukare i Skultuna vid nedslagen 1855−1870. Ett viktigt käll-

material är i hans fall en bevarad brevkonversation mellan honom och hans far med 

samma namn, och för att kunna förstå den behöver även fadern presenteras. 

 Frans Schartau den äldre (1797−1870) föddes in i eliten av Malmös borgerskap, 

dotterson till kommerserådet Frans Suell. Han påbörjade akademiska studier i Lund, 

men sadlade tidigt om till handelsbanan, gjorde karriär vid handelsfirman Bibau & 

Wong i Stockholm och dog som dess huvudägare. Schartau började i 40-årsåldern 

engagera sig i politiken och var vid 1800-talets mitt Stockholms ledande kommu-

nalman och samtidigt ledande liberal vid riksdagarna. Hans tydligaste åsikt var mot-

ståndet mot all form av skuldsättning; det var, kanske just därför, vid denna tid en 

spridd uppfattning att Schartau var miljonär, något han i själva verket inte alls var.960 

                                                           
957 Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9, husförhörslängd 1835−1845, s. 190. 
958 Se bilaga 3−4. 
959 Se bilaga 3. 
960 ”Schartau, Frans”, SBL. 
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Frans Schartau var gift två gånger: först in i firman, sedan med en dotter till hov-

rättsrådet Heerman. Första hustrun hann föda sonen Frans Henrik Johan innan hon 

dog i barnsäng. Denne Frans Schartau den yngre (1828−1881) ärvde efter sin mor en 

smärre förmögenhet som hans far förvaltade åt honom ända till 1856 och som då 

hade växt till sig ordentligt.961 Frans d. y. studerade vid Hillska skolan i Stockholm 

1841−1846, tog därefter privatlektioner i matematik och musik och flyttade vintern 

1848 till Uppsala, där han skrev in sig vid universitetet.962 

 Under de tre terminerna i Uppsala brevväxlade far och son flitigt med varandra. 

Faderns brev till sonen, det första från den 1 februari 1848 och det sista från den 12 

juni 1849, har bevarats i sonens arkiv.963 Sonens brev till fadern har inte återfunnits, 

men Frans d. ä. hänvisar i sina brev så mycket till sonens att deras ärenden och, av 

fadern uppfattade, budskap framträder förhållandevis tydligt. Brevsamlingen avslö-

jar mycket av Frans Schartaus d. ä. syn på ståndsskillnader och social skiktning, men 

fångar framför allt, på ett sätt som inget annat här brukat källmaterial gör, hur en 

blivande jordbrukare kunde välja sin bana och hur hans far ställde sig till detta val. 

 Schartaus ståndstillhörighet är i grund och botten ostridbar: Samtliga hans här 

redovisade symboliska kapital, utom möjligen studietiden i Lund och giftet in i fa-

miljen Heerman, pekar mot att han var borgare, en egenskap som också manifeste-

rades i att Stockholms borgerskap och borgarståndet vid riksdagarna var de arenor 

till vilka Schartau kunde väljas.964 I breven visade han också tillhörighet till borger-

skapet, men med den vilja att se till individen snarare än korporationen, som känne-

tecknar 1800-talets liberaler. I ett brev förklarade han för sonen att landshövdingen 

Kræmers adlighet inte var så skrämmande som sonen fått den att låta. 

Du parerade undan ”de högmögnade”: − jag erkänner att min smak för egen 
del skulle lutat åt samma sida, men ”högdjur” äro nu för tiden mindre farlige 
än någonsin, och hvad Landsh. Kr. beträffar, så röjes deri inga af inbillade fö-
reträden; han är som Embetsman mycket väl känd och ansedd och står för 
öfrigt med ena foten midt upp uti bourgoisien, ty han var ingenting annat än 
en okänd och fattig gardes-Lieutenant, när han för några 20 år sedan togs till 
måg af Grosshandlaren Söderberg, hvars gamla mor då ännu satt i ett stånd 
vid Skeppsbron och sålde äpplen och pepparkakor; likväl redan i sin väg rik. 
Huruvida det går aristokratiskt till i Landsh

s
 hus vet jag intet, men i allmänhet 

äro de s. k. förnäma mycket artigt och belefvadt folk, med en umgängeston, 
som är vidare behagligare än den som ej sällan anträffas i dryga borgarehus; 

                                                           
961 ”Frans Henr. Joh. Schartau’s räkning hos Frans Schartau. till och med slutet af år 1856. 

samt hos Bibau & Wong till samma tid.” i Forsby gårds arkiv (privat ägo). 1856 uppgick 

förmögenheten till över 100 000 riksdaler. Västeråsbygdens då störste jordägares, kammar-

herren Otto Blomstedt på Tidö, fasta egendom i bygden var vid nedslaget 1855 taxerat till 

drygt 97 000 rdr. Mantalslängder för Västeråsbygden 1855 (se bilaga 1). 
962 ”Frans Henr. Joh. Schartau’s räkning hos Frans Schartau. till och med slutet af år 1856. 

samt hos Bibau & Wong till samma tid.” i Forsby gårds arkiv (privat ägo). 
963 Brev från grosshandlaren Frans Schartau till studenten Frans Schartau, 1848−1849, Forsby 

gårds arkiv (privat ägo). 
964 ”Schartau, Frans”, SBL. 
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korrt sagdt: den som interesserar sig för utbildning af mennisko-kännedomen 
och egna umgängestalenter, behöfver och bör ingalunda fly fältet derföre, att 
han föraktar den ”ärborna ridderligheten” i och för sig.965 

 

Texten visar inte bara Frans d. ä. vilja att bortse från ståndet som viktigt i bedöman-

det och bemötandet av människor, utan också hans oförmåga att lyckas med detta; 

han skrev att borgare kunde vara nog så högfärdiga, men i och med detta förmedlade 

han sin bild av att standardborgaren, idealtypen om man så vill, inte var det. 

 En stor del av Frans d. ä. sida av den skriftliga konversationen kretsar kring so-

nens studier. Dessa tycks ha gått lite upp och ned, mest ned. Det lyser igenom att 

Frans d. y. inte helt och hållet nådde upp till faderns och styvmoderns förväntningar. 

Huruvida detta mer berodde på förväntningarna än på studenten är svårt att svara på, 

och saknar betydelse i sammanhanget. I ett brev från slutet av första terminen fram-

träder föräldrarnas bild av saken särskilt tydligt. 

[...] Ditt sednare för någon stund sedan komna bref har stört mitt lynne, då jag 
deraf ser att Du åter funderar på uppskof med examen. Hvad jag har sagt, det 
har jag ingen anledning att frångå, neml. att hvad som i den vägen ej sker i 
Maj, lärer icke komma att ske i Sept

r
; således kan Du sjelf bedömma huru jag 

betraktar uppskofvet. Huru Mamma ser det vill jag ej tala om, ty det vet Du 
sjelf lika bra som jag och det tror jag mig med all visshet kunna säga, att hon 
under sådant förhållande slår all promotions-resa ur hågen. Emellertid har jag 
icke velat störa hennes glada föreställningar och derföre ännu ingenting 
nämnt; så mycket mindre, som frossans återkomst just idag i allt fall är till-
räckligt smärtsamt.966 

 

Det första tecknet till inriktning visade Frans d. y. hösten 1848, när fadern gladde sig 

åt sin sons fundering på att avlägga kansliexamen.967 Dessa funderingar byttes emel-

lertid snart mot dem som skulle komma att forma Frans d. y. framtid. Någon gång 

under ferien mellan höstterminen 1848 och vårterminen 1849 fattade Frans d. y. 

beslutet att söka in till det nyinrättade Ultuna lantbruksinstitut utanför Uppsala. 

Fadern stöttade sonen i beslutet och engagerade sig i att försöka få honom antagen, 

men det är tydligt att denna bana inte var något som grosshandlaren och hans gemål 

hade tänkt sig. Tanken på kansliexamen tycks ha gäckat dem mer, och den åter-

kommer från faderns håll. 

Du borde under denna terminen begagna språkmästare jemväl i Tyska och 
Franska, samt i öfrigt läsa sådant, som står det valda yrket närmast, hvartill 

                                                           
965 Brev från grosshandlaren Frans Schartau till studenten Frans Schartau, 14/11 1848, i 

Forsby gårds arkiv (privat ägo). Med ”Landsh. Kr.” avses landshövdingen Robert Fredrik von 

Kraemer. 
966 Brev från grosshandlaren Frans Schartau till studenten Frans Schartau, 12/5 1848, i Forsby 

gårds arkiv (privat ägo). 
967 Brev från grosshandlaren Frans Schartau till studenten Frans Schartau, 13/10 1848, i 

Forsby gårds arkiv (privat ägo). 
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måste räknas kemi, fysik och naturvetenskaper öfverhufvud. Kommer Du de-
remot icke in vid Ulltuna i höst, så vore det väl rättast, att göra kansliexamen 
till den närmaste tidens mål.968 

 

Det är tydligt att Frans d. ä. hade en modern syn på ståndspersoners förhållande till 

jordbruk. Detta syns visserligen i förslaget att sonen skulle studera naturvetenskap, 

men ännu tydligare i ordvalet ”yrket”, som antyder den nya synen på jordbruket som 

en specialisering av samma dignitet som andra. 

 I mitten av mars 1848 kom beskedet att Frans Schartau d. y. antagits till lant-

bruksinstitutet. Faderns reaktion var positiv, men snarare accepterande än förtjust; 

han beskrev inte samma lyckokänslor som i vissa tidigare brev, exempelvis när 

sonen funderade på kansliexamen. Den acceptans som visas framstår emellertid som 

tveklös. 

Det lyckades således att få inträde vid Ulltuna: måtte det vara sökt i en lycklig 
stund! Man kan å ena sidan, onekligen med skäl, säga att inrättningen är ny 
och oförsökt, − att den liknar ett försegladt bref, hvars innehåll man ej känner, 
men å den andra, att den anlägges med omsorg och kommer att dirigeras af 
kunskapsrika, nitiska och praktiska män, samt otvifvelaktigt, mera än någon 
annan institution i samma syftning, är hänförlig till de der ”nya qvastarne”, 
om hvilka det gamla ordspråket har något att förmäla. − Det enda jag någon 
gång funderat på är, huruvida det skulle varit för Dig tjenligare att hafva be-
gynt uti en ännu mera rent praktisk uppslagsända, d. v. s. med handen ome-
delbart vid plogen, men det bör ej kunna slå fel, att ju äfven dylikt hör till 
”kursen”.969 

 

Redan två dagar efter det citerade brevets utfärdande skrev Frans d. y. ett svar, som 

av nästa brev att döma torde ha visat att han misstänkte ett missnöje från föräldrar-

nas sida över det faktum att han valt att bli jordbrukare. Ytterligare två dagar senare 

skrev fadern nämligen följande. 

Just derföre, och endast derföre, att det alltid går med mera fart att arbeta med 
ett visst gifvet mål framför sig, har jag och äfven Mamma haft den önskan, att 
Du skulle absolvera någon viss gifven kurs i Upsala, såsom slutstenen i Dina 
studier der, och derföre hade det varit roligt, om engagementet vid Ulltuna 
kunnat hänskjutas på andra sidan om Kansli-examen; men det är nu ej värdt 
att vidare tala om den saken. En tjenstgöring ett eller annat år såsom Extra or-
dinarie ”Kongl Sekter”, utan afsigt att fullfölja, hade varit fullkomligt planlöst 
och har derföre aldrig menats af Mamma, på sätt Du misstänker.970 

 

                                                           
968 Brev från grosshandlaren Frans Schartau till studenten Frans Schartau, 2/3 1849, i Forsby 

gårds arkiv (privat ägo). 
969 Brev från grosshandlaren Frans Schartau till studenten Frans Schartau, 23/3 1849, i Forsby 

gårds arkiv (privat ägo). 
970 Brev från grosshandlaren Frans Schartau till studenten Frans Schartau, 27/3 1849, i Forsby 

gårds arkiv (privat ägo). 
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Oavsett grosshandlarparets verkliga in-

ställning var det nu givet att Frans Schartau 

d. y. skulle överge släktskrået och bli jord-

brukare. Den handlingskraftige fadern gav 

sin son bästa möjliga förutsättningar. 1849 

försattes Skultuna bruks ägare i konkurs. 

Brukspatronen flydde i desperation till 

Amerika, rykten florerade i Stockholm och 

borgenärerna blev nervösa. Det hela be-

traktades som en stor skandal. Bland ford-

ringsägarna fanns Bibau & Wong. Vid 

sammanträde med borgenärerna valdes 

Frans Schartau d. ä. och två andra till 

godemän för konkursen.971 Som en del i 

utredningen fördelades Skultuna bruks 

jordbruksegendom i ett fåtal större lotter 

och auktionerades ut. En av lotterna bestod 

av den jord som brukades av Forsby rättar-

lag: 3 ½ mantal frälse, 1 ⅝ mantal skatte, 

en frälsekvarn och en ny, ståtlig karaktärs-

byggnad i två våningar. Den 4 juni 1851 

ropades detta nyutbrutna gods in av Schar-

tau för sonens räkning. Grosshandlaren 

agerade alltså såväl köpare som säljare: det ena som representant för konkursmas-

san, det andra som representant för sin son. Köpeskillingen uppgick till 51 100 riks-

daler, ungefär hälften av den nye ägarens ärvda förmögenhet.972 

 Frans Schartau d. y. flyttade in på Forsby senare samma år, 23 år gammal. Han 

hade då just examinerats från Ultuna. 1858 gifte han sig med den då 19-åriga Hilda 

Evelina Ihrfors från Västerås, dotter till en förmögen handelsman.973 I den första 

husförhörslängden, när Frans ännu var ogift, angavs han som ”Ägare Herr”.974 Den 

obestämda formen tyder på att det första ordet ska ses som en förklaring, snarare än 

en titel. I nästa längd, som påbörjades 1854, skrevs han ”Possessionaten Herr” och 

Hilda ”Dess Fru”.975 I längden därpå är titlarna desamma.976 1875 togs statusepiteten 

bort, och Frans och Hilda skrevs i den nya längden bara som ”Possessionaten” och 

                                                           
971 Sigurd Erixon, Skultuna bruks historia, bd 2:1 (Stockholm: Svenska metallverken, 1957), 

s. 256−257. 
972 Lagfart, 26/5 1853, i Forsby gårds arkiv (privat ägo). 
973 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13b, husförhörslängd 1854−1864, s. 201. Bouppteck-

ning efter Gustav Ihrfors, 17/3 1853, i Västerås rådhusrätts och magistrats arkiv (ULA), vol. 

FIIIA:42, bouppteckningar 1850−1854, s. 1029. 
974 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12a, husförhörslängd 1844−1853, s. 131. 
975 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13b, husförhörslängd 1854−1864, s. 201. 
976 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14b, husförhörslängd 1865−1874, s. 200. 

Figur 13. Frans Henrik Johan Schar-

tau. Akvarell av Maria Röhl 1857, 

privat ägo. Foto: Oscar Schartau. 

Redigering: Josefina Carlsson. 



 

 

 

236 

”H
u
”.977 Frans titel har senare i samma längd utökats till ”Possessionaten, Bruksega-

ren”, men ägde han bruk så var det bara tillfälligt, för han dog kort därpå och inget 

bruk finns med i bouppteckningen, annat än att det nämns att Hilda enskilt ägde tio 

aktier i ett sockerbruk.978 Frans Schartau räknades som possessionat i folkräkningen 

1855 och i mortalitetstabellen ständigt som ståndsperson.979 

 Redan från första början höll Frans mycket tjänstefolk, mest på stat. Rättare fanns 

med hela tiden, så det är inte särskilt troligt att Frans deltog i det fysiska arbetet. 

Däremot fanns ingen inspektor eller bokhållare, så det råder inget tvivel om att han 

styrde verksamheten.980 Inför 1862−1863 års riksdag valde Skultunabönderna Frans 

till sin elektor att tillsammans med elektorerna från övriga socknar välja häradets 

representant i bondeståndet. Jag påpekar tidigare i avhandlingen att de formella 

kraven på tillträde till riksdagsståndet vid den här tiden grundade sig på symboliskt 

kapital, och inte på hur man framställdes. Eftersom Frans aldrig själv varit borgare, 

och eftersom han aldrig haft tjänst, uppfyllde han kraven. I protokollet för valet 

angavs han till och med som ”Possessionaten Herr Patron F. Schartau på 

Forssby”.981 Det måste emellertid i flera personers ögon ha funnits någon gemenskap 

mellan honom och bönderna, för att valet skulle kunna ske. Detta anser jag vara ett 

tecken på att de nya, aktiva herremännen började sorteras in i samma stratifiering 

som bönderna; skillnaden mellan Frans och gängse bonde var en gradskillnad i kapi-

taltillgång, inte en typskillnad. När Frans vid sin död skrevs ”Godsegaren” i sin 

bouppteckning, var detta uttryck för moderniseringen fullbordat.982 Då användes en 

term som var tillgänglig för alla ägare av tillräckligt mycket jord, oavsett stånd. 

Frans blev så småningom riksdagsman, men i riksförsamlingens andra kammare, 

och där fanns i bygden, som jag nämner tidigare, inget spår av ståndsskillnaderna.983 

Med tiden blev Frans även ordförande i såväl kommunalstämma som -nämnd.984 

 Fallet Schartau visar inte bara hur en företrädare för det moderna ståndspersonsi-

dealet kunde etableras och uppskattas i lokalsamhället, utan också vilka övervägan-

den som kunde föranleda en sådan bana. Frans Schartau var inte framgångsrik vid 

universitetet, utan hade bättre håg för näringslivet, eller såg det som ett lättare alter-

nativ. Hans far, den liberale storborgaren, var skeptisk men accepterande. 

                                                           
977 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15b, husförhörslängd 1875−1884, s. 200. 
978 Bouppteckning efter Frans Henrik Johan Schartau, 4/7 1881, i Norrbo häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. FII:14, bouppteckningar 1876−1883, s. 780. 
979 Bilaga 3−4. 
980 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12a, husförhörslängd 1844−1853, s. 131−138. Skul-

tuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13b, husförhörslängd 1854−1864, s. 201ff. Skultuna AI:14b, 

husförhörslängd 1865−1874, s. 200ff. Skultuna AI:15b, husförhörslängd 1875−1884, s. 200ff. 
981 Sockenstämmoprotokoll, 9/6 1862, i Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. KI:5, sockenstäm-

moprotokoll 1853−1863. 
982 Bouppteckning efter Frans Henrik Johan Schartau, 4/7 1881, i Norrbo häradsrätts arkiv 

(ULA), vol. FII:14, bouppteckningar 1876−1883, s. 780. 
983 Norberg 1988, s. 453. 
984 Lista över kommunala funktionärer, 1868, i Kronofogdens i Västerås fögderi arkiv (ULA), 

vol. 234. 



 

 

 

237 

10 Det märkvärdiga mellantinget 

Avsikten med föreliggande undersökning är att ta reda på i vilken utsträckning det 

förmoderna bruket att betrakta individen som en del av ett stånd överlevde i 1800-

talets omvälvande samhälle, när stånden förlorade mer och mer av sin politiska 

betydelse. I detta avslutande kapitel sammanfattar jag undersökningen och lyfter 

fram de huvudsakliga resultaten. 

 Såväl individen som ståndsindelningen har givna huvudroller i moderniseringens 

historia: ståndet för att det minskade i betydelse, individen för att den ökade. Rela-

tionen huvudrollerna emellan var avgörande i denna utveckling. Avskaffandet av 

den politiska ståndsindelningen i Sverige, med ständernas beslut av år 1865 som 

klimax, kan anses ha bottnat i idén om att den fria individen var en viktigare enhet i 

samhället än vad det till en viss uppgift bundna kollektivet var.985 Trots detta har 

forskningen kring ståndssamhällets upplösning alltid rört sig kring de breda linjerna, 

de generella förändringarna, medan upplösningen av individens ståndstillhörighet 

har fått stå i skuggan. Genom att utreda sistnämnda aspekt bidrar jag med ett nytt 

och viktigt perspektiv till forskningsläget om ståndssamhällets upplösning och mo-

derniseringen i stort. 

 Undersökningen vilar på premisser som utformats inom sociologin. Från Pitirim 

Sorokin hämtas den tvådimensionella modellen av social stratifiering, som bygger 

på att individens sociala status och kollektivets sociala strata kan definieras som en 

position på en vertikal och en horisontell axel, där den vertikala anger hierarki och 

den horisontella verksamhetsområde.986 Med stöd i detta ser jag den specifika 

ståndstillhörigheten som en potentiell social status, i denna roll utmanad av andra. 

Från Pierre Bourdieu hämtas idén om att den bild av omgivningen som människan 

kategoriserar och agerar utifrån, bara kan förändras genom ett slags kompromiss 

mellan hennes erfarenhet och omgivningens påverkan.987 Med stöd i dessa tanke-

gångar ser jag den sociala stratifieringen som någonting subjektivt, och i allt väsent-

ligt kollektivt, uppfattat. De egenskaper hos individen − individens kapital − som 

bidrar till att hon tillskrivs en viss social status är därför, om än påverkande, inte 

nödvändigtvis avgörande för denna status. 

                                                           
985 Se t. ex.: Fahlbeck 1892, s. 42f. Sundin 2006, s. 143ff. 
986 Sorokin 1927, s. 7−9. 
987 Bourdieu 1977, s. 78ff. Broady 1989, s. 3ff. Broady 1990, s. 225, 231. Bourdieu 1992, 

s. 43. Maton 2014, s. 50. Moore 2014, s. 101f. Costa & Murphy 2015, s. 3f. 
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I undersökningen behandlas specifikt upplösningen av den distinktion mellan bönder 

och ståndspersoner som jag i likhet med många forskare, men i motsats till andra, 

ser som en aspekt av ståndssamhället.988 Inledningsvis behandlas tabellverket, ett 

folkbokföringssystem som under sin levnad 1749−1859 i formulärens disposition 

visade en kodifierad social stratifiering. Jag argumenterar för att den bild av sam-

hället som förmedlades av tabellverket hade ett stort inflytande över hur man i lokal-

samhället tillskrev människor viss social status, och att Kungl. Tabellkommissionen, 

som med jämna mellanrum uppdaterade formulären, i viss mån påverkades av lokal-

samhällen när de samlades bakom en gemensam uppfattning. Formulärens utveckl-

ing tjänar därför som ett slags allmän mall för hur den sociala stratifieringen utveck-

lades. Den bild som formulären förmedlade var orsak till, och i någon mån resultat 

av, hur social stratifiering betraktades i de agrara lokalsamhällena ute i landet. Res-

ten av undersökningen är därför avgränsad till ett sådant lokalsamhälle, Västerås-

bygden, och till de jordbrukare som var verksamma där mellan 1780 och 1900. Med 

jordbrukare avses husbönder som ägde nyttjanderätt till mantalssatt jord. Med Väs-

teråsbygden avses nio specifika socknar kring Västerås, nämligen Barkarö, 

Badelunda, Dingtuna, Hubbo, Irsta, Rytterne, Skultuna, Svedvi och Säby. Dessa 

socknar visar tillsammans prov på alla Mälardalens lantliga samhällsformer: det 

adelsdominerade storgodset, det protoindustriella bruket och den självägardomine-

rade bygd där varken gods eller bruk störde böndernas inflytande. Undersökningen 

torde därmed vara representativ för en stor del av landet, särskilt Mälardalen. 

 Den studerade populationen omfattar mellan 3 000 och 4 000 jordbrukare. Sär-

skild fokus läggs i undersökningen vid en tätgrupp om drygt 400 jordbrukare, upp-

märksammade för att de stod förhållandevis nära gränsen mellan att vara bönder och 

att vara ståndspersoner, och därför torde ha varit särskilt känsliga för förändringar i 

den sociala stratifieringen. Jag undersöker i synnerhet dessa mellantings sociala 

status och de tendenser till allmogemässiga (liknande bondens) och ståndsmässiga 

(liknande ståndspersonens) drag denna status visar prov på. På så vis når jag resultat 

som ligger utom räckhåll för de metoder som hittills dominerat forskningsfältet, där 

forskaren stämplar individen med en ståndstillhörighet som premiss för undersök-

ningen snarare än som resultat av den.989 

 Tabellverkets utveckling 1749−1859 var, kan jag konstatera, visserligen betydel-

sefull för upplösningen av distinktionen mellan bonde och ståndsperson, men ännu 

viktigare är att den visar hur stånd som begrepp förändrades under perioden. Den 

harmoniskt enhetliga sociala stratifiering efter ”Stånd och Omständigheter” som 

förmedlades genom 1749 års folkräkningsformulär visade sig med tiden ohållbar 

och ersattes 1773 med en något omfördelad sådan, där fyrståndsläran fortfarande 

fungerade som övergripande kategorisering, men där en större del av befolkningen 

tydligt hamnade utanför denna struktur. I och med 1802 års upplaga av folkräknings-
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formuläret delades så den sociala stratifieringen i två skilda tabeller: en för kategori-

sering enligt fyrståndsläran och en för en i stort sett helt horisontellt och ekonomiskt 

orienterad stratifiering, där näring och tjänst stod i fokus. Uppdelningen gjorde det 

möjligt att föra bok på såväl ekonomisk som social eller politisk tillhörighet utan att 

den ena bokföringen förstörde för den andra. I äldre forskning behandlas denna 

uppdelning som ett tydliggörande av en skillnad mellan stånd och yrke som dessför-

innan varit slarvigt framställd.990 Jag vänder mig emot detta synsätt, och menar att 

statens behov skapade en distinktion som dessförinnan inte hade existerat i sam-

manhanget. Att skilja mellan stånd och yrke är en modern företeelse, som bottnar i 

just den här typen av förändringar. Det faktum att termen stånd användes för båda 

begreppen ända till 1855, när det ekonomiska begreppet fick beteckningen 

”Lefnadsyrken”, befäster samhörigheten än mer. 

 Jag gör inte anspråk på att den sociala stratifieringens utveckling skulle vara 

viktigare i tabellverket än i andra fora, men tabellernas förmedlande funktion medför 

att detta forum måste tillerkännas ett stort värde i sammanhanget. Nya tankegångar, i 

just det här fallet det ständiga intresset för mer och ny statistik, utmanade de förmo-

derna strukturernas legitimitet. När ståndsbegreppet delades i två förmedlades bilden 

av att den politiska representationen inte motsvarade den ekonomiska fördelningen, 

vilket återspeglar det politiska läget. Sedan 1773 års formulärbyte förmedlades dess-

utom inte längre bilden av ståndsindelningen som något harmoniskt och självklart, 

där individuella avvikelser knappt var tänkbara, utan ståndstillhörighet blev något 

som man behövde ta ställning till, något som märktes eftersom det innebar problem. 

 Upplösningen av den skarpa skillnad mellan bonde och ståndsperson som fanns i 

det förmoderna agrara lokalsamhället måste ses mot bakgrund av denna utveckling. 

För att kartlägga den sociala stratifieringens utveckling över perioden analyserar jag 

samtida titulatur av de aktuella jordbrukarna. Som en del i detta använder jag en 

metod som jag själv utvecklat och som visat sig fruktbar: Genom att jämföra titula-

turen i kyrkböcker med siffrorna i de ifyllda tabellverksformulären för samma tid 

och plats, kan jag med tämligen god precision avgöra hur det lokala prästerskapet 

bedömde sina församlingsbor inom de ramar statsmakten försåg dem med. Resulta-

tet visar en utveckling av jordbrukares sociala status som har tydliga kopplingar till 

tabellverkets utveckling och som kan sägas passera tre stadier: 

 Det första stadiet var utgångsläget, den i princip undantagslösa självklarhet i 

status som fanns hos 1700-talets jordbrukare. Det förväntades inte råda något tvivel 

om vilka jordbrukare som var bönder och vilka som var ståndspersoner. Det fanns 

naturligtvis gränsfall, men de var få och knappast förväntade. 

 Det andra stadiet passerades i huvudsak under 1800-talets första hälft. Uppdel-

ningen i två tydliga strata var då fortfarande stark, men visade en brist i att inte 

kunna hantera individuella gränsfall. Det kunde råda osäkerhet och rentav oenighet 

över den enskilda jordbrukarens status, något som följaktligen kunde utnyttjas. Jord-

brukaren Gustav Odelberg i Skällby, som dittills hade ansetts vara bonde, föreslogs 
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vid en sockenstämma 1810 kunna räknas som ståndsperson, för att en öronmärkt 

vakans skulle kunna fyllas. Jordbrukaren Erik Norberg i Forkesta begärde 1817 att 

få en plats på läktaren i Dingtuna kyrka, vilket väckte debatt kring hans status, ef-

tersom läktaren var avsedd för ståndspersoner. Stånden som sådana var alltså inte 

ifrågasatta, men individens ståndstillhörighet var det. Det enskilda ståndet kan sägas 

ha övergått från att vara ett mänskligt enhetligt kollektiv, till att bli en abstrakt idé 

som individen hade en mer eller mindre stark relation till. 

 Det tredje stadiet innebar att uppdelningen i bönder och ståndspersoner inte 

längre hade sin sorterande funktion. Detta stadium kunde inte uppnås helt förrän den 

politiska ståndsindelningen avskaffats, men tendenser går att se redan hos 1850-

talets jordbrukare, bland annat i att titeln possessionat användes för att skapa en 

samhörighet mellan större jordbrukare oavsett stånd. I det tredje stadiet fanns fortfa-

rande bonde- och ståndspersonsbegreppen, men de var inte längre lika betydelsefulla 

för social status. På samma sätt som ståndsbegreppet överlevde i yrkesbegreppets 

skugga, överlevde skillnaden mellan bönder och ståndspersoner i skuggan av andra 

skillnader. 

 Utvecklingen bekräftar och nyanserar Britt Liljwalls slutsatser om att gränsen 

mellan bönder och ståndspersoner överbryggades i samband med att titulaturen 

begreppsmässigt förändrades. Liljewall lyfter fram förändringen i titulatur som mo-

torn i denna utveckling, och ger den politiska motiv.991 Jag erkänner titulaturens 

påverkande funktion, men menar att den nya sociala stratifieringen inte bara kan 

förklaras med politisk strävan, utan måste sättas i samband med fördelningen av 

väsentliga kapital hos individerna. Den begreppsmässiga förändringen av titulaturen 

bestod nämligen i att titlarna semantiskt anpassades till kapital som var tillgängliga 

för båda grupperna. Driftkraften låg i hur dessa kapital var fördelade, och hur nya 

former av gemenskap och åtskillnad på så vis bildades. Min undersökning visar att 

redan den osäkerhet i ståndstillhörigheten som väcktes hos vissa jordbrukare kring år 

1800 hade sin grund i att dessa jordbrukare hade kapital som pekade åt olika håll. 

Att äga ett säteri men inte ha fullmakt på någon titel, att vara bondson och gifta sig 

med en friherrinna eller att instifta ett fideikommiss fastän man inte ens bar tillnamn, 

var kombinationer av allmoge- och ståndsmässiga kapital som möjliggjorde olika 

bedömningar. Något givet kausalitetsförhållande fanns emellertid inte. När bonden 

Mats Persson i början av 1800-talet köpte Mälby säteri började han framställas som 

ståndspersonen Mats Thunberg. Säteriköpet var i förlängningen orsak till denna 

statusförändring, men inte för att det fanns någon oskriven lag om att säteriköp alltid 

föranledde ståndsmässig status, utan eftersom det i just det här fallet bedömdes göra 

det. Kapitalet avgjorde inte status, utan det var den subjektiva bedömningen av kapi-

talet − frågan om huruvida det var symboliskt eller inte − som betydde något. Ge-

nom att jämföra kapitalfördelning med status kan jag emellertid se mönster i när och 

hur specifika kapital var symboliska. Dessa mönster kan relateras till två olika pro-
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cesser inom moderniseringen som båda uppmärksammats i tidigare forskning: jord-

brukets växande betydelse och äganderättens dito. 

 Under 1700-talets andra hälft fick jordbruket, som dittills varit böndernas ansvar 

i det förmoderna samhället, uppmärksamhet även bland de intellektuella. Jordbruk 

blev en modesyssla, och ståndspersoner kunde överge sina platser i statsapparaten 

och börja ägna sig åt sina gårdar utan att bli utskrattade.992 Att en ståndsperson levde 

på jordbruk var i sig ingenting konstigt; det förmoderna ränteägandet, för att ta ett 

exempel, var länge förbehållet adeln. Frånsett de lägre, indelta statstjänstemännen 

hade de emellertid sällan tagit aktiv del i verksamheten på gården. Det är sedan 

tidigare känt att ståndspersonernas inträde i jordbruksnäringen inte innebar att de 

anpassade sig till böndernas traditioner och överbryggade statusklyftan, utan att 

skillnaden istället tog sig uttryck i att ståndspersonerna såg sig som förebilder för de 

tröga och obildade bönderna.993 Herrarnas ökade intresse för jordbruk var alltså inte i 

sig en aspekt av distinktionens upplösning, men det hjälpte denna upplösning på 

traven; en jordbrukare med osäker ståndstillhörighet hade aldrig kunnat tas för 

ståndsperson om inte ståndspersoner hade kunnat vara jordbrukare, och hade följakt-

ligen inte alls haft osäker ståndstillhörighet, utan direkt stämplats som bonde. 

 Jag visar att tabellverket under hela sin livstid förmedlade bilden av att stånds-

personer bedrev storskaligt jordbruk medan bönder inte gjorde det. Att så skedde 

berodde sannolikt på att så ofta var fallet, vilket alltså innebär att majoriteten genom 

statistikens makt blev till norm.994 Fastän tabellverket ständigt uppdaterades och 

öppnades upp för fler och fler avvikelser, så hade man vid nedläggningen 1859 ännu 

inte erkänt att bönder kunde bedriva jordbruk i större skala. Denna bild är ett 

praktexempel på den typ av breda linjer som snärjt forskarsamhället och medfört att 

mellantingen på gränsen mellan bönder och ståndspersoner kommit i skymundan.995 

Genom att studera tabellverket mer i detalj visar jag att stordriftens koppling till 

ståndsmässighet ändå utvecklades, om än inte försvann. 1802 infördes kategorier för 

possessionater och arrendatorer i tabellen över horisontell ekonomisk stratifiering. 

Dessa begrepp var ståndsmässigt laddade, eftersom de i tabellen placerades invid 

andra ståndsmässiga kategorier, exempelvis avskedade ämbetsmän. I 1840 års for-

mulär för folkräkningstabellen hade possessionats- och arrendatorskategorierna 

flyttats över till den avdelning av tabellen som innefattade bönderna, för att på så vis 

samla alla jordbrukare på ett ställe. Tabellens ekonomiskt horisontella upplägg full-

bordades alltså, och skillnaden mellan bönder och ståndspersoner underordnades 

samhörigheten bland jordbrukarna. Possessionaten var i första hand jordbrukare, inte 

ståndsperson. Denna förändring i tabellen markerar en viktig förändring i den sam-

tida synen på berörda människors, inte minst större jordbrukares, sociala status. 

Omfördelningen är i stora drag analog med inkluderandet av ståndspersoner i det 
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politiska bondeståndet.996 I lokalsamhället tog den sig uttryck i att kategoribeteck-

ningarna började förekomma som titlar. Före 1840 hade det sällan funnits behov av 

att titulera någon possessionat, för de berörda jordbrukarna hade i nästan samtliga 

fall andra, bättre titlar att slänga sig med. De som inte hade titel på fullmakt tiller-

kändes intetsägande men ståndsmässiga titlar som sekreterare eller notarie, för att på 

så vis kunna upprätthålla sin ståndsmässighet. När possessionat under 1840- och 

1850-talen etablerades som titel tillskrevs den emellertid inte bara renodlade stånds-

personer, utan också de ännu förekommande gränsfallen, de som visade prov på 

såväl allmoge- som ståndsmässig status. I samtliga fall rörde det sig om personer 

som brukade jord i större skala, även i jämförelse med andra i tätgruppen. Den sam-

hörighet som skapades med hjälp av possessionatstiteln var alltså i viss mån stånds-

mässig, men framför allt byggde den på att de titulerade hade mycket jord, ett kapi-

tal som visserligen inte var förknippat med bönder, men som definitivt stod tillgäng-

ligt för dem. Arrendatorstiteln tog en något krokigare väg i utvecklingen, och blev 

med tiden snarare allmoge- än ståndsmässig, och inte alls mer förknippad med stor 

jordmängd än liten. 

 Jag bekräftar den allmänna bilden av att ståndspersonerna sett till övriga kapital 

var en brokig skara. Till skillnad från bönderna var de av blandad social härkomst; 

flera ståndspersoner var födda i bondhem, men inga bönder var födda i ståndsper-

sonshem. Detta beror sannolikt på att allmogemässighet, sedan även ståndspersoner 

börjat ägna sig åt jordbruk, förknippades med avsaknad av kapital istället för inne-

hav av särskilda allmogemässiga kapital. Ett undantag utgjordes av förtroendeupp-

dragen, vilket jag återkommer till. De flesta, om än inte alla, bondsöner som läste 

vid universitetet eller fick tjänst som inspektor eller i staten, blev ståndspersoner. 

Alla dessa kapital var länge symboliska för genererandet av ståndsmässig social 

status. I periodens början var de också vanligt förekommande i kombination bland 

bygdens ståndspersoner; hade man ett ståndsmässigt kapital hade man vanligen 

flera. Jordbrukare var man parallellt med något annat, eller så blev man det först 

sedan man avslutat sin huvudsakliga karriär. Med tiden förändrades detta. Under 

1800-talets första hälft var det inte ovanligt att studenter och auskultanter, oavsett 

social härkomst, avbröt karriären innan de hunnit göra någonting av den, och istället 

blev jordbrukare. Ytterligare ett steg i utvecklingen togs vid 1800-talets mitt i och 

med inrättandet av lantbruksinstituten. Dessa inrättningar riktade sig i princip bara 

mot ståndspersoner.997 De jordbrukare i Västeråsbygden som hade legat vid Dege-

berg, Ultuna eller Alnarp hade i de allra flesta fall andra ståndsmässiga kapital. Flera 

av dem var officerare, många ägde stora herrgårdar. Fastän genomgånget lantbruks-

institut inte på något vis per automatik genererade en ståndsmässig social status, så 

torde det ha funnits en stark association däremellan. Jag visar alltså att instituten 

snarare bidrog till att förstärka uppdelningen mellan bönder och ståndspersoner, än 

till att avveckla den. 
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Jordbrukets ökade betydelse var alltså avgörande för hur distinktionen mellan bön-

der och ståndspersoner utvecklades under perioden, men bara från ståndspersonernas 

sida. För bönderna hade jordbruket samma ställning som det alltid haft. Förändring-

en av böndernas sida av relationen kan istället hänföras till de stora reformerna kring 

år 1800, när flera av de högre ståndens formella privilegier avskaffades. Förenings- 

och säkerhetsakten 1789 och 1809−1810 års omvälvande beslut var i viss utsträck-

ning såväl föranledda av som bidragande till en ny syn på jordägande, där besitt-

ningsrätten blev viktigare än rätten till räntan.998 Med en stark besittningsrätt följde 

att nyttjanderätten försvagades, och det uppstod en tydlig skillnad mellan legobönder 

och självägande bönder. Jag visar att denna uppdelning speglas i tabellverket. Vid 

1700-talets mitt var den obefintlig. Redan 1773 specificerades böndernas kategori i 

stratifieringen som ”Bönder utan åtskilnad af Hemmanens natur, och ehvad de bruka 

egen eller andras jord”. Den ägorättsliga ställningens betydelse erkändes därmed, 

men inte nog för att kategorin skulle delas i flera. Först 1802 kom en sådan delning 

till stånd, och då mellan bönder på egen respektive annans jord. Denna uppdelning 

stod sedan fast. 

 Den nya äganderätten gynnades av samma individualistiska idéströmning som 

utmanade ståndsindelningen, och skillnaden mellan bönder på egen och bönder på 

annans jord blev under 1800-talet lika mycket en grund för ekonomisk differentie-

ring som för social. Under 1800-talets första decennier ökade antalet bönder med 

anmärkningsvärt mycket jord betydligt. Dessa bönder gav sig i stor utsträckning in 

på ståndspersonernas revir genom att köpa herrgårdar eller på sina bondgårdar upp-

föra manbyggnader som liknade herrgårdarnas. På så vis uppstod den osäkerhet över 

social status som flera av de studerade mellantingen visar prov på. Alla dessa sociala 

gränsfall var av bondehärkomst. I de fall dylika förmögna bönder var nämndemän 

fanns inte denna osäkerhet. Nämndemännen förblev bönder fastän de köpte säterier 

och gifte sig med prästdöttrar. Eftersom uppdraget var bundet till bondeståndet, 

innebar det att det i sig fungerade som symboliskt kapital för bevarande av allmo-

gemässig social status. När de ståndsmässiga kapitalen på så vis hade förlorat sitt 

symboliska värde i sammanhanget, utvidgades bondeståndets utrymme för tidigare 

helt och hållet ståndsmässiga kapital. Det blev möjligt att vara jordbrukare av an-

märkningsvärt stora mått samtidigt som man var bonde. Detta är ett av mina viktig-

aste resultat. Det bidrar till att förklara såväl varför antalet förmögna bönder ökade 

under 1800-talets första hälft som varför bondeståndets ekonomiska elit ofta också 

var dess politiska. Nämndemansbefattningen hämmade alltså ståndscirkulation, men 

tillät ståndsutjämning. 

 Bondeelitens bruk att uppföra stora manbyggnader i en särskild stil ses ofta som 

ett uttryck för vad Christer Ahlberger kallar förbondeligande: Bonden tog drag från 

ståndspersonernas materiella kultur och använde den på ett eget sätt.999 Min idé om 

breddandet av bondeståndets kapitalutrymme nyanserar denna bild. Böndernas nya 
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byggnadsskick behöver inte förklaras med att de rika bönderna höll hårt på avståndet 

gentemot ståndspersonerna när de manifesterade sin inom bondeståndet höga ställ-

ning. Jag anser det vara rimligare att se det som att den stora manbyggnadens roll 

som ståndsmässigt kapital spelades ut. Mina studier av hur gårdens egen status och 

egna kapital utvecklades under perioden visar att distinktionen mellan herrgård och 

bondgård blev svårare att upprätthålla under 1800-talet, eftersom bönderna i allt 

större utsträckning på detta sätt tog sig in på herrgårdarnas kapitalmässiga revir. Av 

de aspekter av gårdens status som jag studerar var det bara dess förhållande till 

kyrkbänksfördelningen som hölls någorlunda intakt. Förbondeligandet ska dock inte 

skjutas helt åt sidan. Jag har belägg för att det under 1800-talets första hälft förekom 

att bönder köpte eller uppförde stora manbyggnader, men använde dem på ett allmo-

gemässigt sätt, till exempel genom att låta bli att inreda överflödiga rum och istället 

använda dem till annat. Detta sätt att bo förekom emellertid bara, vad jag kan se, i en 

övergångsfas, motsvarande det andra stadiet i ovanstående periodisering. 

 Jag visar alltså att gränsen mellan bönder och ståndspersoner vid 1800-talets mitt 

fortfarande var stark, men att den hade förlorat terräng. Flera av de kapital som på 

1700-talet kunde anses symboliska för ståndsmässigheten hade slutat vara det. Grän-

sen gick nu inte bara mellan å ena sidan en universitetsutbildad, herrgårdsägande 

major och å andra sidan en småskaligt verksam jordbrukare; där avståndet var som 

smalast var det istället fråga om två förmögna, herrgårdsägande jordbrukare med 

tillnamn, där den ene hade genomgått Ultuna lantbruksinstitut och andre satt som 

nämndeman. Ståndspersonen hade blivit jordbrukare, bonden hade blivit rik. Mellan 

dem stod ett fåtal gränsfall, som varken hade genomgått Ultuna eller hade plats i 

nämnden. De titulerades possessionater, och deras sociala status definierades av 

jordmängden, inte av ståndstillhörigheten. 

 Från 1800-talets mitt började ett ny grupp visa framfötterna. Det rörde sig om 

jordbrukare som kommit från obesuttna förhållanden, och som därför inte haft möj-

lighet att köpa jord, men som lyckats arbeta sig upp till att bli arrendatorer, i vissa 

fall över adelns storgods. Dessa arrendatorer bar i regel tillnamn, vilket inte ska ses 

som ett uttryck för ståndsmässighet. Gudrun Utterström förklarar obesuttnas tenden-

ser till att ta tillnamn med att det var ett sätt för dem att höja sin status och därmed 

öka sina chanser i livet.1000 Jag vänder mig emot detta och menar att tillnamn under 

1800-talet inte ska ses som ett ståndsmässigt fenomen, utan som ett tecken på av-

saknad av allmogemässighet. Genom att arrendatorerna bar tillnamn uppstod ytterli-

gare en skillnad mellan bönder på egen och bönder på andras jord. De självägande 

bönderna hade inte bara det gemensamt att de ägde sin jord, utan de hade också en 

gemensam härkomst från besuttna förhållanden och ett gemensamt namnskick i 

form av sina patronymika. Det var nu titeln hemmansägare blev populär. Den hade 

funnits länge, men inte använts som titel i särskilt stor utsträckning. Nu slog den ut 

bondetiteln helt och hållet; bönderna på andras jord kallade sig ju arrendatorer. Bon-

deståndet hade alltså delats i två delar med mycket olika social status. 
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Arrendatorerna var en ekonomiskt mycket mer differentierad grupp än hemmansä-

garna. Möjligheten att kalla sig possessionat var inte tillgänglig för jordbrukare som 

inte ägde sin jord, och arrendatorstiteln hade förlorat sin ståndsmässiga laddning 

sedan arrende som legoform blivit vanligare. Det fanns därför ingen titelmässig 

distinktion mellan godsarrendatorer och småbrukare, vilket gör att jag heller inte kan 

urskilja någon skillnad i status. I de fall de i karriären passerade inspektorsfunktion-

en kunde de behålla titeln inspektor, som signalerade ståndsmässighet, men med 

tiden blev denna funktion så tydligt underordnad arrendatorsrollen att detta inte 

längre tjänade någonting till. Detta gäller emellertid endast just de arrendatorer som 

kom från obesuttna förhållanden; arrendatorer av ståndsmässig härkomst kunde kalla 

sig patron. 

 Jag visar alltså att det minskande avståndet mellan bönder och ståndspersoner i 

förlängningen var en effekt av att stånden differentierades internt. De flesta hem-

mansägare hade fortfarande lika lite jord som de alltid haft, och den typiske stånds-

personen levde fortfarande kvar i de officerare och brukspatroner som slagit sig ner 

på herrgårdar, visserligen vanligen sedan de genomgått något lantbruksinstitut. Det 

fanns fortfarande bönder och det fanns fortfarande ståndspersoner. Däremot fanns 

inte den fundamentala olikheten längre. Sedan herrgårdar och mycket jord inte 

längre förknippades med tjänst och utbildning fanns inte samma möjlighet att med 

stöd i kapitalen upprätthålla den tydliga skillnad som idén om ståndet krävde. Mot 

1800-talets slut upphörde de sista tecknen på en faktisk distinktion mellan bonde och 

ståndsperson. Jordbrukare som i alla andra hänseenden var ståndspersoner blev 

valda till nämndemän − det var tillåtet från 1872 och hade skett redan på 1860-talet 

− och sådana som i allt annat var bönder genomgick Alnarp eller Ultuna. Utveck-

lingen kröntes med lanserandet av titeln godsägare, som inte bara var ståtlig nog att 

anammas av officerarna och brukspatronerna, utan som också semantiskt signale-

rade att det var fråga om ett bevis på innehav av mycket jord. Godsägaren var inte 

hemmansägarens motsats, utan bara en bättre nivå i samma skala. Den stod öppen 

även för de rikaste storbönderna, och de utnyttjade möjligheten. 

 Då är frågan: I vilken utsträckning överlevde det förmoderna bruket att betrakta 

individen som en del av ett stånd i 1800-talets omvälvande samhälle? Svaret är att 

ståndstillhörigheten som egenskap överlevde perioden ut. Faktum är att den överlevt 

ända till våra dagar: Adeln finns fortfarande, prästerskapet likaså, borgarna för en 

tynande tillvaro i några äldre stiftelser och bonde har blivit ett modeord. Att de en-

skilda egenskaperna finns kvar är emellertid inte samma sak som att deras betydelse 

gör det, något som blir särskilt tydligt i ljuset av att man idag sällan talar om nämnda 

grupperingar som stånd. Ståndstillhörighetens överordnade relevans, dess funktion 

som social status, avvecklades sakta med start redan före 1780 och med ett definitivt 

avslut i och med 1865 års händelser. I förändringarnas skottlinje stod bland annat 

den rike bonden och den jordbrukande ståndspersonen − den osäkra, den förhand-

lingsbara, den svårbedömda, eller som Almquist hade sagt: Ett intagande och märk-

värdigt mellanting. 



 

 

 

246 

  



 

 

 

247 

Bilagor 

Bilaga 1. Databasreferenser 

En stor del av undersökningen bygger på uppgifter som i sig är slutsatser, dragna 

efter jämförelse mellan ett stort antal uppgifter ur husförhörs-, mantals- och taxe-

ringslängder, sammanställda i en databas. För att underlätta refereras till dessa via 

nedanstående förteckning. 

 Referensernas tidsangivelser fungerar olika för olika källor, eftersom källorna 

används på olika sätt. För mantals- och taxeringslängderna avses endast de nio ned-

slag som presenteras i avsnitt 2.6, såvida inget annat specificeras i referensen. För 

husförhörslängderna avses alla volymer. Referensen ”Mantalslängder för Dingtuna 

1840−1855 (se bilaga 1)” hänvisar alltså endast till två volymer (EIc:267 och 

EIc:330), medan referensen ”Husförhörslängder för Säby 1847−1887 (se bilaga 1)” 

hänvisar till fem (AI:8, AI:9, AI:10, AI:11 och AI:12). 

 Detta referenssystem används endast vid hänvisningar till av mig dragna slutsat-

ser. Uppgifter som framgår direkt i källan refereras till på sedvanligt sätt. 
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År Volym 

Husförhörs Bd 1759−1776 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:2. 

Husförhörs Bd 1777−1785 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3. 

Husförhörs Bd 1786−1795 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4. 

Husförhörs Bd 1796−1805 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5. 

Husförhörs Bd 1806−1813 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6. 

Husförhörs Bd 1813−1823 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7. 

Husförhörs Bd 1824−1833 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8. 

Husförhörs Bd 1833−1842 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9. 

Husförhörs Bd 1842−1854 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10. 

Husförhörs Bd 1855−1863 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11. 

Husförhörs Bd 1864−1873 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12. 

Husförhörs Bd 1874−1883 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13. 

Husförhörs Bd 1884−1894 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a−b. 
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Husförhörs Bd 1895−1907 Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. AII:1 (för-

samlingsbok). 

Husförhörs Br 1750−1773 Västerås-Barkarö kyrkoark. (ULA), vol. AI:3. 

Husförhörs Br 1775−1796 Västerås-Barkarö kyrkoark. (ULA), vol. AI:4. 

Husförhörs Br 1797−1807 Västerås-Barkarö kyrkoark. (ULA), vol. AI:5. 

Husförhörs Br 1808−1825 Västerås-Barkarö kyrkoark. (ULA), vol. AI:6. 

Husförhörs Br 1825−1834 Västerås-Barkarö kyrkoark. (ULA), vol. AI:7. 

Husförhörs Br 1835−1845 Västerås-Barkarö kyrkoark. (ULA), vol. AI:8. 

Husförhörs Br 1846−1855 Västerås-Barkarö kyrkoark. (ULA), vol. AI:9. 

Husförhörs Br 1856−1861 Västerås-Bark. kyrkoark. (ULA), vol. AI:10. 

Husförhörs Br 1862−1871 Västerås-Bark. kyrkoark. (ULA), vol. AI:11. 

Husförhörs Br 1872−1881 Västerås-Bark. kyrkoark. (ULA), vol. AI:12. 

Husförhörs Br 1882−1892 Västerås-Bark. kyrkoark. (ULA), vol. AI:13. 

Husförhörs Br 1892−1900 Västerås-Bark. kyrkoark. (ULA), vol. AI:14. 

Husförhörs Br 1900−1912 Västerås-Bark. kyrkoark. (ULA), vol. AIIa:1 

(församlingsbok). 

Husförhörs D 1768−1776 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9. 

Husförhörs D 1775−1784 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10a−b. 

Husförhörs D 1785−1794 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11a−b. 

Husförhörs D 1795−1804 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12a−b. 

Husförhörs D 1805−1814 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13a−c. 

Husförhörs D 1815−1824 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a−b. 

Husförhörs D 1825−1835 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15a−b. 

Husförhörs D 1835−1845 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16a−b. 

Husförhörs D 1846−1855 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:17a−b. 

Husförhörs D 1856−1865 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:18a−b. 

Husförhörs D 1866−1876 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:19. 

Husförhörs D 1876−1886 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:20. 

Husförhörs D 1886−1896 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:21a−b. 

Husförhörs D 1896−1902 Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1−2 

(församlingsböcker). 

Husförhörs H 1764−1775 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3. 

Husförhörs H 1775−1785 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4. 

Husförhörs H 1785−1812 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5. 

Husförhörs H 1795−1811 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6. 

Husförhörs H 1812−1822 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7. 

Husförhörs H 1823−1832 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8. 

Husförhörs H 1826−1829 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9. 
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Husförhörs H 1833−1845 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10. 

Husförhörs H 1845−1854 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11. 

Husförhörs H 1855−1862 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12. 

Husförhörs H 1863−1873 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13. 

Husförhörs H 1873−1881 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11. 

Husförhörs H 1881−1890 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14. 

Husförhörs H 1890−1900 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15. 

Husförhörs H 1900−1911 Hubbo kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1 (försam-

lingsbok). 

Husförhörs Irs 1769−1775 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4. 

Husförhörs Irs 1775−1785 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5a−b. 

Husförhörs Irs 1786−1795 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6a−b. 

Husförhörs Irs 1796−1805 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7. 

Husförhörs Irs 1806−1815 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8. 

Husförhörs Irs 1816−1825 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9. 

Husförhörs Irs 1826−1835 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10. 

Husförhörs Irs 1836−1845 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11. 

Husförhörs Irs 1846−1855 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12. 

Husförhörs Irs 1856−1865 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13. 

Husförhörs Irs 1866−1876 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14. 

Husförhörs Irs 1876−1885 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15. 

Husförhörs Irs 1886−1896 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16a−b. 

Husförhörs Irs 1896−1907 Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1−2 (för-

samlingsböcker). 

Husförhörs L R 1775−1786 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIb:3. 

Husförhörs L R 1787−1798 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIb:4. 

Husförhörs L R 1799−1809 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIb:5. 

Husförhörs L R 1810−1822 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIb:6. 

Husförhörs L R 1822−1832 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIb:7. 

Husförhörs L R 1833−1842 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIb:8. 

Husförhörs L R 1843−1850 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIb:9. 

Husförhörs R 1742−1850 Se L R ovan och St R nedan. 

Husförhörs R 1851−1860 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:1. 

Husförhörs R 1861−1870 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:2. 

Husförhörs R 1871−1880 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:3. 

Husförhörs R 1881−1891 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:4. 

Husförhörs R 1891−1896 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:5. 

Husförhörs R 1896−1900 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIc:6. 
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Husförhörs Sk 1752−1776 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4. 

Husförhörs Sk 1775−1784 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5a. 

Husförhörs Sk 1775−1795 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5b. 

Husförhörs Sk 1785−1794 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6. 

Husförhörs Sk 1795−1804 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7. 

Husförhörs Sk 1805−1814 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8. 

Husförhörs Sk 1815−1824 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9. 

Husförhörs Sk 1824−1834 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10. 

Husförhörs Sk 1834−1843 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11a−b. 

Husförhörs Sk 1834−1853 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11c. 

Husförhörs Sk 1844−1853 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12a−b. 

Husförhörs Sk 1854−1864 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13a−b. 

Husförhörs Sk 1865−1874 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:14a−b. 

Husförhörs Sk 1875−1884 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:15a−b. 

Husförhörs Sk 1885−1893 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:16a−b. 

Husförhörs Sk 1893−1900 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:17a−c. 

Husförhörs Sk 1900−1911 Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. AIIa:1−3 

(församlingsböcker). 

Husförhörs St R 1742−1775 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:3. 

Husförhörs St R 1775−1788 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:4. 

Husförhörs St R 1788−1798 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:5. 

Husförhörs St R 1799−1809 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:6. 

Husförhörs St R 1810−1822 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:7. 

Husförhörs St R 1822−1832 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:8. 

Husförhörs St R 1833−1842 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:9. 

Husförhörs St R 1843−1850 Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. AIa:10. 

Husförhörs Sv 1735−1774 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:3a. 

Husförhörs Sv 1735−1774 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:3b. 

Husförhörs Sv 1775−1795 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:4. 

Husförhörs Sv 1795−1805 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:5. 

Husförhörs Sv 1805−1816 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:6. 

Husförhörs Sv 1816−1826 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:7. 

Husförhörs Sv 1826−1836 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:8. 

Husförhörs Sv 1835−1845 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:9. 

Husförhörs Sv 1846−1855 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:10. 

Husförhörs Sv 1856−1864 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:11. 

Husförhörs Sv 1865−1874 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:12. 

Husförhörs Sv 1875−1885 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:13a−b. 
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Husförhörs Sv 1885−1894 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AI:14a−b. 

Husförhörs Sv 1895−1903 Hallstahammars k:arkiv (ULA), vol. AIIa: 1−2 

(församlingsböcker). 

Husförhörs Sä 1750−1775 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:2. 

Husförhörs Sä 1775−1794 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:3. 

Husförhörs Sä 1795−1809 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:4. 

Husförhörs Sä 1810−1820 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:5. 

Husförhörs Sä 1820−1829 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:6. 

Husförhörs Sä 1830−1839 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:7. 

Husförhörs Sä 1840−1850 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:8. 

Husförhörs Sä 1850−1862 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:9. 

Husförhörs Sä 1863−1872 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:10. 

Husförhörs Sä 1873−1882 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:11. 

Husförhörs Sä 1883−1892 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:12. 

Husförhörs Sä 1893−1902 Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. AI:13. 

Mantals Bd 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 2/10 1780. 

Mantals Bd 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, daterad 10/11 1795. 

Mantals Bd 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 11/1 1811. 

Mantals Bd 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad 14/12 1825. 

Mantals Bd 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 26/11 1840. 

Mantals Bd 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 28/11 1855. 

Mantals Bd 1870 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Badelunda. För 1871, date-

rad 16/12 1870. 
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Mantals Bd 1885 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Badelunda. För 1886, date-

rad 19/11 1885. 

Mantals Bd 1900 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIab:28 Badelunda. För 1901, 

daterad 14/12 1900. 

Mantals Br 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 5/10 1780. 

Mantals Br 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, daterad 20/11 1795. 

Mantals Br 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 28/12 1810. 

Mantals Br 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad 9/12 1825. 

Mantals Br 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 24/11 1840. 

Mantals Br 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 8/12 1855. 

Mantals Br 1870 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Västerås-Barkarö. För 

1871, daterad 20/12 1885. 

Mantals Br 1885 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Västerås-Barkarö. För 

1886, daterad 2/12 1885. 

Mantals Br 1900 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIab:28 Barkarö. För 1901, date-

rad 15/12 1900. 

Mantals D 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 6/10−7/10 1780. 
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Mantals D 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, daterad 5/11−6/11 1795. 

Mantals D 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 3/1−4/1 1811. 

Mantals D 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad 14/12 1825. 

Mantals D 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 8/12 1840. 

Mantals D 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 11/12 1855. 

Mantals D 1870 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. F Iab:14 Dingtuna. För 1871, 

daterad 19/12 1870. 

Mantals D 1885 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. F Iab:14 Dingtuna. För 1886, 

daterad 21/11 1885. 

Mantals D 1900 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIab:28 Dingtuna. För 1901, date-

rad 13/12 1900. 

Mantals H 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 7/11 1708 [sic!]. 

Mantals H 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, odaterad. 

Mantals H 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 7/1 1811. 

Mantals H 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad i december 

1825. 
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Mantals H 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 26/11 1840. 

Mantals H 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 29/11 1855. 

Mantals H 1870 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Hubbo. För 1871, daterad 

15/12 1870. 

Mantals H 1885 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Hubbo. För 1886, daterad 

20/11 1885. 

Mantals H 1900 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIab:28 Hubbo. För 1901, daterad 

14/12 1900. 

Mantals Irs 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 3/10 1780. 

Mantals Irs 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, daterad 11/11 1795. 

Mantals Irs 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 9/1 1811. 

Mantals Irs 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad 15/12 1825. 

Mantals Irs 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 30/11 1840. 

Mantals Irs 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 27/11 1855. 

Mantals Irs 1870 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Irsta. För 1871, daterad 

13/12 1870. 
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Mantals Irs 1885 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Irsta. För 1886, daterad 

19/11 1885. 

Mantals Irs 1900 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIab:28 Irsta. För 1901, daterad 

12/12 1900. 

Mantals L R 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 7/11 1780. 

Mantals L R 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, daterad 26/11 1795. 

Mantals L R 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 9/1 1811. 

Mantals L R 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad 25/11 1825. 

Mantals L R 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 4/12 1840. 

Mantals L R 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 5/12 1855. 

Mantals R 1870 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Ryttern. För 1871, daterad 

17/11 1870. 

Mantals R 1885 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Ryttern. För 1886, daterad 

23/11 1885. 

Mantals R 1900 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIab:28 Rytterne. För 1901, date-

rad 17/12 1900. 

Mantals Sk 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 13/12 1780. 
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Mantals Sk 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, odaterad. 

Mantals Sk 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 18/1 1811. 

Mantals Sk 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad 16/12 1825. 

Mantals Sk 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 7/12 1840. 

Mantals Sk 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 5/12 (möjli-

gen 6/12) 1855. 

Mantals Sk 1870 Häradsskrivarens i Bergslags fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:10 Skultuna. För 1871, date-

rad 7/12 1870. 

Mantals Sk 1885 Häradsskrivarens i Bergslags fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:16 Skultuna. För 1886, date-

rad 30/11 1885. 

Mantals Sk 1900 Häradsskrivarens i Bergslags fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Skultuna. För 1901, date-

rad 28/12 1900. 

Mantals St R 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 6/11 1780. 

Mantals St R 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, daterad 26/11 1795. 

Mantals St R 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 9/1 1811. 

Mantals St R 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad 25/11 1825. 
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Mantals St R 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 4/12 1840. 

Mantals St R 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 5/12 1855. 

Mantals Sv 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 13/11 1780. 

Mantals Sv 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, daterad 23/11 1795. 

Mantals Sv 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 7/1 1811. 

Mantals Sv 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad 28/11 1825. 

Mantals Sv 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 2/12 1840. 

Mantals Sv 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 5/12 1855. 

Mantals Sv 1870 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Svedvi. För 1871, daterad 

24/11 1870. 

Mantals Sv 1885 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Svedvi. För 1886, daterad 

1/12 1885. 

Mantals Sv 1900 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIab:28 Svedvi. För 1901, daterad 

19/12 1900. 

Mantals Sä 1780 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1781, daterad 8/11 1780. 
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Mantals Sä 1795 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1796, daterad 24/11 1795. 

Mantals Sä 1810 Kammararkivet (ULA), mantalslängder för 

Västmanlands län, reproducerade av SVAR. 

För 1811, daterad 31/12 1810. 

Mantals Sä 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:218. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad 24/11 1825. 

Mantals Sä 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:267. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, godkänd 28/3 1841. 

Mantals Sä 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:330. Verifikat-

ion för 1856 års landsbok, daterad 3/12 1855. 

Mantals Sä 1870 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Säby. För 1871, daterad 

18/11 1870. 

Mantals Sä 1885 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIaa:1 Säby. För 1886, daterad 

23/11 1885. 

Mantals Sä 1900 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIab:28 Säby. För 1901, daterad 

17/12 1900. 

Taxerings Bd 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:167. Verifikat-

ioner för 1810 års landsbok, daterade i januari 

1811. 

Taxerings Bd 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad i april 1826. 

Taxerings Bd 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:270. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 22/3 1841. 

Taxerings Bd 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:323. Verifikat-

ion för 1855 års landsbok, daterad 21/5 1855. 
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Taxerings Bd 1870 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:363. Verifikat-

ion för 1870 års landsbok, daterad i juli 1870. 

Taxerings Bd 1885 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:390. Verifikat-

ion för 1885 års landsbok, daterad i maj 1885. 

Taxerings Bd 1900 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIb:119. Daterad i 

maj 1901. 

Taxerings Br 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:167. Verifikat-

ioner för 1810 års landsbok, daterade i januari 

1811. 

Taxerings Br 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad i april 1826. 

Taxerings Br 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:270. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 24/3 1841. 

Taxerings Br 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:323. Verifikat-

ion för 1855 års landsbok, daterad 23/5 1855. 

Taxerings Br 1870 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:363. Verifikat-

ion för 1870 års landsbok, daterad i juli 1870. 

Taxerings Br 1885 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:390. Verifikat-

ion för 1885 års landsbok, daterad i juni 1885. 

Taxerings Br 1900 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIb:119. Daterad i 

maj 1901. 

Taxerings D 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:167. Verifikat-

ion för 1810 års landsbok, daterad 11/3 1811. 

Taxerings D 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad i juli 1826. 
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Taxerings D 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:270. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad i juni 1841. 

Taxerings D 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:323. Verifikat-

ion för 1855 års landsbok, daterad 23/5 1855. 

Taxerings D 1870 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:363. Verifikat-

ion för 1870 års landsbok, daterad i juli 1870. 

Taxerings D 1885 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:390. Verifikat-

ion för 1885 års landsbok, daterad i maj 1885. 

Taxerings D 1900 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIb:119. Daterad i 

maj 1901. 

Taxerings H 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:167. Verifikat-

ioner för 1810 års landsbok, daterade i april 

1811. 

Taxerings H 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219. Verifikat-

ioner för 1826 års landsbok, daterade i april 

1826. 

Taxerings H 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:270. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad i juni 1841. 

Taxerings H 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:323. Verifikat-

ion för 1855 års landsbok, daterad 22/5 1855. 

Taxerings H 1870 Häradsskrivarens i Västerås fögderi arkiv 

(ULA), vol. FIIab:19 Hubbo. För 1870, date-

rad i juli 1870. 

Taxerings H 1885 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:390. Verifikat-

ion för 1885 års landsbok, daterad i juni 1885. 

Taxerings H 1900 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIb:119. Daterad i 

maj 1901. 
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Taxerings Irs 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:167. Verifikat-

ioner för 1810 års landsbok, daterade i januari 

1811. 

Taxerings Irs 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad i april 1826. 

Taxerings Irs 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:270. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad 22/3 1841. 

Taxerings Irs 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:323. Verifikat-

ion för 1855 års landsbok, daterad 21/5 1855. 

Taxerings Irs 1870 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:363. Verifikat-

ion för 1870 års landsbok, daterad i maj 1870. 

Taxerings Irs 1885 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:390. Verifikat-

ion för 1885 års landsbok, daterad i maj 1885. 

Taxerings Irs 1900 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIb:119. Daterad i 

maj 1901. 

Taxerings L R 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:168. Verifikat-

ioner för 1810 års landsbok, daterade i februari 

1811. 

Taxerings R 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad i april 1826. 

Taxerings R 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:270. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad i april 1841. 

Taxerings R 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:323. Verifikat-

ion för 1855 års landsbok, daterad 23/5 1855. 

Taxerings R 1870 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:363. Verifikat-

ion för 1870 års landsbok, daterad i juli 1870. 
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Taxerings R 1885 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:390. Verifikat-

ion för 1885 års landsbok, daterad i juni 1885. 

Taxerings R 1900 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIb:119. Daterad i 

maj 1901. 

Taxerings Sk 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:167. Verifikat-

ioner för 1810 års landsbok, daterade i februari 

1811. 

Taxerings Sk 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad i april 1826. 

Taxerings Sk 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:270. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad i april 1841. 

Taxerings Sk 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:323. Verifikat-

ion för 1855 års landsbok, daterad 24/5 1855. 

Taxerings Sk 1870 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:361. Verifikat-

ion för 1870 års landsbok, daterad i juli 1869. 

Taxerings Sk 1885 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:391. Verifikat-

ion för 1885 års landsbok, daterad i april 1885. 

Taxerings Sk 1900 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIb:120. Daterad i 

maj 1901. 

Taxerings St R 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:168. Verifikat-

ioner för 1810 års landsbok, daterade i februari 

1811. 

Taxerings Sv 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:168. Verifikat-

ioner för 1810 års landsbok, daterade i februari 

1811. 
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Taxerings Sv 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219. Verifikat-

ioner för 1826 års landsbok, daterade i juni 

1826 men med uppgifter från april 1826. 

Taxerings Sv 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:270. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad i juni 1841. 

Taxerings Sv 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:323. Verifikat-

ion för 1855 års landsbok, daterad 22/5 1855. 

Taxerings Sv 1870 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:363. Verifikat-

ion för 1870 års landsbok, daterad i juli 1870. 

Taxerings Sv 1885 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:390. Verifikat-

ioner för 1885 års landsbok, daterade i maj och 

juni 1885. 

Taxerings Sv 1900 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIb:119. Daterad i 

maj 1901. 

Taxerings Sä 1810 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:168. Verifikat-

ioner för 1810 års landsbok, daterade i februari 

1811. 

Taxerings Sä 1825 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:219. Verifikat-

ion för 1826 års landsbok, daterad i april 1826. 

Taxerings Sä 1840 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:270. Verifikat-

ion för 1841 års landsbok, daterad i april 1841. 

Taxerings Sä 1855 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:323. Verifikat-

ion för 1855 års landsbok, daterad 22/5 1855. 

Taxerings Sä 1870 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:363. Verifikat-

ion för 1870 års landsbok, daterad i juli 1870. 
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År Volym 

Taxerings Sä 1885 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIc:390. Verifikat-

ion för 1885 års landsbok, daterad i juni 1885. 

Taxerings Sä 1900 Länsstyrelsens i Västmanlands län arkiv 

(ULA), landskontoret, vol. EIb:119. Daterad i 

maj 1901. 

Bilaga 2. Tätgruppen 

I denna bilaga redogörs för vilka av jordbrukarna i den studerade populationen som 

ingår i den närstuderade tätgruppen. Identifieringen är genomförd enligt instruktion-

er i avsnitt 2.6. Arbetskategorin avser den grupp jag kategoriserat jordbrukaren 

ifråga i för att möjliggöra kvantitativa studier, enligt instruktioner i avsnitt 4.11. 

 Källa: Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 

1780−1900 (se bilaga 1). 
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Jordbrukare Arbetskategori 

1780 Bd Carl Niklas Öhrman, Tibble Ståndsperson 

1780 Bd Fredrik Nilsson i Hälla Bonde 

1780 Bd Johan Olsson i Vedby Bonde 

1780 Br Anna Persdotter i Ridö Bonde 

1780 Br Johan Jansson i Västeräng Bonde 

1780 D Anders Andersson i Folkesta Bonde 

1780 D Erik Ersson i Ytterhälla Bonde 

1780 D Gustav Roberg, Jölmesta Ståndsperson 

1780 D Johan Lauræus, Slittsta Ståndsperson 

1780 D Johan Persson i Oppgårda Bonde 

1780 D Lars Bengtsson i Froby Bonde 

1780 D Nils Hellberg, Hallsta Ståndsperson 

1780 H Carl Holm, Tränhammar Ståndsperson 

1780 H Erik Larsson i Alvesta Bonde 

1780 H Johan Fredrik Holst, Näs Ståndsperson 

1780 Irs Adolf Samuel Edman, Grävlinge Ståndsperson 

1780 Irs Carl Peter Dufva, Ullvi Ståndsperson 
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1780 Irs Greta Olsdotter i Konungla Bonde 

1780 Irs Jonas Andersson i Berga Bonde 

1780 Irs Ulrika Nieroth, Ullvi Ståndsperson 

1780 Sk Lars Ersson i Åkesta Bonde 

1780 Sk Olof Flygare, Gillberga Gränsfall 

1780 Sv Mattias Fernstein, Valsta Ståndsperson 

1780 Sä Eva Stina Unge, Mölntorp Ståndsperson 

1795 Bd Abraham Rymansson, Malma Ståndsperson 

1795 Bd Anders Andersson i Lunda Bonde 

1795 Bd Johan Olsson i Vedby Bonde 

1795 Bd Lars Persson i Lundby Bonde 

1795 Bd Nils Jansson i Ingeberga Bonde 

1795 D Anders Jansson i Törunda Bonde 

1795 D Carl Erik Arpi, Jölmesta Ståndsperson 

1795 D Carl Larsson i Oppgårda Bonde 

1795 D Carl Olsson i Olsta Bonde 

1795 H Anders Andersson i Skarprebro Bonde 

1795 H Anders Simonsson i Alvesta Bonde 

1795 H Jonas Adolf Schenström, Näs Ståndsperson 

1795 H Kajsa Jansdotter i Flåcksta Bonde 

1795 Irs Adolf Samuel Edman, Grävlinge Ståndsperson 

1795 Irs Anders Andersson i Urby Bonde 

1795 Irs Carl Rutger Petré, Grävlinge Ståndsperson 

1795 Irs Fredrik Ersson i Ullvi Bonde 

1795 Irs Jakob Myrberg, Irsta prästgård Bonde 

1795 Irs Lars Larsson i Konungla Bonde 

1795 Irs Per Rangel, Hagbyholm Ståndsperson 

1795 Irs Ulrika Nieroth, Ullvi Ståndsperson 

1795 Sk Johan Odelberg, Åkesta Bonde 

1795 Sk Sven Jonsson i Forsby Bonde 

1795 Sv Gustav Odelberg, Skällby Gränsfall 

1795 Sv Jonas Littmark, Valsta Ståndsperson 

1795 Sä Jonas Persson i Ulvsta Bonde 

1810 Bd Bengt Ersson i Lunda Bonde 

1810 Bd Gustav Dufva, Hässlö Ståndsperson 

1810 Bd Johan Ersson i Lundby Bonde 

1810 Bd Johan Jansson i Tibble Bonde 

1810 Bd Nils Jansson i Ingeberga Bonde 

1810 Bd Olof Jansson i Vedby Bonde 
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1810 Br Erik Ersson i Barkaröby Bonde 

1810 Br Erik Persson i Ridö Bonde 

1810 Br Jonas Jonsson i Barkaröby Bonde 

1810 Br Jonas Persson i Barkaröby Bonde 

1810 Br Olof Persson i Barkaröby Bonde 

1810 Br Per Jansson i Ridö Bonde 

1810 D Anders Andersson i Grippeby Bonde 

1810 D Carl Olsson i Lospånga Bonde 

1810 D Christina Jansdotter i Oppgårda Bonde 

1810 D Erik Norberg, Forkesta Gränsfall 

1810 D Gustav Vilhelm Hedin, Vångsta Ståndsperson 

1810 D Johan Nilsson i Törunda Bonde 

1810 D Lars Ersson i Olsta Bonde 

1810 D Per Olof Billmanson, Ekeby Ståndsperson 

1810 H Anders Gusander, Näs Ståndsperson 

1810 H Johan Ersson i Flåcksta Bonde 

1810 H Mats Persson Thunberg, Mälby Gränsfall 

1810 Irs Carl Peter Dufva, Ullvi Ståndsperson 

1810 Irs Jonas Fredrik Cederblad, Kusta Ståndsperson 

1810 Irs Lars Larsson i Konungla Bonde 

1810 Irs Renata Dufva, Ullvi Ståndsperson 

1810 Sk Johan Odelberg, Åkesta Bonde 

1810 Sv Gustav Odelberg, Skällby Gränsfall 

1810 Sv Isak Ersson i Skällby Bonde 

1810 Sv Jonas Littmark, Valsta Ståndsperson 

1810 Sv Per Barck, Fogelsjö Ståndsperson 

1810 Sä Christoffer Ahlström, Utnäs Ståndsperson 

1825 Bd Carl Gustav Jack, Hässlö Ståndsperson 

1825 Bd Erik Ersson i Lunda Gränsfall 

1825 Bd Erik Ersson i Tibble Bonde 

1825 Bd Erik Ytterberg, Lundby Ståndsperson 

1825 Bd Johan Andersson i Bjurhovda Gränsfall 

1825 Bd Johan Nilsson i Malma Bonde 

1825 Br Anders Ersson i Ridö Bonde 

1825 Br Carl Karlén, Valnö Ståndsperson 

1825 Br Jakob Ludvig Löf, Barkaröby Ståndsperson 

1825 Br Johan Erik Ersson i Ridö Bonde 

1825 Br Unge Jonas Jonsson i Barkaröby Bonde 

1825 D Anders Andersson i Jölmesta Bonde 
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1825 D Anders Jonsson i Hallsta Gränsfall 

1825 D Anna Sofia Odelberg, Eke Gränsfall 

1825 D Carl Carlsson i Froby Bonde 

1825 D Carl Carlsson i Törunda Bonde 

1825 D Erik Ersson i Bälby Bonde 

1825 D Erik Norberg, Forkesta Gränsfall 

1825 D Gabriel Kjellman, Tibble Bonde 

1825 D Gustav Adolf Fabritius, Gillberga Ståndsperson 

1825 D Gustav Adolf Schenström, Bysingsberg Ståndsperson 

1825 D Gustav Eriksson i Folkesta Bonde 

1825 D Johan Carlsson i Oppgårda Bonde 

1825 D Johan Erik Arpi, Nygård Ståndsperson 

1825 D Johan Erik Forsman, Dingtuna prästgård Gränsfall 

1825 D Johan Ersson i Lövsta Bonde 

1825 D Jonas Ersson i Östjädra Bonde 

1825 D Jonas Larsson i Råby Bonde 

1825 D Karl Karlsson i Lospånga Ståndsperson 

1825 D Lars Henrik Hedin, Vångsta Gränsfall 

1825 D Olof Gustav Ahlborg, Ekeby Ståndsperson 

1825 D Per Ersson i Sippersta Bonde 

1825 D Per Jansson i Froby Bonde 

1825 H Anders Gusander, Näs Ståndsperson 

1825 H Carl Danielsson i Tränhammar Bonde 

1825 H Mattias Thunberg, Mälby Gränsfall 

1825 Irs Anders Nilsson i Brunnby Bonde 

1825 Irs Erik Andersson i Skysta Bonde 

1825 Irs Gustav Vilhelm Hedin, Grävlinge Ståndsperson 

1825 Irs Johan Jansson i Irsta kyrkby Bonde 

1825 R Jonas Ersson i Sorby Bonde 

1825 R Lars Andersson i Svånö Bonde 

1825 Sk Johan Jansson i Skarprebro Bonde 

1825 Sk Johan Odelberg, Åkesta Gränsfall 

1825 Sk Lars Dicander, Forsby Ståndsperson 

1825 Sv Erik Waller, Hallsta Ståndsperson 

1825 Sv Isak Ersson Norberg, Skällby Bonde 

1825 Sv Jonas Littmark, Valsta Ståndsperson 

1840 Bd Anders Niklas Eriksson i Hamre Bonde 

1840 Bd Carl Gustav Bergqvist, Gryta Bonde 

1840 Bd Erik Andersson i Lunda Bonde 
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1840 Bd Erik Ytterberg, Lundby Ståndsperson 

1840 Bd Johan Eriksson i Tibble Bonde 

1840 Bd Johan Fredrik Törnblom, Ingeberga Bonde 

1840 Bd Johan Nilsson i Malma Bonde 

1840 Bd Lars Jansson i Myrby Bonde 

1840 Bd Per Gustav Persson i Långby Bonde 

1840 Br Erik Gustavsson i Gotö Bonde 

1840 Br Johan Erik Jonsson i Gotö Bonde 

1840 Br Per Abraham Hallongren, Ridö Ståndsperson 

1840 D Anders Ersson i Lövsta Bonde 

1840 D Anders Jansson i Bullsta Bonde 

1840 D Anders Jonsson i Hallsta Gränsfall 

1840 D Anna Stina Andersdotter i Bälby Bonde 

1840 D Carl Broström, Dingtuna klockargård Gränsfall 

1840 D Carl Carlsson i Froby Bonde 

1840 D Carl Erik Danielsson i Råby Bonde 

1840 D Carl Erik Schenström, Stockumla Ståndsperson 

1840 D Erik Ersson i Skogsta Bonde 

1840 D Erik Ersson i Slittsta Bonde 

1840 D Erik Lindqvist, Östjädra Bonde 

1840 D Eva Christina Boëthius, Bysingsberg Ståndsperson 

1840 D Gustav Adolf Fabritius, Gillberga Ståndsperson 

1840 D Gustav Eriksson i Folkesta Bonde 

1840 D Johan Carlsson i Oppgårda Bonde 

1840 D Johan Erik Forsman, Sippersta Gränsfall 

1840 D Johan Erik Thunberg, Ytterhälla Bonde 

1840 D Johan Fredrik Fredriksson i Vångsta Bonde 

1840 D Johan Olof Olsson i Tuna Bonde 

1840 D Karl Karlsson i Lospånga Ståndsperson 

1840 D Maria Lovisa Jansdotter i Törunda Bonde 

1840 H Axel Berglind, Tränhammar Bonde 

1840 H Mattias Thunberg, Mälby Gränsfall 

1840 H Per Jansson i Hållsta Bonde 

1840 H Per Zakrisson i Skarprebro Bonde 

1840 Irs Anders Andersson i Brunnby Bonde 

1840 Irs Carl Johan Jansson i Lista Bonde 

1840 Irs Erik Andersson i Skysta Bonde 

1840 Irs Erik Bergström, Irsta kyrkby Gränsfall 

1840 Irs Erik Lindqvist, Limsta Bonde 



 

 

 

269 

År S
o

ck
en

 

Jordbrukare Arbetskategori 

1840 Irs Gustav Svedberg, Grävlinge Ståndsperson 

1840 Irs Hessling, Adolf Vilhelm, Ullvi Gränsfall 

1840 R Johan Jonsson i Sorby Bonde 

1840 Sk Christina Forsling, Åkesta Gränsfall 

1840 Sv Erik Norberg, Skällby Gränsfall 

1840 Sv Gustav Selling, Fogelsjö Bonde 

1840 Sv Jonas Littmark, Valsta Ståndsperson 

1840 Sv Ulrika Norberg, Eriksberg Gränsfall 

1840 Sä Johan Ersson i Säby by Bonde 

1855 Bd Anders Andersson i Hamre Bonde 

1855 Bd Anders Gustav Widell, Vedby Bonde 

1855 Bd Anders Lundell, Närlunda Bonde 

1855 Bd Brita Christina Ersdotter i Ingeberga Bonde 

1855 Bd Carl Viktor Cederblad, Malma Ståndsperson 

1855 Bd Erik Andersson d. y. i Lundby Bonde 

1855 Bd Erik Andersson d. ä. i Lundby Bonde 

1855 Bd Erik Ullvén, Hamre Bonde 

1855 Bd Fredrika Fredriksson i Myrby Bonde 

1855 Bd Johan Lundqvist, Närlunda Bonde 

1855 Bd Lars Johan Fridolf Jäderblom, Myrby Bonde 

1855 Bd Per Gustav Pettersson i Långby Bonde 

1855 Br Catharina Jansdotter i Gotö Bonde 

1855 Br Johan Andersson i Jotsberga Bonde 

1855 Br Johan Fredrik Jansson i Askö Bonde 

1855 D Anders Andersson i Vångsta Bonde 

1855 D Anders Gustav Svan, Husta Bonde 

1855 D Anders Halén, Tibble Bonde 

1855 D Anders Hallin, Hamra Bonde 

1855 D Carl Adolf Carlsson i Froby Bonde 

1855 D Carl Carlsson i Vångsta Bonde 

1855 D Carl Erik Halén, Hallsta Bonde 

1855 D Carl Erik Larsson i Forkesta Bonde 

1855 D Carl Eriksson i Olsta Bonde 

1855 D Carl Gustav Karlsson i Sippersta Gränsfall 

1855 D Carl Vilhelm Carlsson i Törunda Bonde 

1855 D Carl Vilhelm Carlsson i Vändle Bonde 

1855 D Daniel Andersson i Jölmesta Bonde 

1855 D Erik Beckius, Gillberga Gränsfall 

1855 D Erik Ersson i Skogsta Bonde 
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1855 D Eva Christina Boëthius, Bysingsberg Ståndsperson 

1855 D Frans Johan Johansson i Lövsta Bonde 

1855 D Frans Otto Karlsson i Råby Ståndsperson 

1855 D Gustav Vilhelm Pettersson i Bälby Bonde 

1855 D Herman Fredrik Casparsson, Stockumla Ståndsperson 

1855 D Johan Pettersson i Folkesta Gränsfall 

1855 D Karl Karlsson i Lospånga Ståndsperson 

1855 D Lars Erik Andersson i Lövsta Bonde 

1855 D Per Erik Thunberg, Ytterhälla Bonde 

1855 D Per Vilhelm Forsling, Slittsta Bonde 

1855 D Vilhelm Arvid Bauman, Ekeby Ståndsperson 

1855 D Vilhelm Jädersten, Utvreta Bonde 

1855 H Carl Lindström, Kvistberga Bonde 

1855 H Per Adolf Thunberg, Mälby Gränsfall 

1855 H Per Jansson i Hållsta Bonde 

1855 H Per Lindqvist, Hubbo prästgård Bonde 

1855 Irs Anders Niklas Eriksson i Skysta Bonde 

1855 Irs Carl Vilhelm Eriksson i Ullvi Bonde 

1855 Irs Erik Larsson i Apalla Bonde 

1855 Irs Johan Erik Smedberg, Älby Bonde 

1855 Irs Johan Fredrik Magnusson i Gillberga Bonde 

1855 Irs Jonas Fredrik Holmin, Grävlinge Ståndsperson 

1855 Irs Julius Erik Sundin, Brunnby Ståndsperson 

1855 R Adolf Rikard Maximilian Eneström, Fiholm Ståndsperson 

1855 R Johan Fredrik Ludvig Kolbe, Giresta Ståndsperson 

1855 R Johan Roos, Rytterne prästgård Gränsfall 

1855 R Per Erik Lundqvist, Tärnö Gränsfall 

1855 R Per Fredrik Zethelius, Stensjö Ståndsperson 

1855 Sk Frans Henrik Johan Schartau, Forsby Ståndsperson 

1855 Sk Johan Gustav Odelberg, Åkesta Ståndsperson 

1855 Sv Anders Gustav Andersson i Amsta Bonde 

1855 Sv Carl Erik Carlsson i Eriksberg Bonde 

1855 Sv Gustav Selling, Fogelsjö Bonde 

1855 Sv Magnus Carlberg, Fjällsta Bonde 

1855 Sv Maria Jansdotter i Åby Bonde 

1855 Sv Sven Forssell, Skällby Ståndsperson 

1855 Sä Johan Olof Forsman, Löpdal Bonde 

1870 Bd And. Peter Liljeberg, Badelunda klockargård Gränsfall 

1870 Bd Carl August Pettersson i Hässlö Gränsfall 
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1870 Bd Erik Andersson d. y. i Lundby Bonde 

1870 Bd Johan Bernhard Törnblom, Ingeberga Bonde 

1870 Br Johan Andersson i Jotsberga Bonde 

1870 Br Per Gustav Pettersson i Barkarö prästgård Bonde 

1870 D Anders Halén, Tibble Bonde 

1870 D Anders Viktor Halén, Hallsta Bonde 

1870 D Carl Fredrik Ridderström, Bälby Bonde 

1870 D Carl Vilhelm Carlsson i Vändle Bonde 

1870 D Christina Gustava Lindell, Froby Bonde 

1870 D Christina Matilda Carlsdotter i Hamra Bonde 

1870 D Frans Otto Karlsson i Råby Ståndsperson 

1870 D Gustav Reinhold Carlsson i Törunda Bonde 

1870 D Herman Fredrik Casparsson, Stockumla Ståndsperson 

1870 D Joh. Alfr. Ferdinand Abrahamsson i Vångsta Bonde 

1870 D Johan August Carlsson i Vångsta Bonde 

1870 D Johan Jakob Schenström, Bysingsberg Gränsfall 

1870 D Johan Pettersson i Folkesta Gränsfall 

1870 D Karl Karlsson i Lospånga Ståndsperson 

1870 D Per Erik Ullberg, Vändle Bonde 

1870 H Carl Erik Pettersson i Hållsta Bonde 

1870 H Helmer Leonard Asperén, Näs Gränsfall 

1870 H Johan Johansson i Tränhammar Gränsfall 

1870 H Per Adolf Thunberg, Mälby Gränsfall 

1870 Irs Anders Niklas Eriksson i Skysta Bonde 

1870 Irs Carl Vilhelm Eriksson i Ullvi Bonde 

1870 Irs Georg Elieser Holmin, Grävlinge Ståndsperson 

1870 Irs Johan Fredrik Magnusson i Gillberga Bonde 

1870 Irs Julius Erik Sundin, Brunnby Ståndsperson 

1870 R Carl Erik Teodor Norlin, Fiholm Ståndsperson 

1870 R Carl Windician Lundqvist, Tärnö Bonde 

1870 R Johan Vilhelm Holmstedt, Lagersberg Ståndsperson 

1870 R Lars Fredrik Johansson i Svånö Bonde 

1870 R Per Erik Gelander, Vikhus Bonde 

1870 R Per Fredrik Zethelius, Stensjö Ståndsperson 

1870 R Per Gustav Broström, Löt Bonde 

1870 Sk Frans Henrik Johan Schartau, Forsby Ståndsperson 

1870 Sk Johan Erik Wallin, Skultuna prästgård Bonde 

1870 Sk Johan Gustav Odelberg, Åkesta Ståndsperson 

1870 Sv Anders Gustav Andersson i Amsta Bonde 
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1870 Sv Anders Robert Andersson i Åby Bonde 

1870 Sv Carl Erik Carlsson i Eriksberg Bonde 

1870 Sv Emanuel Hemning, Valsta Ståndsperson 

1870 Sv Lars Andersson i Vallby Bonde 

1885 Bd Anders Peter Liljeberg, Badelunda skolgård Gränsfall 

1885 Bd Carl Arvid Andersson i Hamre Gränsfall 

1885 Bd Carl August Carlsson i Sörby Bonde 

1885 Bd Cath. Aug. Pettersson i Badelunda prästgård Bonde 

1885 Bd Christina Lovisa Danielsdotter i Lundby Bonde 

1885 Bd Gustav Conrad Gustavsson i Ingeberga Bonde 

1885 Bd Gustav Robert Stephani, Hässlö Bonde 

1885 Bd Johan Fredrik Olsson i Myrby Bonde 

1885 Br Anders Andersson i Gotö Bonde 

1885 Br Gustav Asplund, Barkarö gård Gränsfall 

1885 Br Johanna Carol. Lundqvist, Barkarö prästgård Bonde 

1885 D Adolf Fredrik Carlsson i Nyby Gränsfall 

1885 D Anders Viktor Halén, Hallsta Bonde 

1885 D Anders Viktor Hilding, Dingtuna prästgård Bonde 

1885 D Axel Mauritz Jonsson i Sippersta Gränsfall 

1885 D Carl August Johansson i Lövsta Bonde 

1885 D Carl Fredrik Ridderström, Bälby Bonde 

1885 D Carl Henning Carlsson i Törunda Bonde 

1885 D Carl Johan Andersson i Lospånga Bonde 

1885 D Carl Johan Gustavsson i Vångsta Bonde 

1885 D Carl Lars Mikael Jädersten, Vändle Bonde 

1885 D Carl Oskar Carlsson i Froby Bonde 

1885 D Herman Fredrik Casparsson, Stockumla Ståndsperson 

1885 D Johan August Bergström, Västjädra Bonde 

1885 D Johan Maximilian Lindström, Folkesta Bonde 

1885 D Set Gustav Karlsson i Bysingsberg Ståndsperson 

1885 D Viktor Alfred Karlsson i Råby Gränsfall 

1885 H Carl Erik Pettersson i Hållsta Bonde 

1885 H Carl Gustav Lundqvist, Näs Gränsfall 

1885 H Johan Johansson i Tränhammar Gränsfall 

1885 H Per Adolf Thunberg, Mälby Gränsfall 

1885 H Per August Johansson i Sörby Bonde 

1885 Irs Carl Vilhelm Halén, Ullvi Bonde 

1885 Irs Christina Matilda Danielsson i Gillberga Bonde 

1885 Irs Georg Elieser Holmin, Grävlinge Ståndsperson 
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1885 Irs Johan Axel Hellström, Irsta prästgård Bonde 

1885 R Adolf Hamnström, Horn Gränsfall 

1885 R Carl Ludvig Brostedt, Fiholm Bonde 

1885 R Carl Oskar Abrahamsén, Stora Ekeby Gränsfall 

1885 R Emil Anton Tornberg, Stensjö Ståndsperson 

1885 R Eva Holmstedt, Lagersberg Ståndsperson 

1885 R Gustav Sjölander, Tibble Bonde 

1885 R Lars Erik Andersson i Lundby Bonde 

1885 R Lars Fredrik Johansson i Svånö Bonde 

1885 R Lovisa Persdotter i Sylta Bonde 

1885 Sk Carl Eklund, Åkesta Bonde 

1885 Sk Carl Gustav Eklund, Skultuna prästgård Bonde 

1885 Sk Hilda Evelina Ihrfors, Forsby Ståndsperson 

1885 Sv Anders Gustav Andersson i Amsta Bonde 

1885 Sv Anders Robert Andersson i Åby Bonde 

1885 Sv Carl August Lindgren, Valsta Ståndsperson 

1885 Sv Carl Erik Carlsson i Eriksberg Bonde 

1885 Sv Gustav Leonard Carlberg, Fogelsjö Gränsfall 

1885 Sä Gustav Eriksson i Säby Gränsfall 

1885 Sä Johan Erik Johansson i Löpdal Bonde 

1900 Bd Carl Arvid Andersson i Hamre Gränsfall 

1900 Bd Carl Bonde Forsberg, Sörby Bonde 

1900 Bd Carl Herman Redlund, Malma Gränsfall 

1900 Bd Carl Johan Tibblin, Tibble Bonde 

1900 Bd Emil Valfrid Pettersson i Tibble Bonde 

1900 Bd Erik Viktor Andersson i Lundby Gränsfall 

1900 Bd Gustav Leonard Pettersson i Långby Bonde 

1900 Bd Gustav Robert Stephani, Hässlö Bonde 

1900 Bd Johan Adolf Eriksson i Badelunda prästgård Bonde 

1900 Bd Johan Erik Pilstrand, Myrby Bonde 

1900 Bd Josef Valfrid Sundqvist, Ingeberga Gränsfall 

1900 Br Anders Fredrik Eriksson Dahlberg, Ridö Bonde 

1900 Br Carl Gustav Anders Falk, Askö Bonde 

1900 Br Carl Vilhelm Pettersson i Barkarö prästgård Bonde 

1900 D Adolf Viktor Carlsson i Utvreta Bonde 

1900 D Anders Petter Larsson i Dingtuna prästgård Bonde 

1900 D Anders Viktor Halén, Hallsta Bonde 

1900 D Carl August Johansson i Lövsta Bonde 

1900 D Carl Edvin Lundgren, Hamra Bonde 
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1900 D Carl Fredrik Ridderström, Bälby Bonde 

1900 D Carl Henning Carlsson i Törunda Bonde 

1900 D Carl Johan Andersson i Lospånga Bonde 

1900 D Carl Lars Mikael Jädersten, Vändle Bonde 

1900 D Carl Oskar Carlsson i Froby Bonde 

1900 D Erik Larsson i Vändle Bonde 

1900 D Ernst Mikael Carlsson i Vångsta Bonde 

1900 D Gabriel Vilhelm Lokrantz, Sippersta Ståndsperson 

1900 D Gustav Leonard Carlberg, Råby Gränsfall 

1900 D Gustav Vilhelm Pettersson i Lövsta Bonde 

1900 D Jakob Edvard Schenström, Bysingsberg Gränsfall 

1900 D Johan August Bergström, Västjädra Bonde 

1900 D Johan Viktor Törnblom, Gillberga Gränsfall 

1900 D Johan Vilhelm Lindström, Folkesta Bonde 

1900 D Olof Edvard Östman, Kallsäby Bonde 

1900 H Adolf Thunberg, Mälby Gränsfall 

1900 H Arvid Bernhard Sandell, Näs Gränsfall 

1900 H Axel Emanuel Pettersson i Hållsta Gränsfall 

1900 Irs Carl August Carlsson i Ullvi Bonde 

1900 Irs Carl Johan Johansson i Älby Bonde 

1900 Irs Christina Matilda Danielsson i Gillberga Bonde 

1900 Irs Georg Elieser Holmin, Grävlinge Ståndsperson 

1900 Irs Gustav Asplund, Kusta Gränsfall 

1900 Irs Tor Vilhelm Gottfrid Richter, Brunnby Bonde 

1900 R Anders Gustav Larsson i Sylta Bonde 

1900 R Carl Erik Carlsson i Tibble Bonde 

1900 R Carl Reinhold Hellman, Stenby Bonde 

1900 R Edvard Backlin, Horn Bonde 

1900 R Eva Holmstedt, Lagersberg Ståndsperson 

1900 R Karl Adolf Fredr. Abrahamsén, Stora Ekeby Ståndsperson 

1900 R Karl Teofron Pettersson i Löt Bonde 

1900 R Lars Fredrik Johansson i Svånö Bonde 

1900 Sk Claes Johan Jansson i Gocksta Bonde 

1900 Sk Georgius Albin Blom, Skultuna prästgård Bonde 

1900 Sk Hilda Evelina Schartau, Forsby Ståndsperson 

1900 Sk Johan Gustav Eklund, Åkesta Bonde 

1900 Sv Alfred Johansson i Vallby Bonde 

1900 Sv Anders Eriksson i Årby Bonde 

1900 Sv Anders Valentin Andersson i Åby Bonde 
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1900 Sv Carl Viktor Andersson i Eriksberg Bonde 

1900 Sv Frans August Welander, Amsta Bonde 

1900 Sv Johan Gerhard Schenström, Valsta Ståndsperson 

1900 Sv Johan Skog, Ekeby Bonde 

1900 Sv Karl Gustav Jansson i Svedvi prästgård Bonde 

1900 Sv Lars Petter Andersson i Fjällsta Bonde 

1900 Sä Carl Alfred Bergström, Brunna Bonde 

1900 Sä Carl Magnus Carlberg, Boda Bonde 

1900 Sä Gustav Sjölander, Ulvsta Bonde 

1900 Sä Maria Matilda Lundius, Säby by Gränsfall 

1900 Sä Per Gustav Carlsson i Löpdal Bonde 

Bilaga 3. Ståndspersoner 1831−1859 

I denna bilaga redogörs för identifieringen av de människor som i mortalitetstabel-

lerna för Västeråsbygden under perioden 1831−1859 räknats till kategorin för 

ståndspersoner. Tabellerna för Hubbo 1859 och Svedvi 1848−1850 saknas i kyrko-

arkiven och är därför inte upptagna här. I kolumnen för titel anges i första hand 

positionstitel, i andra hand statusepitet. Finns ingen titel anges ”−”. Namn anges när 

det är fråga om personer som behandlas särskilt i avhandlingen, och då tillsammans 

med hänvisningar till de avsnitt där de förekommer. 

 Det finns skäl att tro att ifyllandet av mortalitetstabellerna ofta gjordes slarvigt. I 

Dingtuna föddes i mars 1832 en pojke och en flicka. I tabellen registrerades pojken 

som ståndsperson medan flickan fördes till ”Alle andre”. I födelseboken framgår att 

pojkens far var statkarl och flickans fältkamrer. Här är skillnaderna så stora mellan 

de båda befattningarna att det är uppenbart att kyrkoherden bytt plats på dem i någon 

av källorna, rimligen i tabellen. Läser man vidare i födelseboken dyker ytterligare ett 

marsbarn upp, redovisat bland aprilbarnen. I tabellen har detta barn lagts bland 

aprilbarnen, vilket ger vid handen att kyrkoherden inte tittat så noga, utan bara räk-

nat på. Den metod jag utvecklat och använder gör det möjligt att i stor utsträckning 

spåra slarv av detta slag, varför jag nedan i möjligaste mån redogör för vad som med 

hög sannolikhet var kyrkoherdens intention. 

 I många fall gjorde kyrkoherden en bedömning som förvånar så pass mycket att 

jag misstänkar att det rör sig om en felräkning. I exemplet med statkarlen och fält-

kamrern är detta i min mening övertydligt, särskilt som det rör sig om ett misstag 

som är lätt att göra, men i många andra fall kan inte ett sådant misstag motiveras. I 

dessa fall måste kyrkoherdens val betraktas som signifikant; resultatet visar inte en 

slarvig präst, utan en präst med annorlunda uppfattning. Det är därför såväl adel, 
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präster och borgare − de hade egna kategorier − som fjärdingsmän och sockensko-

makare förekommer nedan. Om jag är osäker på vilken av två olika människor som 

avses är båda utskrivna, åtskilda med ”/”. Är osäkerheten större än så, eller mortali-

tetstabellerna så slarvigt hanterade att inga slutsatser kan dras, anges ”Okänt”. 

 Källa: Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 

1780−1900 (se bilaga 1). Badelunda kyrkoarkiv (ULA), vol. C:3, födelse- och do-

puppgifter 1831−1859; vol. EI:1, lysnings- och vigseluppgifter 1831−1859; vol. 

F:3−5, död- och begravningsuppgifter 1831−1859; vol. G:2, mortalitetstabeller 

1831−1859. Dingtuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:8, födelse- och dopuppgifter 

1831−1859; vol. EI:1, lysnings- och vigseluppgifter 1831−1859; vol. F3−5, död- 

och begravningsuppgifter 1831−1859; vol. G:1, mortalitetstabeller 1831−1859. 

Hallstahammars kyrkoarkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopuppgifter 1831−1859; 

vol. EI:1, lysnings- och vigseluppgifter 1831−1859; vol. F:1−3, död- och begrav-

ningsuppgifter 1831−1859; vol. G:2, mortalitetstabeller 1831−1859. Hubbo kyrko-

arkiv (ULA), vol. C:4, födelse- och dopuppgifter 1831−1859; vol. EI:1, lysnings- 

och vigseluppgifter 1831−1852; vol. F:2, 1831−1859; vol. G:1, mortalitetstabeller 

1831−1858. Irsta kyrkoarkiv (ULA), vol. C:5−7, födelse- och dopuppgifter 

1831−1859; vol. EI:2−3, lysnings- och vigseluppgifter 1831−1859; vol. F:2−4, död- 

och begravningsuppgifter 1831−1859; vol. G:2, mortalitetstabeller 1831−1859. 

Rytterne kyrkoarkiv (ULA), vol. CIb:3, lysnings- och vigseluppgifter för Lilla Ryt-

tern 1831−1859; vol. CIc:1, födelse- och dopuppgifter 1851−1859; vol. CII:2, fö-

delse- och dopuppgifter 1831−1850; vol. EIa:1, lysnings- och vigseluppgifter för 

Stora Ryttern 1831−1859; vol. Fa:2, död- och begravningsuppgifter 1831−1850; vol. 

Fc:1, död- och begravningsuppgifter 1831−1859; vol. G:2, mortalitetstabeller 

1831−1859. Skultuna kyrkoarkiv (ULA), vol. C:7, födelse- och dopuppgifter 

1831−1859; vol. EI:1, lysnings- och vigseluppgifter 1831−1859; vol. F:2−3, död- 

och begravningsuppgifter 1831−1859; vol. G:2−3, mortalitetstabeller 1831−1859. 

Säby kyrkoarkiv (ULA), vol. C:6, födelse- och dopuppgifter 1831−1859; vol. EI:1, 

1831−1859; vol. F:1, död- och begravningsuppgifter 1831−1859; vol. G:1, mortali-

tetstabeller 1831−1859. Västerås-Barkarö kyrkoarkiv (ULA), vol. C:2−3, födelse- 

och dopuppgifter 1831−1859; vol. EI:2, lysnings- och vigseluppgifter 1831−1859; 

vol. F:3, död- och begravningsuppgifter 1831−1859; vol. G: 2, mortalitetstabeller 

1831−1859. 
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Bd Döda 1831 Okt. ♀ Organist (dotter till) 

Bd Födda 1831 Nov. ♂ Regementssadelmakare (son till) 

Bd Födda 1831 Nov. ♀ Regementssadelmakare (dotter till) 

Bd Gifta 1834   Faktoribokhållare & Kronolänsman (dotter till) 

Bd Födda 1836 Juni ♂ Regementssadelmakare (son till) 
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Bd Gifta 1840   Organist och klockare & Notarie (dotter till) 

     Brudens far var Erik Brantingsson (5.5). 

Bd Födda 1841 Juli ♂ Organist (son till) 

Bd Döda 1841 Sept. ♀ Inspektor (dotter till) 

Bd Gifta 1842   Extra reg:sadelmakare & Skatteman (dotter till) 

Bd Födda 1842 Jan. ♀ Herr och Fru (dotter till) 

      

Bd Födda 1842 Mars ♀ Regementssadelmakare (dotter till) 

Bd Födda 1843 Jan. ♀ Ingenjör (dotter till) 

Bd Födda 1844 Febr. ♂ Regementssadelmakare (son till) 

Bd Döda 1844 Sept. ♂ Kronolänsman 

Bd Födda 1845 April ♂ Regementssadelmakare (son till) 

Bd Födda 1845 Juli ♂ Ingenjör (son till) 

Bd Döda 1846 Mars ♂ Regementssadelmakare (son till) 

Bd Födda 1848 Maj ♂ Organist (son till) 

Bd Döda 1849 Maj ♀ F. länsman (dotter till) 

Bd Döda 1849 Aug. ♀ Länsman (änka efter) 

Bd Födda 1851 Jan. ♂ Regementssadelmakare (son till) 

Bd Gifta 1853   Folkskollärare & Rusthållare (dotter till) 

Bd Döda 1853 Jan. ♀ Regementssadelmakare (dotter till) 

Bd Födda 1853 Okt. ♂ Fanjunkare (son till) 

Bd Gifta 1854   Organist och skollär. & Bagarmäst. (dotter till) 

Bd Gifta 1854   Sergeant & Demoiselle 

Bd Födda 1854 Juli ♂ Organist (son till) 

Bd Döda 1855 Mars ♀ Demoiselle 

Bd Döda 1856 Mars ♀ Demoiselle 

Bd Födda 1856 Juni ♀ Possessionat (dotter till) 

     Flickans far var Carl Viktor Cederblad (4.9). 

Bd Födda 1856 Juli ♀ Fanjunkare (dotter till) 

Bd Födda 1858 Febr. ♀ Possessionat (dotter till) 

     Flickans far var Carl Viktor Cederblad (4.9). 

Bd Döda 1858 Juli ♀ Regementssadelmakare (dotter till) 

Bd Döda 1859 Mars ♂ Organist 

Bd Döda 1859 Mars ♀ Kronolänsman (dotter till) 

Bd Födda 1859 Aug. ♀ Handelsman (dotter till) 

Br Födda 1831 April ♀ Mönsterskrivare (dotter till) 

Br Födda 1832 Nov. ♂ Mönsterskrivare (son till) 

Br Födda 1834 Febr. ♀ Mönsterskrivare (dotter till) 
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Br Födda 1834 Juli ♂ Ingenjör (son till) 

Br Döda 1835 Jan. ♀ Inspektor (dotter till) 

Br Döda 1835 Maj ♀ Inspektor (dotter till) 

Br Födda 1835 Dec. ♂ Mönsterskrivare (son till) 

Br Födda 1836 Nov. ♂ Inspektor (son till) 

Br Döda 1837 Dec. ♂ Mönsterskrivare 

Br Födda 1838 Jan. ♂ Mönsterskrivare (son till) 

Br Födda 1840 Jan. ♀ Mjölnare (dotter till) 

Br Födda 1844 Febr. ♂ Fjärdingsman (son till) 

Br Döda 1848 Nov. ♂ Rättare (son till) 

Br Döda 1849 Mars ♀ Demoiselle 

Br Födda 1850 Dec. ♀ Skollärare (dotter till) 

Br Födda 1853 April ♂ Skollärare (son till) 

Br Döda 1853 Maj ♂ Klockare 

Br Döda 1855 Juni ♀ Domprost (dotter till) 

Br Födda 1855 Dec. ♂ Bokhållare (son till) 

Br Födda 1856 Maj ♀ Okänt 

Br Döda 1856 Maj ♀ Befallningsman (gift med) 

Br Gifta 1857   Jägmästare & Demoiselle 

Br Gifta 1857   Okänt 

Br Födda 1858 Juli ♀ Bokhållare (dotter till) 

D Döda 1831 Juni ♂ Herr 

     Gustav Odelberg (4.10, 7.4, 8.6). 

D Döda 1831 Aug. ♀ Häradshövding (änka efter) 

D Döda 1831 Sept. ♂ Lantjägare (son till) 

D Födda 1831 Nov. ♀ Lantjägare (dotter till) 

D Döda 1831 Nov. ♂ Lantmätare 

D Födda 1832 Mars ♂ Fältkamrer (dotter till) 

D Gifta 1833   Inspektor & Rusthållare (dotter till) 

D Födda 1833 Juni ♂ Löjtnant (son till) 

D Födda 1833 Juli ♂ Patron (son till) 

     Pojkens far var Gustav Adolf Schenström (4.8, 

5.4, 8.4). 

D Gifta 1834   Fanjunkare & Rusthållare (dotter till) 

D Födda 1834 April ♀ Notarie (son till) 

     Flickans far var Karl Karlsson (5.4, 5.5, 5.6, 

7.6). 

D Födda 1834 Juli ♂ Fel 
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D Födda 1834 Nov. ♀ Lantjägare (dotter till) 

D Födda 1835 Aug. ♂ Löjtnant (son till) 

D Födda 1837 Febr. ♂ Notarie (son till) 

     Flickans far var Karl Karlsson (5.4, 5.5, 5.6, 

7.6). 

D Döda 1837 Mars ♀ Demoiselle 

D Döda 1837 April ♂ Överinspektor 

D Födda 1837 Nov. ♂ Kapten (son till) 

D Födda 1838 Febr. ♀ Lantjägare (dotter till) 

D Gifta 1840   Herr & Överinspektor (dotter till) 

D Födda 1840 Mars ♀ Notarie (dotter till) 

     Flickans far var Gustav Adolf Fabritius den 

yngre (5.4, 5.5). 

D Födda 1840 April ♀ Kassör (dotter till) 

D Födda 1843 April ♀ Kapten (dotter till) 

D Födda 1843 Sept. ♂ Kassör (son till) 

D Döda 1843 Sept. ♂ Kassör (son till) 

D Födda 1847 Maj ♀ Notarie (dotter till) 

     Flickans far var Karl Karlsson (5.4, 5.5, 5.6, 

7.6). 

D Gifta 1848   Skeppare & Änka 

D Gifta 1848   Tunnbindare & Arrendator (dotter till) 

D Döda 1848 Mars ♂ Fd sergeant / Skolmästare 

D Födda 1853 Okt. ♀ Länsman (dotter till) 

     Flickans far var Frans Otto Karlsson 

(4.3, 8.6). 

D Födda 1855 Maj ♂ Okänd 

D Döda 1856 Febr. ♂ Student 

D Födda 1856 Aug. ♂ Rådman (son till) 

     Pojkens far var Carl Gustav Karlsson (5.9). 

D Födda 1856 Nov. ♂ Sekter (son till) 

     Flickans far var Frans Otto Karlsson 

(4.3, 8.6). 

D Gifta 1857   Inspektor & Hemmansägare (dotter till) 

D Döda 1857 April ♀ Änkefru 

     Kvinnans avlidne make var Olof Forsling (5.4, 

5.5, 7.4). 
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D Födda 1858 Maj ♀ Rådman (dotter till) 

     Flickans far var Carl Gustav Karlsson (5.9). 

D Döda 1858 Dec. ♂ Kapten 

H Döda 1837 Febr. ♂ Fd sergeant 

H Döda 1837 Mars ♂ Fel 

H Döda 1839 Juni ♀ − 

     Kvinnan står i en tidigare husförhörslängd 

angiven som ”Enke-Fru”. 

H Döda 1840 Nov. ♂ Kornett 

H Gifta 1841   Stadsfiskal & Possessionat (dotter till) 

H Födda 1841 Juni ♂ Stadsfiskal (son till) 

H Födda 1843 Nov. ♀ Landsfiskal (dotter till) 

H Döda 1847 Juni ♂ Säteriägare 

     Mats Thunberg (4.9, 6.5.2, 7.4, 8.4). 

Irs Födda 1833 Mars ♂ Fänrik (son till) 

Irs Gifta 1835   Gårdsinspektor & Rusthållare (änka efter) 

     Brudparet var Adolf Vilhelm Hessling och 

Katarina Ersdotter (4.7). 

Irs Döda 1835 April ♀ Mamsell 

Irs Döda 1835 Maj ♀ Inspektor (änka efter) 

Irs Döda 1835 Sept. ♀ Inspektor (änka efter) 

Irs Födda 1836 Juli ♀ Rusthållare (dotter till) 

     Flickans far var Adolf Vilhelm Hessling (4.7). 

Irs Födda 1838 Juni ♂ Fel 

Irs Födda 1842 Juni ♀ Inspektor 

Irs Döda 1844 Febr. ♀ Borgmästare (änka efter) 

Irs Döda 1847 Juli ♂ Bergsfogde 

Irs Döda 1849 Mars ♀ Inspektor (dotter till) 

Irs Döda 1849 April ♂ Fd inspektor 

Irs Döda 1850 Dec. ♀ Fel 

Irs Födda 1851 April ♀ Fanjunkare 

Irs Döda 1853 Jan. ♀ Hovauditör (gift med) 

     Kvinnans make var Jonas Fredrik Holmin 

(5.6). 

Irs Gifta 1855   Bruksinspektor & Länsman (dotter till) 

/ Inspektor & Fd fanjunkare (dotter till) 

Irs Födda 1856 Maj ♂ Possessionat (son till) 

     Pojkens far var Julius Erik Sundin (5.9). 
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Irs Döda 1856 Maj ♂ Fabrikör (son till) 

     Pojkens far var Julius Erik Sundin (5.9). 

Irs Döda 1856 Maj ♂ Student 

Irs Döda 1856 Juli ♀ Demoiselle 

Irs Födda 1857 Maj ♀ Possessionat (dotter till) 

     Flickans far var Julius Erik Sundin (5.9). 

R Födda 1831 Dec. ♂ Inspektor (son till) 

R Döda 1831 Dec. ♂ Inspektor (son till) 

R Döda 1831 Dec. ♂ Inspektor (son till) 

R Födda 1833 Mars ♂ Inspektor (son till) 

R Födda 1836 Mars ♀ Inspektor (dotter till) 

R Födda 1837 Maj ♀ Inspektor (dotter till) 

R Födda 1841 Febr. ♀ Inspektor (dotter till) 

R Gifta 1844   Inspektor & Arrendatorska 

R Gifta 1845   Inspektor & Inspektor (dotter till) 

     Brudgummen var Johan Roos (4.7, 5.7, 7.5). 

R Döda 1846 Febr. ♀ Kommissarie (gift med) 

R Döda 1846 Okt. ♀ Inspektor (gift med) 

R Gifta 1847   Possessionat & Häradsdomare (dotter till) 

     Brudgummen var Adolf Hamnström (4.10). 

R Gifta 1848   Bokhållare & Mamsell 

R Födda 1848 Mars ♂ Inspektor (son till) 

     Pojkens far var Johan Roos (4.7, 5.7, 7.5). 

R Döda 1849 Aug. ♀ Statskommissarie (gift med) 

R Födda 1849 Sept. ♂ Possessionat (son till) 

R Födda 1849 Sept. ♀ Possessionat (dotter till) 

R Döda 1849 Okt. ♀ Snickare (dotter till) 

R Födda 1851 Maj ♀ Inspektor (dotter till) 

     Flickans far var Johan Roos (4.7, 5.7, 7.5). 

R Födda 1851 Aug. ♀ Inspektor (dotter till) 

R Gifta 1852   Brukspatron & Fröken 

     Brudgummen var Fredrik Zethelius (4.8). 

R Födda 1853 Okt. ♂ Possessionat (son till) 

     Pojkens far var Fredrik Zethelius (4.8). 

R Gifta 1854   Jägmästare & Fröken 

R Födda 1854 Nov. ♂ Patron (son till) 

     Pojkens far var Fredrik Zethelius (4.8). 



 

 

 

282 

S
o

ck
en

 

T
a

b
el

l 
År M

å
n

a
d

 

K
ö

n
 

Titel 

R Döda 1854 Dec. ♂ Patron (son till) 

     Pojkens far var Fredrik Zethelius (4.8). 

R Döda 1855 Jan. ♂ Fd kronolänsman 

R Döda 1855 Maj ♂ Länsman 

R Gifta 1856   Veterinärläkare & Mademoiselle 

R Födda 1856 Juni ♀ Arrendator (dotter till) 

     Flickans far var Rikard Eneström (4.5 not). 

R Födda 1856 Aug. ♂ Patron (son till) 

     Pojkens far var Fredrik Zethelius (4.8). 

R Födda 1856 Aug. ♀ Trädgårdsmästare (dotter till) 

R Födda 1857 Sept. ♂ Skollärare (son till) 

R Födda 1857 Okt. ♀ Arrendator (dotter till) 

     Flickans far var Rikard Eneström (4.5 not). 

R Födda 1858 Jan. ♂ Patron (son till) 

R Döda 1858 Sept. ♂ Statskommissarie 

R Döda 1858 Okt. ♀ Fru (gift med Herr) 

     Kvinnans make var Carl Vindician Lundqvist 

(4.7, 6.5.1). 

R Gifta 1859   Inspektor & Danneman (dotter till) 

R Gifta 1859   Bokhållare & Mamsell 

     Brudgummen var Carl Vindician Lundqvist 

(4.7, 6.5.1). 

R Födda 1859 Maj ♀ Arrendator (dotter till) 

     Flickans far var Rikard Eneström (4.5 not). 

R Födda 1859 Juni ♂ Patron (son till) 

Sk Döda 1831 Mars ♂ Beredarmästare 

Sk Födda 1831 Juli ♀ Sockenskomakare (dotter till) 

Sk Födda 1833 Juni ♀ Gårdsinspektor (dotter till) 

Sk Döda 1834 Okt. ♀ Bruksinspektor (gift med) 

Sk Döda 1834 Dec. ♂ Bruksinspektor 

Sk Gifta 1835   Bruksbokhållare & Jungfru 

Sk Döda 1835 April ♂ Fabrikör 

Sk Födda 1835 Nov. ♂ Notarie (son till) 

Sk Gifta 1840   Kassör & Demoiselle 

Sk Döda 1843 Dec. ♂ Fd bokhållare 

Sk Döda 1845 Jan. ♂ Bruksbyggmästare 

Sk Döda 1846 Mars ♂ Bruksbokhållare 

Sk Gifta 1847   Byggmästare & Jungfru 
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Sk Döda 1847 Jan. ♂ Organist 

Sk Födda 1848 Aug. ♂ Gästgivare (son till) 

Sk Födda 1848 Sept. ♀ Bokhållare (dotter till) 

Sk Födda 1850 Maj ♂ Gästgivare (son till) 

Sk Döda 1851 Jan. ♂ Bruksinspektor 

Sk Födda 1852 Nov. ♀ Inspektor (dotter till) 

Sk Gifta 1854   Musikdirektör & Demoiselle 

Sk Födda 1854 Mars ♂ Bruksinspektor (son till) 

Sk Födda 1855 Okt. ♂ Bruksinspektor (son till) 

Sk Födda 1856 Mars ♂ Verkmästare (son till) 

Sk Födda 1856 April ♂ Arrendator (son till) 

     Pojkens far var Anders Albert Norling 

(4.5 not). 

Sk Födda 1856 April ♀ Arrendator (dotter till) 

     Flickans far var Anders Albert Norling 

(4.5 not). 

Sk Födda 1857 April ♀ Possessionat (dotter till) 

     Flickans far var Johan Gustav Odelberg 

(4.9, 7.5, 8.4, 8.6). 

Sk Döda 1857 Maj ♂ Bruksförvaltare (son till) 

Sk Döda 1857 Aug. ♀ Fanjunkare (dotter till) 

Sk Födda 1858 April ♀ Inspektor (dotter till) 

Sk Födda 1858 Juli ♂ Musikdirektör (son till) 

Sk Födda 1859 Maj ♂ Inspektor Pagels son 

Sv Födda 1831 Mars ♀ Länsman (dotter till) 

Sv Födda 1831 Juni ♂ Skolmästare (son till) 

Sv Födda 1832 Maj ♀ Ingenjör (dotter till) 

Sv Döda 1832 Maj ♂ Skolmästare (son till) 

Sv Födda 1832 Sept. ♂ Skolmästare (son till) 

Sv Döda 1832 Okt. ♂ Skolmästare (son till) 

Sv Födda 1833 Sept. ♂ Skolmästare (son till) 

Sv Gifta 1834   Kommissionslantmätare 

& Bergmästare (dotter till) 

Sv Födda 1834 Jan. ♀ Lantmätare (dotter till) 

Sv Döda 1835 Febr. ♀ Biskop (dotter till) 

Sv Döda 1835 Dec. ♂ Gymnasist 

Sv Döda 1835 Dec. ♀ Bergmästare (gift med) 

     Kvinnans make var Jonas Littmark (5.6, 8.6). 
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Sv Födda 1836 Juni ♂ Skolmästare (son till) 

Sv Födda 1837 Febr. ♀ F. riksdagsman (dotter till) 

     Flickans far var Erik Norberg den yngre (9.2). 

Sv Döda 1837 Maj ♂ Brukspatron 

Sv Döda 1838 April ♀ F. riksdagsman (dotter till) 

     Flickans far var Erik Norberg den yngre (9.2). 

Sv Döda 1838 Okt. ♀ Kyrkvärd (änka efter) 

     Anna Ersdotter i Skällby (9.2). 

Sv Döda 1839 Maj ♀ Kommissionslantmätare (gift med) 

Sv Gifta 1841   Possessionat & Demoiselle 

Sv Döda 1843 Jan. ♂ Riksdagsman (son till) 

     Pojkens far var Erik Norberg den yngre (9.2). 

Sv Döda 1843 Okt. ♀ Häradsdomare (änka efter) 

     Ulrika Norberg, född Hanck (9.2). 

Sv Döda 1847 April ♂ Bergmästare 

     Jonas Littmark (5.6, 8.6). 

Sv Födda 1851 Febr. ♀ Brukspatron (dotter till) 

Sv Döda 1851 Juni ♂ Brukspatron 

Sv Födda 1851 Aug. ♀ Skollärare (dotter till) 

Sv Döda 1852 Aug. ♀ Possessionat (dotter till) 

     Flickans far var Adolf Hamnström (4.10). 

Sv Födda 1853 Jan. ♂ Brukspatron (son till) 

Sv Födda 1857 Juni ♂ Skollärare (son till) 

Sv Döda 1858 April ♀ Skollärare (dotter till) 

Sv Döda 1858 Juni ♀ Skollärare (dotter till) 

Sv Födda 1859 April ♀ Byggmästare (dotter till) 

Sv Födda 1859 Okt. ♂ Possessionat (son till) 

     Pojkens far var Emanuel Hemning (5.7). 

Sä Födda 1832 Mars ♂ Lantmätare (son till) 

Sä Gifta 1833   Direktör & Handelsman (syster till) 

Sä Döda 1844 April ♀ Furir (gift med) 

Sä Födda 1846 Dec. ♂ Furir (son till) 

Sä Döda 1848 Maj ♀ Adjutant (änka efter) 

Sä Födda 1848 Dec. ♀ Fd furir (dotter till) 

Sä Döda 1857 Sept. ♂ Fd furir 
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Bilaga 4. Possessionater och arrendatorer 1810−1855 

I denna bilaga redogörs för identifieringen av de människor som i någon av folkräk-

ningstabellerna för Västeråsbygden 1810, 1825, 1840 och 1855 räknats till någon av 

kategorierna för possessionater och arrendatorer. Folkräkningstabellerna är betydligt 

svårare att angripa än mortalitetstabellerna, eftersom kontrollfunktionerna i tabeller-

na är färre. Att slarv och förvånande bedömningar förekom även vid folkräkningarna 

är emellertid tydligt. År 1810 räknades exempelvis Fredrik Otto von Unge till kate-

gorin ”Possessionater utan Titel och Tjänst”, trots att han var adjutant. Om de olika 

kategorierna och när förekom, se kapitel 3. I de fall identifieringen inte är säker 

kursiverar jag namnet. I de fall identifieringen inte går att göra anges ”Okänt”. 

 Källa: Husförhörs-, mantals- och taxeringslängder för Västeråsbygden 

1780−1900 (se bilaga 1). 
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År Kategori Jordbrukare 

Bd 1825 Arrendator Carl Gustav Jack, Hässlö 

Bd 1840 Possessionat Jonas Österholm, Lundby 

Bd 1840 Arrendator Okänt 

Bd 1855 Possessionat Carl Viktor Cederblad, Malma 

Bd 1855 Arrendator Anders Niklas Jansson, Hässlö 

Br 1825 Possessionat med karaktär Fredrik Ad. Ulr. Cronstedt, Fullerö 

Br 1825 Arrendator Carl Didrik Cronstedt, Fullerö 

Br 1825 Arrendator Jakob Ludvig Löf, Barkaröby 

Br 1840 Arrendator Per Abraham Hallongren, Ridö 

Br 1855 Arrendator Fredrik Johan Cronstedt, Fullerö 

Br 1855 Arrendator Okänt 

D 1825 Possessionat med karaktär Gustav Adolf Fabritius, Gillberga 

D 1825 Possessionat med karaktär Okänt 

D 1825 Possessionater utan karaktär G. A. Schenström, Bysingsberg 

D 1825 Possessionater utan karaktär Okänt 

D 1825 Arrendator Lars Henrik Hedin, Vångsta 

D 1840 Possessionat Gustav Adolf Fabritius, Gillberga 

D 1855 Possessionat Erik Beckius, Gillberga 

D 1855 Possessionat Carl Gustav Karlsson, Sippersta 

H 1825 Possessionat med karaktär Anders Gussander, Näs 

H 1825 Possessionat utan karaktär Mats Thunberg, Mälby 

H 1840 Possessionat Mats Thunberg, Mälby 

H 1855 Possessionat Per Adolf Thunberg, Mälby 

H 1855 Possessionat Okänt 

Irs 1825 Possessionat med karaktär Olof Jakob von Post, Hagbyholm 
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År Kategori Jordbrukare 

Irs 1840 Possessionat Ernst von Post, Gäddeholm 

Irs 1840 Possessionat Gustav Svedberg, Grävlinge 

Irs 1840 Possessionat Adolf Vilhelm Hessling, Ullvi 

Irs 1855 Possessionat Jonas Fredrik Holmin, Grävlinge 

Irs 1855 Possessionat Ernst von Post, Hagbyholm 

Irs 1855 Possessionat C. G. Lewenhaupt, Gäddeholm 

Irs 1855 Possessionat Julius Erik Sundin, Brunnby 

R 1855 Possessionat Gustav Öijer, Lagersberg 

R 1855 Possessionat Fredrik Zethelius, Stensjö 

R 1855 Possessionat Otto Blomstedt, Tidö 

R 1855 Possessionat Carl Gyllenhaal, Stora Ekeby 

R 1855 Arrendator Per Erik Lundqvist, Tärnö 

R 1855 Arrendator Ad. Martin Falkenberg, Vikhusnäs 

R 1855 Arrendator Johan Henrik Laurent, Åsby 

R 1855 Arrendator Rikard Eneström, Fiholm 

Sk 1855 Possessionat Johan Gustav Odelberg, Åkesta 

Sk 1855 Possessionat Frans Henrik Schartau, Forsby 

Sv 1825 Possessionat med karaktär Jonas Littmark, Valsta 

Sv 1825 Possessionat utan karaktär Erik Waller, Hallsta 

Sv 1825 Possessionat utan karaktär Erik Norberg, Skällby 

Sv 1825 Arrendator Okänt 

Sv 1840 Possessionat Jonas Littmark, Valsta 

Sv 1840 Possessionat Erik Norberg, Skällby 

Sv 1855 Arrendator Sven Forssell, Skällby 

Sä 1810 Possessionat utan karaktär Fredrik Otto von Unge, Mölntorp 

Sä 1825 Possessionat med karaktär Fredrik Otto von Unge, Mölntorp 

Sä 1840 Possessionat Per Magnus von Unge, Mölntorp 

Sä 1855 Possessionat Per Magnus von Unge, Mölntorp 

Bilaga 5. Gårdar i ortsbeskrivningar 1754−1915 

I denna bilaga redogörs för vilka gårdar i Västeråsbygden som förekommer i vilka 

studerade ortsbeskrivningar. Kyrkliga boställen samt gårdar som är omnämnanda av 

rent antikvariska skäl är inte medräknade. ”♦” markerar förekomst. Generalstabskar-

tan delar bygden i två delar: 1839 och 1868. ”−” markerar det kartblad där gården 

inte kan förekomma, ”♦” markerar ”herrgård mindre”, ”♦♦” ”herrgård större och 

”♦♦♦” ”slott”. 
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Två av gårdarna i tabellen måste kommenteras, eftersom de är medtagna mest för 

säkerhets skull. Närlunda förekommer endast på Generalstabskartan från 1839, och 

det är då troligtvis inte alls fråga om en herrgårdssymbol utan en bläckklump. Att 

Tham särskilt nämnde Lista i Irsta socken beror med största sannolikhet också på ett 

misstag, men i samtiden snarare än av mig. Han angav det som ett mantal frälse, 

vilket visserligen fanns i byn, men uppdelat på flera bönder. Möjligen blandade han 

ihop det med herrgården Lista i Sankt Ilians socken. 

 Källa: Olof Grau, Olof Graus Beskrifning öfver Wästmanland med sina städer, 

härader och socknar (Västerås: Wästmanlands läns tidning, 1904). Nils Vilhelm 

Forsslund, Erik Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige, bd 2 (Stockholm: 

1828). Generalstabens karta över Sverige (Stockholm: Generalstabens litografiska 

anstalt, 1827−1979), kartblad ”Sala” (1839), ”Västerås” (1868). Wilhelm Tham, 

Beskrifning öfver Westerås län (Stockholm: C. A. Bagges Förlag, 1849). Magnus 

Höjer, Konungariket Sverige. en topografisk-statistisk beskrifning. med historiska 

anmärkningar (Stockholm: Seligmann, 1875). Arvid Kempe, E. Apelqvist & Otto 

Sjögren, Sverige. Geografisk topografisk statistisk beskrifning, bd 5 (Stockholm: 

Wahlström & Widstrand, 1915). 
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Gård 1754 1828 1839 1849 1868 1875 1915 

Bd Hamre   −    ♦ 

Bd Hässlö ♦ ♦ − ♦ ♦♦ ♦ ♦ 

Bd Ingeberga   ♦ ♦ −   

Bd Malma ♦ ♦ ♦ ♦ −   

Bd Närlunda   ♦  −   

Br Almö ♦ ♦ − ♦ ♦ ♦ ♦ 

Br Askö   − ♦  ♦  

Br Barkaröby   − ♦  ♦  

Br Fullerö ♦ ♦ − ♦ ♦♦ ♦ ♦ 

Br Ridön   − ♦  ♦  

D Bysingsberg   − ♦ ♦   

D Gillberga ♦ ♦ − ♦ ♦ ♦  

D Hallsta ♦ ♦ − ♦    

D Lospånga   −  ♦   

D Råby   −  ♦   

D Stockumla   − ♦ ♦ ♦  

H Mälby ♦ ♦ ♦ ♦ −   

H Näs   ♦ ♦ −   

Irs Brunnby ♦ ♦ − ♦ ♦   

Irs Grävlinge  ♦ − ♦ ♦  ♦ 
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Gård 1754 1828 1839 1849 1868 1875 1915 

Irs Gäddeholm ♦ ♦ − ♦ ♦♦ ♦ ♦ 

Irs Hagbyholm  ♦ − ♦ ♦ ♦ ♦ 

Irs Kusta ♦ ♦ − ♦ ♦ ♦ ♦ 

Irs Lista   − ♦    

Irs Ullvi  ♦ −     

R Fiholm ♦ ♦ − ♦ ♦♦ ♦ ♦ 

R Hornsvik   −  ♦   

R Lagersberg   − ♦ ♦  ♦ 

R Stensjö ♦ ♦ − ♦ ♦♦ ♦ ♦ 

R Stora Ekeby ♦ ♦ − ♦ ♦♦ ♦ ♦ 

R Tidö ♦ ♦ − ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ 

R Tärnö ♦ ♦ − ♦    

R Vikhusnäs ♦ ♦ − ♦ ♦ ♦ ♦ 

R Åsby   − ♦ ♦   

Sk Berga   − ♦    

Sk Berga bost.   −  ♦   

Sk Bovallen   ♦ ♦ −   

Sk Forsby   ♦ ♦ −  ♦ 

Sk Frövi ♦ ♦ − ♦ ♦ ♦ ♦ 

Sk Hägervallen ♦ ♦ ♦ ♦ −   

Sk Skultuna br. ♦ ♦ ♦ ♦ − ♦ ♦ 

Sk Sör Nackeby    ♦ −   

Sk Åkesta    ♦ − ♦ ♦ 

Sv Amsta  ♦ − ♦    

Sv Eriksberg  ♦ − ♦    

Sv Hallsta ♦ ♦ − ♦ ♦ ♦ ♦ 

Sv Skällby  ♦ − ♦ ♦   

Sv Valsta  ♦ − ♦ ♦   

Sv Åby   − ♦    

Sä Mölntorp  ♦ − ♦ ♦ ♦ ♦ 

Sä Utnäs   −  ♦   
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Summary 

The purpose of the following study is to find out to what extent the pre-modern 

practice of viewing the individual as a member of an estate could survive in the 

transforming society of the 19th century, when the estates lost more and more of 

their political importance. 

 Both the individual and the estates have given central roles in the history of mod-

ernisation: the estate because of its decrease in importance, the individual because of 

her increase in importance. The relationship between these two central roles was of 

decisive importance in this development. The abolition of the political estates in 

Sweden, with the decision of the Diet of the Estates in 1865 as its climax, is general-

ly considered to have been rooted in the idea that the free individual was a more 

important unit in society than a collective tied to a certain task. It is for this reason 

that it is so important to study the individual’s affiliation to the estate; it is only there 

the scholar can see to what extent the estate affiliation was relevant and so could be 

allowed to live on. 

 The study rests on premises developed in the field of sociology. It applies Pitirim 

Sorokins two dimensional model of social stratification, which is founded on the 

idea that the individual’s social status and the social strata of the collective can be 

defined as a position on a vertical and a horizontal axis, where the vertical axis de-

notes hierarchy and the horizontal axis denotes occupation. This model is compati-

ble with how the division of the estates in Sweden has been treated in scholarship, 

which means that the specific affiliation to an estate can be denoted as a specific 

social status. The survey also applies Pierre Bourdieu’s idea that the image of socie-

ty that the individual uses as a basis for categorising and acting, can only be changed 

through a sort of compromise between her experiences and the influence of society. 

On the basis of these theories I view social stratification as something that is per-

ceived subjectively, though collectively. The individual qualities − the individual’s 

capital – which contribute to her being ascribed a certain social status is therefore, 

though influential, not necessarily decisive for this status. 

 This study deals specifically with the dissolution of the distinction between peas-

ants and gentlemen, who I view as an aspect of the estate organised societyI thus see 

the division of the estates as something more than what was conveyed by the doc-

trine of the four estates. The study is divided into six parts. The first part deals with 

The Office of Tables, a census system which during its existence 1749−1859 in the 

disposition of its census forms showed a codified social stratification. I argue that 

the image of society which was conveyed by the Office of Tables had great influ-
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ence over how local communities ascribed a certain social status to people, and that 

the Royal Commission of Tables, which regularly updated the forms, to a certain 

extent was influenced by the local communities when they joined in a common 

opinion. The development of the forms therefore serves as a form of general tem-

plate for how the social stratification was developed. The image that the forms con-

veyed was the cause behind, and to some extent the result of, how social stratifica-

tion was perceived in the country. The other parts of the survey are limited to one of 

these local communities, the area around the town of Västerås, and to the farmers 

who were active there between 1780 and 1900. The studied population encompasses 

between 3000 and 4000 farmers. The study places particular focus on a top strata of 

400 farmers, chosen due to the fact that they cultivated significant amounts of land, 

a form of capital which in older historical research has been considered important in 

breaking up the individual’s sense of belonging to an estate. The distinction between 

peasant and gentleman, applied to these persons, appears rather as that of a split 

identity, a distinction between commoner-related raits and genteel traits in the indi-

vidual. 

 The development of The Office of Tables 1749-1859 was admittedly important 

for the dissolution of the distinction between peasant and person of estate but even 

more importantly is that it shows that estate as a concept changed during the period. 

The harmoniously uniform social stratification by ”Estate and Circumstance” which 

was conveyed through the census form of 1749 did over time prove to be untenable 

and was replaced in 1773 with a slightly reworked version where the doctrine of the 

four estates still served as overarching categorisation, but where a greater part of the 

population clearly was placed outside this structure. With the introduction of the 

census form of 1802 the social stratification was split into two separate tables: one 

for categorisation according to the doctrine of the four estates and one for a mostly 

horizontal and economically oriented stratification, where occupation and office 

were predominant. The reason for this division was the states need for purely eco-

nomic statistics. The division made it possible to keep records of both economic as 

well as social and political belonging without one record interfering with the other. 

In earlier scholarship this division has been treated as a clarification of a difference 

between estate and profession which before that had been presented without care. I 

disagree with this view, and claim that the needs of the state created a distinction 

which had not existed in this context before. To differentiate between estate and 

profession is a modern phenomenon, which is rooted in precisely these forms of 

changes. The fact that the term estate was used for both concepts all the way up to 

1855, when the economic term was given the designation ”livelihood”, solidifies the 

connection even further. I do not claim that the change in the census forms of the 

Office of Tables was more important than other changes, but the conveying function 

of the tables does mean that it has to be acknowledged as significant in the context. 

New ideas, in this particular case the constant desire for more and newer statistics, 

challenged the legitimacy of the premodern structures. When the concept of estate 

was divided into two it gave the appearance that the political representation did not 
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reflect the economic division, which mirrors the political situation. Since the census 

form change of 1773 the image of the division of the estates was no longer projected 

as something harmonious and self-evident, where individual departures were hardly 

conceivable, but to belong to an estate became something the individual had to make 

a decision on, something which was noticeable since it created problems. 

 The dissolution of the sharp difference between peasant and gentleman which 

existed in the premodern agrarian local society has to be seen against the back-

ground of this development. The results of the local surveys show a corresponding 

development in the social status − commoner-related or genteel − of the farmer, 

which can be said to pass through three stages: The first is the starting position, the 

virtually uniform self-evidence of status that existed among 18th century peasants. 

There was no doubt about which farmers who were peasants and which who were 

gentlemen. The second stage was reached during the first half of the 19th century. 

The division into two clear strata was then still strong, but was showed a weakness 

in the lacking ability to handle ambiguous individual cases. There could be uncer-

tainty and even disagreement about the status of individual farmers, something 

which could be exploited. The estates as such were thus not questioned, but the 

individual’s affiliation to an estate was. The estate can be said to have transformed 

from being a coherent human collective, into being an abstract idea to which the 

individual was more or less tied. The third stage was reached when the division into 

peasants and gentlemen no longer retained its sorting function. This stage could not 

be reached entirely until the political estates were abolished, but tendencies are dis-

cernible for farmers already in the 1850’s among other things in the fact that the title 

”possessionat” (landlord) was used in order to create a sense of cohesion between 

large scale farmers regardless of estate. 

 The uncertainty regarding the status of some farmers that was raised around the 

year 1800 was founded in the fact that these farmers had capital which pointed in 

different directions. To, for example, be the son of a peasant and marry a baroness 

was a combination that made different interpretations possible. There was no given 

relationship of causality, which Bourdieu helps explain: If the ascribing of status is 

regarded as subjective, it is not in the nature of capital to determine the status of its 

possessor, it is rather the subjective valuation of the capital – the question of whether 

it is symbolic or not – which means something. By comparing the distribution of 

capital to products of social status I can however see patterns in when and how spe-

cific capitals were symbolic. These patterns can be related to two different processes 

within modernisation which have been brought to attention in earlier scholarship: the 

increasing importance of both agriculture and ownership. 

 During the first half of the 18th century, agriculture, which until that time had 

been the responsibility of the peasants, was given attention also among the intellec-

tuals. Agriculture became a fashionable pursuit, and gentlemen could abandon their 

positions in the government bureaucracy and begin to tend to their land without 

being ridiculed. That a gentleman earned his living from agriculture was in itself not 

strange; the right to rental income from land in the premodern era, to take one ex-
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ample, was for a long time an exclusive privilege of the nobility. Apart from lower, 

allotted, civil servants they had however rarely taken an active part in the workings 

of the farm. It is known since earlier that the entry of gentlemen into agriculture did 

not mean that they adapted to the traditions of the peasants and bridged the status 

divide, but rather that the difference was manifested in gentlemen regarding them-

selves as role models for the slow and uneducated peasants. The gentlemen’s in-

creased interest in agriculture was thus not in itself an aspect of the dissolution of 

distinction, but it prompt such dissolutions. A farmer would never have been able to 

be perceived as a gentleman unless gentlemen had been able to be farmers. 

 Throughout its existence the Office of Tables conveyed the image that gentlemen 

carried out large scale farming while peasants did not, unlikely since this was often 

the case. Although the Office of Tables was constantly improving and opened for 

more and more deviations, it still at the time of its abolition in 1859 had not yet 

acknowledged that peasants could carry out large scale farming. In 1802 categories 

for possessionat and ”arrendator” (landlord by rent) were introduced to the census 

table’s horizontal economic stratification. These terms were charged with genteel 

meaning, since they were placed next to other genteel categories in the table, for 

example discharged civil servants. Moreover, the choice of terms implies that these 

categories would deal with large scale agriculture. In the 1840 form for the census 

table the landlord categories had been moved to the section of the table that per-

tained to the peasants, in order to in this way gather all farmers in one place. The 

economically horizontal disposition of the tables was thus fulfilled, and the differ-

ence between peasants and gentlemen was subordinated to the sense of community 

among farmers. The landlords were first and foremost farmers, not gentlemen. The 

change in the tables marks an important change in the contemporary view of social 

status of the affected persons, especially large scale farmers. The redistribution is 

broadly speaking analogous to the inclusion of gentlemen in the political Estate of 

the peasants. In the local society it was expressed in the emerging usage of these 

statistical categories as titles. Before 1840 there had rarely been the need to address 

someone as possessionat, due to the fact that the peasants concerned in nearly all 

occasions had other, fancier, titles to use. Those who did not have the right to formal 

titles were given meaningless but genteel titles such as secretary or, if they were 

enrolled at the district court, notary. When possessionat was established as a title 

during the 1840’s and 1850’s it was used not only by persons who were without 

question gentlemen , but also by the still existing intermediaries, those showing both 

commoner and genteel status. In all these cases the persons involved are large scale 

farmers, even compared to others in the top strata. The sense of belonging which 

was created via the possessionat title was thus to a certain extent genteel, but above 

all it was based upon the fact that the titled had a lot of land, a capital which though 

not being associated with peasants, was definitely available to them. The arrendator 

title had a somewhat more crooked road in the development, and overtime became 

more commoner-related than genteel and not at all associated with large, rather than 

small, amounts of land. 
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When looking at other forms of capital the gentlemen emerge as a motley lot. They 

were of mixed social origin as opposed to the peasants; several gentlemen were born 

in peasant homes, but no peasants were born in homes of gentlemen. This is likely 

due to the fact that commoner-ness became more associated with the lack of capital 

rather than the holding of any specific commoner capital after gentlemen began to 

practice farming. Elected office was an exception to this, which I will return to. 

Most, though not all, of the peasant sons who studied at university or were employed 

as land agents or by the government, became gentlemen. All these capitals were long 

symbolic of the generation of genteel social status. In the beginning of the period 

they were also frequently occurring in combination among the gentlemen of the 

local community; if you had one form of genteel capital you usually had several 

more. Farmer was something that one was in tandem with something else, or some-

thing one became only after having finished ones principal career. Over time this 

changed. During the first half of the 19th century it was not unusual for students and 

young extraordinary civil servants, regardless of social background, abandoned their 

careers before having had time to achieve much in order to take up farming instead. 

A further step in the development was taken toward the middle of the 19th century 

with the establishment of the agricultural colleges. These institutions catered almost 

exclusively to gentlemen. The farmers in the Västerås area who had studied at 

Degeberg, Ultuna or Alnarp in the vast majority of cases had other forms of genteel 

capital. Several of them were military officers, many owned large manors. Though 

finished studies at a agricultural college in no way automatically generated a genteel 

social status, it probably existed a strong association between the one and the other. 

Thus the colleges contributed to strengthening the division between peasants and 

gentlemen, rather than dismantling it. 

 The increasing importance of agriculture was thus decisive in how the distinction 

between peasants and gentlemen developed during the period, but only from the 

view of the gentlemen. For the peasants agriculture had the same position as it had 

always had. The change in the relationship from the peasants’ side can instead be 

traced to the great reforms around the year 1800, when several of the privileges of 

the superior estates were abolished. The transforming decisions of 1789 and 

1809−1810 were to a certain extent both prompted by and contributing to a new 

view of land ownership, where the possessory interest became more important than 

the right to rent. With strong possessory rights followed that the ususfructuary rights 

became weakened, and a clear separation between owners and non-owners arose. 

 The new property right was strengthened by the same individualist ideas that 

challenged the division into estates, and the difference between peasants on their 

own or someone else's land became a root for both economic and social differentia-

tion during the 19th century. During the first decades of the 19th century the number 

of peasants with remarkable amounts of land increased significantly. These peasants 

to a large extent intruded on the territory of the gentlemen by buying manors or by 

building dwellings similar to mansions on their land. Thus an uncertainty about 

social status was created. In the cases were the wealthy peasants were lay judges this 



 

 

 

294 

uncertainty did not exist. Lay judges remained peasants even if they bought a seat 

farm and married the daughters of priests. Since the office was tied to the peasant 

estate it meant that the office itself severed as symbolic capital for the preservation 

of commoner social status. When the genteel capitals had lost their symbolic value 

in the context the status bounds of the peasant estate were pushed forward. It became 

possible to be a farmer of remarkable proportions while at the same time being a 

peasant. This is an important contribution to the question of why the number of 

wealthy peasants increased during the first half of the 19th century. Maybe these 

peasants had existed before, but assumed the form of gentlemen once they had be-

come wealthy enough. Because these wealthier peasants were an outgrowth of the 

peasants who held elected office, it also explains why economic and political suc-

cess became more and more intertwined during the first half of the 19th century. 

 By the middle of the 19th century the division between peasants and gentlemen 

was thus still strong, but it had lost ground. Several of the capitals which during the 

18th century could be considered symbolic for genteel status had stopped being so. 

The division no longer stood just between a university educated manor owning civil 

servant on the one side and a small scale farmer on the other; where the distance was 

at its narrowest it was a question of two wealthy, manor owning farmers with family 

names, where one had been educated at Ultuna agricultural college while the other 

served as a lay judge. The gentleman had become a farmer, the peasant had become 

wealthy. Between them stood a small number of intermediaries, who had neither 

been educated at Ultuna nor served as lay judges. They were titled as posseionater 

and their high social status was defined by the amount of land they possessed, not by 

the estate they belonged to. This opportunity was not available to peasants who did 

not own their land. The arrendator title had lost its connection to estate when its 

special form of lease had become more common. Those who were affected by the 

problem were farmers who had come from poor backgrounds and who therefore had 

not had an opportunity to buy land, but who through their skill as farmers had man-

aged to earn the trust of the noble lords and work their way up to becoming land-

lords by rent on the nobility’s manors. In the cases where they in that career passed 

the function as land agent they could keep the title, which signalled genteel-ness, but 

over time this function became so clearly subordinated the role as landlord by rent 

that it no longer served any purpose. The solution presented itself in the title ”pa-

tron”. 

 The newly wealthy patrons were not the only farmers who came from poor back-

grounds. At this time other groups also start to appear in the source material. They 

were almost always landlords by rent and they almost always used family names. In 

several ways there emerged a clearer differentiation between peasants on own land 

and peasants on another’s land than had previously been distinguishable. The former 

had not only the fact that they owned their land in common, but they also had a 

common propertied commoner background, a common more stable economy and 

common naming conventions in the form of their patronymic tradition. It was in the 

light of this that the title ”hemmansägare” (land owner) became more popular. It had 
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existed for a long time, but not been used as a title to any significant extent. Now it 

trumped the peasant title completely, since peasants on someone else’s land now 

almost exclusively called themselves arrendator. The peasant estate had thus become 

split in two parts with very different social status. 

 The decreased distance between peasants and gentlemen was an effect of the 

internal differentiation of the estates. The great majority of hemmansägare still had 

as little land to live off as they had always had had, and the premodern ideal for 

gentlemen still remained among the officers and patrons who had made manors their 

homes, though granted usually after having graduated at some college of agriculture. 

There still existed peasants and there still existed gentlemen. However the funda-

mental difference no longer existed. Because manors and large amounts of land were 

no longer associated with service and education there was no way to maintain the 

clear distinction in social status that was required by the idea of the estate. Toward 

the end of the 19th century the last signs of any actual distinction disappeared. 

Farmers who in all other respects were gentlemen were elected to serve as lay judges 

– it was allowed from 1872 and had been practiced already by the 1860’s – and 

those who in all other regards were peasants educated themselves at Alnarp or Ultu-

na. The development culminated with the introduction of the title ”godsägare ” (also 

landlord), which was not only impressive enough to be adapted by the officers and 

the patrons but which also implied the ownership of a large amount of land. The 

godsägare was not the opposite of the freeholder, but merely a level above him on 

the same scale. It was open even to the wealthiest peasants, and they used the oppor-

tunity. 

 To what extent could the premodern custom of regarding the individual as part of 

an estate survive in the changing society of the 19th century? The answer is that 

belonging to an estate as a trait for most persons survived through the period, but 

that the estate slowly lost its role as the primary unit of stratification starting already 

before 1780 and being definitely concluded with the event of 1865. 
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