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Abstract

During the time between 1660-1680 the nobility in Sweden came to be a gigantic landowner 

with 65 % of the total amount of land, but only 20 years later they lost almost half of their 

possessions. The eighteenth century was on its way – a period in history were “ordinary” peo-

ple started to question the nobility’s right to be excused from tax, at the same time as farmers 

and the “middlegroup” started to appropriate more and more land from the nobility and the 

Crown. 

      Through King Gustav III:s document of 1789, land became free to own to whoever it was 

– except from the prime nobility’s land; but the Swedish Parliament followed the wind of 

change, and 1809/10 this land was also free to own. At the end of 1840, the nobility owned 

about 19 % of the land in Sweden, and the farmers and middlegroup owned 69 %. The tide 

had turned...     

      But Öja parish showed a different development compered to the rest of Sweden. Instead of 

decreasing their land, nobility increased from 0 percent in 1784 to 33 percent in 1840, and at 

the same time farmers, the Crown and the middlegroup lost possessions.  
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Ab ovo

Omslagscitatet uttrycktes i den 2:a författningen i Förenings- och säkerhetsakten § 3, vilken författats till 

riksdagen den 21 februari 1789, som en motivering till alla fyra ståndens numera lika rätt att förvärva och besitta 

jord (Jonsson,  Per, 1989, s. 67; Winberg, Christer, 1985, s. 188). Kartan på omslaget visar 7/8 mtl Djuratorp, 

Kinnevalds härad, Öja socken, efter storskiftet 1808. Källa: Lantmäterikontoret Växjö.
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TILL ATT BÖRJA MED

Trots kärleken till historia och tillfredställelsen i att lära, vet den i ämnet insatta vilka mödor 

som ligger bakom varje sagd mening, hur tidsödande det är att finna de rätta källorna, och hur 

lätt det är att snärja in sig i svårigheter. Kort sagt, utan hjälp av entusiastiska sakkunniga blir 

resan ogjord. Härav: Tack Ulla Rosén för ALL din hjälp. Tack Ingegerd Dahlberg på 

Vadstena landsarkiv för aldrig sinande välvilja. Tack personalen i ”källaren” på Växjö 

stadsbibliotek och personalen på Växjö universitetsbibliotek för handhållande av 

mantalslängder och jordeböcker och upplåtande av studiekammare. 

Utplundrade bönder

Ten oss ser dansa, skall ful tänkja så,
      att vi tet gör’ av lust och kättja.
Men ten som vet, att hus och hem i eld
      uppflogen är, med all vår armod:
Att ko och so, med hytt och mytt, är allt sin kos,
      i byn gal varken hund ell’ hana,
han tänke så: När bonden intet har
      till plöja, så och må; har intet
som han till marknad bringa kan och torgs:
måst han på siston börja galnas.

Georg Stiernhielm (1598-1672)
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JORDTERMINOLOGI

För att läsaren skall slippa förväxlingar vad gäller terminologin i föreliggande uppsats, 

föregås hela arbetet av en kort genomgång av de i ämnet mest återkommande termerna. Se 

även under kapitlet ”Terminologi” s. 51.

 Jordägare: En jordägare är den som äger jorden, men detta innebär inte automatiskt 

att jordägaren också har rätt till det som produceras, även om det naturligtvis kan 

förhålla sig så.

 Jordägor: Det jordområde som ägs av jordägaren (oavsett om denne har rätt till 

jorden eller inte). 

 Jordägokoncentration: Vid en sådan tillskansar sig ett antal jordägare större 

jordbruksenheter (se nedan) på bekostnad av övriga jordägare. Detta innebär således 

att somliga av de övriga jordägarna får mindre jordägor.

 Jordbruksenhet: Varje gård bestod av en eller flera jordbruksenheter. Exempelvis 

Häggagården i Tollstorp, Hovmantorp socken, var 1784 på 1 mantal som var uppdelat 

i sju jordbruksenheter. Sex av dessa brukade 1/8 mantal och en brukade 1/4 mantal.

 Jordnatur: Det fanns tre olika jordnaturer, skatte-, frälse- och kronojord. Bönder som 

brukade eller ägde jord på dessa jordnaturer, hade olika rättigheter och skyldigheter 

beroende på vilken jordnaturen var.

 Jordägandet: För att undslippa ständig upprepning används jordägandet som en 

generell term till allt det ovan sagda. För att exemplifiera det hela kan titeln tagas i 

beaktande: ”Förändringar i jordägandet i Öja socken före och efter 1789 och 1809/10” 

innebär alltså att uppsatsen behandlar förändringarna på de fem ovan behandlade 

områdena.
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1 INLEDNING

1.1 JORDÄGANDE I FÖRÄNDRING

1789 framlades och godkändes Förenings- och säkerhetsakten, som var ett tillägg till 

riksdagsförordningen från 1772. Denna akt tillsammans med besluten tagna i riksdagen 

1809/10 bäddade för skatteböndernas gyllene århundrade, eller ”The Great Age of the 

Peasants”, som agrarhistorikern Christer Winberg uttryckte det.1 Kort kan det sägas att tiden 

före bestämmelserna karaktäriseras av att bönderna visserligen kunde äga jord, men de hade 

inte rätt till jorden och det som producerades, samtidigt som de inte hade rätt att köpa vare sig 

krono- eller frälsejord. Efter 1789 och 1809/10 fick dock jordbrukarna individuell äganderätt 

till sin jord, och rätt att köpa vilken jord som helst – oavsett jordnatur; något  som var en 

förutsättning för jordbrukets utveckling och därmed också skatteböndernas ekonomiska 

välmåga. Nu kunde de investera vilken jord de ville och bruka den efter eget tycke. 

      Under perioden kom kapitalstarka jordägande skattebönder att investera i maskiner, 

verktyg, arbetskraft, nya grödor, omarronderingar, och ytterligare jordområden, och med tiden 

utvecklades en jordägokoncentrering.  De kapitalstarka böndernas jordägor blev större medan 

de kapitalsvagas blev mindre.

      Jordägandet inom de andra grupperna i samhället, det vill säga adeln, kronan och den 

under 1720-talet uppkomna så kallade ”mellangruppen”, var inte statiskt. Adeln och kronan 

ägde tillsammans med skattebönderna ungefär lika mycket av rikets jord vid 1700-talet 

början, men detta skulle drastiskt komma att ändra sig. Hela århundradet syns en nedgång för 

de båda förstnämnda, samtidigt som skatteböndernas ägor ökade, men också mellangruppens, 

och runt 1850 ägde de två sistnämnda tillsammans cirka 70 % av landets jord.2

      Litteraturen skisserar således en bild av skatteböndernas och mellangruppens frammarsch, 

medan adelns och kronans jordägande minskar, samtidigt som det inom bondegruppen sker en 

koncentrering av jordeägandet – men  hur tedde sig utvecklingen på lokal nivå? är den 

generella bilden verkligen generell? Peter Aronsson pläderar i sin avhandling Bönder gör 

politik för den lokalhistoriska undersökningen, och hävdar därigenom att det är på lokal nivå 

historia skapas och förändras. Den lokala historien är således inte bara en spegelbild av 

nationella eller generella processer i samhället, utan även en skapare av dessa processer.3

                                                
1 Winberg, Christer, 1985, s. 193
2 Myrdal, Janken, 1996, s. 282.
3 Aronsson, Peter, 1992, s. 42.



9

1.2 SYFTET MED UPPSATSEN

Uppsatsens syfte är att genom jordeböcker och mantalslängder utreda huruvida 

förändringarna i jordägandet tedde sig i en småländsk socken i Kronobergs län, under en 

period som sträcker sig från de sista decennierna på 1700-talet till mitten av 1800-talet. 

      Valet av studieområde har sin förklaring i vetskapen om den för landet generella 

utvecklingen av jordägandet under perioden, men däremot inte hur den avtecknar sig i ett 

lokalhistoriskt ljus. Det finns således en förutfattad mening om utvecklingen i landet, vilken 

jag i det följande ska pröva på en mindre lokal, genom att ställa min hypotes mot en 

återskapad verklighet. Utan att föregå studien kan det nämnas att denna lutar sig mot de 

kapitalistiska teorierna, som (bl.a.) menar att människans ständiga sökande efter ökad vinst 

drev utvecklingen mot agrarkapitalisering och polarisering.

      Syftet är även att besvara de frågor som, för att ges relevans och legitimitet, presenteras i 

sin helhet efter forskningsläget. Frågorna gäller omfördelningen och koncentreringen av 

jordägorna, när dessa skedde samt vilka som vann mest på utvecklingen?

1.3 DISPOSITION

Uppsatsens första del innefattar en inledning följt av arbetets syfte, och därefter 

forskningsöversikten. Det hela är tänkt att ge läsaren en förståelse för den utveckling som 

skedde i jordägandet, men också varför det skedde, från 1600-talet till mitten på 1800-talet.

      Andra delen behandlar den teoretiska inriktningen på arbetet, följt av uppsatsens 

frågeställning, och vilket material jag använt och vilken metod.

      I de tre avslutande kapitlen innan sammanfattningen behandlas först empirin, sedan 

analyseras resultatet av empirin, tätt följt av en kort reflektion.
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2 FRÅN BÖNDER TILL HEMMANSÄGARE

Kapitel 2 har för avsikt att utreda böndernas huvudsakliga utveckling mot en 

hemmansägarklass. Huvudkapitlet är uppdelat i två större underkapitel, varav den första 

översiktligt presenterar jordägandets förändring från 1600-1840, medan den andra delen 

koncentreras till de förklaringar som hittills framförts inom forskningen angående varför

förändringarna skedde.

2.1 JORDÄGANDETS FÖRÄNDRING FRÅN 1600-1840

För att bringa klarhet i utvecklingen presenteras en översiktlig utredning angående 

förändringarna inom jordägandet från 1600 till 1840. Det tidiga årtalet har sin förklaring i att 

förutsättningen för det hela inträffade just där, och det sena årtalet är slutet för föreliggande 

uppsats. 

2.1.1 JORDFÖRDELNINGEN 1600-1840

Inledningsvis skall fördelningen av jordägandet över perioden presenteras, vilket tydligast 

görs genom ett diagram. Påtalas skall att värdena inte är exakta, framför allt vad gäller 1600-

talet, men den rådande tendensen anses ändå kunna uppvisas för hela perioden. 

      Uträkningen av landets jordägande bygger på mantalets fördelning mellan de olika 

jordägande grupperna. Till en början gjordes en sammansättning av Eli Heckscher under 

1930-talet, men denna har sedan dess utsatts för diverse kritik och därpå följande revideringar 

av bland annat Lars-Olof Larsson, Sven A. Nilsson, och Olle Ferm. 

Diagram 1: Fördelningen av jorden i Sverige 1600-1840 angivet i procent, fördelat mellan 

adel, skattefrälse, mellangrupp, kronan och skattebönder.

Källa: Myrdal, Janken, 1996, sid. 282.
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Gruppen skattefrälset räknas till adeln, varför en mycket omfattande adelsexpansion under 

1600-talet kan konstateras, vilken avstannar kring slutet av århundradet, med en efterföljande 

långsam minskning under 1700-talet till 1840. Mellangruppen, bestående av präster, borgare 

och ofrälse ståndspersoner, uppstår som jordägare första decenniet på 1700-talet, och behåller 

sin position med en viss ökning mot slutet av undersökningsperioden. Kronans jordägande 

minskar till en början under adelsexpansionen på 1600-talet, för att öka igen vid slutet av 

århundradet och under början av 1700-talet, för att långsamt men tydligt minska mot slutet av 

undersökningsperioden. Skatteböndernas jordägande minskar också rejält under 

adelsexpansionen och följer sedan kronans utveckling under slutet av 1600-talet och början av 

1700-talet, men går sedan en annan väg. Från början av 1700-talet till 1840 syns en stadig 

ökning, och vid slutet av undersökningsperioden är skattebönderna den största gruppen 

jordägare.

2.1.2 1600-TALET: ADELSEXPANSION OCH REDUKTION

2.1.2.1 Jorddonationerna

Under 1600-talet, och då framför allt efter Westfaliska freden 1648, iscensatte kronan mycket 

omfattande jorddonationer till adeln, som en betalning till de adelsättade gamla härförarna. 

Dessutom ansåg landets beslutande organ, med drottning Kristina i spetsen, att jorden odlades 

bäst under adelns överinseende; på sikt troddes staten tjäna på ett jordägande adelsstånd.4

      Ingreppen i den agrara jordägandestrukturen blev tämligen omfattande, och de 

huvudsakliga resultaten av det hela blev att kronans egna hemman och ett stort antal 

skattehemman övergick till adeln. Under 1660-80-talen nådde adelns jordägande sin kulmen, 

då de ägde cirka 64 % av landets jordtillgångar, medan kronan och skattebönderna fick dela 

på resten.5 Kronans givmildhet hade dock ett pris.

2.1.2.2 Reduktionen 1680 

Krigs- och armékostnader, tillsammans med nämnda jorddonationer, gav landet minst sagt 

urusla statsfinanser, vilket föranledde Karl XI:s Reduktion 1680. Pengar skulle enligt de 

statliga beräkningarna tillströmma genom att dra in den tidigare donerade jorden från adeln, 

för att därigenom skaffa sig skatte- och arrendeinkomster från bönderna.6 Från adelns 

                                                
4 Carlsson, Sten, 1962, s. 551f.
5 Myrdal. Janken, 1996, s. 282.
6 Myrdal, Janken, 1996, s. 284. 
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jordägandekulmen under 1660-1680-talen, syns den närmaste tjugoårsperioden visa en rejäl 

nedgång, till ett jordägande på cirka 35 % vid 1700-talets början.

      Reduktionen var en seger för skattebönderna. Kronans tanke var bland annat att lägga om 

betalningen till armén, vilket hädanefter skulle ske med skattepengar från just skattebönderna. 

Förutsättningen var att skattepengarna kom staten tillgodo i ett jämnt flöde och på utsatt tid –

något som var mer ovanligt under 1600-talet – för att kunna garantera armén sin lön. Härav 

fixerades grundskatterna för varje gård, vilket innebar att skatten speglade gårdens 

skatteförmåga, inkluderat dåliga tider, vilket i praktiken innebar att skatten sattes på en så låg 

nivå att gården garanterat skulle kunna betala i tid.7 Till detta innebar också reduktionen att 

frälsejordens expansion stoppades, samt att ägofördelningen mellan skatte-, frälse-, och  

kronojorden utjämnades. Reduktionen innebar också adelsprivilegier,8 förmodligen för att 

blidka den möjliga häftiga reaktion från adeln, som antogs komma med 

reduktionsbestämmelserna.9

      Procentfördelningen av adels-, krono- och skattebondejorden efter reduktionen runt slutet 

av 1600-talet och början på 1700-talet var i nämnd ordning 33-35-32.10      

2.1.3 1701-1772: BONDEEXPANSION, MELLANGRUPPEN, OCH ADELSOPPOSITION

Utvecklingen under 1700-talet delas upp i två perioder, varav den ena behandlar frihetstiden 

före Gustav III:s makttillträde 1772, och den andra tiden 1772-1789. 

2.1.3.1 Kronojord till salu

1639 infördes förbud mot skatteköp av kronogårdar för att staten ville behålla sitt grepp om 

jordägorna, men kronans finansiella situation under slutet av 1600-talet var fortfarande urusel. 

Detta trots reduktionen och den mer jämnt flödande skatteinkomsten, mycket beroende på att 

det just inledda Stora nordiska kriget (1700-21) kostade enorma summor pengar. 1701 togs 

härav beslutet att häva förbudet från 1639 och istället utbjuda kronogårdar till försäljning till 

brukaren, det vill säga kronobonden. För bondens del innebar det hela visserligen endast att 

arrendebetalning till staten byttes mot skattebetalning till staten, men genom detta kom de att 

                                                
7 Ågren, Maria, “Ägande och beskattning”, 1997, s. 282.
8 Dessa gick ut på att det allmänna frälset i stort sett befriades från skatter, medan det yppersta frälset åtnjöt 
fullständig skattebefrielse
9 Winberg, Christer, 1985, s. 5.
10 Myrdal, Janken, 1996, s. 282.
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äga jorden, vilket var en fördel för den enskilde brukaren – trots att de, som sagt, inte ägde 

den fullständiga rätten till ägorna.11

      Diskussionen kring skatteköp av kronogårdar har dock vållat viss debatt, som i de flesta 

fall utmynnar i ett ifrågasättande av kronoböndernas fördelar genom skatteköpen. Christer 

Winberg återger dock Lars Herlitz utredning i ämnet, vilken menar att bönderna inte åtnjöt 

mycket mer än rätten att betala skatt, samtidigt som han också betonar att kronan la beslag på 

i praktiken allt som producerades utöver mat och utsäde.12

      Per Jonsson hävdar vidare att skatteköpen inte gynnade alla, då vissa kronobönder var mer 

köpstarka än andra, vilket innebar att somliga skaffade sig stora jordbruksenheter på 

bekostnad av de mindre köpstarka.13 Ytterligare svårigheter för de mindre köpstarka 

kronobönderna kom med pris- och värdeökningen på skattejorden under tiden, eftersom 

kronojorden hamnade på samma marknad av ökande jordpriser.14 Janken Myrdal lägger till 

debatten att också frälset, men framför allt den nya mellangruppen köpte kronojord när denna 

utlystes till skattejordsförsäljning,15 och Peter Aronsson gör den historiska verkligheten 

ytterligare komplex med diverse statistik: Mellan 1701 och 1815 ökade skattejorden till cirka 

66 % av den sammanlagda jorden genom köp av kronojord, och av dessa köp stod 

ståndspersoner och mellangruppen för 25 %.16

       Trots att det inte var problemfritt kring bestämmelserna om kronojordens försäljning, och 

trots att kronojorden såldes till långt fler än endast kronobönderna, konstateras genom 

ökningen av skattebönder under perioden, att utvecklingen var positivt för bönderna som 

grupp.

2.1.3.2 Verkningarna av grundskattefixeringen

1680 fixerades alltså grundskatterna på en relativt låg nivå, vilket under 1700-talets gång 

skulle visa sig vara rena förtjänsten för skattebönderna. I realiteten innebar 

grundskattefixeringen att ett eventuellt produktionsöverskott skulle kunna stoppas i egen 

ficka, samtidigt som en inflation skulle kunna minska det reella värdet på den delen av skatten 

som betalades i pengar. Detta var precis vad som hände.17

                                                
11 Winberg, Christer, 1990, s. 51. 
12 Winberg, Christer, 1990, s. 51, 55.
13 Jonsson, Per, 1989, s. 73.
14 Winberg, Christer, 1990, s. 59.
15 Myrdal, Janken, 1996, s. 285.
16 Aronsson, Peter, 1992, s. 313.
17 Winberg, Christer, 1990, s. 56.
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      Det började lönade sig att producera ett jordbruksöverskott, vilket sporrade till ökat 

jordägandet genom jordköp och nyodling. Jorden blev en attraktiv vara att inneha, och denna 

utveckling gjorde att värdet och priset på jorden ökade. Enligt Christer Winberg indikerar 

förändringen av skattejordägandet, att bönderna inte längre enbart hade rätt att betala skatt 

eller arrende till kronan, utan att de också hade rätt att ackumulera delar av överskottet.18

2.1.3.3 Frihetstida ideal, mellangruppen, och adelsopposition

Studeras böndernas utveckling under 1700-talet märks ett antal steg i riktning mot mer 

självbestämmande, eller viljan till självbestämmande, vilket bland annat hade att göra med 

den nya situationen där möjlighet till överskott fanns. Som ett led i denna utveckling mot vilja 

till självbestämmande, avskaffades delvis den gamla bördsrätten19 1720, vilket innebar att 

innehavaren av jord i praktiken fick sälja den till vem han eller hon ville.20 Jorden blev genom 

detta viktig ur en annan aspekt än enbart den matproducerande, då den också kom att betinga 

ett ekonomiskt värde i pengar. I 1734 års riksdag lagstadgades det att delning av jordägorna 

(vid ex. dödsfall) endast skulle praktiseras om någon krävde det, och enligt Winberg var dessa 

bägge bestämmelser tydliga utslag av tidens precisering av den viktiga äganderätten till 

jord.21

Böndernas frammarsch och ökande makt i samhället, syns även i bestämmelserna kring torpen 

på bondens mark. Allt sedan 1600-talet hade tonen mot torpare varit ganska hård, då man 

ansåg att torpen var orsak till den rådande skogsskövlingen. Skogen ansågs viktig i dessa 

krigstider, samtidigt som de ved- och timmerslukande bergsbruken ökade i antal. Agitatorer 

från tiden hävdade till och med att rikets välgång hängde på dessa: ”att man mångenstädes där 

gamla skogar förr hava stått, icke mer kan få en timmerstock […] och bergverken, med vilka 

Gud detta rike enkannerligt välsignat haver, till skada och kanske där det icke i tid hindras, till 

fördärv och ödeläggning och riket till en obotlig avsaknad”.22 1647 och 1664 infördes därför 

två regleringar i Skogsordningen, genom vilka man bestämde att torp mindre än 1/4 mantal 

skulle rivas, med ytterligare motivering att jordbruk mindre än denna mantalstorleken inte 

kunde bistå med tillräcklig skatteinbetalning.23 1700-talet första årtionden innebar ännu några 

restriktioner  mot  torpen, där  nämnda  riksdag 1734 var kulmen.  De ännu  inte  rivna torpen

                                                
18 Winberg, Christer, 1990, s. 56.
19 D.v.s. den ärftliga besittningsrätten  till jorden. 
20 Ågren, Maria, “Ägande och beskattning”, 1997, s. 283.
21 Aronsson, Peter, 1992, s. 319.
22 Elgeskog, Valter, 1945, s. 81f.
23 Bäck, Kalle, 1992, s. 40.
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skulle ovillkorligen bort, samtidigt som alla ekonomiska förbättringar torparen stod för på 

enskild bondejord, skulle generera i höjd skatt för bonden. Alternativet till den sistnämnda 

bestämmelsen var att istället skattlägga torpet som enskilt hemman.24

      För böndernas del var torpen ofta av stor betydelse, eftersom de brukade torpjorden på 

bondens mark mot arrendebetalning i form av dagsverkesskyldighet, men med nämnda be-

stämmelser kostade det mer än vad det smakade. Således hämmades bondejordbruket, och 

därmed böndernas välmåga, av riksdagens beslut i torpfrågan, vilket gav anledning till starka 

protester under riksdagen 1742/43. Genom dessa svängde staten i sin åsikt och gick bönderna 

till mötes: skattefrihet för torpen på bondejord beviljades.25    

      Bönderna började således ställa krav, vilket skall sättas i samband med upplysningstidens 

tankar om individens frihet och initiativkraft, där till och med samhällets övre skikt talade för 

allas rätt till jorden .26 I dessa tider närdes tanken kring det individuella jordbruket och 

ägandet, där Christopher Polhem (1661-1751) menade att ”[v]ar och en lantman är själv ägare 

av den jord han brukar”; riksdagen 1738/39 påtalade att ”skattebonde är ägare till själva 

grunden och jorden […] som han själv bäst finner, få bruka och nyttja sina ägor. I annat fall 

rådde ju inte skattebonden över sina ägor”; en viss Anders Kepplerus memorial i riksdagen 

1770 talade om allas rätt till ekonomisk och individuell frihet och jämlikhet; och 1771 utgavs 

skriften ”Project till bondeståndets privilegier”, i vilken man gick till angrepp mot 

författningarna som inskränkte skatteböndernas nyttjande och äganderätt till jorden.27   

      Samtidigt som skattejorden ökade, fixerade skatter gjorde det gynnsamt att vara 

skattebonde, och upplysningstiden talade om individuellt jordbruk, kom grytan att röras om 

ytterligare av en ny grupp i samhället. Det var mellangruppen, bestående av präster, borgare 

och ofrälse ståndspersoner, varav framför allt de senares inflytande och makt hade växt under 

Stora nordiska kriget. Brist på ämbetsmän och officerare hade uppstått på grund av kriget, 

och dessa tjänster gavs i stor utsträckning till de ofrälse ståndspersonerna.28

      Mellangruppen var ofta affärsinriktade och därför intresserade av jordinvesteringar och att 

jorden blev fri att användas i profitsyfte. Mellangruppens intressen tillmötesgicks delvis av 

staten genom vissa privilegier som utfärdades 1723, vilka innebar att de fick rätt och 

möjlighet att äga frälsejord, och därmed åtnjuta skattefrihet och inkassera arrenden från 

                                                
24 Arfvidsson, Björn, 2004, s. 9.
25 Elgeskog, Valter, 1945, s. 210ff.
26 Arfvidsson, Björn, 2004, s. 9.
27 Jonsson, Per, 1989, s. 69f.
28 Winberg, Christer, 1985, s. 178.
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frälsebönderna.29  Anledningen till att mellangruppen fick möjligheten att köpa frälsejord av 

adeln var enligt Göran Behre adelns oförmåga att öka sitt kapital, eftersom de var bundna till 

den agrara ekonomin. De hade svårt att expandera, eller ens hålla kvar vad de ägde, till 

skillnad mot mellangruppens ”ofrälse företagare”30. Dessa skapade istället enorma 

förmögenheter på andra marknader än den agrara, som de ”regelmässigt” placerade i den 

förmånliga frälsejorden.31 Mellangruppens jordägande var cirka 5 % kring 1770-talet, men i 

beaktande skall tagas att jorden de tillskansat sig till viss del var frälsejord, och därmed en 

god investering. 

      Mellangruppens inflytande i samhället lade också grunden till en förändrad syn på 

adelskapet. Man menade att ”många ofrälsemän uti präste-, civil- och militärståndet, som äro 

frälsemännernes vederlikar och intet mindre än frälsemän göra riket trogna och goda tjänster”, 

därför skall ses som adelns jämlikar. Tanken om adelns privilegier, med skattefriheten och 

möjlighet till statstjänster, ansågs inte längre vara försvarbar eftersom adeln inte längre gjorde 

rusttjänst åt staten, eller var den ”förnämsta styrkan av riket”.32

      Adeln tycks tidigt ha varit medvetna om vartåt det lutade, eftersom de samtidigt med 

lättnaden på ofrälse frälsejordköp 1723, genom riddarhuset krävde adelsprivilegier. Bland 

annat klubbades att adeln från 1723 och resten av århundradet ägde ensamrätt att inneha 

ypperlig frälsejord, samtidigt som de redan hade så gott som ensamrätt till allmän frälsejord; 

”även om präster och borgare [och ofrälse ståndspersoner] kunde få förvärva ett eller annat 

frälsehemman”.33

      Adeln försökte också slå vakt om sin exklusivitet, för att om möjligt kunna stänga ute 

ofrälse från ”deras” sfär. Man ville ha färre adelsätter för att göra adeln svåråtkomlig, och 

hålla frälsejord och säterier inom ståndet. Till detta gjordes försök att hindra ofrälse att stiga i 

den samhälleliga och politiska hierarkin, men stenen var i rullning och med 

tryckfrihetsförordningen 1766 lyckades de ofrälse sprida propaganda och skapa opinion mot 

adeln och deras privilegier.34 Adelns tidigare så självklara sociala och ekonomiska 

särställning var hotad, och trots att de kämpade mot, stod utvecklingen inte att hejda.      

                                                
29 Carlsson, Sten, 1962, s. 70.
30 Göran Behre exemplifierar med direktörerna på Ostindiska kompaniet.
31 Behre, Göran; Larsson, Lars-Olof; Österberg, Eva, 2001, s. 204.
32 Winberg, Christer, 1985, s. 178f.
33 Behre, Göran; Larsson, Lars-Olof; Österberg, Eva, 2001, s. 201ff.
34 Behre, Göran; Larsson, Lars-Olof; Österberg, Eva, 2001, s. 205f.
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2.1.4 TID FÖR FÖRÄNDRING: GUSTAV III 1772-1792

Kort kan man sammanfatta Gustav III:s regeringspolitik med en utveckling från adelsvänlig, 

upplyst despotism, till en politik som gynnade den nya medelklassen och bönderna. I grunden 

var dock kungen adelsvänlig, men ändå menar Sten Carlsson att ”Ingen enskild svensk under 

1700-talet betydde så mycket för ståndssamhällets underminering som adelsvännen          

Gustav III”.35

2.1.4.1 Gustav III:s pendel svängde

Genom regeringsformen 1772, som Gustav III själv hade varit med och författat, införde 

kungen diverse bestämmelser i vilka han klargjorde att ”han och ingen annan” skulle styra 

riket med ansvar inför ”Gud och fosterlandet”: Kungens mål var upplyst despotism. Genom 

regeringsformen reducerades makten för rikets råd och ständerna, vilka under frihetstiden 

vunnit mycket mark och inflytande. Kungen fick ensamrätt att utdela ämbeten; han var ensam 

herre över utrikespolitiken, men behövde riksrådets stöd i fråga om krig, fred, stillestånd och 

förbund; och riksrådet var ansvarigt inför honom allena. Till detta disponerade han över 

statsmedlen och hade viss makt även inom domsmakten. Regeringsformen upphävde också 

alla grundlagar som tillkommit mellan 1680 och 1772, vilket i korthet innebar ett återtagande 

av en konservativ despotisk politik. Vidare märktes en tydlig adelsvänlighet, vilket visade sig 

bland annat i hans återinförande av klassindelning på Riddarhuset, samt hans många 

adelsutnämningar. Till detta drog han in möjligheten att friköpa kronohemman, för att om 

möjligt kunna avstyra utvecklingen mot allt större antal självägande skattebönder.36

       Den ekonomiska och sociala utvecklingen från reduktionen 1680 fram till 1772 syns ha 

varit positiv för de ofrälse, men med den nya regeringsformen tycktes allt vara slut. Kungens 

despotism och adelsvänliga politik styrde skutan i motsatt riktning än den som bondegruppen 

och övriga ofrälse under 1700-talets föregående årtionden hade varit inne på. Stenen var dock 

i rullning, och Gustav III:s politik kunde inte i längden stoppa den redan påbörjade 

utvecklingen. De ofrälses antal fortsatte öka inom rikets högre befattningar, frälsejord och 

kronojord rann adeln och kronan mellan fingrarna, och motståndet mot den nya 

regeringsformen var massiv i de lägre samhällsskikten och hos mellangruppen.37 Bönderna 

och mellangruppen lät sig nämligen inte nöja med vad de hittills uppnått, utan 

                                                
35 Carlsson, Sten, 1962, s. 244.
36 Carlsson, Sten, 1962, s. 203ff.
37 Behre, Göran; Larsson, Lars-Olof; Österberg, Eva, 2001, s. 206.
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argumenterande för ökad ägande- och besittningsrätt på jorden, då de menade att ”grunden till 

ett folks sanna fri- och säkerhet beror uppå dess äganderätt”.38

      Kritiken kulminerade med kungens krigsförklaringar mot Danmark och Ryssland under 

1780-talet, vilket slutade med fiasko. Allt tillsammans tvingade Gustav III till att ompröva 

hela sin politik, där han trots sin adelsvänlighet vände sig mot den breda massan för att få 

stöd, det vill säga bönderna och medelklassen.39 Dessa hade vid tiden växt till en jordägande 

majoritet och ägde tillsammans 53 % av landets jord. 

2.1.4.2 ”Ett lika fritt folk bör äga lika rätt”: Förenings- och säkerhetsakten 1789

Enligt Sten Carlsson rådde en ”kompakt adelsfientlighet” i de ofrälse stånden på riksdagen 

1789,40 och det var denna enade front mot adeln som Gustav III planerade att utnyttja. 

Kungens plan var att använde de ofrälse för att med deras stöd kunna genomföra en 

privilegieutjämning, eller nivellering, genom vilken adelns makt kraftigt skulle minska till 

fördel för de ofrälse men framför allt för kungen själv. Gustav III hade inför riksdagen 

manövrerat  bort det av adelsmän bestående 500 år gamla rådet genom att ge sig själv rätten

att besluta om rådets medlemsantal, som blev noll stycken. Rådets dömande funktion ersattes 

av Konungens högsta domstol, vars tolv ledamöter skulle bestå av hälften ofrälse. Hovtjänster 

och ämbeten var heller inte längre öronmärkta för adeln, samtidigt som dessa skulle tillsättas 

efter merit och inte efter börd. Kungen hade numera rätt att starta krig utan något annat 

beslutande organs tillåtelse, samt att statens förvaltning helt kom att hamna i kungens 

händer.41 Vid riksdagens öppnande 1789 sammansatte kungen ett ”hemligt utskott”, bestående 

av representanter från alla fyra stånden – inklusive bönderna – vilket var tänkt att bli 

riksdagens centrala organ. Till detta tillsatte han också Rikets ärenders allmänna beredning

(ung. riksdag) där hälften var ofrälse ledamöter.42

      Efter böndernas och mellangruppens framsteg under 1700-talets föregående årtionden, 

vann de alltså ytterligare mark, denna gång på det politiska planet och på adelns bekostnad. 

Kungens tilltag föranledde en omfattande adelsopposition, men denna gång hade de inget stöd 

i sina argument, utan möttes av motåtgärder. Gustav III samlade de fyra stånden till PLENUM 

PLENORUM43 varvid han uppläste ett till adeln riktat strafftal, som följdes av att de uppläxade 

adelsmännen fick lämna sammankomsten. Kungens nästa drag var att ge de ofrälse löfte om 

                                                
38 Winberg, Christer, 1985, s.186.
39 Behre, Göran; Larsson, Lars-Olof; Österberg, Eva, 2001, s. 206.
40 Carlsson, Sten, 1962, s. 241.
41 Carlsson, Sten, 1962, s. 241ff.
42 Behre, Göran; Larsson, Lars-Olof; Österberg, Eva, 2001, s. 206.
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en kommande privilegieutjämning.44 Skattebonden skulle ha ”lika orubbligt ägande och lika 

fri dispositionsrätt [till sitt skattehemman] som frälseman över frälsehemman”,45 och löftet 

presenterades i skriftlig form fyra dagar efter debaclet – i Förenings- och säkerhetsakten den 

21 februari 1789.46  

      Denna akt uttryckte bland annat följande ståndpunkter: 

 Skatteköp av kronohemman blev åter tillåtet (otillåtet 1772-1789).47

 Kronobonden fick ärftlig besittningsrätt och ensamrätt till skatteköp av sitt 

kronohemman.48

 Jorden skulle behålla sin ”urgamla natur”, det vill  säga skatte, krono eller frälse, 

oavsett vem som var ägare till jorden. 

 Skatte- och frälsehemman likställdes i fråga om skjutsningsbesväret,49 vilket också var 

ett led i utjämningspolitiken.       

 Jakträtten blev en rätt även för samhällets lägre stånd.

 ”Ett lika fritt folk bör äga lika rätt, och därför äga alla stånden att besitta och förvärva 

jord i deras gemensamma fädernesland. Dock att ridderskapet och adeln, på sätt, som 

hitintills stadgat och övligt varit, bibehålles vid deras gamla rättigheter, att äga och 

besitta säterier, samt rå- och rörs- och de i Skåne, Halland, Blekinge så  kallade 

insocknehemman.”50    

Förenings- och säkerhetsakten var enligt Gustav III ett tillägg till regeringsformen 1772, och 

den verkade också i samma riktning – det vill säga för despotism – genom att reducera adeln 

makt. Rådet försvann efter 500 år, den styrande makten lades i många avseenden över på 

kungen, samtidigt som det ”hemliga utskottet” och Rikets ärenders allmänna beredning också 

kom att bestå av ofrälse, och alla tillsatta skulle vara där efter merit.    

      Vad gäller jordägandefrågorna, som uttrycks i punkterna ovan, syns att vem som helst 

kunde köpa vilken jord som helst, och ändå behålla de rättigheter (och skyldigheter) som 

följde med jordnaturen. Detta innebar att framför allt frälsejorden blev intressant, eftersom 

privilegierna kom att tillfalla ägaren – vem det än var. Man särskiljde inte heller på skatte-

                                                                                                                                                        
43 De fyra ståndens samfällda möten kallades vid tiden PLENUM PLENORUM  (Lilla Uppslagsboken b.7, s. 815).
44 Carlsson, Sten, 1962, s. 241
45 Winberg,  Christer, 1985, s. 188.
46 Carlsson, Sten, 1962, s. 241f.
47 Behre, Göran; Larsson, Lars-Olof; Österberg, Eva, 2001, s. 206.
48 Winberg, Christer, 1985, s. 6.
49 Skjutsstadgan var sedan Alsnö stadgar 1279 gällande i varje by, varigenom byn skulle ombesörja vägfarares 
resande inom dess gränser. Stadgan avskaffades 1933 (Lilla uppslagsboken, b. 4, s. 506 & b. 8, s. 834). 
50 Winberg, Christer, 1985, s. 188 
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och frälsejord vad gäller skyldigheten ”skjutsningsbesväret”, vilket gjorde att ambivalenta 

blivande jordköpare inte behövde välja bort någon av jordtyperna.

      Slutligen den sista punkten, som egentligen innehåller både bonde- och adelsprivilegier. 

Den inledande meningen ”Ett lika fritt folk äga lika rätt, och därför äga alla stånden att besitta 

och förvärva jord i deras gemensamma fädernesland”, är för de ofrälse den viktigaste av 1789 

års bestämmelser. Den fastslår att alla fick samma rätt till jorden – de vill säga samma rätt att 

köpa, bruka och sälja jorden, samt tillskansa sig överskottet, vilket enligt Christer Winbergs 

definitioner var nyckeln till det individuella jordbruket. Han talar om ”bondeståndets 

privilegier”, eftersom Gustav III:s politik tillsammans med skiftesreformen hade gjort 

jordägandet individuellt; lagen verkade för ett absolut ägande (ägaren förfogade oinskränkt 

över jorden); och bestämmelserna 1789 verkade slutligen för ett enhetligt jordägande (jorden 

kunde numera ägas av alla grupper),51 vilket i praktiken innebar att jordmarknaden släpptes 

fri. 

      I sista punkens avslutande mening riktar sig Gustav III:e istället till adeln, där han 

förlängde deras gamla privilegier: ”[adelns] gamla rättigheter, att äga och besitta säterier, 

samt rå- och rörs- och [...] insocknehemman” skulle nämligen bibehållas som de var. Adeln 

hade således fortsättningsvis ensamrätt till säterier, det vill säga det yppersta frälset, och de 

hemman som låg under dessa.   

2.1.4.3 Betydelsen av Förenings- och säkerhetsakten

Den 23 februari 1789 undertecknade bondeståndets representant ”i underdånigaste 

tacksamhet” Förenings- och säkerhetsakten, vilket de facto satta stopp för mer radikala 

strävanden inom bondeståndet.52 Visserligen var rikets råd borta och ”riksdagen” hade 

tillkommit, ämbeten tillsattes efter merit och inte efter börd, skattebönderna hade full 

äganderätt till sin jord,53 friköpandet av kronohemman var åter tillåtet, kronobönderna fick 

ensamrätt till skatteköp på deras gårdar samt ärftlig besittningsrätt, och vem som helst hade 

rätt att köpa allmän frälsejord - men de hade inte rätt till skattefrihet (likt en säteriägande 

adelsman) och just detta var bondeståndet emot. Detta adelsprivilegium, som i grund och 

botten var en kvarleva från tiden då adeln avkrävdes rusttjänst, var sedan länge borta, och 

enligt bönderna innebar detta att adelsprivilegierna inte längre gick att motivera. Den av 

                                                
51 Winberg, Christer, 1985, s. 1.
52 Winberg, Christer, 1985, s. 188.
53 Jonsson,  Per, 1989, 67.
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bondeståndet påskrivna Förenings- och säkerhetsakten gjorde dock att frågan tills vidare fick 

lämnas åt sitt öde.54

      Adelns möjligheter genom de tidigare så gynnsamma privilegierna inskränktes alltså 

kraftigt både politiskt och ekonomiskt efter 1789, men det var enligt Christer Winberg mot de 

ekonomiska inskränkningarna flest röster hördes. Adelsmannen Jacob von Engeström 

pläderade för ett folks likhet inför rättvisan, men menade samtidigt att de av naturen inte 

kunde ha samma rättigheter. Engeström ansåg sig kunna avstå från ensamrätten till höga 

ämbeten, men jordprivilegierna var oerhört viktiga att bevara, vilket kan sättas i samband med 

tidigare diskussion kring jordens ekonomiska värde under tiden. Jorden var alltså viktigare än 

ämbeten och höga tjänster. Alla var dock inte av samma åsikt, då de menade att jordens 

frisläppande skulle innebära ökande jordpriser och därmed gynna jordägarna ytterligare.55 De 

kunde nu sälja till den som betalade mest istället för att begränsas till endast de som hade rätt 

att köpa.56 Dessa motsägelsefulla ståndpunkter från adeln hade att gör med deras ekonomiska 

situation. Somliga av dem var beroende av privilegierna och hamnade i ekonomisk nöd utan 

dessa, vilket mer eller mindre tvingade dem att sälja sin jord, medan andra såg möjligheten till 

ytterligare ekonomisk vinst utan dem.57     

      Förenings- och säkerhetsakten var helt i mellangruppen tycke och smak. Mellangruppen 

hade genom Stora nordiska kriget och jordköpen under 1700-talet i ett första skede växte till 

en inflytelserik grupp i samhället, inom vilken ytterligare skiktning inträffade under 

århundradets gång. Per Jonsson talar om en medelklass bestående av storköpmän, 

manufakturägare och storjordbrukare. De senare menar han var den lilla del av bondeklassen 

som lyckades tillskansa sig lite mer jord än de andra under 1700-talets skatteköp.58 Genom 

jordens frisläppande kunde framför allt detta övre skikt av mellangruppen använda jorden i 

profitsyfte som kreditunderlag och inteckna den mot likvida medel.59

      Det fanns dock fortfarande en käpp kvar i hjulet – som trots allt rullade mot frisläppandet 

av all jord – det yppersta frälset var fortfarande i adelns händer. 

                                                
54 Winberg, Christer, 1985, s. 188f.
55 Winberg, Christer, 1985, s. 191f.
56 Ågren, Maria, “Ägande och beskattning”, 1997, s. 283.
57 Behre, Göran; Larsson, Lars-Olof; Österberg, Eva, 2001, s. 207.
58 Jonsson, Per, 1989, s.74.
59 Jonsson, Per, 1989, s. 74. 
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2.1.5 INLEDNINGEN PÅ ”THE GREAT AGE OF THE PEASANTS”: 1809/10

De omvälvningar som karaktäriserade Gustav III:s maktövertagande och riksdagen 1789, kan 

på många sätt också skönjas 1809. Gustav IV Adolf avsattes genom en statskupp till förmån 

för Karl XIII, och en författning sattes samman med diverse förändringar i släptåg, vilka 

ytterligare främjade bönderna och  mellangruppen 

2.1.5.1 Riksdagen 1809/10

Den 1 juni 1809 inlämnade konstitutionsutskottet (Sveriges första, bestående av femton 

ledamöter, sex från adeln och tre från övriga  stånd), ett förslag på en ny regeringsform, vilken 

godkändes av hertig Karl fem dagar senare, den 6 juni. Sten Carlssons sammanfattning ger för 

handen att regeringsformens strävan var balansering i maktfördelningen i samhället, varför 

den var utformad att ”kryssa mellan det frihetstida ständerväldets [...] och den gustavianska 

monarkismen”. 60

      I denna strävan kom ytterligare en privilegieutjämning till stånd. Redan den 2 juni 

erkändes förslaget av adeln, vilket gick ut på att de numera skulle betala mantalspenning (en 

form av skatt för sina frälsegårdar), men framför allt att de inte längre åtnjöt ensamrätt till den 

yppersta frälsejorden. Till detta togs alla adelns företräden till statsförvaltningstjänster bort 

(de som var kvar sedan 1789), och det beslutades att Högsta domstolen och Rikets ärenders 

allmänna beredning skulle bestå av hälften frälse och hälften ofrälse.61

      Det sista hindret mot den fria jorden var således borta genom att adeln godkände 

frisläppandet av den yppersta frälsejorden, och faktiskt var det adeln själva som genomdrev 

det hela. Redan vid riksdagen år 1800 hade en viss Nils Silfverskiöld inlämnat ett förslag om 

avsägandet av det yppersta frälset, men så blev aldrig fallet. Nio år senare kom förslaget upp 

igen, och då antogs adelsmännen Liljencrantz och Mannerheims förslag i frågan. De menade 

att bestämmelserna kring adelsprivilegierna ändå inte efterlevdes, samt att dessa stred mot de

medborgerliga rättigheterna, men framför allt gällde det ekonomi. I nämnda förslag står att 

läsa: ”Den gäldbundne eller spekulanten [...] icke kunna avhandla med den som kunde 

erbjuda de förmånligaste villkor”; svårigheten att finna de rätta köparna till frälsejorden, alltså 

samma argument som fördes fram 1789, låg således bakom förslaget.62      

       För undersökningen finns inte mycket av vikt att presenteras kring riksdagen 1810, mer 

än att klassindelningen slopades på Riddarhuset och att förslag om skattläggning av all jord 

                                                
60 Carlsson, Sten, 1962, s. 300f. 
61 Carlsson, Sten, 1962, s. 304.
62 Winberg, Christer, 1990, s. 61.
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inlämnades – men ogillades. Intressant med det förra var steget mot ytterligare 

ståndsupplösning, och med det senare att bondeståndet själva var emot förslaget.63

Förmodligen hade det att göra med böndernas nyvunna rättighet att själva förvärva säterier, 

och därmed åtnjuta skattefrihet.

2.1.5.2 Betydelsen av 1809/10

Christer Winberg hävdade som nämnts att adeln var beroende av böndernas arrendepengar 

och skattefrihet på frälsejord, men efter 1809/10 fanns inget skyddsnät kvar, samtidigt som 

bönderna och mellangruppen vann allt mer mark inom politik och ekonomi. Genom 

framstegen 1789 och 1809/10, menar Christer Winberg att ”the great age of the peasants” 

inleds, vilket skall ha inneburit jämbördigt inflytande politiskt, samt ökande ekonomisk makt 

genom adelns minskade privilegier och böndernas ökande dito.64 Per Jonsson lägger till 

diskussionen att 1810 markerar avslutningen på den rättsutveckling som fullt ut privatiserade 

jordägandet. Nu var skatterätt lika med äganderätt och därmed tog det individuella jordbruket 

på allvar över som produktionsform.65  

2.2 FORSKNINGENS FÖRKLARING TILL 1789 OCH 1809/10

I det följande skall delar av forskningens förklaring till utvecklingen skisseras, vilken ledde 

fram till adelsprivilegiernas fall, jordens frisläppande, de ofrälses expansion och slutligen det 

individuella jordbruket. 

2.2.1 FÖRUTSÄTTNINGARNA: REDUKTION, SKATTEFIXERING, INFLATION

Efter 1600-talets första stora jordomfördelning, som inleddes på 1620-talet då krono- och 

skattejord blev frälse- och skattefrälsejordjord, följde Reduktionen 1680, som var det första 

steget till hela utvecklingen. 

       Reduktionen stoppade adelns framfart och en relativt stor andel av jorden återgick till 

kronan och skattebönderna. Dessutom genomförde staten en fixering av skatterna, vilket i 

förlängningen gynnade vissa bönder eftersom de fick möjlighet att producera ett överskott 

som tillföll dem själva. Till detta inföll inflationen som sänkte det reella skattevärdet, vilket 

ytterligare gagnade bönderna.  

                                                
63 Carlsson, Sten, 1962, s. 305f.
64 Winberg, Christer, 1985, s. 193.
65 Jonsson, Per, 1989, s. 71. 
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        Maria Ågren lägger till diskussionen att det härigenom lockade att vara skattebonde och 

därför blev det ytterligare attraktivt att inneha skattejord, vilket lade grunden för utvecklingen 

av jordägarstrukturen där skattejorden sakta ökade på krono- och frälsejordens bekostnad.66

2.2.2 BEFOLKNINGEN ÖKADE

I takt med denna utveckling skedde en befolkningsökning i Sverige, vilken skall ha inletts 

redan under stormaktstiden, och fortsatt under hela 1700-talet, men några säkra siffror kan  

inte påvisas förrän cirka 1750.67 Siffrorna för undersökningsperioden anges av Statistiska 

centralbyrån vara 2 118 281 för år 1780, och 3 138 887 för år 1840, vilket indikerar en ökning 

på cirka 48 % under en relativt kort period.68  

      

2.2.3 JORDBRUKARNA AGERADE: NYODLINGEN OCH DESS PROBLEM

Om ett samhälle var statiskt skulle en befolkningsökning i det långa loppet innebära ett 

underskott av agrara produkter och därmed svält. Gunilla Pettersson hävdar dock att så inte 

var fallet, då bönderna i hennes undersökningsområde i västra Götaland, agerade för att klara 

förändringen genom att skapa mer odlingsbar mark.69

      Skapandet av odlingsmark var ett ingrepp i den agrara strukturen som gav vissa problem. 

Jordbruket under 1700-talet bedrevs genom (mestadels) tvåsäde, vilket innebar att 

åkerplättarna var uppdelad i två delar, varav den ena låg i träda medan den andra var 

uppodlad. För att klara försörjningen av gödsel till åkern fanns ett system, vilket gick ut på att 

ängens avkastning skulle ge kreaturen tillräckligt med foder för att de skulle kunna producera 

tillräckligt med gödsel till åkern. Systemet var känsligt eftersom det räckte med en störning i 

ett led för att hela systemet skulle bli lidande. Därför var för mycket regn, torka eller en 

undermålig ängsproduktion en fara för hela den agrara produktionen.70   

      Just det senare problemet uppstod vid nyodling, eftersom den bäst lämpade marken att 

nyodla var ängsmarken, då denna var röjd på träd, annan icke önskvärd vegetation och i viss 

mån även sten. Härav minskade ängsarealen till förmån för åkern, vilket enligt ovan 

presenterade system skapade svårigheter genom minskad fodervolym och därmed minskad 

gödselvolym, som i sin tur gav mindre skördar (trots att odlingsarealen blev större). 

                                                
66 Ågren, Maria, “Ägande och beskattning”, 1997, s. 282.
67 Behre, Göran; Larsson, Lars-Olof; Österberg, Eva, 2001, s. 78.
68 Statistiska centralbyrån, 1999, s. 13ff.
69 Petersson, Gunilla, 1989, s. 179.
70 Petersson, Gunilla, 1989, s. 30.
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      Ingreppet i den agrara strukturen genom nyodling krävde därför att den tegindelade jorden 

skiftades, eftersom det gamla sättet att dela in byns jord i små och många åkrar omöjliggjorde  

individuella initiativ och därmed en expansion på ängens bekostnad.71 Jacob Faggot, chefen 

för Lantmäterikontoret, kom i denna anda 1757 med ”Förordningen om hemmansägors 

läggande i storskiften”.72 Gårdens ägor skulle delas in i ett sammanhängande område 

innehållande både åker och äng, men skiftet var för radikalt för att riktigt fungera i praktiken. 

Problem uppstod också vid byalagets bestämmande om att skifta byns ägor, varför man redan 

1757 införde det så kallade ”ovillkorliga vitsordet”. Genom detta räckte det med en bondes 

vilja för att skiftet skulle genomföras. 1762 lättade man också på reglementet angående 

åkerindelningen varefter antalet åkrar per gård kunde vara högst fyra.73

      Parallellt med storskiftet kunde byn också ansöka om enskifte från 1803, vilket var ett 

mycket radikalt skifte som påminde om storskiftets första utformning från 1757. Gårdens alla 

ägor skulle ovillkorligen sammanföras till ett sammanhängande område, varför stora 

omläggningar krävdes, som ofta gjorde det praktiskt svårt att genomföra skiftet. Till detta 

skall reformen på många håll ha mött motstånd från bönderna.74

      1827 kom istället ett modifierat enskifte: Laga skifte. Detta var ett mellanting mellan stor-

och enskifte – mer radikalt än det förra men mindre låst än det senare. Gårdens åkerantal fick 

vara högst tre, och utflyttning av gårdar skedde om lantmätaren fann detta nödvändigt.75

      Genom skiftet gjorde man det möjligt att ta det viktigaste steget för att klara de agrara 

omläggningarna, nämligen att införa cirkulationsbruk istället för tvåsäde. Genom den skiftade 

jorden fanns möjlighet att samla sina ägor på ett färre antal åkerlappar, på vilka man fördelade 

samtliga grödor över hela åkerarealen och lämnade därmed ingen del i träda. Individuella 

initiativ banade väg för odlandet av baljväxter och klöver, som gav både foder och mat, 

samtidigt som de hade en förmåga att binda gödande kväve till jorden. Också kaloririka 

rotfrukter odlades, som dock krävde en större arbetsinsats än vid skötandet av stråsäd. Den 

största fördelen med detta sätt att bedriva jordbruk var dock den odlade vallen, som var en ren

foderprodukt. Genom denna kunde man producera foder till kreaturen, och därmed på ett 

annat sätt planera gödselproduktionen.76 Tilläggas skall att den korta exposén ovan angående 

                                                
71 Petersson, Gunilla, 1989, s. 29.
72 Eskeröd, Albert, 1973, s. 41.
73 Hoppe, Göran, 1997, s. 260f.
74 Hoppe, Göran, 1997, s. 264f.
75 Hoppe, Göran, 1997, s. 265ff.
76 Petersson, Gunilla, 1989, s. 40.
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laga skiftet beskriver en ideal utveckling av det hela, men skiftet kunde naturligtvis förfara på 

en uppsjö av sätt.

      Arbetskraftsunderskott var ett problem redan innan nyodlingen, men den förstärktes av 

denna. Två säsongstoppar (april, juli/augusti) kunde skönjas då arbetskraftsbrist hotade, och 

när åkerarealen blev större ökade också arbetsbördan, vilket ökade risken för 

arbetskraftsunderskott. Den gamla ordningen höll gårdarna med arbetskraft genom 

dagsverken utförda av torpare, backstugusittare, drängar och pigor. Hela situationen var dock 

”instabil” eftersom dessa utförde dagsverken, samtidigt som de hade egen jord eller täppa att 

sköta (torpare, backstugusittare) eller kunde utflytta från bygden vilken dag som helst 

(drängar, pigor). För att klara situationen anställdes istället lantarbetare.77

      Ovan diskuterade omläggningar av jordbruksorganisationen föranledde i vissa fall 

omfattande investeringar i form av arbetskraft, tekniska förbättringar (skiftesomläggningar, 

stängsel, maskiner, etc.) och verktyg, och allt samman gjorde att det krävdes en ekonomisk 

buffert hos jordbrukaren.78

2.2.3.1 Konsekvenserna av nyodling

Trots de uppkomna problemen kring nyodlingen, var ändå den mest påtagliga konsekvensen 

produktionshöjningen, vilken Christer Winberg menar möjliggjorde befolkningsökningen 

eftersom större familjer kunde försörjas.79 Vad gäller omfattningen av det producerade, syns 

att Sveriges bönder under slutet av 1700-talet producerade ett så stort överskott av spannmål 

att den tidigare importen byttes mot export.80

      Gunilla Peterssons undersökningsby visar också en annan konsekvens av nyodlingen, 

nämligen en koncentrering av jordägorna. Vad som skedde var att småjordbruken ökade i 

antal men deras jordägor minskade i storlek, medan de mellanstora jordbruken minskade i 

antal men ökade arealsmässigt, vilket också var fallet med de stora gårdarna. Anledningen 

härtill var enligt Petersson att nämnda investeringar och arbetskraftsrekryteringar vid 

nyodlingen skiktade bondegruppen, eftersom det var de större gårdarna som hade kapital att 

investera med.81 Dessutom växte den inre och yttre marknaden i takt med 

befolkningsökningen och framstegen inom den agrara produktionen, vilket ytterligare 

gynnade storjordbruksproducenterna. 

                                                
77 Petersson, Gunilla, 1989, s. 179f.
78 Petersson, Gunilla, 1989, s. 180 f.
79 Winberg, Christer, 1977, s. 30.
80 Winberg, Christer, 1990, s. 58.
81 Petersson, Gunilla, 1989, s. 178.
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2.2.4 DEN JORDÄGANDE MAJORITETEN: SKATTEBÖNDER OCH MELLANGRUPPEN

Som tidigare klargjorts syntes en mellangrupp och senare också en medelklass göra entré på 

den agrara jordmarknaden under 1700-talet, bestående av köpmän, manufakturägare och 

storbönder. Dessa bönder tillhörde en liten skara, som av olika anledningar hade fått 

möjligheten att expandera mer än de övriga bönderna eftersom de tagit fördel av händelserna 

under 1700-talet. Gruppens politiska inflytande synes ha varit stor vid beaktande av de 

förändringar som skedde, exempelvis fick de år 1723 rätt att köpa allmän frälsejord, men de 

kringgick lagen och köpte också ypperlig frälsejord före 1789 och 1809/10 – tillsammans med 

storbönderna. Mot slutet av 1780-talet innehade mellangruppen och skattebönderna cirka 53 

% av jorden, och kring 1810 hade innehavet ökat till cirka 62 %.

      Janken Myrdal menar att adeln vid tiden för undersökningen mer och mer försvann som 

jordägande stånd, vilka istället ersattes av storjordbrukande godsägare.82 Lagen fram till 1789 

och 1809 påtalade alltså att endast vissa hade rätt att köpa krono- och frälsejord, varav den

förra var en rätt som bland annat bönderna åtnjöt. Vad de däremot inte hade rätt att investera i 

var frälsejord, men enligt Peter Aronsson kringgicks dessa bestämmelser ändå. 1772 ägde 

bönder 1-2 % av den allmänna frälsejorden, för att vid gustavianska tidens slut kring 1809 ha 

uppgått i 14,5 % allmänt frälse och 1,9 % ypperligt frälse. Således började en förskjutning av 

frälsejordägandet innan det blev lagligt,83 vilket kan kopplas samman med de ekonomiska 

argument som adeln själva för fram inför frisläppandet av frälsejorden 1809/10. I samma anda 

understryker Gunilla Pettersson storböndernas framfört, då de under befolkningsökningen och 

den därmed nödvändiga jordbruksexpansionen blev större och större jordägare. Per Jonsson 

sammanfattar det hela med att just storböndernas och övriga mellangrupps/medelklass 

politiska och ekonomiska makt tillsammans med intressena för den individuella äganderätten 

till jorden, var det som drev fram bestämmelserna 1789 och 1809/10.84

2.3 BÖNDER BLIR HEMMANSÄGARE      

Avslutningsvis skall det rekapituleras till kapitlets huvudrubrik. Bönderna som hade 

polariserats från den gamla homogena bondegruppen blev under ”The Great Age of the 

Peasants”, som Winbergs något svulstiga benämning av 1800-talet lyder, själva en viktig 

politisk och ekonomisk faktor i samhället. De kom att känna sig som en egen klass och därför 
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var det, enligt Maria Ågren, inte konstigt att just dessa storbönder kom att kalla sig 

hemmansägare”.85   

2.4 SAMMANFATTNING

Under 1600-talet syns en kraftig expansion av adelns jordägor genom statliga donationer, och 

det hela kulminerar kring 1660-1680. Kronans urusla finanser tvingade dock till annan politik, 

varpå Karl XI genomförde en reduktion 1680. Stora delar av adelsjorden drogs in, med en 

tanke att låta skattebönder ta del av jorden, vilket skulle borga för en kraftigt ökad 

skatteinkomst till staten. För att underlätta inbetalandet av skatt fixerades denna på en för 

bönderna relativt låg nivå. Denna gentila gest skall dock inte ses som något annat än en 

försäkran från kronans sida att kunna indriva skatter på utsatt tid. Kring 1700-talets inledande 

årtionden var fördelningen jämn mellan frälse-, krono- och skattejord.

       1700-talets frihetstid verkar ytterligare i positiv riktning för skatte- och kronobönder 

genom kronojordsförsäljning, ökad möjlighet till överskottsproduktion, inflation och 

grundskattefixering, och lagar som verkade i mer individuell riktning. Under denna period 

syns också den nya mellangruppen göra entré, både på den politiska och agrara scenen. Denna 

grupp, till vilken storbönder och storgodsägare kan räknas, var tillsamman med de bönder 

som tillskansat sig lite mer än de andra under 1700-talets gång en framgångssaga. De växte 

politiskt, ekonomiskt och de kom att besitta många av landets högre ämbeten. I de frihetstida 

idealens anda kom denna grupp med tiden att uttrycka krav på att jorden skulle vara fri att 

nyttjas individuellt och i profitsyfte.

       Parallellt med denna utveckling växte befolkningen rejält. Jordbrukarna agerade genom 

att nyodla, vilket i förlängningen tvingade till omläggningar av hela den agrara ordningen. 

Skiftesverksamheten ritade om kartorna, växtföljder ändrades och cirkulationsbruket började 

ersätta tvåsädessystemet. Av detta kunde man se en viss skiktning i samhället ta form, där de 

agerande bönderna genom nyodling kunde ta tillvara på den ökande efterfrågan. Tydligt var 

att de större gårdarna med mer kapital hade lättare att investera och därmed expandera, medan 

de små gårdarnas öden var de rakt motsatta. Dessa storbönder blev med tiden ännu större, då 

skatterna var fixerade samtidigt som inflationen gjorde att skattens reella värde sjönk, vilket 

därmed gjorde det än mer lönsamt att bruka.

      Mot slutet av 1780-talet var situationen ohållbar. Gustav III:s in- och utrikespolitik gjorde 

att folket kom att vända sig mot honom, och det hela mynnade ut i att han tvingades vända sig 
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till den stora massan, som också innehade en majoritet av rikets jord – mellangruppen och 

bönderna. 

     Förenings- och säkerhetsakten 1789 innebar stora framsteg för de ofrälse. Adelsrådet 

försvann, ofrälse tillsattes som domstolsledamöter, de fick tillträde till hovtjänster, höga 

befattningar skulle tillsättas efter merit och inte efter börd, riksdagens centrala organ var 

representerat av alla fyra stånden, och Rikets ärenders allmänna beredning bestod av hälften 

ofrälse ledamöter. Trots detta var jordägandefrågorna det viktigaste. Efter 1789 hade 

nämligen alla samma rätt att köpa, bruka och sälja jorden. Christer Winberg menar att 

Förenings- och säkerhetsakten var ”bondeståndets privilegier” och inledningen på det 

individuella jordbruket.

      Riksdagsbesluten 1809/10 kan i korthet beskrivas som en vidareutveckling av det som 

inleddes under 1700-talet och mynnade ut i Förenings- och säkerhetsakten. Efter detta var 

jordägandet privatiserat och skatterätt lika med äganderätt och det individuella jordbruket 

hade fullt ut tagit över som produktionsform.

3 DE AGRARKAPITALISTISKA DRIVKRAFTERNA

3.1 AGRARKAPITALISM

Genom föregående kapitel har det framlagts en utveckling som i korthet innebar att 

bondeklassen skiktades till ett undre och ett övre skikt. Det senare såg sig som en egen klass, 

fjärmat från de ”vanliga” bönderna, vilket föranledde att de kom att kalla sig hemmansägare. 

Svårt är att sätta något datum till denna utveckling, men enligt litteraturen i ämnet kan det 

härledas till slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. 

      Att hemmansägarna växte fram kan tillskrivas ett antal skeenden, som gjorde att de fick 

möjlighet att tillskansa sig mer än övriga bönder, under den ekonomiskt gynnsamma perioden 

på 1700-talet. De slog sig ihop med mellangruppens ofrälse företagare, och tillsammans var 

de starkt bidragande till framtvingandet av Gustav III:s Förenings- och säkerhetsakten 1789 

och riksdagsbesluten 1809/10. 

      Studeras utvecklingen i ett agrarkapitalistiskt ljus, framträder snart mönster som väl 

stämmer överens. I Ulla Roséns Himlajord och handelsvara diskuteras just 

agrarkapitalisering, där författaren tagit fasta på framför allt Karl Marx, Eric Hobsbawms och 

Maurice Dobbs idéer i ämnet: För att jordbruket skulle kunna utvecklas vid tiden för min 

undersökning, var jorden tvungen att kunna skapa kapital. Jorden skulle skiftas, ny mark 

skulle upptas till åker, nya grödor planteras och verktyg inhandlas. Den process som 

möjliggör skapandet av kapital, är den som Marx kallar ”den ursprungliga ackumulationen”, 
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vilken förutsätter att jordägandet både omfördelas och koncentreras, men också att jorden 

stiger i värde efter förvärvandet och att värdestegringen kan omsättas till kapital genom 

försäljning.86

      Under 1700-talet skedde många och omfattande omfördelningar av jorden, framför allt vid 

skiftesomläggningarna, men också mellan de olika stånden. De jordägare som hade medel att 

investera för kom att tillskansa sig mer än andra och därmed skedde en koncentrering av 

jordägandet. Genom de under 1700-talet ökande jordpriserna hade vissa av jordägarna också 

möjlighet att frigöra kapital vid jordförsäljning, men detta skall framför allt tillskrivas de 

ofrälse företagarna, storgodsägarna och storbönderna, som använde jorden i profitsyfte.

       I förkapitalistisk tid fanns dock hinder mot en kapitalistisk utveckling, nämligen 

organisatoriska, tekniska och framför allt äganderättsliga dito. Den agrara organisationen var 

spridd på många jordbruksenheter och därmed väldigt ineffektiv, medan de tekniska hindren 

motverkade en marknadsekonomi eftersom varor och tjänster inte kunde spridas som de 

borde. Dessa bägge hinder var dock underordnade de äganderättsliga, då jorden vid 

koncentrering och individualisering skulle främja dessa och samtidigt vara förutsättningen för 

frigörandet av kapital – som alltså enligt ovan presenterade teoretiska modell var 

förutsättningen för alltihop.87

      Med detta i beaktande blir händelserna 1789 det avgörande steget i en agrarkapitalistisk 

utveckling, eftersom det stora steget som togs var att jorden kunde brukas individuellt. När så 

var skett kunde bönderna genom nyodling, skiften och investeringar se till att koncentreringen 

blev än tydligare, vilket alltså skall ha främjat organisationen och marknadsekonomin. 

3.2 MOTORN I AGRARKAPITALISMEN

Genom ovanstående anser jag det vara tämligen klart att en grogrund för agrarkapitalisering 

inleddes under 1700-talet, för att kunna förverkligas genom Förenings- och säkerhetsakten

1789. Det äganderättsliga hindret togs bort, och det öppnade möjlighet för fortsatt utveckling, 

men för att utvecklingen skall gå framåt måste det till en motor.

      Liksom Rosén diskuterar också Sven-Eric Liedman Karl Marx, och hävdar med 

hänvisning till denne att en tendens inom kapitaliseringen var/är den ständiga jakten på så stor 

vinst som möjligt. En utveckling av detta är den mellan kapitalister uppkomna konkurrensen 

om vinsten, vilket sporrar till investeringar av olika slag för att främja en 

arbetstidsförkortning, som i sin tur genererar i mer producerat och mindre kapital till löner, 

                                                
86 Rosén, Ulla, 1994, s. 74.
87 Rosén, Ulla, 1994, s. 74f.



31

och i slutänden ännu mer vinst. Konkurrensen hårdnar dock av utvecklingen, vilket sporrar till 

ytterligare investeringar etc., och det hela verkar i en uppåtgående spiralrörelse.88     

4 PROBLEMFORMULERING

4.1 HYPOTES

Av den hittills anförda litteraturen står det klart att omfattande omfördelningar skedde vad 

gällde jordägandet under den för undersökningen aktuella perioden. Enligt samma litteratur 

skall förändringar på vissa plan ha skett före det att lagen gav dem rätt, samtidigt som 

Förenings- och säkerhetsakten 1789 sägs vara ett utslag av bland annat de ofrälses 

ekonomiska och politiska makt. Det påtalas också att nämnda akt var det sista hindret mot det 

individuella ägandet som togs bort. Dock var det endast en privilegierad del av bönderna som 

tillsammans med mellangruppen fick möjligheten att tillskansa sig jord som de sedan kom att 

äga. Det hade under perioden skett en skiktning inom bondeståndet i vilken hemmansägarna 

fjärmade sig från de ”vanliga” bönderna, eller som Per Jonsson uttryckte det: ”1789 års frihet 

var sålunda en frihet för en privilegierad del av bondeklassen, men fr.a. var det en frihet för 

dem, som ägde kapital nog att köpa sig jord”.89

      Utvecklingen har satts samman med en teoretisk plattform, vilken är den 

agrarkapitalistiska framväxten vid tiden. Agrarkapitalismen fick på många håll möjlighet att 

bryta ut genom skiftesomläggningarna och ägokoncentreringen, men framför allt tack vare 

Förenings- och säkerhetsakten, samtidigt som kapitaliseringen hämtade sitt bränsle från 

individens ständiga jakt på ökad vinst. Utvecklingen verkade i en stegrande spiralrörelse.

      En liknande omfördelning av jordägorna borde således kunna skönjas även på regional 

nivå i en undersökningssocken som studeras över en period, som sträcker sig från 

förkapitalistisk till kapitalistisk tid. Även en jordägokoncentrering borde kunna skönjas, 

vilken i sådana fall skulle bli tydligare ju längre från (den för området förmodade) 

agrarkapitalismens gryning undersökningen sträcker sig. 

4.2 KRITIK

Utan att förringa den tidigare forskningens validitet, vill jag ändå påpeka en brist – metoden 

att undersöka jordägandets förändring. Den grundar sig nämligen framför allt på 

jordnaturernas fördelning och inte det individuella ägandet, alltså hur stor del av Sveriges 

                                                
88 Liedman. Sven-Eric, s. 163.
89 Jonsson, Per, 1989, s. 73.
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jordägor som var skatte, krono eller frälse, medan det genom forskningen har framkommit att 

ägarna till de olika jordnaturerna kunde variera kraftigt: Skatte- och kronojord kunde ju ägas 

av adeln, medan frälsejord kunde ägas av ofrälse. Visserligen har uppgifter angående 

exempelvis mellangruppen och de av skattebönderna som köpte frälsejord tagits fram på

annat sätt, men jag tycker mig ändå kunna påtala en viss stelbenthet i materialet…

4.3 FRÅGESTÄLLNING

Genom vad som hittills kunnat frambringas kring förändringarna i jordägandet, där särskilt 

ljus riktats mot de för jordägarna avgörande bestämmelserna 1789 och 1809/10, och de 

kapitalistiska krafter som började verka vid tiden, anses det vara relevant att fråga sig hur det 

hela tedde sig på lokal nivå. Härav följande spörsmål:

 Kan en omfördelning av jordnaturerna och jordägandet, samt en jordägokoncentrering 

liknande den för hela landet, skönjas på småländsk sockennivå vid tiden efter Förenings-

och säkerhetsakten och riksdagen 1809/10? Om så är fallet: Syns förändringar direkt efter 

1789 och 1809/10 eller sker de tidigare respektive senare?

 Kan tydliga framgångar i jordägandet tillskrivas någon/några särskilda grupper i 

samhället?

 Kan skillnader skönjas mellan en lokalhistorisk undersökning med fokus på både 

jordnatur och individuellt ägande, och den tidigare forskningen som koncentrerats på 

framför allt jordnaturerna. 

5 KÄLLMATERIAL OCH METODIK

5.1 AVGRÄNSNINGAR OCH MOTIVERING

En undersökning av följande slag innebär omfattande studier av ett digert källmaterial, vilket 

tvingar till strikta avgränsningar. Av denna anledning har empirin endast omfattat en socken i 

Småland, nämligen Öja. Även källmaterialet har avgränsats kraftigt, dels på grund av dess 

storlek, men också på grund av avsaknaden av fullgoda dito. Genom parlamenterande med 

handledare och arkivarier på Vadstena landsarkiv sattes fokus på jordeböckerna från 1777 och 

1815, medan mantalslängderna var från 1784, 1815 och 1840. 

      Eftersom källorna kompareras med varandra hade idealet varit att de två tidigaste källorna 

varit från samma år, men dessa var de enda som fanns tillgängliga. Jämförs jordeböckerna för 

år 1815 och 1777, märks dock att samtliga gårdar finns representerade i bägge, varför den 

senare ansågs kunna matchas mot mantalslängden från 1784. Någon jordeboken för år 1840 
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har inte använts då dessa började ersattas av en taxeringslängder år 1810, för att försvinna helt 

år 1825. Mantalslängden detta år ansågs dock vara av sådan kvalité att någon stödkälla inte 

behövdes, samtidigt som den innehöll all information som efterletades. 

      Valet av undersökningssocken föll på Öja genom studiet av en annan undersökning i 

samma region: Peter Aronssons doktorsavhandling Bönder gör politik från 1992. Aronssons 

avhandling har redan behandlat sockenstämmor, kommunalstämmor, befolkningstäthet, 

socknens geografi, etc., etc., vilket borgade för en bra grund för följande magisteruppsats. Till 

detta ligger socknen i ett för mig intressant område väster om Helgasjön, och socknen 

uppvisade vid tiden för undersökningen en för empirin fullgod blandning av de tre 

jordnaturerna skatte, krono och frälse.

5.2 JORDEBÖCKER OCH MANTALSLÄNGDER OCH HUR DE ANVÄNTS 

Vid studiet av förändringar i jordägoförhållandena är det av intresse att över en tid se hur/om 

gårdarnas jordnaturer ändras, alltså om en gård exempelvis blir skattegård istället för 

kronogård. I syfte att bokföra Sveriges alla socknars jordnaturer fördes regelbundna 

anteckningar i för ändamålet speciella jordeböcker. I dessa finns redogörelser för socknens 

olika byar och vilka gårdar som fanns, hur många mantal varje gård var på och vilken 

jordnatur de tillhörde. 

      Vad som däremot inte bokfördes i jordeböckerna var hur många jordbruksenheter varje 

gård var uppdelad i och om jordbrukaren var ägare eller arrendator. Härav måste denna källa 

backas upp av en annan, nämligen mantalslängder. Dessa var av skattetekniska skäl av 

intresse för staten och den enskilde jordbrukaren, varför nogsamma anteckningar om varje 

jordbruksenhets storlek i mantal nedtecknades. Mantalstorleken var det som avgjorde hur 

mycket varje jordbruksenhet skulle avlägga i skatt eller arrende. Mantalslängderna anger även 

varje ägares/arrendators namn, vilket är av intresse för att kunna spåra adelns och 

mellangruppens framfart i socknen.

      

5.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Källmaterialet har alltså använts i syfte att studera förändringar i jordägandet över en viss 

period. Som framgått i bakgrundsteckningen och redogörelsen för den tidigare forskningen, 

kom vissa av bönderna och mellangruppen att tillskansa sig mer och mer jord under 1700-

talet, medan kronans och adelns utvecklingskurva var den motsatta.
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      På lokal nivå kan dessa förändringar skådas genom ingående studier i gårdarnas 

förändrade jordnaturer och hur de mantalsatta jordbruksenheternas antal och storlek ändrades, 

samt vem som ägde eller blev av med jord.       

      I jordeböckerna 1777 och 1815, samt i mantalslängden 1840 står antecknat vilken 

jordnatur varje gård tillhör, det vill säga skatte-, krono-, eller frälsegård. Blir exempelvis en 

kronogård genom skatteköp en skattegård under perioden, förtäljer materialet detta. I denna 

källa finns också varje gårds mantal antecknat, vilket ligger till grund för uträknandet av den 

procentuella delen skatte-, krono- och frälsejord i Öja socken.  

      I mantalslängden finns dessutom varje gårds jordbruksenheter antecknade i mantalstorlek 

och vem som ägde eller brukade/arrenderade. Sker en jordägokoncentrering under perioden 

skulle detta innebära att antalet ägare till de mantalssatta jordbruksenheter minskade, 

samtidigt som mantalet per jordbruksenhet skulle bli större, eller eventuellt att antalet 

brukare/arrendatorer skulle bli fler. Hypotetiskt kan således följande ske: 1784 har gård A på 

1 mantal fyra jordbruksenheter på 1/4 mantal vardera. Samtliga är ägare till jorden. 1815 har 

ägarna blivit två, de äger 1/2 mantal var och på den enas jord finns också en arrendator. Alltså: 

En ägokoncentrering har skett.

      Störst svårigheter möts man vid identifierandet av de olika grupperna, då det oftast inte 

ges något epitet till jordägarna. Härav har ingående studier bedrivits i exempelvis

adelskalendrar och annan litteratur, för att genom dessa utröna om efternamnet tillhörde en 

bonde, köpman eller adelsman.   

6 LOKALA FÖRÄNDRINGAR I JORDÄGANDET: ÖJA SOCKEN 1784-1840

Tages undersökningens mål att studera hur förändringarna i jordägandet såg ut kring åren 

1789 och 1809/10 i Öja socken, motiveras också avgränsningen i tid. Förhållandet 1780 ger 

en bild av hur fördelningen av jord såg ut innan författningen, medan 1815 och 1840 års 

förhållande visar hur snabbt förändringarna skedde – om det alls skedde några sådana.

      Inledningsvis presenteras undersökningssocknen översiktligt för att återge vilka 

förutsättningar som fanns för en förändring. Informationen om Öja socken är hämtad från 

framför allt Peter Aronssons avhandling Bönder gör politik (1992), i vilken författaren 

undersöker tre socknar i Kronobergs län 1680-1850, och en  av dessa är just Öja. Det är av 

vikt att framhäva att Aronssons undersökning inte gjorts för samma ändamål som min egen, 

varför vissa av uppgifterna i avhandlingen inte riktigt går att applicera på mitt arbete. Däremot 

anses tendenserna som presenteras vara av värde för uppsatsen.
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      Efter denna följer den empiriska undersökningen, vars resultat kommer ställas mot den för 

hela landet redovisade utvecklingen.

6.1 ÖJA SOCKEN

6.1.1 Belägenhet och befolkning 

Öja socken är belägen väster om Växjö stad i Kronobergs län i Småland. Under perioden som 

jag undersökt märks det enda inslaget av adelsmän när Posse köper Gransholm säteri på 1830-

talet, men med i diskussionen ska också de stora säterigårdarna runt socknen tagas: Engaholm 

i Aringsås socken, Bergkvara i Bergunda socken och Huseby bruk i Skatelöv socken. 

      Den relativt lilla socknen Öja hade 652 invånare vid den empiriska undersökningstidens 

början kring år 1780, medan det fanns 856 registrerade invånare 1840, vilket motsvarar en 

ökning på 31 %. Trots denna ökning sjönk antalet bondehushåll90 under perioden; något som 

Aronsson tolkar som ett tydligt tecken på en skiktning av bondeklassen eftersom antalet 

obesuttna ökade under samma period.91  

      Jämförs befolkningssiffrorna märks att ökningen i Öja socken inte riktigt motsvarade den 

som inträffade i hela Sverige, där ökningen var cirka 48 %. Vad gäller utvecklingen av bönder 

skiljer sig Sverige och Öja åt markant, där det i Sverige skedde en ökning med 11 %92 medan 

Öja socken istället alltså mötte en minskning.  

      Särskilt intressant med informationen är att en skiktning och en koncentrering av 

jordägandet skedde i Sverige, samtidigt som antalet bönder ökade. I Öja socken ökade också 

befolkningen, men bönderna minskade i antal, vilket borde innebära att koncentreringen av 

jordägorna var tydlig i området.     

      I detta inledande kapitel är det befogat att i form av diverse kartor ge en närmare 

presentation av socknen, men då både utrymmet och kartmaterialet är begränsat, får 7/8 mtl 

Djuratorp illustrera en by i Öja socken. Kartan visar Djuratorp efter storskiftet 1808. Som 

synes gränsade byn till Öpestorp i nordöst, Usteryd i söder och Ängaholm i nordväst.

      Texten i övre vänstra hörnet lyder som följer: ”Charta öfver Diuratorp. Öfre av 

Lillegårdens In och Utägor, uti Kronobergs län Kinnevalds Härad och Öÿa Sochn. Afmätt År 

1807 och Delad 1808. G Ingelman”. 

                                                
90 Jag tolkar ”bondehushåll” som det jag definierar ”jordbruksenhet”.
91 Aronsson, Peter, 1992, s. 51f.
92 Arfvidsson, Björn, 2004, s. 11.
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      Texten i övre högra hörnet lyder som följer: ”Afskrift. År 1809 den 17 Maj å Kinnevalds 

Härads Laga [?] är denna Charta uppsatt, och Delningen [?]. På Häradsrättens Vägnar. Olof 

Klinteberg”.

Karta 1: 7/8 mtl Djuratorp, storskifteskarta 1808

Källa: Lantmäterikontoret i Växjö

6.1.2 Sockenekonomin

Aronsson beskriver Öja som en socken där de självägande bönderna var i majoritet bland 

jordägarna. Vad gäller ekonomin kan det sägas att den från slutet av 1600-talet var att 

producera för det egna hushållet i första hand och yttre marknad i andra hand. Förhållandet 

skall ha ändrat sig i sakta mak under tiden fram till 1850-talet. Detta baserar Aronsson 

framför allt på jordbruksenheternas relativt många och små mantalsenheter; något som senare 

kom att ändra sig mot en tydligare koncentrering.93   

                                                
93 Aronsson, Peter, 1992, s. 59.
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      Studeras utvecklingen vad gäller genomförandet av socknens skiften (som var avgörande 

för utvecklingen) syns att kring 1810 storskiftades de flesta byar i Öja socken, medan några 

laga skiften inte genomfördes inom ramen för denna undersökning.94 Istället syns dessa vara 

genomförda i sju av socknens byar mellan 1843 och 1920,95 och vid en närmare granskning 

av dessa märks tydligt att socknen var relativt sen att utnyttja möjligheten med att skifta byns 

ägor. En by laga skiftades 1843, medan två byar var klara mellan 1855-58; sedan följer ett 

hopp till 1882 då en by laga skiftas, följt av resterande tre byar mellan 1897 och 1920. På 

grund av detta sker enligt Aronsson ingen märkbar övergång till cirkulationsbruk eller 

nyinvestering i nya jordbruksredskap och ny teknik före 1850. Dock var 

uppodlingsverksamheten ändå intensiv, men den hämmades på grund av teknologins 

tillkortakommande.96

6.1.3 Social struktur 

Aronssons undersökning är till stor del koncentrerad till sockenstämmoprotokoll. Studeras de 

för den period som ligger till grund för min studie syns att inga ståndspersoner fanns 

representerade vid stämmorna, förutom vid ett tillfälle då ”patron [på Bergunda] ingriper” i 

beslutsgången.97

      Det var alltså en utpräglad bondesocken, som Aronsson menar hade ett stort mått av 

självmedvetenhet i fråga om bestämmandet i olika ärenden som rörde dem själva. Exempelvis 

förhindrade de byggandet av ett gemensamt fattig- och skolhus 1776, och tackade nej till 

pengarna som skänktes dem i detta ärende, bara för att bönderna i Öja själva ville uppföra 

huset på en i deras tycke mycket bättre plats. Visserligen byggs en fattigstuga, men när en 

gammal fattig man skulle omhändertagas av socknen, blev det istället hos  ”klockaren  Mag-

nus”. Bönderna markerade genom hela ärendet sin självbestämmanderätt, vilket enligt 

Aronsson skall ha varit signifikant för Öja socken,98 och kanske var det denna medvetenhet 

som gjorde att bönderna beslöt att inte ta order ”uppifrån” och storskifta/laga skifta jorden?

6.1.4 Sammanfattning

Om rekapitulation görs till kapitlet om varför 1789 och 1809/10 över huvud taget kom till 

stånd, märks att en av förutsättningarna var en befolkningsökning. Denna tvingade fram ett 

                                                
94 Aronsson, Peter, 1992, s. 64.
95 Laga skiftesprotokoll Öja socken. 
96 Aronsson, Peter, 1992, s. 59f.
97 Aronsson, Peter, 1992, s. 183.
98 Aronsson, Peter, 1992, s. 185ff.
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agerande från böndernas sida för att kunna lösa försörjningsproblemen som uppstod, vilket i 

sin tur borgade för en agrar utveckling i form av skiften, nyodling och förbättrad teknik. 

      Situationen i Öja var inte helt överrensstämmande med den som presenteras som idealet 

att studera, men befolkningen ökade i alla fall, samtidigt som Aronsson talar om en intensiv 

uppodlingsverksamhet. Detta, tillsammans med böndernas självmedvetenhet och vilja till 

självbestämmande, torde vara en bra grund för en agrar utveckling. Vad som dock hämmar 

det hela är den sena utvecklingen av jordbruket i fråga om skiften och omläggning av 

jordbruket rent tekniskt. Storskiftet introducerades 1757 men genomfördes först kring 1810, 

medan laga skiftet introducerades 1827 men slutfördes inte i socknen förrän 1920. Detta 

gjorde att cirkulationsbruk och andra tekniska landvinningar inte kom att begagnas i socknen 

förrän kring mitten av 1800-talet. Till detta skall också läggas att det var en utpräglad 

bondesocken, och vad detta betydde i praktiken, tillsammans med ovan nämnda, skall i det 

följande utredas.

6.2 JORDFÖRDELNINGEN ÖJA SOCKEN 1777/1784, 1815 OCH 1840

6.2.1 Jordnaturerna

Studeras jordnaturerna i Öja socken märks att skattejorden var i överväldigande majoritet 

under hela undersökningsperioden, där även en ökning konstateras från 72 till 77 % av 

socknens samtliga jordägor mellan 1777 och 1815; en nivå som hölls fram till 1840. 

Kronojorden genomgick istället en minskning från 9 % år 1777 till 4 % resten av 

undersökningsperioden. Frälsejorden å sin sida var konstant 19 % av Öjas sammanlagda 

jordägor.    
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Diagram 2 : Fördelningen av jordnaturer i Öja socken i procent 1777, 1815 och 1840 

uppdelat på skatte-, krono, och frälsejord:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1777/84 1815 1840

frälse

Krono

Skatte

Källa: Jordeböcker Öja socken 1777, 1815, mantalslängd Öja socken 1840.

Vid mer ingående studier av mantalslängderna syns att förändringen var ett resultat av 

skatteköp av kronogårdar, vilket grundar sig på att det försvunna antalet mantal återfanns som 

skattejord 1815, samtidigt som den sammanlagda mantalsatta jorden i Öja socken var konstant 

28 3/4 mantal över perioden.99 Av detta konstateras att det för Sverige angivna måttet för en 

jordbruksenhets storlek, mantalet, inte var särdeles flexibelt, utan istället ett mått som i mångt 

läts vara orört trots förändringar i jordbrukets storlek – i alla fall så länge enheterna växte i 

storlek.   

6.2.2 Jordägarna

Förändringen av jordnaturerna är intressant i sig, men det visade sig att det egentligen inte 

säger särdeles mycket om förhållandet mellan de olika grupperna av jordägare. Identifierandet 

av de olika jordägarna i källmaterialet var mestadels oproblematiskt, då källorna nogsamt 

angivit ägoförhållandena, men undantag till detta fanns naturligtvis.

      Problem uppstod vid identifierandet av ägarna till frälsegårdarna i mantalslängden för år 

1784. Peter Aronsson hävdar att endast en ståndsperson bodde i socknen kring 1780, men 

denna behövde dock inte ha tillhört adeln. Aronssons definition av ståndsperson gäller 

visserligen personer med adliga namn, men också exempelvis officerare och prästerskapet,100

det vill säga personer tillhörande det jag kallar mellangruppen. Kandidater till epitetet 

ståndsperson var enligt mantalslängden 1784 ägarna till Gemla och Gransholm säteri, Johana 

                                                
99 Mantalslängder Öja socken 1784 och 1815.
100 Aronsson, Peter, 1992, s. 203.
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Sanderskiöld och Carl Ingerman, men enligt Svenska adelskalendern från 1905 finns dessa 

efternamn inte angivna bland adelsätterna.101 Fallet löstes av nuvarande ägaren till Gransholm 

säteri, Jan-Åke af Trampe, som hävdade att Carl Ingerman var arvinge efter biskop Cavallius i 

Växjö102 – alltså den av Aronsson angivna ståndspersonen. 

      Övriga frälsegårdars jordbruksenheter tillhörde enligt mantalslängden 1784 endast ägare, 

vilka enligt litteraturen med stor sannolikhet torde vara representanter från mellangruppen. 

Sammanfattningsvis säger detta att samtliga 5 3/8 mantal frälsejord i Öja socken 1784 ägdes 

av mellangruppen. Övriga mantalslängder var klarare angående ägarna till socknens gårdar, 

vilket gav följande diagram:

Diagram 3: Fördelningen av jordägare i procent i Öja socken 1784, 1815 och 1840 fördelat 

på skattebönder, kronan, adeln och mellangruppen.
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Källa: Mantalslängder Öja socken 1784, 1815 och 1840.

Som synes speglade fördelningen av de olika jordnaturerna inte jordägandet. Skattebönderna 

ägde 72 % av den sammanlagda jorden vid undersökningens början, men tappade gradvis till 

år 1840 då jordinnehavet var 65 %. Kronan ägde 9 % av jorden 1784, men redan 1815 syntes 

siffran vara 1 %. Också mellangruppen sågs tappa mark, från ett sammanlagt ägande på 19 % 

år 1784, till 16 % år 1815 och slutligen 3 % år 1840. Den stora vinnaren var istället adeln, 

som vid studietidens början innehade 0 % av jorden, för att drygt trettiofem år senare ha 

tillskansat sig 16 %, och ytterligare tjugofem år framåt var jordägandet uppe i 31 %. 

     

                                                
101 Sveriges adelskalender 1905
102 af Trampe, Jan-Åke, intervju 060131. 
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Ställs resultatet av utvecklingen i Öja socken mot den i övriga landet, blir det hela ytterligare 

intressant, då en i det närmaste omvänd utveckling kan skönjas.

Diagram 4: Fördelningen av jordägare i procent i Sverige 1780, 1810 och 1840 fördelat på 

skattebönder, kronan, adeln och mellangruppen.
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Källa: Myrdal, Janken, 1996, s. 282.

Den enda gruppen vars utveckling till viss del kan jämföras med den i Öja socken är kronan, 

medan utvecklingen i övrigt var i stort sätt den omvända. Skattebönder och mellangruppen 

kom att öka sitt jordägande istället för att minska, medan adeln stadigt miste sin jord. 

6.2.3 Jordägokoncentrering

Via litteraturen framlades en utveckling som i korthet uppmålade en del av skattebönderna 

och mellangruppen som de verkliga vinnarna under perioden. Dessa skall ha tillskansat sig 

mer jordägor än övriga, vilket skapade en jordägokoncentrering och därmed bland annat en 

skiktning av bondeklassen. 

      Öja socken hade 262 jordägare under hela undersökningsperioden, vilkas olika ägor var 

fördelade på 23 olika mantalstorlekar, från den största på 3 3/8 mantal till den minsta på 3/32 

mantal. Efter dessa ”mantalsklasser” är tabellen konstruerad, där grupperna är sammanslagna 

två och två i de åtta lägsta grupperna, medan den överst består av sju sammanslagna 

mantalstorlekar, för att få det hanterbart. Inkonsekvensen i indelningen anses inte påverka 

syftet med tabellen, det vill säga att visa koncentreringen av jordägorna. Den översta klassen 

markerar de största jordägarna och den nedersta de minsta. 
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Tabell 1 : Antalet jordägare i Öja socken fördelat på den mantalsatta jorden 1784, 

1815 och 1840.

Mantal* 1784 1815 1840

3 3/8 – 1 1/8 - 3 4

1 – 7/8 3 - 1

3/4 – 21/32 2 3 -

1/2 – 7/16    11 3 7

3/8 – 1/4 42 40 41

15/64 – 7/32 9 8 7

3/16 – 1/6 19 13 12

5/32 – 1/8 12 7 8

7/64 – 3/32 2 2 2

Antal 100 79 83

Källa: Mantalslängder Öja socken 1784, 1815 och 1840. 

*Läsaren hänvisas till kapitlet ”Terminologi” (s.52) för diskussion kring mantalet.

Studeras förändringarna syns att nämnda expansion av säteriägarna i området blir tydlig 1815, 

för att ytterligare tydliggöras 1840. Endast gruppen med de minsta jordägarna är oförändrad 

över perioden, medan resterande sju grupper minskar i storlek, samtidigt som gruppen med de 

största jordägarna är den enda som ökar.

      Vid närmare granskning konstateras att gruppen med de största jordägarna 1784 ägde 

mellan 7/8 och 1 mantal. En av dessa, ägaren till 7/8 mantal Djuratorp, är jag osäker på, 

eftersom mantalslängden uppvisar bristande information, medan övriga två är säteriägarna på 

Gemla och Gransholm. 

      Ägaren till Gransholm uppköper Djuratorp, och 1815 tar denne tillsammans med ägaren 

till Gemla och Engaholm steget upp till gruppen med de största jordägarna. Samtidigt 

försvinner gruppen med de näst största jordägarna. 

      1840 tillkommer ytterligare två säteriägare, de på Huseby bruk och Bergkvara, i gruppen 

med de största ägarna, medan ägaren på Gemla tar steget ner till gruppen med de näst största 

jordägarna. Den tredje gruppen från toppskiktet räknat, försvinner helt.
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      Utvecklingen fram till 1840 gav således ett övre skikt med stora jordägare på mellan 7/8 -

3 3/8 mantal, sedan ett glapp mellan 3/4 och 21/32 mantal, följt av resterande 94 % av 

jordägarna – som ägde 1/2 mantal eller mindre.

      I övrigt skall kommenteras att den största gruppen jordägare under hela perioden var de 

som innehade mellan 3/8 och 1/4 mantal, och om ytterligare granskning görs syns att mellan 

96 och 93 % (beroende på årtal) av jordbrukarna ägde mindre än 1/2 mantal under hela 

perioden. Intressant är att detta motsvarar 100 % av skattebönderna. En överlägsen 

majoriteten var alltså relativt små jordbrukare, medan ett fåtal var förhållandevis stora 

jordägare.

      Antalet jordägare minskade således under perioden, men det fanns andra grupper som 

istället ökade – de som brukade utan att äga – vilket skall visas i det följande. Tabellen visar 

antalet ägare, arrendatorer och jordbruksenheter på alla jordnaturer under de tre 

undersökningsåren:

Tabell 2: Jordägare, arrendatorer och jordbruksenheter i Öja socken 1784, 1815 och 1840.

1784 1815 1840

Jordägare 100 79 83

Arrendatorer 5 25 24

Jordbr.enheter 106 100 97

Källa: Mantalslängder Öja socken 1784, 1815 och 1840.

Jordägarna sjönk alltså från hundra till sjuttionio mellan 1784 och 1815, medan den sista 

perioden uppvisar en liten ökning till åttiotre ägare. Samtidigt med denna utveckling ökar 

antalet arrendatorer med tjugo stycken mellan 1784 och 1815, men minskade med en till det 

sista undersökningsåret; allt medan antalet jordbruksenheter stadigt sjönk från hundrasex till 

nittiosju under perioden.  

      Ovan har redogjorts för en ökning av adelns jordägande, vilket skall återknytas till 

diskussionen kring ägokoncentreringen. 1784 fanns enligt min undersökning ingen 

jordägande adel i Öja socken, men däremot fanns två säterier. Gemla ägdes av Johana 

Sanderskiöld och Gransholm av Carl Ingerman, vilka förfogade över varsitt mantal frälsejord, 

eller nära 7 % av socknens jord. 

      1815 förändrades läget, och ytterligare två säteriintressenter hade lagt jord under sig i alla 

jordnaturer. Bergkvara säteri i grannsocknen Bergunda ägde 3/4 mantal; Gransholm, under 

den till mellangruppen tillhörande Bergius, ägde 3 3/8 mantal; mellangruppens Kristoffer 

Nilsson på Gemla ägde 1 3/4 mantal; och adelsätten Koskull på Engaholm säteri i Aringsås 
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socken ägde 2 3/4 mantal av Öjas jord. Dessa fyra jordägare hade därmed tillskansat sig cirka 

30 %103 av den sammanlagda jorden, medan återstående 70 % ägdes av resterande sjuttiofem 

jordägare – det vill säga skattebönderna.

      1840 hade ytterligare en säteriägare införskaffat jord i Öja socken, nämligen ägaren av 

Huseby bruk, som innehade 1 1/8 mantal; Bergkvara hade ökat till 1 3/16 mantal; Gransholm, 

som köpts av adelsätten Posse, ökade till 3 3/4 mantal; det enda återstående säteriet 

tillhörande mellangruppen, Gemla, hade tappat till 1 mantal; och även Koskull på Engaholm 

hade tappat till 2 3/8 mantal. Dessa fem jordägare ägde 33 %104 av mantalet i Öja socken, 

medan resterande 67 % ägdes av de återstående sjuttionio skattebönderna.  

6.3 NÄR SKEDDE FÖRÄNDRINGARNA?

Den enda förändring som sker vad gäller jordnaturerna sker mellan 1777 och 1815, nämligen 

att andelen kronojord minskar genom skatteköp, från att ha uppgått till 9 % av den 

sammanlagda jorden, till att uppgå till 4 % av densamma. Förhållandet i frälsejord är konstant 

över perioden.

      Jordägandet fördelat på adel, mellangrupp, kronan och skattebönder uppvisar en gradvis 

förändring över hela perioden, förutom vad gällde kronans jordägande; detta minskar från 9 % 

1784 till 1 % år 1815 och är sedan konstant fram till 1840. Dock, jämförs förhållandena 1784 

och 1840 märks enorma skillnader, framför allt i adelns och mellangruppens jordägande, som 

i det närmaste blev det omvända. Av detta konstateras att något sker 1784 som initierar en 

förändring till förmån för adeln och nackdel för mellangruppen. 

      Mellan 1784 och 1815 inträffade de stora förändringarna vad gäller 

jordägokoncentrationen. Det senare året tillkommer gruppen med de tre största jordägarna, 

samtidigt som tjugoen jordägare från de lägre grupperna försvinner; arrendatorerna som inte 

ägde ökade markant från fem 1784 till tjugofem 1815, för att sedan minska med en till 1840; 

och slutligen minskade jordbruksenheterna tydligast mellan 1784 och 1815, från hundrasex 

till hundra, medan de sjönk med ytterligare tre till år 1840.    

7 DEN KOMPLEXA VERKLIGHETEN: STUDIEANALYS

7.1 UNDERSÖKNINGSOMRÅDET

Öja socken hade vad jag anser vara en bra grogrund för en agrar utveckling, trots att socknen 

de facto uppvisade en viss tröghet i fråga om bland annat skiftesutvecklingen. Befolkningen 

                                                
103 9 % skattejord, 3 % kronojord, 18 % frälsejord
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ökade och nyodlingen var enligt Aronsson omfattande, samtidigt som bönderna var måna om 

sitt självbestämmande. Genom de nya bestämmelserna 1789 och 1809/10 hade de all 

möjlighet att ytterligare påvisa sitt individuella initiativtagande, och fanns ekonomin fanns 

också möjligheten att tillskansa sig större jordägor, framför allt med tanke på att adeln lyste 

med sin frånvaro i socknen. Men verkligheten var mer komplex än så.  

7.2 JORDEN

I föregående kapitel lades koncentrationen på att utan vidare analyser framlägga de fakta som 

uppkommit. I det följande skall dessa fakta istället analyseras i ljuset av den tidigare 

forskningen på området. 

7.2.1 Jordnaturerna och jordägandet 

Vid en omedelbar jämförelse av jordnaturernas utveckling, syns att skattejorden ökade i 

Sverige, medan kronojord och frälsejord minskade. Öja socken genomgick i stort denna 

förväntade förändring, med undantag för frälsejorden. Skattejorden utgjorde 72 % av 

socknens samanlagde ägor 1777, och 1815 hade denna ökat till 77 %, vilket även var 

procentvärdet 1840. Hela ökningen berodde på skatteköp av kronojord, som i sin tur alltså 

minskade, från 9 % av den sammanlagda jorden till 4 %. Vad gäller frälsejorden var den 

konstant 19 % under hela perioden. Alltså inga större överraskningar. 

      Vid studiet av jordägandet blev resultatet mer oväntat, då en i det närmaste omvänd 

utveckling stod att finna i Öja socken jämfört med den av forskningen presenterade. Istället 

för att öka sågs skattebönderna minska sitt jordägande, från 72 % år 1784 till 65 % år 1840, 

vilket också gällde mellangruppen. Deras ägande minskade från 19 % år 1784 till 16 % år 

1815, för att rasa till 3 % år 1840. Kronan följde tendensen i övriga landet och minskade sitt 

jordägande, i detta fall från 9 % år 1784 till 1 % år 1815 och resten av undersökningsperioden. 

Således fanns endast en grupp som ökade under perioden, till skillnad mot utvecklingen i 

Sverige: Adeln. Från att ha lyst med sin frånvaro år 1784, kom de att äga 16 % av mantalet 

1815, och år 1840 var ägandet uppe i 33 %.

      Dock, forskningen utlovade också en utveckling där de med resurser kunde växa i takt 

med att förutsättningarna blev mer gynnsamma. 1789 och 1809/10 gav rättsliga fördelar, och 

hade jordägaren möjligheter att investera skulle frukterna kunna skördas i form av utökad 

verksamhet och större ägor. Läggs härtill den framväxande kapitaliseringen av jordbruket, och 

den hos gemene man (av mig förmodade) inneboende viljan att ständigt vilja ha mer vinst, är 

                                                                                                                                                        
104 12 % skattejord, 3 % kronojord, 18 % frälsejord
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utvecklingen inte särskilt konstig – trots att den var avvikande. Det var ju adeln i området som 

bevisligen hade de bästa ekonomiska förutsättningarna för att lyckas, och det visade de med 

all tydlighet. 

      Vad gäller mellangruppens i det närmaste totala försvinnande som jordägare kan det 

krasst konstateras att deras jordägor försvann till adeln. Varför kan det endast spekuleras 

kring.  

7.2.2 Jordägokoncentreringen

Om igen uppvisar Öja socken en avvikande utveckling i jämförelse med den tidigare 

forskningen på området. Jordägokoncentreringen i Sverige visade att mellangruppen och 

skattebönderna av olika anledningar lyckades tillskansa sig mer än andra under årens lopp, 

vilket utmynnade i en skiktning av bondeklassen. Härav framkom en grupp av bönder som 

ägde mer än andra, och som för att fjärma sig från de andra kallade sig hemmansägare. Dessa 

gjorde tillsammans med mellangruppen framsteg på jordmarknaden, där de till och med skall 

ha köpt frälsejord före det lagstadgades 1789 och 1809/10. Adeln tappade däremot mark 

tillsammans med kronan. 

      Någon sådan mellangrupp eller några sådana skattebönder fanns inte i Öja socken, eller 

adelsmän heller för den delen. De skattebönder som lyckades kvarstår som jordägare, behöll 

också mantalets storlek intakt genom hela undersökningsperioden, medan skattebönderna som 

grupp blev av med jordägor genom att den försvann till adeln. Men framför allt blev 

mellangruppen av med jordägor till adeln, vilket i slutet av perioden innebar att 

mellangruppen från att ha ägt 19 % av mantalet 1784, ägde 3 % 1840, medan adelns mantal 

ökade från 0 till 33 %.       

      Utvecklingen kan delas upp i två delar, där den ena illustreras av ovan redogjorda framfart 

hos adeln, medan den andra visar ett konstant jordägande hos skattebönderna utan större 

förändringar. 1815 blir skattebönderna av med 8 % av sina jordägor och 1840 var siffran uppe 

i 12 %, men hos de återstående skattejordägarna var allt som vanligt, där inga bönder växte på 

bekostnad av någon annan 

      Med risk för upprepning konstateras att även vad gäller jordägokoncentrationen var det 

adeln som i fallet Öja hade bäst ekonomiska förutsättningar för att lyckas, och dessa 

förutsättningar utnyttjade de med besked.  
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7.2.3 Avvikelsen: Ett resultat av metoden?

Som en avslutning på kapital 7.2 vill jag framlägga en tanke som återknyter till diskussionen 

angående kritiken mot den tidigare forskningen. De stora skillnader mellan Öja socken och 

den av forskningen presenterade bilden av Sverige i övrigt, som presenterats ovan, torde vara 

ett utslag av två olika sätt/möjligheter att behandla källmaterialet. Myrdal och hans 

föregångare undersökte ett enormt material, vilket jag förmodar var anledningen till att man i 

huvudsak koncentrerade sig på jordnaturernas förändring, medan min lokalhistoriska studie 

utgick från både jordnaturerna och de faktiska ägarna till dessa. 

7.3 TIDEN

Det har genom föregående kapitel konstaterats att förändringar skedde, men det är också 

relevant att fastställa när dessa skedde, för att kunna dra möjliga slutsatser angående 

betydelsen av omdaningarna i och med Förenings- och säkerhetsakten 1789 och riksdagen 

1809/10. För detta ändamål studeras de olika nedslagen i historien mer ingående. 

7.3.1 Hade 1789 och 1809/10 någon betydelse?

Ett omedelbart svar blir ja, i alla fall om en analys av tiden för förändringarna görs: 

Jordnaturerna genomgick en förändring och det var mellan 1784 och 1815 det skedde; tittar 

man på de enorma omvälvningar som inträffade i jordägandet, mellan framför allt adeln och 

mellangruppen, syns att utvecklingen har tagit sin början före 1815, men efter 1784; också 

jordägokoncentreringen genomgick en stor förändring mellan 1784 och 1815. 

      Jag finner dock ett faktum vara mycket märkligt i det hela, nämligen att adeln 

expanderade och koncentrerade jordägandet till synes med hjälp av bestämmelserna 1789 och 

1809/10; meningen med reformerna var också att bryta mönstren, vilket också skedde, men 

adeln var ju fria att agera utan denna hjälp. Av detta faktum måste svaren på varför 

utvecklingen gick åt andra hållet, än den av forskningen ovan presenterade, sökas på annat 

område. 

7.4 EKONOMIN

Eftersom presentationen av den tidigare forskningen varit inriktad på skatteböndernas och 

mellangruppens utveckling, finner jag genom denna inga direkta svar på adelns expansion i 

området, men genom en diskussion kan möjliga orsaker framläggas. 
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7.4.1 De som hade möjlighet

Om igen skall utvecklingen i korthet läggas fram: För de skattebönder som lyckades hålla 

kvar vid sina jordägor var situationen i det närmaste oförändrad vid en jämförelse mellan 

1777/84 och 1840. De hade således ingen möjlighet att expandera, utan endast hålla kvar vad 

de hade. För vissa skattebönder innebar utvecklingen att de antingen blev av med jordägor 

eller att de blev arrendatorer utan att äga under en adelsman.

      Mellangruppen mötte ett annat öde, som det bara kan spekuleras kring, varför 

diskussionen istället koncentreras till adeln. Som tidigare redan nämnts var det denna grupp 

som hade möjlighet att expandera, och den möjligheten var med största sannolikhet knuten till 

ekonomin. De som hade likvida medel kunde skifta jorden när de ville, de kunde investera i 

teknik, och de kunde införskaffa större jordägor. 

      Vad som redan ventilerats i sin korthet är viljan till ständigt ökad vinst, som en motor i 

den vid tiden framväxande kapitalismen, men till detta skall även läggas att jordpriser och 

möjligheten till frigörande av kapital också började bli verklighet under perioden. Min 

diskussion i teorikapitlet pläderade för en ökad konkurrens i en sådan miljö, vilket skulle 

sporra till ytterligare investeringar och därmed ytterligare vinst, vilket tycks ha varit fallet 

med Öja sockens jordägare. Utvecklingen verkade, som sagt, i en uppåtgående spiralrörelse, 

men det var inte mellangruppen och skattebönderna som expanderade – det var adeln.

7.4.2 Öja socken – en spegelbild av Sverige? 

Om igen finner jag anledning att återknyta till undersökningens metod, och med resultatet av 

denna framlägga en fascinerande tanke: Kanske en undersökning på individnivå av de 

verkliga ägarna till Sveriges jord under tiden, hade visat att Öja socken inte var en avvikelse 

utan istället en spegelbild av Sverige vid tiden?

7.5 RESULTAT

För att tydliggöra det hela skall de till undersökningen ställda frågorna besvaras:

      Ja, en omfördelning av jordnaturerna och jordägandet skedde i Öja socken, medan 

förändringarna tycks kunna spåras till 1789 och 1809/10. Tydliga framgångar kan utan tvekan 

tillskrivas en särskild grupp i samhället – adeln. Och slutligen: Stora skillnader kunde skönjas 

mellan en undersökning med fokus på individnivå och den tidigare forskningens övervägande 

fokus på jordnaturerna.
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8 DEN LOKALA AVVIKELSEN: REFLEKTION

Genom tidigare agrara lokalhistoriska undersökningar i Småland, tillsammans med 

föreliggande studie, har jag ställts inför det faktum att verkligheten i samtliga fall har varit en 

annan än den av forskningen beskrivna. Kanske har jag haft otur/tur att stöta på den 

avvikande lokalen i Sverige, kanske det var andra förutsättningar i Småland, eller är det som 

redan framlagts kanske så att Öja socken inte var en avvikelse…

      Vad var det då som hände i Öja socken? Enligt min övertygelse var det samma anledning 

till adelns expansion i Öja socken som till vilket stort företag som helst i historien: De hade 

kort och gott möjligheten att tillskansa sig mer än andra, vilket de också gjorde.

      

9 SAMMANFATTNING

Från den stora adelsexpansionen efter 1600-talets mitt och kulmen på ett 65 %-igt jordägande 

kring 1660-1680, kom adelns jordägande att nästan halveras till år 1700. Vid denna tid delade 

de jorden jämnt med kronan och skattebönderna. Trots decimeringen av adelns ägor hade de 

kvar det stora privilegiet att ha ensamrätten till skattefrihet genom frälsejorden. I takt med att 

skatterna fixerades, kronojord såldes och överhetens position i samhället ifrågasattes genom 

de frihetstida idealen, kom samhället och jordägandet att förändras ytterligare under 1700-

talet. 

      Hela 1700-talet vittnade om en utveckling där skattebönderna vann mer och mer mark 

tillsammans med den under århundradet uppkomna nya gruppen i samhället, mellangruppen, 

samtidigt som kronan och adeln tappade jordägor. När Gustav III dikterade Förenings- och 

säkerhetsakten 1789, och konstaterade att ”ett lika fritt folk bör äga lika rätt”, innebar detta i 

korthet att alla jordägor utom den yppersta frälsejorden blev fri att äga av vem det än vara 

månde. I denna utvecklings kölvatten tillkom vid riksdagen 1809/10 ytterligare bestämmelser 

i frisläppandet av jorden, denna gång gällande den yppersta frälsejorden, och härmed inleddes 

den period som Christer Winberg något svulstigt kallade ”The Great Age of the Peasants”. 

Denna tid vittnade också om en skiktning av bondeklassen, där ett framgångsrikt övre skikt av 

hemmansägare lyckades koncentrera jordägorna till ett mindre antal större jordbruksenheter. 

Vid slutet av undersökningsperioden kring 1840 innehade skattebönderna och mellangruppen 

56 respektive 13 % av alla mantalsatta jordägor i Sverige, medan adeln och kronan hade 

tappat till 19 respektive 12 %.

      I undersökningssocknen Öja visade sig verkligheten varit en annan. Kronans jordägande

var relativt litet vid periodens början och vid dess slut var det obetydliga 1 %, vilket kanske 
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inte är så förvånande uppgift. Skatteböndernas utveckling däremot, var inte alls som den 

forskningen beskrev, utan perioden för deras del präglades av enhetligt jordägande. Det var 

dock en betydande mängd som blev av med sin jord, men i gruppen i övrigt skedde i stort sett 

ingenting. Genom hela perioden ägde ingen av skattebönderna mer än 1/2 mantal.

      Mellangruppen genomgick i gengäld stora förändringar. De ägde all frälsejord 1784 och 

sammanlagt 19 % av jordägorna i socknen, medan siffran var nere i 3 % år 1840. Adeln 

gjorde den omvända resan: 1784 ägde de ingenting av Öjas jordägor, men år 1840 var siffran 

uppe i 33 % .      

Consummátum est
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10 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

10.1 OTRYCKTA KÄLLOR

LANDSARKIVET I VADSTENA

      HÄRADSSKRIVAREN I KINNEVALDS OCH NORRVIDINGE FÖGDERI

            Mantalslängder Öja socken 

                  1784: protokoll E IV:1

                  1815: protokoll F I:7

                  1840: protokoll F I:25

            Jordeböcker Öja socken 

                  1777-82: protokoll G II a:13 

                  1815: protokoll G II a:18  

LÄNSSTYRELSEN KRONOBERG

      LANTMÄTERIENHETENS ARKIV I VÄXJÖ

            Laga skiftesprotokoll Öja socken      

              Storskifteskarta 1807, Djuratorp by, Öja socken, Kinnevald härad 
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11 TERMINOLOGI

ALLMÄNT FRÄLSE: Frälsegård som inte tillhörde det yppersta frälset (se nedan), men som 

åtnjöt privilegier i form av (i stort sett) skattefrihet och fri diskpositionsrätt över gården (torp, 

hemmanklyvning, etc., etc.). 

FRÄLSEBÖNDER: Bönder som brukade frälsets gårdar. Dessa hade träffat avtal med 

jordägaren, d.v.s. en adelsman, för brukning under en viss tid, och för detta betalade 

frälsebonden ett arrende till adelsmannen. Till detta kom ofta en betalning genom 

”prestation”, d.v.s. naturabetalning, dagsverken, körslor, etc. Dessa hade inte rätt att 

representeras av bondeståndet i riksdagen.  

HEMMAN: Ett hemman skulle bestå av kulturmarkernas olika delar (åker och äng) och i 

utmark (skog, mossar, etc.), samt ha del i byns gemensamma rättigheter. Hemmanet var en 

taxeringsenhet för jordbrukets grundskatter, samtidigt som det var en gård, det vill säga en 

brukningsenhet. Storleken på brukningsenheten mättes i mantal, och det var på mantalet 

grundskatten baserades. 

JORDBRUKSENHET: Varje gård bestod av en eller flera jordbruksenheter. Exempelvis

Häggagården i Tollstorp, Hovmantorp socken, var 1784 på 1 mantal som var uppdelat i sju 

jordbruksenheter. Sex av dessa brukade 1/8 mantal och en brukade 1/4 mantal.

JORDNATUR: Det fanns tre olika jordnaturer, skatte-, frälse- och kronojord. Bönder som 

brukade eller ägde jord på dessa jordnaturer, hade olika rättigheter och skyldigheter beroende 

på vilken jordnatur det var.

JORDÄGARE: En jordägare är den som äger jorden, men detta innebär inte automatiskt att 

jordägaren också har rätt till det som produceras, även om det naturligtvis kan förhålla sig så.

JORDÄGOKONCENTRATION: Vid en sådan tillskansar sig ett antal jordägare större 

jordbruksenheter (se nedan) på bekostnad av övriga jordägare. Detta innebär således att 

somliga av de övriga jordägarna får mindre jordägor.
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KRONOBÖNDER: Bönder som brukade kronans gårdar. Dessa hade träffat avtal med 

jordägaren för brukning under en viss tid, och för detta betalade kronobonden ett arrende. 

Kronobönderna fanns representerade i bondeståndet i riksdagen. 

MANTAL: Detta mått på jordbruksenhetens storlek är något problematiskt och otydligt. 

Mantalet var en enhet för skattebetalning som fastlades under 1500-talet, och de enda 

egentliga korrigeringar som gjordes gällde så kallade förmedlingar, vilka i korthet innebar att 

storleken på skatten reglerades (i övervägande del nedåt) i relation till jordens avkastning och 

storlek. Under århundradenas lopp skedde omarronderingar, nyodlingar, etc., men detta 

påverkade alltså  inte mantalet. Av detta konstateras att mantalen inte återger olika 

arealstorlekar, även om en gård på 2 mtl i regel var arealmässigt större än en gård på 1 mtl. 

      För att ge läsaren en  känsla för hur mantalet fungerade följer ett antal exempel: En gård 

värderas till 1 mantal (mtl), men genomgår vid ett arvskifte en hemmansklyvning, varpå de (i 

detta exempel) två nya gårdarna erhåller skattestorleken 1/2 mtl var. Om någon av dessa två 

gårdar i sin tur genomgår en hemmansklyvning, erhåller de nya gårdarna 1/4 mtl var. Nästa 

steg är 1/8 mtl, 1/16 mtl o.s.v. Vid en förmedling kunde en gård på 1 mtl regleras till ex. 3/4 

förmedlat mantal, vilket i detta fall innebar en skattesänkning på 25 %. Märk väl att exemplen 

är idealfall; verkligheten var ofta mycket mer komplex.   

MELLANGRUPPEN: En grupp i samhället som uppstod kring första decenniet på 1700-talet, 

och bestod till en början av präster, borgare och ofrälse ståndspersoner, men senare även 

storbönder och storgodsägare.

SKATTEBÖNDER: Bönder som brukade egna jordägor och betalade skatt till kronan. Härav 

räknas denna kategori bönder vanligtvis till självägande, trots att innebörden av att äga inte 

riktigt motsvarar dagens användande av termen, men de var i alla fall ägare till sin jord så 

länge skatten betalades till kronan. Skattebönderna representerades av bondeståndet i 

riksdagen. 

SKATTEFRÄLSEBÖNDER: Skattebönder som genom jorddonationerna under 1600-talet 

hamnade under en frälsemans ägor, och som därför betalade skatt (eller arrende/ränta) till 

adelsmannen istället för kronan.   

YPPERLIGT FRÄLSE: Herrgårdar/säterier som åtnjöt total skattefrihet.
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12 BILAGOR

Bilaga diagram 1: Fördelningen av jordägandet i procent 1600-1840, fördelat mellan adel, 
skattefrälse, mellangrupp, kronan och skattebönder.

1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700
Adel 25 26 28 31 33 37 40 43 44 38 33
Skattefrälse - - 3 6 12 23 25 21 17 - -
Kronan 28 28 27 26 25 19 18 20 22 37 35
Skatteb. 47 46 42 37 30 21 17 16 17 25 32

1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800
Adel 33 32 32 31 30 29 28 27 26 25 24
Mellangr. - - 4 4 5 5 5 5 6 7 8
Kronan 35 35 29 29 28 28 28 25 23 22 20
Skatteb. 32 33 35 36 37 38 39 43 45 46 48

Bilaga diagram 2: Fördelningen av jordnaturer i Öja socken i procent 1777, 1815 och 1840 
uppdelat på skatte-, krono, och frälsejord.

1777/84 1815 1840
Skatte 72 77 77
Krono 9 4 4
Frälse 19 19 19

Bilaga diagram 3: Fördelningen av jordägare i procent i Öja socken 1784, 1815 och 1840 
fördelat på skattebönder, kronan, adeln och mellangruppen.

1777/84 1815 1840
Adel - 16 31
Mellangrupp 19 16 3
Kronan 9 1 1
Skattebönder 72 67 65

Bilaga diagram 4: Fördelningen av jordägare i procent i Sverige 1780, 1810 och 1840 
fördelat på skattebönder, kronan, adeln och mellangruppen.

1780 1810 1840
Adel 26 23 19
Mellangrupp 6 11 13
Kronan 23 15 12
Skattebönder 45 51 56


