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Abstract 
 

C-uppsats i historia  

I mitt anletes svett – om 1890 års torpare på Skälby gård 

 

Författare: Ann Norlin  

Handledare: Fabian Persson  

Examinator: Cecilia Trenter  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur bakgrund, ålder, 

familjesituation, arbetskraft, förändring av social ställning och 

flyttningar sett ut för torparna på Skälby gård i Kalmar kring år 

1890. Därtill att, om möjligt, peka på faktorer som lett till 

minskning av antalet torpare på Skälby gård. 

 

Främst kyrkobokföring har legat till grund för undersökningarna. 

Resultatet visar att torparna på Skälby gård år 1890 hade hög 

ålder och var gifta. De hade många barn, varav flera vuxna, som 

stannade hemma som arbetskraft. Torparna hade liknande social 

ställning som sina föräldrar och flyttade inte så långt. Få blev 

arbetare och emigration var relativt vanligt i gruppen. De ser ut att 

ha strävat efter självägande. 

 

Nyckelord: Torp, torpare, arrendator, småbruk, lantarbetare, 

statare 
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Förord 
 

 

Kanske startade mitt torpintresse med barndomens läsning av 

böckerna om Kulla-Gulla
1
, som även om de innehöll en hel del 

romantik skildrade torparlivet utan försköning. Att min farfar var 

torpare och att min far därmed växte upp på ett torp har bidragit 

till att stärka intresset. När sedan samme fader startade en av 

Sveriges första 4H-gårdar på Skälby kungsgård i Kalmar 1971 

och jag själv sedan i olika omgångar sommarjobbade på Skälby, i 

kaffeservering och på parklek, fick jag en särskild relation till 

platsen. Men intresset för just torparna och statarna på Skälby, 

vars existens jag inte ens känt till tidigare, väcktes med en kurs i 

kulturmiljöpedagogik då jag gjorde ett projektarbete kring gårdens 

historia. Det gav mersmak och ledde till att jag gick en 

sommarkurs i torparkeologi och när det var dags för B-uppsats i 

historia valde jag att titta på antalet torpare respektive statare på 

Skälby och att studera om torparna, i den mån de försvann, 

ersattes av statare åren 1850 – 1930. När uppsatsen var färdig 

återstod så mycket mer att undersöka. Nu fortsätter arbetet… 

 

 

 

                                                   

 
1 Sandwall-Bergström, Martha. 1945-1951. Bokserien om Kulla-Gulla. 
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1 Introduktion 
 

 

…Ljung är 67 år gammal och numera sjuklig. Han är 

varaktigt oförmögen att genom arbete förskaffa sig någon 

inkomst, varför han nu blir berättigad till 

understödspension. Hans hustru är däremot ung och han 

har med henne sex barn, varav fem minderåriga. Familjen 

lever under brydsamma ekonomiska förhållanden. 

På grund av Ljungs ålder och sjukdom kan någon 

förnyelse av arrendeavtalet givetvis icke ifrågakomma… 

…Makarna Ljung hava framfört önskemål om att tills 

vidare få kvarbo i det lilla boningshuset, vilket ännu är 

fullt beboeligt… 

… hyresbeloppet bestämmes till 15 kronor per månad…2 

3 

 

Så kunde det vara när en före detta torpares tid på Skälby gård, i 

Kalmar, år 1937 gick mot sitt slut. Just den här mannen hade haft 

sin utkomst och bott på samma torp, på Skälby, många år, först 

som torpare, sedan som torparrendator. Före honom på torpet 

fanns hans första hustru, med sin första man och dennes far, som 

kom till gården som torpare redan år 1843. Det är ett exempel på 

levnadsöden bland torparna på Skälby gård i Kalmar, vilka 

kommer att behandlas i uppsatsen. 

                                                   

 
2 Utdrag ur protokoll, Drätselkammarens i Kalmar sammanträde 
den 8 mars 1937. Kommunarkivet, Kalmar. Kalmar stad 
Drätselkammarens fastighetsutskott fastighetsdossiéer 1931-
1969, Skälby gård F1:61. 
3 Femton kr 1937 motsvarar drygt fyrahundra kr i 2010 års penningvärde. 
http://www.myntkabinettet.se/web/rakna_ut_penningvardet.aspx. 
Hämtad 2013-01-05. 
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1.1 Begrepp 
 

För den fortsatta läsningen är det nödvändigt att redan här 

klargöra betydelsen och uppsatsens fortsatta användning av vissa 

begrepp. 

 

Torp är en bebyggelsebenämning som betytt olika saker genom 

tiderna. Under medeltiden var det en gård som på byns utmark 

avskilts som en självständig enhet.  På 1500-talet kallades 

enstaka, avsides belägna nybyggen på allmänningen för torp.  

Senare kom det även att betyda mindre, inte skattlagd, 

jordbrukslägenhet, vanligen på enskild mark, som man låtit 

brukas mot dagsverken eller annat som tjänade markägaren. 

Torpet blev ett sätt att avlöna arbetskraft på större gårdar och 

gods. Beroende på inriktningen på arbetet och sättet på vilket man 

betalade arrendet förekommer olika benämningar, som fiskartorp, 

kolartorp, kronotorp, stattorp, soldattorp, båtsmanstorp och 

ryttartorp.
4
 

 

Det svenska jordbrukets historia, Jordbruket i industrisamhället 

beskriver torparna som en sorts arrendatorer och lantarbetare vars 

nyttjanderätt av marken var villkorad. Man hade ofta nyttjanderätt 

på obestämd tid och mot dagsverken, att man levererade 

produkter, eller betalade på annat sätt för torpet, oftast reglerat i 

kontrakt. Markägaren kunde dock, med kort varsel, begära 

dagsverken, utöver det. Det kunde bli sex dagsverken per vecka. 

                                                   

 
4
 torp. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/torp/329648, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-16. 
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Ibland löstes det genom att man hade eget tjänstefolk eller med 

äldre och yngre generationers insatser.
5
 

 

Valter Elgeskog skriver i boken Svensk torpbebyggelse från 1500-

talet till laga skiftet om att Per Brahe gav råd gällande upptagande 

av torp i sin Oeconomia på 1600-talet. Det handlade om nyodling 

där man kunde placera en torpare.
6
 Henrik Svensson menar i 

Gatehus och gatehusfolk i skånska godsmiljöer, att ordet torp 

fanns under sen vikingatid och tidig medeltid med betydelsen 

stängsel, inhägnad som vi kan jämföra med latinets trabs som 

betyder bjälke. Således inhägnat område, på betsmark. Därifrån 

kom det att betyda nybygge.
7
 Skillnaden mellan torp och andra 

upplåtelser är inte alltid så lätt att se. I en del landsdelar är det 

språkskillnader som gör det. Mellan torp och backstuga har 

gränsen ett tunnland använts. En definition av torp är ”en icke 

mantalssatt jordbruksenhet på annans mark om en areal större än 

ett tunnland, för vilken innehavaren har att erlägga arrende i 

pengar och/eller fullgöra dagsverken eller andra 

naturaprestationer genom markägaren”
8
  

 

Torpet hade en bostadsdel, som oftast var en enkelstuga med en 

förstuga, ett större rum och en liten kammare. Därtill fanns fähus 

                                                   

 
5 Morell, Mats 2001, 31. Det svenska jordbrukets historia Bd 4, Jordbruket i 
industrisamhället: 1870-1945. Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbetet 
med Nordiska museet och Stift. Lagersberg.   
6 Elgeskog, Valter. 1945, 33. Svensk torpbebyggelse från 1500-talet till laga 
skiftet: en agrarhistorisk studie. Stockholm. LT.  
7 Svensson, Henrik.2002, 179. Gatehusens lokalisering i det agrara landskapet. 
I Gatehus och gatehusfolk i skånska godsmiljöer, red. Lundh, Christer & 
Sundberg, Kerstin. Lund: Nordic Academic Press. 
8 Svensson 2002, 185-196.  
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för en oxe eller ko, höns och får och en lada som kunde vara 

sammanbyggd med fähuset. Ofta fanns också en jordkällare och 

bodar, eventuellt ett svinhus, fruktträd, potatisland, odlingsyta för 

att täcka behovet för hushållet. Ofta låg torpet i utkanten av 

gårdens ägor eller på utmarker. Små åkertegar, ängsmark och 

betesmark ingick.
9
 

 

Torparnas ställning var något mitt emellan arrendatorer som 

betalade sitt arrende i pengar och backstugusittare som levde av 

tillfälliga arbeten med naturabetalning.
10

 Ett annat begrepp som 

används i uppsatsen är småbruk. Nils Edling definierar begreppet 

som ett familjejordbruk som man skötte utan att behöva leja 

arbetskraft.
11

 Statare var gifta jordbruksarbetare anställda på 

årsbasis. De fick främst naturalön och en mindre del kontanter. 

Statsystemet fanns från 1700-talet, men fick störst betydelse under 

andra halvan av artonhundratalet.
12

 

 

Ordet lantarbetare betecknar en person som är anställd inom 

lantbruk eller liknande. 13 

 

                                                   

 
9 Lagerqvist, Maja. 2011, 14-15 . Torpens transformationer: materialitet, 
representation och praktik från år 1850-2010. Stockholm: kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet. 
10 torp. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/torp/329648, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-16. 
11

 Edling, Nils. 1996. Det fosterländska hemmet: egnahemspolitik, småbruk 
och hemideologi kring sekelskiftet 1900  Stockholm: Carlsson. 
12

 Germundsson, Tomas. 1993. Landsbygdens egnahem: egnahemsrörelsen, 
småbruket och landskapet i sydsvenskt perspektiv Lund: Lund Univ. Press. 
13

 lantarbetare. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/lantarbetare, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-15. 
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1.2 Bakgrund 
 

Uppsatsen, Torparna och statarna på Skälby, 1850-1930
14

 

behandlade lantarbetarna på Skälby gård i Kalmar. Syftet med 

uppsaten var att se om tesen att torparsystemet försvann till 

förmån för statarsystemet som Lars Olsson hävdat i boken 

Säbyholmarna,
15

 håller även för Skälby, men även att se när 

skiftet i så fall genomfördes. Den svarar på frågorna hur många 

torpare respektive statare som fanns på Skälby gård under 

perioden 1850 till 1930 och om statare ersatt torpare som 

arbetskraft på Skälby gård under perioden. Uppsatsen visar även 

hur utvecklingen av torpar- och statarsystemen såg ut på Skälby 

gård i jämförelse med de för gården Säbyholm i Skåne vid samma 

tid. 

  

För undersökningen användes kyrkobokföring och folkräkningar 

som källor.  Resultatet visar att antalet torpare minskade från 

1850-talet fram till 1930 samtidigt som statarna ökade på Skälby. 

Utvecklingen liknar de på gården Säbyholm i Skåne, men den 

gick inte lika snabbt. Torparssystemet försvann från Skälby gård, 

först på nittonhundratalet. Under åren 1910-1920 förändrades det 

som mest och år1930 fanns inte någon, som var folkbokförd som 

torpare, kvar på Skälby. När det gäller Säbyholm hade det skett 

redan 1880. På Skälby var det högsta antalet torpare femton. Det 

                                                   
 
14 Norlin, Ann. Torpare och statare på Skälby 1850-1930. Opublicerad uppsats 
vårterminen 2012. Linnéuniversitetet. 
15 Olsson, Lars & Eriksson, Jonna (red). 2002. Säbyholmarna: om arbetsfolk och 
facklig organisering på Säbyholms gård, 1850-1945. Landskrona: 
Arbetarrörelsens arkiv.   
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var undersökningsåren1850 och 1860. När alla torpare var borta 

1930 var statarna femton till antalet. Det var då de var som flest. 

Tillsammans utgjorde de två grupperna ungefär samma antal 

lantarbetare genom hela perioden. Flera familjer, både bland 

torpare och bland statare, var kvar under lång tid på gården. Av 

torparfamiljerna fanns de som var kvar i generationer i 50 år och 

mer. Källorna kunde berätta om dem och om andra livsöden på 

Skälby gård. Statarna ersatte torparna som arbetskraft på Skälby, 

liksom på Säbyholm i Skåne, men skeendet var inte lika tydligt 

och snabbt.
16

  

 

Antal torpare och statare på Skälby 1850-1930. 

 

Norlin, 2012, 16. Källa: Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, 
SE/VALA/00174. Kalmar kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, 
SCB, utdrag ur husförhörslängder och församlingsböcker för Kalmar 
landsförsamling 1880-1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, 
Kalmar Län. Hämtat genom Riksarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation). 

 

 

 

                                                   

 
16 Norlin, 2012, 23. 
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Uppsatsarbetet väckte nya frågor gällande människorna bakom 

siffrorna. Vid författandet användes en bland annat en avhandling 

i kulturgeografi, Maja Lagerqvists Torpens transformationer: 

materialitet, representation och praktik från år 1850-2010. 

Hon skriver att det var stora skillnader mellan torpare. En del 

hade till exempel tjänstefolk. Arrendet kunde se olika ut. 

Det finns olika teorier om vad som hände med torpen och det var 

naturligtvis också olika både när, hur och på vems initiativ 

förändringarna skedde.  Lagerqvist skriver också om 

förhållandena på torpen när det gäller ekonomibyggnader, 

djurhållnings- och odlingsmöjligheter, storlek, var de låg i 

förhållande till huvudgården med mera.
17

 Tanken att fortsatt sätta 

fokus på gruppen torpare på Skälby gård väcktes. Frågor som dök 

upp var vid vilken ålder man rekryterades som torpare, varifrån 

och från vilken social bakgrund, hur länge man stannade, vad som 

hände torparnas barn med mera. Den här uppsatsen skulle kunna 

ge svar på är hur det i något eller några av dessa, eller liknande 

avseenden var just när det gällde torparna på Skälby gård. 

 

1.3 Samhället runt torparna 
 

För att få en liten bild av samhället runt om torparna på Skälby 

gård följer några exempel på vad som hände de här åren. 

I Sverige öppnades Göta kanal 1832 och på 1850-talet startas 

järnvägsbyggande i stor omfattning. Alfred Nobel får på 1860-

talet patent på dynamit och Sveriges första strejk genomförs i 

Sundsvall 1879. Åren 1840 till 1930 utvandrar över en miljon 

                                                   

 
17 Lagerqvist. 2011. 
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svenskar till Amerika, det Socialdemokratiska Arbetarpartiet 

grundas 1889 och allmän värnplikt införs 1901. År 1909 utbryter 

”Storstrejken” som påverkar den svenska industrin. Per Albin 

Hansson använder termen ”folkhemmet” 1928 och i Ådalen 

öppnar militär eld mot demonstranter.
18

 

 

Från mitten av 1800-talet och fram till första världskriget 

utvandrade över en miljon svenskar. Det gick i vågor. Forskare 

har hävdat att ekonomiska förändringar på landsbygden orsakade 

utvandringen. Den var också som störst då Sverige 1867-1869 

hade hungersnöd och vid jordbrukskrisen under 1880-talet och 

början av 1890-talet. Forskning har sett utvandringen från 

städerna som en andra etapp efter att man flyttat från landsbygden 

och dit. I Kalmar län hade Öland störst utvandring. De socknar 

som låg närmast Kalmar hade liten utvandring. Staden kan ha 

lockat mer än att bege sig utomlands. Fram till mitten av 1880-

talet var utvandringen från Kalmar liten Åren 1887-1889 och 

1891-1893 emigrerade omkring etthundratrettio kalmarbor 

årligen. Troligen var det fler än statistiken säger.
19

 

 

I Kalmar, som vid mitten av 1800-talet var Sveriges sjunde största 

stad var man ganska sen med industrialiseringen, som dessutom 

var relativt svag.
20

 Befolkningen ökade från 4800 invånare år 

                                                   
 
18

 Marx, Christoph. 2011, 129. Världshistoriens tidslinjer Stockholm, Norstedt. 
19

 Collmo, Arne, Wellton, Lars,  
Hammarström, Ingrid. 1984, 101-102. Kalmar stads historia. 3, Från 1700-
talets stad till det moderna Kalmar Kalmar. Kulturnämnden. 
20 Kalmar. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/kalmar/219994, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-13. 

http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Collmo,%20Arne,&searchCode=NAME&searchType=4
http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Collmo,%20Arne,&searchCode=NAME&searchType=4
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1820 till 15 500 boende i staden år 1910. Ökningen motsvarade 

dock inte den i övriga delar av landet. År 1910 var Kalmar nere på 

nittonde plats bland Sveriges städer.
21

 Sjöfart, handel och tjänster 

hade betydelse. År 1874 öppnades järnvägen Kalmar–Emmaboda 

och man hade sedan 1679 ett skeppsvarv. Kalmar ångkvarn 

uppfördes 1881
22

, Kalmar verkstad kom till 1902
23

och en 

chokladfabrik startade 1903
24

sin verksamhet. Ett annat exempel är 

Gustafsbergs tändsticksfabrik som fanns från 1858 från och till i 

olika former in på 1910-talet.
25

 Nya företag som etablerades i 

Kalmar mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Svea 

havregrynskvarn och Nygärde tegelfabrik, ett ångbageri, en 

mineralvattenfabrik, bryggeriet Nordstjernan och 

Margarinfabriken Svea.
26

 

 

När det gäller flyttningar till och från Kalmar län utanför 

närområdet var det obetydligt. Madesjö, Torsås, Högsby och 

Ålem var folkrika socknar i länet. Madesjö och Torsås var lika 

stora som Kalmar stad. Av födelseorterna för Kalmars befolkning 

                                                   

 
21 Collmo, Wellton,&  
Hammarström. 1984., 95-96. 
22

 Kalmar. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/kalmar/219994, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-13. 
23

 Kalmar Verkstad AB. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kalmar-verkstad-ab, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-13. 
24 Candelia AB. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/candelia-ab, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-13. 
25 Kalmar lexikon. Tändsticksfabriker. 
http://kalmarlexikon.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1495
&Itemid=43, hämtad 2012-11-13. 
26 Johnsson, Barbro. red. 1998. Kalmar län: meddelande från Kalmar läns 
hembygdsförbund och Stiftelsen Kalmar läns museum. Årg. 82, "Så var det på 
min tid”: länsbor minns: beredskapen, skolan och hur vi levde. Kalmar: Kalmar 
läns museum. 

http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Collmo,%20Arne,&searchCode=NAME&searchType=4
http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Collmo,%20Arne,&searchCode=NAME&searchType=4
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1880 stod Kalmar med närområde för mer än 75 procent medan 

drygt 7 procent kom från övriga delar av länet. Grannlänen stod 

för knappt 7 procent och riket i övrigt för nära 6 procent. 

Socknarna Ljungby och Madesjö är främst representerade. 

Kommunikationerna, som järnvägen kan ha spelat roll för 

flyttningarna.
27

 

 

1.4 Skälby gård  
 

Skälby gård, är belägen någon kilometer norr om Kalmar 

centrum. Gården, med mycket gamla anor, fanns från början som 

en by om fyra gårdar som på medeltiden blev klostergods. Gustav 

Vasa drog in gårdarna och de slogs samman till ett 

”ladugårdsgods” under Kalmar slott. Genom århundrandena fram 

till slutet av artonhundratalet bodde ståthållare och 

landshövdingar och en tid en friherre, på Skälby gård. Tidigt 

fanns där ett stort antal torp, en smedja och troligen ett tegelbruk. 

När domänverket tog över arrenderade man ut gården. Axel Le 

Grand var arrendator från 1890-talet till 1929. Gården köptes 

1933 av Kalmar stad. När arrendet upphörde 1965 styckades mark 

av till bostadshus, industrier och så småningom för byggandet av 

anslutningar till Ölandsbron. Nuvarande mangårdsbyggnad är från 

1785 och flyglarna byggdes 1839.
28

 Manne Borgwall återger i 

boken Kalmar i minnets skimmer, en gammal torpares berättelse 

om tiden på Skälby gård från 1876 till 1930-talet. Han berättar om 

                                                   
 
27 Collmo, Wellton & Hammarström. 1984, 103-105. 
28 Kalmar lexikon, Skälby kungsgård. 
http://kalmarlexikon.se/index.php/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=1481&Itemid=43Kalmar lexikon (BB, Skälby kungsgård, 2009). Läst 
2012-11-13. 

http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Collmo,%20Arne,&searchCode=NAME&searchType=4
http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Collmo,%20Arne,&searchCode=NAME&searchType=4
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vardagen som han beskriver som trist och om att lantarbetarna 

organiserade sig och fick bättre villkor. Fadern var torpare på 

Skälby i 46 år och själv hade han sin utkomst där i 47 år. Enligt 

vad han berättade fanns år 1949 endast elva av de fjorton torp han 

mindes kvar. Han sa sig också vara en av de första som gick med i 

den då nybildade ”lantarbetareföreningen”. Torparen, Herman 

Karlsson, fanns kvar i tjänst på Skälby till 1933, då han av 

åldersskäl slutade och flyttade. För torpet, som hade 10 tunnland 

jord, skulle tre dagsverken i veckan göras på herrgården. Till detta 

kom 60 ”fruntimmersdagsverken” som skulle göras under 

skördetiden.
29

 En annan person som berättat, då om en tid lite 

längre fram och ur ett annat perspektiv är arrendatorsdottern Gitta 

Magnell som föddes på gården på 1930-talet. Hon har i sin bok 

Skälby kungsgård - en barndomsberättelse, skrivit om de som 

arbetade där, som hon beskriver som ”lantarbetare”. Hon berättar 

om skillnader i levnadsstandard och berättar att några familjer 

hade bott och arbetat på gården i generationer. År 1952 hade 

gården 380 tunnland åker och 100 tunnland betesmark.
30

 

                                                   
 
29 Borgwall, Manne. 1954. Kalmar i minnets skimmer. Kalmar: Appeltoffts 
bokhandel. 
30 Magnell, Gitta. 2011. Skälby kungsgård: en barndomsberättelse. Stockholm: 
Sivart. 



 

16 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att, med hjälp av källor rörande 

förhållandena för torparna som fanns på Skälby gård år 1890, 

jämföra slutsatser från tidigare forskning gällande bakgrund, 

ålder, familjesituation, arbetskraft, förändring av social ställning 

och flyttningar för torpare kring förra sekelskiftet med 

förhållandena för torparna på Skälby gård. Dessutom, om möjligt, 

att se vilka faktorer som kan ha påverkat minskningen av antalet 

torp just på Skälby gård. 

 

1.6 Frågeställningar 
 

 

- Varifrån kom torparna som fanns på Skälby gård år 1890? 

- Vilken ålder hade torparna på Skälby gård år 1890? 

- Hur såg familjesituationen ut för torparna som fanns på 

Skälby gård 1890? 

- Vilken arbetskraft användes för att sköta torpet och 

dagsverken för jordägaren? 

- Till vad och vart flyttade torparna som fanns på Skälby 

gård 1890? 

 

1.7 Metod 
 

Litteratur har studerats för att söka förklaringar till begrepp och 

uppgifter om torpens historia. Tidigare forskning kring torparnas 

förhållanden och bakgrund har också använts.  
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För att hitta uppgifterna om torparna på Skälby gård och deras 

familjer har folkräkningar, husförhörslängder och 

församlingsböcker för åren 1821 till 1931 använts. Uppgifterna 

från folkräkningar har jämförts och komplettats med dem i 

husförhörslängden eller församlingsboken från samma tid. För en 

del år var husförhörslängderna enda underlaget. Uppgifterna är 

hämtade genom SVAR (Svensk arkivinformation). 

 

Länsmuseets arkiv har besökts, liksom Kommunarkivet där 

dokument från 1930 och fram till den siste arrendatorn lämnade 

Skälby på 1960-talet studerades. Det handlar om fastigheterna 

(kartor, ritningar med mera) och arrendeavtal för torpare i första 

hand. Där återfinns också information om torpare som finns i 

materialet från kyrkböckerna. Dessutom inventerades 

Folkrörelsearkivets lokala samlingar för Svenska 

lantarbetarförbundet.  

 

I något fall har det inte gått att finna det som sökts. Då uppgiften 

är osäker, står det minst framför det säkra antalet. De uppgifter 

som saknas eller är osäkra avser, faderns yrke för sex av de 

tjugonio ”huvudpersonerna” i undersökningen. 

 

I ett fall är det något osäkert vilket år torparen kom till sitt torp på 

Skälby och i ett annat när torparen slutade. Då har det tidigaste 

respektive senast säkra året räknats. 
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Ibland är resultat uttryckt i procent. Med ett så litet underlag kan 

det vara vanskligt, men det har gjorts för att kunna jämföra med 

tidigare undersökningar. Antalet är också angivet. 

 

1.8 Avgränsningar 
 

Det inskannade materialet från folkräkningar och kyrkobokföring 

som finns i databasen SVAR sträcker sig över åren 1821-1931. 

Torparna som fanns på Skälby år 1890 valdes som utgångspunkt 

eftersom det skulle vara möjligt att söka både bakåt och framåt i 

materialet för att hitta uppgifter om torparna.  

 

Undersökningen utgår från dem som fanns under yrket torpare i 

Kalmar landsförsamling och på Skälby gård det året. Det är 

fjorton män och en kvinna. Först in på 1900-talet används 

begreppet arrendator om en del av torparna, varför 

utgångspunkten varit att det 1890 uteslutande rör sig om 

dagsverkstorpare. 

 

Uppgifterna kring torparnas barn är inte lika noggrant undersökta. 

Det som här redovisas är det som kommer fram när man tittar på 

familjerna. Endast i något fall har den enskilda personen i nästa 

generation undersökts särskilt. 
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2 Tidigare forskning om torpare 
 
 

En avhandling av Gustaf Utterström, omfattande i det närmaste 

niohundra sidor (utan innehållsförteckning) gavs ut 1957. Den 

heter Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på 

landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. Här finns 

uppgifter om folkmängd, jordfördelning, regionala olikheter, 

strukturomvandlingar, produktionsbestämmande faktorer och dess 

betydelse för människors försörjning och sysselsättning. 

Dessutom behandlar den lagstiftning, metoder, skiften, 

kapitalförsörjning, organisation, utbildning, arbetskraft och 

lönesystem. Den beskriver torpsystemet som en möjlighet att dra 

sig fram med hjälp av sin jordbit, sina kreatur, rätt till bete och 

ved med mera. Potatisodling nämns som underlättande.
31

 Men 

även om torparens åkerbruk var litet behövde han lika många hus 

som jordägaren, även om de var mindre. En lanthushållare 

Brauner menade att med dagsverken att utföra, utan häst och 

förmögenhet blev både åker och hus misskötta.
32

 

 

Boken Torpens arkeologi berättar om utgrävningar av lämningar 

efter torpen och vad de säger oss om hur man levde.
33

 

Det har blivit vanligare att göra den här typen av arkeologiska 

undersökningar. Sedan tidigare vet vi att torparen var brukaren av 

                                                   
 
31

 Utterström, Gustaf. 1957, 728. Jordbrukets arbetare: levnadsvillkor och 
arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. D. 1. 
Stockholm: Tiden. 
32 Utterström 1957, 788-789. 
33 Welinder, Stig. 2007, 9. Torpens arkeologi. Stockholm. 

http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Utterstr%C3%B6m,%20Gustaf,&searchCode=NAME&searchType=4
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ett torp, en jord- eller skogsbrukare som också kunde vara 

specialiserad inom andra yrken som snickare, fiskare eller kolare.  

Det som inte står omtalat i kyrkobokföringen kan vi få veta vid 

arkeologiska undersökningar, då vi kan hitta rester efter 

skomakeri till exempel. Det kunde vara stora skillnader mellan 

torpare. En del hade tjänstefolk och stora ytor att odla medan 

andra var mycket fattiga.
34

 

 

I avhandlingen Öppna och slutna rum skriver Henrik Svensson 

om husmän, bönder och gods på den skånska landsbygden under 

1800-talets första hälft. Det såg olika ut i landet och avhandlingen 

behandlar en tid före den som är aktuell i den här undersökningen. 

Även om den del av Småland som uppsatsen handlar om är 

slättland och Skälby är en större gård, med motsvarigheter i Skåne 

är det ändå svårt att hitta användning av resultaten. Avhandlingen 

behandlar andra frågor. De ”gatehus” man hade i Skåne är inte 

heller med säkerhet detsamma som torpen i Småland.
35

 Däremot 

har det i Svenssons Gatehusens lokalisering i det agrara 

landskapet återfunnits användbart material.
36

 

 

Emigrationsutredningen var en offentlig utredning gällande 

emigrationen från Sverige som genomfördes år 1907–13. Man 

hävdade från jordbrukarhåll att emigrationen tog arbetskraft från 

jordbruket.  Utredningen innehöll tjugo bilagor, med statistiska 

                                                   
 
34 Lagerqvist, 2011, 14-15. 
35

 Svensson, Henrik. 2005. Öppna och slutna rum: enskiftet och de utsattas 
geografi. Lund: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds 
universitet. 
36 Svensson 2002, 187. 
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utredningar och utlåtanden av ett flertal författare. Den är en källa 

för upplysningar om statistiska, sociala och ekonomiska 

förhållanden i den tidens Sverige. Både i betänkande och bilagor 

fick jordbruket stor plats. Man menade att de minskande 

befolkningssiffrorna för landsbygden var en följd av att ekonomin 

stagnerat för jordbruket.  Att utvandringen ändå inte blivit större 

skulle berott på industrins snabba framsteg.  Men eftersom 

jordbruket inte hängt med i utvecklingen kunde man inte försörja 

sin befolkning. Det ansågs vara jordbrukarnas eget fel och att de 

som arbetsgivare behövde förbättra bostadsförhållanden och andra 

villkor för sina anställda.  

 

Utredningen fick nu inte så stort inflytande eftersom första 

världskriget kom emellan. Emigrationen stannade av och när 

kriget var slut såg den sociala situationen annorlunda ut.
37

 

 

Här kommer uppgifterna från emigrationsutredningen främst att 

behandlas genom att senare forskare använt dem i sitt arbete. 

Emigrantutredningen är ett viktigt tidsdokument som behandlar 

frågeställningarna utifrån den tidens perspektiv. Bilaga IX, Den 

jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751-1900. Statistisk-

demografisk studie på grundval af de svenska yrkesräkningarna 

och bilaga XI, Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna. 

Översikt af deras uppkomst, tillväxt och aftagande med särskild 

                                                   

 
37Emigrationsutredningen. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/emigrationsutredningen, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-14.  
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hänsyn till torparklassens undergräfvande av Nils Wohlin, 1909 

är de delar som är aktuella när det gäller torparna.
38

  

 

Folkökning och proletarisering. Kring den sociala 

strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara 

revolutionen är en avhandling av Christer Winberg innehållande 

ett antal hypoteser med svar gällande skillnaden mellan bönder 

och obesuttna kring år 1810. Det gäller det han kallar 

familjebildning och äktenskaplig reproduktion, folkökning, 

nyodling och proletarisering samt regionala skillnader. 

 

Bland hypoteserna är de gällande giftermålsfrekvens, 

barndödlighet, hemmavarande barn, tjänstefolk, familjestruktur 

och rekrytering relevanta för den här uppsatsen. Ett resultat gäller 

antalet barn, av hundra födda, som avlidit under första 

levnadsåret. Åren 1856-1860 är siffran ca femton, både för Dala 

församling och hela Sverige.
39

  

 

Hushållsstorleken för torparhushåll i Dala år 1850 var 4,5 person 

varav mindre än en halv procent var tjänstefolk, 16 procent barn 

över 15 år och 38 procent barn under 15 år. 
40

 Storleken på ett 

jordbrukarhushåll varierade utifrån var i livscykeln man befann 

                                                   

 
38

 Emigrationsutredningen, Wohlin Nils. 1908. Emigrationsutredningen. Bil. 11, 
Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna: öfversikt af deras uppkomst, 
tillväxt och aftagande med särskild hänsyn till torparklassens undergräfvande 
Stockholm : Nordiska bokh.  
39 Winberg, Christer. 1977, 103.Folkökning och proletarisering: kring den 
sociala strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara 
revolutionen. Lund: Cavefors 
40 Winberg. 1977, 198.  

http://lnu.sub.su.se/vwebv/search?searchArg=Emigrationsutredningen&searchCode=NAME&searchType=4
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sig, men också beroende på hur stor brukningsenheten var skriver 

Mats Morell. Torparhushållen i en undersökning gällande 

Sörmland omfattade ett torparhushåll 5-6 personer. Ju mer jämnt 

fördelat behovet av arbetskraft var under året, desto större var 

hushållet.
41

 

 

Gifta par var den dominerande familjetypen. I 48 av de 51 

torparhushållen fanns gifta par. Ett av dem bestod av två gifta par, 

ett annat av ett gift par som levde med en förälder. Övriga tre 

hushåll bestod av änklingar, i två fall och i det tredje av en ogift 

man.
42

 ”Hushållsföreståndarens” genomsnittsålder var bland 

torpare i Dala år 1850, 44,4 år.
43

 

 

Av torparna hade 40 procent samma ställning som föräldrarna, 40 

aningen över och 20 procent hade mer tydligt förbättrat sin 

ställning. Bland de 47 torparhustrurna var det 16 som var barn till 

bönder, 2 till arrendebönder, 16 till torpare eller hantverkare, 11 

till soldater och 2 som hade okänd härkomst. Av de 51 torparna 

var det 1 som var son till en kronoskogsvaktare, 19 till bönder, 4 

till arrendebönder, 15 till torpare eller hantverkare, 11 till soldater 

och en till en obestämt obesutten.
44

 

 

Britt Liljewall skriver om ”arbete och försörjning på småbruk runt 

sekelskiftet 1900”. Hon använder memoarer som källor och 

kommer fram till att gränserna mellan bönder och arbetargrupper 
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42 Winberg 1977, 105. 
43 Winberg 1977,200. 
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kring sekelskiftet var perforerad. Lindwall menar att det fanns 

drag i försörjningsmönster, arbetserfarenheter, socialisering och 

framtidsval som stämde i flera grupper och att var tyngdpunkten 

fanns varierade med hushållet. Hon ser en social rörlighet mellan 

gruppen bönder och arbetarklass genom småbruk och 

småbrukaridentitet. Studien följer tio småbrukare över 

generationerna. Lika många som hade rötter i en jordägande 

grupp hade rötter bland obesuttna och framåt i tiden hamnade fyra 

i småbrukarrollen, en blev hemmansägare, en arbetare och fyra 

skaffade, genom utbildning andra yrken utanför jordbruket.  

Hon tycker sig även se att kvinnornas familjebakgrund och 

värderingar verkar ha haft en avgörande betydelse för hur familjen 

levde och barnens framtid och att begreppet ”småbrukare” verkar 

ha varit viktigt. Det var ett ord som kring sekelskiftet fick en 

positiv laddning. Torpare, nybyggare, egnahemsägare kunde 

precis som hemmansägaren kalla sig bönder eller, ännu hellre, 

småbrukare.
45

 

 

I boken Alla de dagar som är livet finns material ur en torpares 

dagbok. Familjen, torpet, dagsverksarbetet, kontraktet, det egna 

jordbruket, sjukdom, binäringar och det ömsesidiga beroendet för 

torpare och jordägare behandlas.
46

 I Kalle Bäcks Början till slutet 

Finns också exempel på en torparfamiljs öde. Författaren kommer 

                                                   
 
45

 Liljewall, Britt. 1998, 57-70. Småbrukarnas självskrivna historier I 
Småjordbrukets tid: småbruk och egnahem under de senaste hundra åren red. 
Nils Edling. Uppsala: Swedish Science Press. 
46

 Myrdal, Jannke. red. 1991, 55-67  Alla de dagar som är livet: 
bondedagböcker om arbete, resor och umgänge under 1800-talet. Stockholm: 
Nordiska museet. 
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fram till att det är laga skiftet som är orsaken till att familjen, 

liksom så många andra torpare inte hade möjligheter att fortsätta, 

eftersom bönderna då flyttade ut från byarna med sina gårdar och 

behövde marken för nyodling. För de större gårdarnas och 

godsens torpare var situationen en annan.
47

 Men den önskan att få 

vara sin egen, som beskrivs hos torparen i boken hade möjligen 

känts igen oavsett var i Sverige vi skulle tittat. 

 

Olle Sjösäter har i en undersökning omfattande 400 torpare i 

Blekinge angett andelen torpare eller torparsöner som köpt 

nyavstyckade jordbruksfastigheter 1870-1899 till så många som 

hälften av köparna. Han skriver att torpare, som haft råd i första 

hand har friköpt sina ”egna” torp. Av de torpare som flyttat eller 

fått sin status ändrad har 24 procent blivit jordägare, 5 procent 

husägare, 3 procent backstubor, 3 procent emigrerat, 2 procent 

blivit drängar, en procent arbetare, 29 procent blivit inhyses 

(gäller äldre torpare) och 22 procent avlidit. Han konstaterar att 

förvånansvärt få blivit arbetare och säger samtidigt att den titeln 

är diffus. Hur många som haft annat arbete samtidigt som de varit 

kvar som torpare har inte gått att undersöka. De som blivit 

inhyses
48

, ser ut att bo kvar i de torp de tidigare arrenderat. 

Sjösäter menar att minskningen av antalet torp berott på annat än 

att torparna blivit industriarbetare. Man ”förverkligade hellre sina 

agrara drömmar”. 
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 Bäck, Kalle. 1992, 11-12. Början till slutet: laga skiftet och torpbebyggelsen i 
Östergötland 1827-65 Borensberg: Noteria 
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Kring 90 procent av de torpare som köpte jordbruksfastigheter var 

födda inom de obesuttnas led. Torparna strävade efter att bli 

självägande enligt Sjösäter. Emigrationsutredningens bild av 

torparna gjorde det svårt för utredarna att göra kopplingen mellan 

minskningen av antalet torp och ökningen av antalet 

jordbruksfastigheter. De föreslog dock till slut åtgärder för att 

göra det lättare att omvandla torp till egnahem, med syftet att 

hålla torparna kvar på landsbygden. Att utvecklingen startat långt 

tidigare kände man inte till. 
49

 

 

Det skapades egnahemslån som landets hushållningssällskap 

kunde bevilja under de första decennierna av 1900-talet. De var 

tänkta att stimulera köp av småbruk.
50

 Från början var lånen 

framförallt till för arbetare, men det ändrades till ”eller med dem 

likställda personer”
51

 vilket innebar att till exempel torpare fick 

möjlighet att söka. De kom att till stor del användas till friköp av 

torp.
52

 

 

Som mest, på 1800-talet hade vi hundra tusen torp i det här landet. 

Så många som en sjundedel av Sveriges invånare bodde i torp. 

Sedan minskade antalet till knappt trettio tusen år 1920. I början 

av 1940-talet var de bara några tusen. Torpen friköptes som 
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 Sjösäter, Olle. 1994, 34-42. Från torpare till hemmansägare: studier kring 
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småbruk, blev små arrendejordbruk, lades igen, revs eller 

övergavs. Då blev marken lagd till huvudgården och stugorna 

såldes eller hyrdes ut till andra yrkesgrupper. Torparna bytte yrke. 

Från 1943 blev det förbjudet i lag att använda dagsverken som 

arrendebetalning.
53

 

 

Morell skriver att det, även sedan det blivit vanligare med statare, 

fanns torpare kvar flera år in på 1900-talet. I trakter med stora 

gods, i mellanbygder, såg man det mest. Torpsystemet innebar 

flexibilitet. Man behövde inte betala arbetskraft när jordbruket 

hade lågsäsong utan kunde använda den när den behövdes som 

mest. Innan mekaniseringen blev mer utbredd var det en stor 

fördel under skördetid. 

 

De två gruppernas samtida existens innebar att en karriärstege 

skapades. Möjligheten att bli torpare var ett sätt att avancera. Som 

torpare var det möjligt att med nit förändra sin situation. Ofta 

stannade man på torpet livet ut om barnen övertog det. Man kunde 

på det sättet stanna kvar som äldre. 

 

Det var ett hårt liv, men det kunde upplevas människovärdigt. 

Grupperna torpare och statare kunde också komplettera varandra. 

Det fanns en lojalitet och respekt för ägaren hos torparen, även 

om hans dagsverken inte blev lika kvalificerade. Han använde 

också egna djur och redskap. 
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Med mjölkproduktion i större skala var det bra att ha statare som 

arbetskraft då de kunde fördelas jämnt över året. 

Arbetsfördelningen blev lättare med olika yrkesgrupper. En 

kontinuitet var bra när det gällde att sköta djuren exempelvis. I 

och med ökningar av löner blev det svårare för torpare att hålla 

dräng. Andra arbeten och emigration lockade. En orsak till att 

torparna lämnade kan ha varit att de, med högre löneläge, inte 

längre hade råd med dräng, som de behövde för att både kunna 

sköta sitt torp och dagsverken. 

 

Från 1907 gav lagen en arrendator rätt till hjälp med 

markförbättringar och annat. I Småland fanns fortfarande 

dagsverksplikt kvar länge, men 1944 gav lagen inte längre rätt att 

betala arrendet med dagsverken och från 1918 kunde de som var 

torpare på livstidskontrakt, även mot jordägarens vilja, lösa in sitt 

torp.
54

 Brukanderätten för torparen gällde ofta på livstid, men den 

kunde också gälla på bestämd tid och innehålla uppsägningsrätt. 

Torpare var bra för gods och bruk för att de gav arbetskraft och 

genom att marken blev uppodlad.
55

 Huvudgårdens drift var dock 

viktigare för jordägaren än torpen, menar Henrik Svensson. 

 

Höga löner i städer och i industrin har angetts som orsak till att 

man slutade som torpare. Men en annan anledning som 

framhållits är att man var missnöjd med det, som upplevdes som 

rent feodal dagsverksskyldighet och att man hade en 

beroendeställning. En del önskade att byta dagsverksskyldighet 

                                                   

 
54 Morell 2001, 64-72.    
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mot kontant arrende, eller möjligheten att få köpa sitt torp. Det var 

troligen inte i linje med vad jordägaren ville. Antalet dagsverken 

motsvarade inte de arbetslöner man kunde få på 

arbetsmarknaden.
56

 

 

I Kalmar län år 1900 fanns nära 3700 torp.  Tio år senare hade de 

minskat till knappt 2900. Av dem som försvunnit var drygt 15 

procent obesatta eller igenlagda. De friköpta torpen var nästan 

235 till antalet. Av siffrorna som redovisats av Ivan Svanström 

framgår att av de kvarvarande torpen hade i det närmaste 1250 fått 

sina dagsverken omvandlade till att man numera betalade sina 

arrenden med pengar. En kombination av dagsverken och pengar 

gällde för 440 torpare. Torpen i Kalmar län hade en storlek som 

varierade från ett tunnland och uppåt.  Hälften hade en areal på 

mellan 3 och 10 tunnland att odla. Nästan 8 procent hade mindre 

än ett tunnland och 12 procent över 15 tunnland.
57

 

 

Den ”torpkommission”, som år 1909 tillsattes för att ta reda på 

orsakerna till tillbakagången av torpareklassen ansåg att torparna 

till del bidragit till den genom sin ”håglöshet och ringaktning för 

jordbruket, bristande kunskaper, vanskötsel av torpjorden, 

åverkan å skogstillgångarna, ovilja att fullgöra 

dagsverksskyldigheten och en dragning till ett bekvämare 

levnadssätt.”
58

 Det sista gällde särskilt hustrurna.
59

 I Från torpare 
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till hemmansägare redovisas emigrationsutredningens bild av 

torparnas hustrur. De ansågs vara missnöjda med sin ställning, 

ansåg sig för fina för att mjölka, föredrog fabriksliv och ville 

hellre bli statarhustrur, för att få mindre att göra.
60

  

 

Torpminskningen sammanföll med kraftig industrialisering.  

Sammanhangen har blivit sammankopplade. Det var lätt att utgå 

från att torparna blev industriarbetare. Var det så eller stannade de 

och blev småbrukare? För jordägarna var det en fördel att ha 

egendrift när lönsamheten för spannmålsproduktion ökade.  Det 

var en fördel att kunna disponera arbetsstyrkan friare. 

Statarsystemet passade då bättre. Torparnas högre krav på ett 

bekvämt liv som alternativ till att vara uppbunden med arbete åt 

jordägaren, emigration, industrialisering och urbanisering kan ha 

haft betydelse, men också kvinnornas situation. Frågan är om det 

var bättre att vara statare. Man kunde tycka att det gav en bättre 

och säkrare utkomst. Uppfattningarna var olika om vilka som 

hade det bäst och sämst. Det fanns exempel, från sekelskiftet på 

att ägarna tvingades sänka dagsverksskyldigheten för att få 

brukare till torpen.
61

 Statarnas sociala position var klart lägre än 

torparnas.
62

 

 

Framförallt yngre människor lämnade jordbruket tidigt i livet. Det 

gällde i hög grad för torpare. Andelen medhjälpande kvinnor 

minskade. Tre förklaringar nämns i Det svenska jordbrukets 
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historia, det är emigrationen, övergången till andra näringar och 

sjunkande födelsetal. Från slutet av 1870-talet fram till första åren 

av 1890-talet, då vi i Sverige hade sämre tider än de hade i 

Amerika, var emigrationen stor. Efter en minskning kom en ny 

uppgång 1903. En del lämnade modernäringen innan de 

emigrerade, varför det är svårt att säga hur många som kom från 

jordbruket. I början var det mycket familjeutvandring, men kring 

sekelskiftet blev det mer ensamutvandring, framförallt av yngre 

män från landsbygden.
63

 

 

Samtidens syn på torpare ska ha varit ”grundmurat positiv” över 

hela landet. Torparen tillskrevs positiva egenskaper som flitighet, 

arbetsvillighet, foglighet, sedlighet, ansvarsfullhet, samt att han 

skulle varit samhällsnyttig. Det stämmer inte alls överens med det 

ovan nämnda som torpkommissionen uttryckte. Enligt Kalle Bäck 

framställdes de som en ”moralisk aristokrati” bland tjänstefolk.
64

  

 

Ytterligare läsning finns i Lars Nyströms Potatisriket: Stora 

Bjurum 1857-1917 : jorden, makten, samhället. Varför torparna 

försvann, arbete mot kontanter istället för dagsverken, ogifta 

torparsöner, som blev en form av statare på torpen, torparnas 

”stannande” på sina torp, den dubbla sociala ordningen med 

torpardrängar, om arrendeavtal och småtorparnas framtid 

behandlas.
65

 Ett annat exempel på litteratur i ämnet är Ulf 

                                                   

 
63

 Morell 2001, 76-77. 
64 Bäck 1992, 59. 
65
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Jonssons Jordmagnater, landbönder och torpare i sydöstra 

Södermanland 1800-1880.
66

 

 

2.1 Sammanfattningsvis om torpare  
 

Den tidigare forskning gällande torpare, från 1800-talets mitt och 

framåt, som här studerats, säger att de i genomsnitt var närmare 

45 år gamla. Torparna var som regel gifta och bodde i ett hushåll 

med fyra till sex personer. Andelen barn i hushållen var stor, över 

hälften. De flesta i hushållen var under femton år. 

Spädbarnsdödligheten var hög, såväl i torparfamiljer som i 

Sverige i stort, tolv respektive femton på hundra levande födda 

barn under ett år. 

 

Närmare fyra av tio torpare hade samma sociala ställning som 

sina föräldrar och lika många aningen över. De återstående, två 

torpare av tio, förbättrade tydligt sin sociala ställning. Om man 

lämnade torparlivet var det många gånger utifrån en strävan att 

”bli sin egen”. En fjärdedel blev jordägare. Endast tre på 100 

emigrerade och mycket få blev arbetare. Många blev kvar på 

torpet som inhyses när de blev gamla. Gränserna mellan olika 

grupper, som bönder och torpare, var inte så skarpa och 

kvinnornas bakgrund hade betydelse för familjens sociala 

situation. Torpare hade ofta kompletterande inkomstkällor från 

hantverk och de bodde i små enkelstugor med tillhörande 
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ekonomibyggnader. Det samtida samhället hade en positiv syn på 

torpare. 

 

Torparen fick i takt med löneökningar allt svårare att hålla dräng. 

Yrkeskategorin torpare försvann, enligt forskarna, i olika hög 

grad, på grund av emigration och andra näringar, till exempel 

industrin, som lockade med högre löner. Men också att jordägarna 

ville ha statare som arbetskraft istället samt lägre födelsetal. En 

önskan att bli självägande upplevs här dock dominera som angivet 

skäl. 

 

Från tidigare kapitel finns uppgifterna att flyttandet till och från 

Kalmar stad var mycket litet i omfattning och att socknarna kring 

Kalmar hade mycket liten synlig utvandring. Den kan dock ha 

skett i ett andra steg, efter flytt till en stad, som Kalmar, vars 

utvandring var liten till mitten av 1880-talet.  
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3 Torparna på Skälby  
 

 

Samtliga femton torpare och torparhustrur, som fanns på Skälby 

gård i Kalmar landsförsamling i Kalmar län år 1890 och även 

deras hushåll har varit föremål för undersökning. I viss mån ser 

undersökningen framåt och bakåt i tiden, men då inget annat 

anges gäller uppgifterna år 1890. Källor är folkräkningar, 

husförhörslängder och övrig kyrkobokföring. De femton torpen 

är: Sandås, Nytorp, Brotorpet, Jutnabben, Pehrstorp, Bräntorp, 

Olstorp, Gröndal, Funkabo, Svensknabben, Haget, Stora 

Nyemåla, Lilla Oxhagstorpet, Moen och Värsnäs
67

 

 

3.1 Ålder 
 

Torparna (männen) på Skälby hade år 1890 en medelålder av 49,2 

år varav den äldste var 67 år och den yngste 30. Torparna i Dala, 

som Winberg skriver om, hade år 1850 en medelålder på 44,4 

år.
68

 Utifrån det ser Skälbytorparna ut att ha ovanligt hög ålder. 

Hustrurna (inklusive en torparänka) var samma år i åldrarna från 

37 till 67 år med en medelålder på 49,5 år. I genomsnitt var de 

alltså ganska jämnåriga med sina män, så även inom varje par. Av 

männen var fem äldre än sina hustrur. I sju par var det tvärtom. 

Ålderskillnaden var som högst sju år och i det paret var kvinnan 
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 Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, SE/VALA/00174. Kalmar 
kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, SCB, utdrag ur 
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1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, Kalmar Län. Hämtat genom 
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äldst. En kvinna och två män var sex år äldre än maken/makan. 

När de aktuella torparna kom till Skälby och tillträdde torp var de 

mellan 23 och 66 år. Medelåldern vid tillträdet var 37,8 år. Den 

som stannade längst var kvar 49 år och den kortaste tiden någon 

av dem stannade som torpare på Skälby var fyra år. Man stannade 

på torpet i genomsnitt knappt 23 år. Av torparna från 1890 blev 

fyra kvar på Skälby fram till sin död, varav en står som före detta 

torpare. Han bodde hos sin son. 

 

Åldersfördelning, Skälbys torpare och torparhustrur 1890 

 

Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, SE/VALA/00174. Kalmar 
kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, SCB, utdrag ur 
husförhörslängder och församlingsböcker för Kalmar landsförsamling 1880-
1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, Kalmar Län. Hämtat genom 
Riksarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation). 

 

 

 



 

36 

 

3.2 Hushållet  
 

En av de femton som benämns torpare i folkräkningen är 

torparänka. En annan torpare är ogift och levde med sina systrar. 

De är båda ”vanföra” enligt kyrkobokföringen. En av torparna 

gifte senare om sig, sedan han blivit änkling liksom en av 

torparhustrurna gjorde när hon blev änka. En annan av 

torparhustrurna hade varit gift med en torpare på Skälby tidigare. I 

ett av dessa och i ytterligare fem fall fanns familjerna eller släkten 

på något av Skälby gårds torp före eller efter aktuell brukare. Att 

leva ogift som torpare ser inte utifrån vare sig Winbergs Dala-

undersökning
69

 eller Skälbytorparnas siffror ut att ha varit så 

vanligt. Hela 94 procent av Dala-torparna var gifta och av de 

resterande var två änklingar och en en ogift man. På Skälby var 

åttiosex procent gifta par, en person änka och en en ogift man. De 

alternativ som ser ut att ha funnits när man blev änka eller änkling 

var att man gifte om sig eller flyttade (åtminstone efter en inte 

alltför lång tid) om man inte hade något barn som tog över. När 

man blev för gammal för att klara torpet på Skälby och inte hade 

ett barn som tog över återstod att lämna. De flesta lämnade torpet 

tidigare för att söka sig annan försörjning, vilket kommer att 

redovisas längre fram. 

 

Till de femton torparhushållen hörde år 1890 mellan tre och nio 

personer. Genomsnittsantalet är närmare sex personer att jämföra 

med Winbergs siffra för torphushållen i Dala som var 4,5 person i 

snitt och Mats Morells uppgift från en undersökning i Sörmland 
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där ett torparhushåll omfattade 5-6 personer.
70

 Torparhushållen på 

Skälby tycks varit relativt stora. Av dem hade 14 hushåll barn 

hemma och de var mellan spädbarnsåldern och 33 år. Totalt rörde 

det sig om 53 barn. Av dem var 31 under 15 år.  De över 15 års 

ålder var alltså 22 till antalet och de betraktas i undersökningen 

som vuxna. Av de vuxna barnen är en 33-åring och en 25-åring 

noterade som sjömän i folkräkningen. Övriga har inte någon 

yrkesbeteckning i källan varför vi kan förmoda att de utgör 

arbetskraft för hushållet. Vid jämförelse med Dalas siffror kan 

konstateras att andelen barn under 15 år i hushållen där var lika 

stor som på Skälby, 38 procent. Barn över 15 år utgjorde på 

Skälby 26 procent, att jämföra med 16 procent i Dala. Man hade 

alltså fler ”vuxna” barn till sin hjälp på Skälby. Man kan anta att 

torpen på Skälby kunde försörja fler än de i Dala. Tjänstefolk 

hade man knappast alls vare sig i Dala eller på Skälby.
71

 

 

År 1890 hade endast en familj någon inneboende. Det är två 

brorsbarn (varav pojken kan betraktas som dräng) som bodde på 

Bräntorpet. Möjligen kan det 8-åriga barnbarn som är skriven på 

Sandåstorpet räknas till kategorin. Beroende på definition kan 

eventuellt också den ogifte torparens båda systrar sorteras som 

inneboende. 

 

Inhyses är det begrepp man använder i kyrkobokföringen. Före år 

1890 finns det också sådana på torpen. Det handlar som det ser ut 
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endast om släktingar och de är få och bor relativt kort tid som 

inhyses. 

 

Antal personer i hushållet, Skälbys torp 1890 

 

Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, SE/VALA/00174. Kalmar 
kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, SCB, utdrag ur 
husförhörslängder och församlingsböcker för Kalmar landsförsamling 1880-
1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, Kalmar Län. Hämtat genom 
Riksarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation). 
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3.3 Dräng och piga 
 

Med tanke på torparnas relativt höga ålder är det lätt att anta att de 

behövde hjälp med att bruka torpet och att utföra dagsverken för 

jordägarens räkning. Ett hushåll, med bara små barn hade hustruns 

föräldralösa brorsbarn 13 och 15 år gamla boende hos sig. Pojken 

står i husförhörsboken på ett ställe som dräng. Av övriga hushåll 

bestod, som tidigare nämnts, ett av en 59 år gammal ungkarl med 

sina ”vanföra” systrar på 42 och 53 år. Källorna visar ingen hjälp 

av någon yngre person hos dem. Ett av hushållen utgjordes av 

torparen, hans hustru och en son till henne. Han är den ene 

sjömannen som tidigare nämnts. Han kunde, som sjöman, inte 

alltid ha varit tillgänglig som arbetskraft. Den andra familjen med 

en son som var sjöman hade fyra andra vuxna barn. Av de yngre 

torparparen hade två, av naturliga skäl, vid den här tiden, inga 

vuxna barn, men var å andra sidan fortfarande så unga att de kan 

ha orkat med allt arbete själva. De andra hushållen hade alla barn 

som kunde vara behjälpliga i arbetet.  

 

Över hela undersökningstiden hittas fyra torpardrängar och två 

pigor. Förutom torparen på Bräntorpet, som har sin frus brorson 

till hjälp har bara familjen som brukar Värsnästorpet dräng år 

1890. De andra drängarna och pigorna som hittats i materialet 

fanns tidigare eller senare än 1890. På Sandåstorpet hade man 

tidigare haft piga en kort period alldeles i början. De äldsta barnen 

hade flyttat hemifrån när familjen kom till torpet. Senare hade 

sonen, efter att han tagit över torpet, dräng. På Olstorpet hade de, 

när de äldsta barnen var små, dräng och på Värsnäs fanns en piga 

tills äldsta dottern var 14 år. Det styrker teorin att barnen var till 
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hjälp i arbetet. Tidigare forskning menar att det med lönökningar 

blev svårare för torpare att hålla dräng.
72

 Man kan förmoda att det 

var ekonomiskt mer fördelaktigt att istället låta barnen stanna 

hemma och arbeta. 

 

Den här undersökningen innehåller inte uppgifter på hur stora 

torpen var. Det kan haft betydelse för behovet av arbetskraft. 

3.4 Barnen 
 

Alla de gifta torparna hade barn. I ett fall var det endast hustruns 

barn.  När det gäller barnen har uppgifterna tillkommit till största 

delen ”på köpet”. Det ger alltså inte helt säkert en heltäckande 

bild. Antalet barn per familj varierade mellan två och åtta, i snitt 

5,5 barn. Det kan ha varit fler eftersom några möjligen varit 

utflyttade tidigare och andra kan teoretiskt sett kan ha fötts efter 

de årtal som varit möjliga att här undersöka. Det senare är mindre 

troligt eftersom den yngsta torparhustrun var 37 år 1890 och det 

gått att följa hennes barnafödande till 1895, då hon 42 år gammal 

födde sitt sjunde barn. Året därpå blev hon änka. När hon sedan 

gifte om sig 1898 var hon 45 år. Den näst yngsta torparhustrun var 

39 år 1890. Hon fick sitt åttonde barn året därpå. Något lite 

speciellt som kommit fram är att i en familj, med åtta barn var 

fem av dem födda mellan 10:e och 17:e maj. Ingen av dem 

behövde dock dela födelsedag med ett syskon. 

 

Sex familjer förlorade barn i tidig ålder, mellan 10 dagar och 23 

månader. En familj förlorade tre barn och de övriga ett vardera. I 
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uppgifterna från Dala och de för Sverige som helhet var 

barnadödligheten för barn under första levnadsåret år 1850 15 på 

100.
73

 Barnen till torparna som fanns på Skälby år 1890, var födda 

mellan 1851 och 1895. Spädbarnsdödligheten var 12 på 100, alltså 

något lägre än i Dala och riket i stort år 1850. Skälbybarnen är 

alla födda efter år 1850, möjligen kan det ha betydelse för att 

överlevnaden var något större där. Förutsättningarna kan också ha 

varit bra på Skälby. Inget dödsfall har någon epidemisk sjukdom 

noterad som orsak. 

 

När torparänkan Maria Sophia Jonsdotter blev änka 48 år gammal 

hade hon åtta barn mellan 2 och 22 år hemma. Det ser ut som att 

hon skickade iväg tre av barnen under några år. Kvar hemma 

fanns de tre äldsta 16, 19 och 22 år gamla och de två yngsta 2-

åringen och en 6-åring. År 1888 när de tre mellanbarnen var 

tillbaka igen var äldsta sonen sjöman. Nummer två var gift och 

var torpare på Skälby. Nästa son for det året, 23 år gammal, till 

Amerika, dit hela familjen, utom torparen, följde efter 1891 (se 

emigration). 
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Antal barn, 1890 års torpare på Skälby 

 

Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, SE/VALA/00174. Kalmar 
kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, SCB, utdrag ur 
husförhörslängder och församlingsböcker för Kalmar landsförsamling 1880-
1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, Kalmar Län. Hämtat genom 
Riksarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation). 

 

 

3.5 Varifrån 
 

År 1889 kom Axel Le Grand som ny arrendator till Skälby gård.  

Antalet torpare på Skälby gård var 1880 endast tio. Från att varit 

femton torpare år 1850 och 1860 sjönk antalet fram till dess.
74

 

Samma år som arrendatorn kom fyra nya torpare till Skälby. En 

av dem från Hossmo säteri, precis som Le Grand. De flyttade till 

Skälby samma datum. Här är inte svårt att anta att det var 

arrendator Le Grand som ”tog med” duktig arbetskraft till den nya 

gården. 

 

Undersökningen visar varifrån de aktuella torparna kom 

geografiskt och socialt. Ingen av torparna, men en av hustrurna, 

var född på Skälby, en torpare var från Berga, som också låg i 

Kalmar landsförsamling, inom det som i dag är Kalmar kommun.  
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Ytterligare sju av torparna och åtta av deras hustrur föddes i andra 

församlingar inom nuvarande Kalmar kommun.  personer kom 

från övriga Kalmar län kom åtta personer och fyra från 

Kronobergs län (inklusive änkans avlidne make). 

  

Födelseort, torparna på Skälby 1890 

 

Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, SE/VALA/00174. Kalmar 
kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, SCB, utdrag ur 
husförhörslängder och församlingsböcker för Kalmar landsförsamling 1880-
1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, Kalmar Län. Hämtat genom 
Riksarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation). 

 
 

Av torparna hade två föräldrar som haft samma yrke på Skälby. 

Den ene, son till änkan i undersökningen, bodde från späd ålder 

på gården medan den andre, kom som artonåring tillsammans med 

sin familj. Torparsöner från andra håll var minst sex av männen 

och bland kvinnorna fanns det minst fyra döttrar till torpare. Minst 

fem kvinnor var bonddöttrar och minst fyra män var söner till 

bönder. Av övriga var minst två kvinnor och lika många män barn 

till soldater, minst en var dotter och minst två var söner till statare 

eller drängar. Där var också minst en torparhustru och minst tre 
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torpare med annan bakgrund som barn till hålstensbrukare
75

, 

arbetare eller skoarbetare. I något fall har fadern haft mer än ett 

yrke.  

 

I Dala hade 40 procent av torparna samma ställning som 

föräldrarna och på Skälby utgjorde den gruppen 34 procent. Då är 

endast de som haft fäder som varit torpare medräknade. Det 

framgår inte vad ”aningen över ”föräldrarnas ställning exakt 

betydde i Winbergs undersökning. Om vi antar att det är soldater 

och arbetare så är andelen torpare och torparhustrur på Skälby, 

som skaffat en ställning aningen över sina föräldrars dryga 20 

procent, mot Dalas närmare 40 procent. Till dem som klart 

förbättrat sin ställning räknas här barn till statare, drängar och 

inhyses vilka utgör ungefär 14 procent, jämfört med Dalas 20
76

. 

De som var barn till bönder och som blivit torpare får anses haft 

sämre ställning än sina föräldrar. Den gruppen är så stor som 31 

procent av torparna på Skälby.  Hur den fortsatte yrkesbanan efter 

tiden på Skälby kan ha förbättrats senare i livet, återkommer 

uppsatsen till. 

 

 

 

 

                                                   
 
75Hålsten, möjlig betydelse här: Platta, runda eller ovala stenar med hål 
genomborrade, som tidigt troligen har använts som tyngder vid ex fiske eller 
på käppar som använts vid grävning. 
http://www.sparfran10000ar.se/sv/sparen-i-landskapet/fornlemningar-och-
fynd/feremalstyper/halsten.html. 
76 Se Sid 23 ovan. 
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Faderns yrke, torparna på Skälby 1890 

 

Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, SE/VALA/00174. Kalmar 
kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, SCB, utdrag ur 
husförhörslängder och församlingsböcker för Kalmar landsförsamling 1880-
1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, Kalmar Län. Hämtat genom 
Riksarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation). 
 
 

Av torparna hade två tidigare haft andra torp, två hade varit 

bönder och en arrendator. Hälften var före torpartiden drängar 

eller statare och två rättare. Försörjning som fiskare, slöjdare eller 

arbetare hade fem haft. I något fall hade man bytt sätt att försörja 

sig någon gång tidigare. 
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3.6 Vart 
 

De som flyttade har i de flesta fall gått att spåra, både när det 

gäller bostadsort och senare försörjningssätt. fyra gick till olika 

former av ägande. De står som gårds-, hus- eller torpägare. En 

blev åkare. Ingen av de aktuella torparna blev arrendator av ”sitt” 

torp, däremot fyra av deras efterträdare, varav en var make till 

änkan efter en av dem. Ett annat torp blev friköpt. Sjösäter skriver 

att torpare, som hade råd i första hand friköpte sina ”egna” torp, 

att de strävade efter att bli självägande. Skälbyundersökningen 

talar inte emot det. 

 

Till industrin gick troligen en person utifrån att han senare 

betecknas som arbetare. En står senare som jordbruksarbetare, en 

som fiskare och två bor som inhyses och de är då till åren komna. 

Två emigrerade till Amerika. 

 

I en jämförelse med Sjösäters siffror kan konstateras att nästan 

trettio procent av ”hans” torpare gick till ägande. Räknar vi in 

åkaren bland de Skälbytorpare som lämnade var de motsvarande 

siffra drygt 40 procent. Jämfört med Sjösäters torpare var det fler 

skälbytorpare som emigrerade, betydligt färre blev drängar (eller 

motsvarande), samt inhyses och ungefär lika många avled som 

torpare. Sjösäter konstaterar att förvånansvärt få blivit arbetare 

och de är ännu färre på Skälby.  Minskningen av antalet torp på 

Skälby berodde alltså också troligen på annat än att torparna blivit 

industriarbetare.
 77
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Av de tolv torpare som lämnade Skälby före sin död gick 40 

procent till en ställning över torparens, om man räknar ägande i 

någon form som bättre än torparlivet. En fjärdedel fick gå neråt i 

ställning, som inhyses eller jordbruksarbetare och de två fiskarna 

får man räkna hamnade i liknande ställning som tidigare. Sett över 

längre tid fick flera torparfamiljer bättre ställning än sina 

föräldrar, men fortfarande var det lika många som fått det sämre.   

Fler kvinnor än män från Skälbys torparpar 1890 fick bättre 

ställning än sina föräldrar. Att gränserna mellan grupperna bönder 

och arbetare var perforerade, som Britt Liljewall hävdar, stärks av 

Skälbyundersökningen genom att vi ser att man byter yrke, ibland 

fram och tillbaka mellan till exempel mellan att vara bonde och 

torpare. Hon menar också att kvinnornas ställning hade betydelse 

för hur familjen levde. Skälbys torparkvinnor kom i snitt från 

något bättre ställning än sina män. De fem bonddöttrarna fick alla 

sämre ställning än sina föräldrar, medan döttrar till statare eller 

soldater fått det något bättre. Här är svårt att se överensstämmelse 

med Liljewalls slutsats, men materialet ger inte tillräcklig 

bakgrund för att göra en tillräcklig bedömning.
78

 

 

                                                   

 
78 Se sid 24 ovan. 



 

48 

 

Titel efter torpartiden, Skälbytorparna 1890 

 

Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, SE/VALA/00174. Kalmar 
kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, SCB, utdrag ur 
husförhörslängder och församlingsböcker för Kalmar landsförsamling 1880-
1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, Kalmar Län. Hämtat genom 
Riksarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation). 

 

Förutom dem som emigrerade, flyttade ingen någon längre 

sträcka, inte ens utanför länet. En flyttar till Högsrum på Öland 

två till Kläckeberga i nuvarande Kalmar kommun, en till Berga 

inom samma församling och fyra till Kalmar stadsförsamling. 

Medan de fortfarande står som torpare på Skälby dör tre av 

torparna. Den yngste, 36 år gammal, av njurlidande och 

lunginflammation. De andra två var 62 och 77 år gamla när de 

dog. Den yngre av grovtarmskräfta medan den äldre tog sitt liv. 

För en av de inhyses äldre torparna saknas uppgift på om han 

senare flyttar eller avlider på torpet. De som blivit inhyses, bor 

kvar i de torp de tidigare arrenderat, precis som Sjösäter antagit 

att torparna i hans undersökning gjort.
79
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Vart 1890 års torpare på Skälby flyttar 

 

Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, SE/VALA/00174. Kalmar 
kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, SCB, utdrag ur 
husförhörslängder och församlingsböcker för Kalmar landsförsamling 1880-
1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, Kalmar Län. Hämtat genom 
Riksarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation). 

 

 

Flyttningar till och från länet utanför närområdet var enligt 

Kalmar stads historia obetydlig. Det stämmer väl överens med 

hur torparna som fanns på Skälby 1890 flyttade. Från Madesjö, 

Torsås, Högsby och Ålem, de folkrikaste socknarna i länet, kom 

fyra av torparna och en av torparhustrurna. De socknar som enligt 

boken understödde befolkningstalen i Kalmar mest var Madesjö 

och Ljungby men därifrån kom endast tre av Skälbytorparna med 

fruar. Kronoberg var det enda av grannlänen som bidrog med 

torpare eller torparhustrur till Skälby gård. Av inflyttningen till 

Kalmar stad stod grannlänen för 7 procent säger Kalmar stads 

historia men för Skälby hade hela 17 procent med den 

bakgrunden.
80
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3.7 Emigration 
 

 Bland totalt 83 funna barn till torpare på Skälby år 1890 finns 

uppgifter om emigration för 18 av dem, varav en till Tyskland, 

1879 och en till Argentina 1894. Övriga, samt ett barnbarn, for 

enligt folkbokföringen till Amerika. En eller två per år reste åren 

1888 -1900. År 1891emigrerade studiens torparänka tillsammans 

med sex av sina barn, som då var 14, 18, 20, 23, 28 och 34 år och 

ytterligare ett torparbarn. Ingen emigrerade åren 1892-1893 eller 

1897-1899. I folkbokföringen för år 1895 hittas endast en 

amerikaemigrant bland barnen. Därtill kommer en torpare detta 

år, samt barnbarnet som bott hos mormor och morfar. Ytterligare 

ett torparbarn emigrerar till Amerika 1910. Emigrationen från 

Skälby sammanfaller inte tydligt med den från Kalmar stad. År 

1891-1893, då det var som högst siffror för staden, kunde 

undersökningen inte finna någon emigrant från Skälby.
81

 Till 

siffrorna kommer minst sex barn till torpare som flyttade till 

Stockholm, hälften på 1870-talet och de andra på 1890-tal och 

1910-tal. Minst en av dem emigrerade senare. Enligt Morell 

lämnade en del modernäringen innan de emigrerade och han 

menar att det är svårt att säga hur många som kom från 

jordbruket. Här finns åtminstone ett exempel.
82

 

 

Stärker antalet emigranter bland Skälbytorparna och deras barn 

bilden som emigrantutredningen hade av att emigrationen tog 

arbetskraft från jordbruket? Två av femton torpare och arton av 

                                                   

 
81 Se sid 12 ovan. 
82 Se sid 31 ovan. 
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deras barn. Det innebär att omkring var femte person som kunnat 

stanna i jordbruket i Sverige istället för att emigrera inte gjorde 

det. Frågan är om möjligheten att stanna inom jordbruksnäringen 

fanns och i så fall på hur lång sikt. Morell menar att yngre 

människor lämnade jordbruket tidigt i livet. Så ser det ut att ha 

varit även för Skälbytorparnas barn. De skäl som anges av Morell 

är bland annat emigrationen och övergång till andra näringar.
83

 

  

Antal barn till Skälbys torpare 1890 som emigrerade 

 

Kalmar landsförsamlings kyrkoarkiv 1821-1924, SE/VALA/00174. Kalmar 

kyrkoarkiv 1925-1931, SE/VALA/00177. Folkräkningar, SCB, utdrag ur 

husförhörslängder och församlingsböcker för Kalmar landsförsamling 1880-

1920 , Kalmar stadsförsamling 1930, Norra Möre, Kalmar Län. Hämtat genom 

Riksarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation). 
 

 

3.8 Torparliv 
 

Varför torparna försvann har behandlats av flera forskare och flera 

olika förslag till förklaringar har funnits. Laga skiftet, som angetts 

som en orsak är inte relevant för Skälby. Det gällde mindre 
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gårdars och byars torp och inte större gårdar eller gods, som 

Skälby får anses tillhöra. Vi vet att Skälbytorparna också så 

småningom helt försvann och ersattes av statare. En relativt stor 

andel emigrerade, annars var det andra näringar som lockade. Inte 

många av barnen till Skälbys torpare ser ut att ha stannat inom 

jordbruket och som torpare. Om det var lönerna inom industri och 

annat, ett missnöje med beroendeställningen, kvinnornas situation 

eller att arbetsgivaren hellre ville ha statare som gjorde att 

Skälbys torpare lämnade yrket kan inte här besvaras. Det troliga 

är att det var flera olika orsaker. De olika vägarna vidare i livet för 

Skälbys torpare tyder på det. En strävan till ägande i någon form 

ser dock ut att ha funnits. 

 

Torpare var, enligt bland annat Lagerqvist, ofta specialiserade 

inom andra yrken. Sjösäter kunde, i sin undersökning inte avgöra 

om torparna haft annat arbete samtidigt som de var torpare. 

Torparkeologin kan ofta bevisa sådant genom fynd av till exempel 

rester av skomakeri i eller vid torpen. Till Skälby hörde ett par 

torp som i olika perioder befolkades av fiskare. Ett sådant är 

Värsnäs. Där bodde år 1890 torpare Peter August Jonsson, som 

när han kom till Skälby år 1866 stod skriven just som fiskare. När 

han sedan flyttat till Kläckeberga år 1902 hade han åter titeln 

fiskare i kyrkobokföringen. Hur det var med övriga torpare i detta 

avseende har undersökningen inga uppgifter om.  

 

Torparen Janne Ljung, vars sista år på Skälby omnämns i början 

av uppsatsen bodde på Bränntorpet. Han kom dock först 1898 

som dräng till torparänkan Emelie Karolina som föddes  
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på torpet 1853. Hennes far, var född 1812 och kom till Bräntorpet 

som torpare 1845. En bror till Emelie var en tid inneboende på 

torpet med sina barn, sedan han blivit änkling och själv var 

sjuklig. Han slutade som rättare i Söderåkra och flyttade hem till 

deras far, där han kort tid därefter avled. Barnen till de 

”lungsjuka” föräldrarna var då 7 och 9 år. 

 

Efter föräldrarnas död, kom Emelie tillsammans med sin make 

tillbaka dit för att ta över torpet. Den förste maken, Janne 

Svensson dog tio år senare. Med hjälp av dräng drev hon torpet 

vidare. En av drängarna var Janne Ljung, som gifte sig med den 

sjutton år äldre änkan. De fick inga barn, men sedan Emelie, efter 

många år, dött tog han sig en hushållerska, och fick två ”oäkta” 

barn med henne. Sedan de gift sig föddes ytterligare fyra barn. År 

1920 var den då femtioårige torparen arrendator av torpet och det 

var han alltså fortfarande 1937. Hans hustru var då endast 38 år 

gammal. En något märklig släktkedja, kan man tycka, som på 

Bränntorpet höll i 92 år. Som mest bodde man minst tio personer 

på torpet. En ritning från 1930-talet visar det utrymme man 

förfogade över. Det motsvarar väl, den enkelstuga, med en 

förstuga och ett större rum samt en liten kammare, som finns 

beskriven i tidigare forskning och som anges som vanlig för 

torpare. Det finns fler torpritningar bevarade från Skälby och de 

ser ut i det närmaste likadant. 
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Ritning, Bränntorpet 

 

Uppmätningsritning över Bränntorpet. Kommunarkivet, Kalmar. Kalmar stad, 
Drätselkammarens fastighetsutskott. Fastighetsdossiéer 1931-1969. Skälby 
gård F1:61. 
 

 

Även en annan av torparna i undersökningen ”konserverade” en 

torparänka. Det var torparsonen Johan August Karlsson som kom 

till Gröndal och gifte sig med änkan Lovisa Andersson 1882. Han 

var då 47 år och hon 51. Hennes tidigare make Peter Svensson, 

var när han gifte sig med henne, änkling efter sin första fru. Både 

barn från Peters första äktenskap och de han fick med Lovisa 

ingick i hushållet hos den nye torparen Johan August. Den 

släktsagan på Gröndalstorpet sträckte sig över 34 år. 

 

Endast ett av Skälbys torp ser ut att ha blivit ett friköpt småbruk 

och det skedde någon gång från 1920 och framåt. Det var 

Perstorpet, men det var inte 1890 års torpare som köpte det. Han 

flyttade istället år 1905, 66 år gammal, sedan han blivit änkling, 

till Öland, gifte om sig med en öländska och blev 

jordbruksarbetare. 
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Från 1907 fick en arrendator laglig rätt till hjälp med 

markförbättringar och annat. Även om dagsverksplikten i 

Småland var kvar länge, kunde, från 1918, de som var torpare på 

livstidskontrakt, även mot jordägarens vilja, lösa in sitt torp.  Hur 

det utnyttjades på Skälby kan inte här påvisas, men fyra torp kom 

efter det att brukas av arrendatorer. Det var för det första 

Bräntorpet, där Janne Ljung var brukare. Det andra var Jutnabben, 

vars torpare for till Amerika 1895. Det var först efter att flera 

torpare passerat efter honom, på 1920-talet, som det kom det att 

arrenderas ut. De andra två var Funkabotorpet och Svensknabben. 

Torparen Johannes Jonsson, som fanns på Funkabotorpet år 1890 

flyttade 1909, 71 år gammal till Berga, inom församlingen och 

brukaren av Svensknabbentorpet år1890, Jonas Peter Hulterström, 

flyttade till Kläckeberga, norr om Kalmar och blev torpägare. 

Funkabotorpet kom att från början av 1900-talet att arrenderas av 

Jonssons efterträdare. Även Svensknabben blev arrendetorp för 

nästkommande torpare. När lagen 1944 inte längre gav rätt att 

betala arrende med dagsverken var inga av dagsverkstorpen kvar 

på Skälby. Svanström har redovisat en sådan utveckling för hela 

Kalmar län. Samtliga arrenderade och det friköpta torpet finns 

kvar i kyrkobokföringen minst till 1930. 

 

I boken Kalmar i minnets skimmer återger författaren en gammal 

torpares berättelse om sitt och familjens liv på Skälby gård. 



 

56 

 

”…där jag strävat i mitt anletes svett i hela femtio år eller alltsen 

mitt tionde levnadsår…” sa Herman Karlsson i sin berättelse.
 84

 

Han föddes året efter att hans mor, far och bror Per kommit till ett 

av Skälby gårds torp. Där blev han sedan kvar till dess att åldern 

gjorde att han fick sluta sin tjänst. Han och hans far arbetade 

sammanlagt minst 94 år på Skälby. Den lojalitet och respekt för 

ägaren som tidigare forskning menat fanns hos torparen, kan anas 

i de olika berättelserna. 

                                                   

 
84 Borgwall, Manne. 1954. Kalmar i minnets skimmer. Kalmar: Appeltoffts 
bokhandel. 
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4 Sammanfattning 

 

Efter att i en tidigare uppsats ha undersökt hur länge torparna 

fanns kvar på Skälby gård i Kalmar och huruvida de ersattes av 

statare väcktes intresset att få veta mer om gruppen. I tidigare 

forskning finns studier av bakgrund, ålder, familjesituation, 

arbetskraft och förändring av social ställning. Även flyttningar för 

torpare under 1800-tal och förra sekelskiftet och vilka faktorer 

som kan ha påverkat minskningen av antalet torp har behandlats. 

Syftet med uppsatsen att prova tidigare slutsatser i dessa frågor 

gav upphov till frågeställningarna varifrån torparna kom, deras 

ålder, familjesituation, vilken arbetskraft som användes för att 

sköta torpet och dagsverken för jordägaren och slutligen vart och 

till vad torparna flyttade när de lämnade torparlivet.  

Dessutom fanns en förhoppning att kunna se faktorer som kan ha 

påverkat minskningen av antalet torp på Skälby. 

 

De forskare som inspirerat mest till frågeställningarna är Mats 

Morell, Olle Sjösäter, Henrik Svensson, Maja Lagerqvist, Britt 

Liljewall och Ivan Svanström.  

 

Den undersökningsgrupp som valdes var torparna som fanns på 

Skälby gård år 1890. Det är ingen stor grupp, även om 

undersökningen i vissa delar omfattar deras familjer och 

släktingar bakåt och framåt i tiden. Den aktuella torpargruppen 

hade, i förhållande till tidigare forskning, ovanligt hög ålder och 

de var alla gifta, utom en ogift man och en kvinna som var änka. 

Att leva ogift som torpare ser inte ut att ha varit så vanligt. Man 
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gifte om sig eller flyttade (åtminstone efter en inte alltför lång tid) 

om man inte hade något barn som tog över. 

 

Torparhushållen på Skälby tycks ha varit relativt stora och 

andelen barn under 15 år i hushållen var också hög jämfört med 

tidigare forskning. Spädbarnsdödligheten var något lägre än 

genomsnittet i riket och i torparfamiljer från tidigare forskning. 

Skälbytorparna hade ovanligt många av sina vuxna barn kvar 

hemma. De kunde vara till hjälp i arbetet. Om torpen på Skälby 

kunde försörja fler, eller krävde mer arbetskraft än vad som var 

vanligt, kan inte undersökningen ge svar på. Men det var troligen 

ekonomiskt mer fördelaktigt än att ha dräng och piga anställd. 

Påståendet att det var svårt för torparna att ha råd att hålla dräng 

stärks av att man knappast alls hade tjänstefolk på Skälby år 1890. 

 

Torparna på Skälby år 1890 hade i lägre grad än torpare från 

jämförd forskning, samma, något bättre eller tydligt förbättrat sin 

sociala ställning jämfört med sina föräldrar. Geografiskt flyttade 

de inte så långt, vare sig när de kom till Skälby eller när de 

lämnade sitt torp. 

 

När Skälbys torpare lämnade torparlivet var det i hög utsträckning 

för att bli självägande i någon form, precis som tidigare forskning 

gjort gällande. Det fanns en ovanligt stor andel emigranter i 

gruppen, medan de som blev kvar som inhyses efter torparlivet 

var ungefär lika många som de tidigare undersökta grupperna. De 

som blev arbetare var även bland Skälbys torpare få. Nästan 

hälften fick en bättre social ställning än de haft som torpare och 
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de kunde bli inhyses och bo kvar i torpet de tidigare arrenderat, 

precis som var brukligt enligt andra undersökningar. 

 

Flera faktorer kan ha påverkat minskningen av antalet torp på 

Skälby gård. Det tycks som att det kan ha varit så att strävan efter 

att bli självägande, eventuellt kopplad till ett missnöje med 

beroendeställningen, haft betydelse. Hur stor påverkan 

jordägarens eventuella vilja att anställa statare istället för torpare 

hade är svårt att säga. Enligt tidigare egen uppsats Torparna och 

statarna på Skälby gård, var torparna kvar länge på Skälby. 

Emigration och andra näringar, dock inte industrin, som det ser ut 

har haft viss betydelse. Däremot har inte födelsetalen i gruppen 

varit låga. Det ser dock ut som om torparnas barn sökt sig annan 

utkomst än sina föräldrar. Det behöver dock undersökas mer för 

att bekräftas.   

 

Annat som kommit upp vid genomgång av forskningsläget var att 

det var vanligt med kompletterande inkomstkällor vid sidan av 

torpet. Om torparna på Skälby hade bisysslor, till exempel i form 

av hantverk, svarar inte den här undersökningen på, men däremot 

att de bodde i små enkelstugor med tillhörande 

ekonomibyggnader, som var brukligt även på andra håll. 

  

Att gränserna mellan olika yrkesgrupper var perforerade bekräftas 

av att man bytte yrke ibland fram och tillbaka mellan exempelvis 

att vara bonde till torparliv. Forskningen som menar att 

kvinnornas ställning hade betydelse för hur familjen levde är svårt 

att se överensstämmelse med. 
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Genom mer än ett exempel ger källorna information om att man 

kunde ”konservera” en torparänka. Alltså att man som dräng 

kunde gifta sig med änkan och därmed bli torpare. Märkliga 

släktsagor och torp som så småningom blev vanliga arrendetorp 

eller friköpta småbruk är andra exempel på intressant information. 
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Epilog 

 
Den som nu tror att allt intressant som finns att lära om 

lantarbetarna på Skälby gård är behandlat misstar sig. Åtminstone 

ser jag mycket mer intressant att ta reda på. 

 

En fråga som skulle kunna undersökas är hur arrendekontrakten 

såg ut för torparna på Skälby gård. Betalade man enbart med 

dagsverken fram till dess att man stod som arrendator i 

kyrkoboken? Något annat är hur torpen skilde sig i storlek och 

läge, samt huruvida det kan ha påverkat lönsamheten. En del torp 

blev kvar länge och omvandlades till arrendetorp eller friköptes. 

Det borde varit de mest attraktiva, om inte arrendatorn behöll de 

bästa bitarna till huvudgården. Hur såg torpartillvaron ut på 

Skälby före 1850? Vilka andra yrkesgrupper fanns på gården? 

Vart tog alla torparbarn vägen… 

 

Kanske ger framtiden möjlighet att söka svaren på dem och andra 

frågor.
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