
Bönderna 

MEDAN ORDET BONDE i våra dagar framför allt är en beteckning 
på en person som bedriver självständigt lantbruk, stod ordet i 1700-
och 1800-talens Sverige i högre grad för en särskild social katego
ri eller klass - fast stor och med flera underkategorier. En dåtida 
bonde behövde inte nödvändigtvis ha jordbruk som sin huvudsak
liga sysselsättning. Gemensamt för bönderna var dock att de bru
kade gårdar som utgjorde basen för deras och deras familjers för
sörjning. Omkring 85 procent av landets odlade jord brukades i 
början av 1700-talet av bönder. DEN MÅNGSKIFTANDE BONDEEKONOMIN 
Åkerbruk ingick alltid i böndernas ekonomi men dess relativa 
betydelse varierade stort mellan olika regioner. På de östsvenska 
slätterna tycks ungefär 6 hektar åker årligen ha besåtts per bruk
ningsgård, trädan oräknad. I de västsvenska slättbygderna var den 
besådda arealen per brukningsgård ofta omkring 4 hektar. Exem
pel från skogsbygderna antyder en besådd areal på 1-2 hektar. 
Slättbygdsbonden besådde alltså varje år åkerarealer som i många 
fall var 3-4 gånger så stora som skogsbygdsbondens. 

För att få medel till att betala skatt, men också för att kunna 
byta till sig järn, skogsprodukter och annat han behövde, produ
cerade slättbygdsbonden ett överskott av spannmål. Bönderna i 
skogs- och övergångsbygderna måste ofta köpa denna vara, men 
hade i stället tillgång till större ängar, betesmarker och skogsresur
ser. Resultatet av dessa regionala olikheter blev en mångskiftande 
ekonomi, där slättbygds bonden baserade sin hushållning på spann
måls produktion, där bonden i övergångsbygderna hade ett över
skott av animalier, medan skogsbygdsbönderna ofta sålde slöjd
alster, tjära eller andra produkter där skogen på ett eller annat sätt 
bidrog med råmaterial. En hushållsbaserad ekonomi 
I huvudsak brukades en normal bondgård i början av 1700-talet 
med familjearbetskraft. Bonden själv, han hustru och barn utför-
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52 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE "Bondelyckan." Med en häst, ett par oxar, åtta kor och några grisar är denna bonde och hans hustru ganska rika. Till hushållet hör en dräng (den skägglöse mannen med oxarna) och en piga (som häller upp något ur en spann) och två barn. Observera tomtormen bland redskapen (en halvtam snok som ansågs föra lycka med sig men som också hölls för att bekämpa möss). Att korna är så små i jämförelse med människorna beror delvis på att konstnären inte varit så noga med proportionerna, men också på att dåtida bönders kor verkligen var mycket små - ofta omkring 100 cm över manken. de som regel en stor del av arbetet på gården. Inte sällan kompletterades familjens arbetskraft med tjänstefolk som ingick i hushållet. Det kunde förekomma att gårdens arbetskraft ytterligare utvidgades med tillfälliga insatser av backstugusittare eller torpare. Dessa befolkningskategorier var dock i större delen av landet ännu inte särskilt stora. 
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Uppgifter från 1700-talets början visar att det var vanligt att 
landsbygdens hushåll bestod av 5-6 personer - bonden och hans 
hustru, två eller tre barn och ofta en dräng eller piga. Ibland, men 
långtifrån alltid, ingick i hushållet också någon representant för 
far- och morföräldragenerationen. Det faktum att viss födelsekon
troll tillämpades inom äktenskapen medverkade tillsammans med 
den höga barnadödligheten till att antalet överlevande barn ofta 
inte överskred tre. 

Familjebildningen på 1700- och 1800-talens svenska landsbygd 
var ett exempel på vad som kallats det västeuropeiska äktenskaps
mönstret. Detta var ett sedan senmedeltiden gradvis utbildat soci
alt handlingsmönster som innebar att man gifte sig sent, jämfört 
med andra förindustriella befolkningar. Kvinnorna var vanligtvis 
mellan 24 och 28 år gamla vid giftermålet, männens medelålder 
oftast några år högre än kvinnornas. 

Man bildade nämligen familj först när man kunde tillträda ett 
eget jordbruk. Detta kunde oftast ske när den äldre generationen 
trätt ifrån på grund av dödsfall eller till följd av ålderdom. Gifter
målet var alltså starkt förknippat med den sociala positionen. 

Bönder var nästan alltid gifta, och om en av makarna dog var 
det regel att den överlevande snart gifte om sig, såvida inte gården 
överläts på någon arvinge. Men det var ganska vanligt att änkor 
som kunde driva gården med tjänstefolk eller halvvuxna barn lät 
bli att gifta om sig. Som ogifta var kvinnorna omyndiga under sin 
far eller annan manlig släkting, efter giftermålet under sin make. 
Som änka var kvinnan för första gången myndig, och hade där
med en förhållandevis stark social position. 

Systemet med "storfamiljer", där mer än två generationer un
der någon längre tid bodde under samma tak, har aldrig varit re
gel i Sverige eller Västeuropa, åtminstone inte efter medeltiden. Bondehushållets skiftande arbetsuppgifter 
Både i slättbygden och i skogsbygden var den svenske 1700-tals
bonden en mångsysslare. Nästan inga svenska landsbygdsinvåna
re under förindustriell tid hade jordbruk - i ordets begränsade 
bemärkelse - som enda sysselsättning. Mångsyssleriet bland de 
svenska bönderna var mer omfattande än bland bönder längre 
söderut i Europa. 

Delvis bidrog de klimatbetingade säsongvariationerna i jord
bruksarbetet till detta. Ett drag som kännetecknade åkerbruket på 
våra nordliga breddgrader var de markerade skillnaderna mellan 



54 I700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Denna bonadsbild från Glimåkra i norra Skåne vill visa bröllopet i Kana, då Jesus förvandlade vatten till vin. Bortsett från att Jesus både sitter med vid bordet och figurerar i lång skrud till höger, är det ett skånskt bondbröllop vid 1800-talets mitt vi ser. Bordet är dukat med knivar och gafflar, spetsglas, vaxljus och ljussax. Prästen sitter vid bordets högra ända. Människor dansar till 1800-talets folkliga instrument, fiol och klarinett. säsonger med hög och låg arbetsbelastning. Vissa av årets arbeten var kraftigt tidsbegränsade och krävde massiva arbetsinsatser. Å andra sidan var stora delar av året fria från åkerbruksarbete och kunde ägnas åt annat. Männens arbete Bevarade bondedagböcker tyder på att männen ägnade ungefär hälften av sin tid åt renodlat jordbruksarbete- plöjning, harvning, skörd, tröskning, höslåtter och hägnadsarbeten (se kapitel Arbete, redskap och avkastning, s. 142). Övrig tid ägnades bland annat åt skogsarbete och hus byggnad. Resor för att frakta varor som skulle säljas eller köpas tog också mycket tid i anspråk. Likaså måste virke och ved fraktas från skogen. Bonden höll vid virkeshanteringen ögonen öppna för krokvuxna grenar och stammar som kunde bli starka och goda ämnen till redskap. Sådana självvuxna ämnen ansågs värdefulla. I många gamla bouppteckningar nämns en hög med "redskapsbjörke" som särskild post. Mycket tid ägnades åt slöjd. När det gäller enklare träredskap var det regel att bönderna själva tillverkade dem. Om vintrarna slöjdas flitigt både varjehanda husgeråd samt åker- och körredskap, såsom vagnar, kärror, slädar och kälkar, vilket alltsammans tillika med mycket annat, såsom barka hudar, banda tunnor, slå tegel, bränna kalk, tjära och kol, den idoge bonden med sin dräng här merendels gör och förrättar, 
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skrevs till exempel i en sockenbeskrivning från västra Söderman
land från 17 40-talet. 

Vid drängarnas slöjdskicklighet fästes stor vikt. Enligt 1734 års 
legohjonsstadga kunde bristande slöjdfärdighet medföra avdrag på 
drängens lön. Även enklare smide kunde bedrivas för eget behov. 
I delar av landet tycks nästan varje gård ha haft en egen smedja. 

Vägunderhåll var en annan periodvis återkommande syssla, som 
förmodligen blev allt viktigare under 1700-talets lopp. I närheten 
av de större vägarna var många bönder dessutom betungade av 
tvånget att hålla skjuts. Innehavarna av vissa hemman var ålagda 
att turvis, ett dygn i taget, infinna sig med lämpliga hästar vid 
närmaste gästgivargård och invänta den som behövde deras tjänster 
för persontransporter. Den betalning som utgick vid färderna var 
låg, och skjutsningsskyldigheten var i praktiken en form av beskatt
ning. Kvinnoarbete 
Det finns knappast några bondedagböcker som på motsvarande 
sätt som för männen visar kvinnornas arbete, men vi vet att de i 
de flesta fall arbetade mindre i åkerbruket än männen. Det hind
rar inte att nästan alla kvinnor deltog i utearbeten, men i varie
rande utsträckning. Unga, ogifta kvinnor och hustrur till obesutt
na måste ofta ta hand om utomhussysslor, medan bondhustrurna 
i högre grad arbetade i hemmet. 

Matberedning på den öppna härden, vattenhämtning och arbetet 
med lagring och konservering av livsmedel - till exempel smörkär
ning och ostframställning - föll på kvinnornas lott. 

Tillverkningen av tyger till hushållsmedlemmarnas kläder krävde 
en arbetsinsats av kvinnorna vars omfattning ofta kan vara svår 
att fullt inse för en nutidsmänniska. Både linet och ullen fordrade 
en rad arbetsmoment innan man kom så långt som till att spinna 
tråden. Vanligtvis gick det sedan åt mer än dubbelt så mycket ar
betstid för att spinna som det gick åt för själva vävningen. I bör
jan av 1700-talet använde man oftast slända när man spann. Slän
dan var lätt att ta med sig, till exempel när kvinnan var ute i mar
kerna och vallade, eller utförde andra utesysslor. En innovation som 
vann ökad spridning på 1700-talet var spinnrocken. Den effekti
viserade spinningen, men förutsatte att kvinnan befann sig i hem
met. 

I hemmen garvades och bereddes även läder och skinn. För att 
skära till tygerna och skinnen och sy ihop dem till kläder anlita-



56 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Arets sysslor månad för månad. Konstnären och soldatsonen Pehr Hör berg har i denna bildsvit från 1805 utgått från teckningar i gamla almanackor. I januari utnyttjas vinterföret till resor, och bonden skålar med en nyfunnen vän på värdshuset. I februari huggs och buntas virke och bränsle. I mars lagas stängsel. I april ärjs och förrättas vårsådd. I maj har korna börjat ge mjölk då de kommit ut på grönbete. I juni klipps fåren och förrättas olika hantverkssysslor (i det här fallet tillverkning av laggkärl). I juli bärgas höet. I augusti sker skörden och jorden börjar bearbetas inför höstsådden. I oktober slaktas och tröskas. I november ökar kvinnornas inomhussysslor. I december slaktas julgrisen. 



I ]OO-TA LETS J O R D B R U KS SAMHÄLLE 57  Iden till den här typen av bildsviter är av medeltida ursprung (jfr band 2 s. 275-2 77) . Den första tryckta almanackan med månadsbilder i Sverige utgavs 1 649 i Stockholm. Bildserien, med två motiv för varje månad, tjänade länge som förlaga för almanacksutgivare, och efter hand fick de från början kontinentala motiven större anpassning till svenska förhållanden . I Pehr Hörbergs svit kan man spåra det utländska inflytandet i septembers vinskörd. Några av figurerna avspeglar högreståndsliv, som vårpromenaden i mars och jakten med horn och hundar 
i november. Före 1 789 hade de flesta svenska bönder ingen jak trätt, så om de jagade skedde det nog i tysthet. 



58 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Tvättande kvinnor utanför Kungälv. Detalj ur förlageteckningarna till Suecia antiqua, cirka 1 710. des kringvandrande skräddare (enklare särkar och liknande syd
de dock kvinnorna oftast upp själva). På motsvarande sätt sydde 
vandringsskomakare skor av det hemgarvade lädret. 

Kläderna skulle tvättas - en tung och ofta mycket kall syssla 
eftersom man tvättade utomhus även vintertid. 

Till stor del var arbetet med korna, fåren och getterna - särskilt 
mjölkningen - en kvinnosyssla. Den mer statusfyllda skötseln av 
hästarna utfördes av männen. 

Särskilt under vissa av jordbrukets högsäsonger deltog kvinnor
na i utomhusarbetena ungefär lika mycket som männen. Vid skörd 
och slåtter hade kvinnorna sina egna arbetsuppgifter. LEVNADSSTANDARD 
Vilken materiell levnadsstandard hade den svenske 1700-talsbon
den? Vi kan försöka besvara frågan från två utgångspunkter. Dels 
- vilket är det mest intressanta - i jämförelse med samtida bönder 
i andra länder, dels i förhållande till vår egen tid. 

En modern resenär som förflyttats till 1700-talets Sverige skul
le antagligen slås av att många människor var påfallande kortvux
na, och att få var riktigt långa. 1740-talets svenska soldater hade 
en medellängd på 168 cm medan medellängden för dagens rekry
ter är 180 cm. Ändå var svenskarna högvuxna i jämförelse med 
befolkningen längre söderut i Europa. Att människorna var gan
ska långa till växten är en av flera faktorer som fått forskare att 
tro på ett förhållandevis stort födointag i Sverige. 

Ytterligare en indikator på levnadsstandard är medellivslängd. 
Med våra dagars mått var 1700-talsmänniskans genomsnittliga 
livslängd förskräckande kort. En nyfödd pojke kunde i Sverige år 
1750 räkna med att bli 34 år gammal, en nyfödd flicka 38 år, mot 
i dag 76 respektive 81 år. Men det måste understrykas att dessa 
siffror gäller genomsnittlig livslängd. Även på 1700-talet fanns 
människor som blev mycket gamla. 

Hög barnadödlighet bidrog starkt till 1700-talets korta medel
livslängd. Av alla nyfödda hade 20 procent dött inom ett år, 40 
procent före 15 års ålder. För den som nått så långt i livet var ut
sikterna att uppleva SO-årsdagen hyggliga. I medeltal kunde en 15-
årig pojke förväntas bli 58 år, en 15-årig flicka 60 år. Fastän de 
svenska livslängdssiffrorna var låga jämförda med dagens, avvek 
de inte negativt från dåtidens övriga Europa. I England - en av 
dåtidens mest utvecklade ekonomier - låg medellivslängden på 



r700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE 59 ungefär samma nivå som den svenska, omkring 36 år. I Frankrike låg den vid 28.  Utländska resenärer beskriver ofta den svenska bondebefolkningen som jämförelsevis välklädd och välfödd. En fransk diplomat som for genom Sverige på 1630-talet påpekade hur välnärda de svenska bönderna var och hur bra kläder de hade (se Band 2 s. 246). En italienare som besökte landet på 1 690-talet menade att folket var välklätt och bostäderna utmärkta. Kött och fisk fanns av god beskaffenhet överallt, liksom smör och ost. Att det under hans vistelse i Sverige ofta var ont om bröd kan troligen till stor del skyllas på att besöket råkade infalla under en period av svåra missväxter. En engelsman på resa genom Sverige 1779 upprepade i stort sett 1600-talsresenärernas intryck, att de svenska bönderna var gott klädda i tjocka, hemvävda tyger och att deras stugor var rymliga och bekväma. Materialet till böndernas kläder var ull, lin och skinn. Bland annat från bouppteckningar vet vi att det var regel att bönderna hade flera uppsättningar kläder av olika ålder och slitage. Att kunna klä upp sig inför söndagens kyrkobesök och till bröllop och begravningar var viktigt. Det allra mesta av de tyger som användes till kläderna tillverkades i hemmen. På grund av den stora arbetsinsatsen som krävdes för tygernas framställning var kläderna med våra dagars mått Bondkvinna vid bord. Osterfärnebo, Gästrikland omkring 1790. Kvinnan stöter något i en mortel, och på bordet står en silverbägare, ett fat med fiskbitar (tydligen lax, som på den tiden var ett viktigt inslag i vardagsmaten), en stapel trätallrikar och något som tycks vara kål. Nycklarna framför kvinnan är symbolen för hennes husmorsvärdighet. Hunden, som kan tyckas något malplacerad på bordet, symboliserar trohet. 



60 1 700-TA LETS JORD BRUKS S A M H Ä L L E  "Bondehustrurna komma ridandes till kyrkan i sina tvärsadlar, och alla hade en kappa med sig, som låg över sadeln, fast i starkaste hettan, ty kappan måste fölia med, mer för staten än för nyttans skull. " Orden skrevs av Linne då han for genom Virestads socken 
i Värend i södra Småland 1 749. Nästan åttio år senare avmålas denna ridande bondkvinna från samma område i bildverket Ett år i Sverige. Klädseln presenteras som "Värends forna kvinnodräkt", som ännu "framtages vid vissa stora högtider, och går i arv inom s läkterna " .  Kanske bär kvinnan en kappa som varit i bruk sedan Linnes tid. mycket dyra.  En ny rock med väst kunde värderas lika högt som en medelgod ko . Å andra sidan var de hemvävda tygerna varaktiga. En västgötsk präst säger till exempel på 1 780-talet att en bonde "kan hava sin kyrkorock hela 20 åren och därutöver" .  I j ämförelse med dåtida bönder på andra håll i Europa var den sven ska 1 700-talsbonden troligen ganska välbeställd .  Även om jordränta och andra avgifter till överheten var en betungande ekonomisk börda, hindrade inte detta att de flesta svenska bönder fick behålla tillräckligt mycket av vad de producerade för att det skulle räcka t i l l  mer än rena nödtorften. GÅRDEN OCH BYN Bondens gård bestod av flera hus. I ett husesynsprotokoll från norra Småland i börj an av 1 700-talet nämns till exempel boningshus, visthus, stal l ,  fähus, hölada, hemlighus och andel i en badstuga .  



1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE 6 1  Generellt sett har de långa vintrarna tvingat de nordiska jordbrukarna att ha stora förrådsutrymmen, jämfört med förhållandena på kontinenten. I de före detta danska landskapen i landets sydligaste delar var gårdens hus ofta sammanfogade till fyra längor sammanbyggda i fyrkant. I övriga delar av landet bildade gårdens hus mer eller mindre fristående byggnader, ofta grupperade så att gårdsplanen uppdelades i en man- och en fägård. Böndernas boningshus bestod i början av 1700-talet huvudsakligen av ett stort rum, "stugan",  med en eldstad för uppvärmning, bakning och matlagning. Maten lagades på den öppna härden i kärl som stod på en trefot eller hängde i en kedja. Alla hushållets medlemmar åt och sov om vintern i detta stora, mer eller mindre nödtorftigt uppvärmda rum, där även höns, gäss, lamm, kalvar och smågrisar bereddes plats under den kalla årstiden. Under sommarhalvåret använde särskilt ungdomen flera av gårdens utrymmen som sovplats. Man kunde sova i lador eller loftbodar. I ett rättegångsprotokoll från 1698 säger en kvinna om sin 1 8-årige son att han och några andra pojkar hade sin sovplats under logen "sommaren igenom". Bänkar och sängar i stugan var till stor del väggfasta, eller i varje På kvällarna var oftast den öppna härden enda belysningskällan. Vid den samlades gårdens folk och förrättade sysslor som lät sig göras i den sparsamma belysningen, till exempel spinning och enklare träslöjd. Målningen är gjord av allmogesonen Pehr Hörberg år 1 801 .  
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fall stående längs väggarna. Elden gav både värme och ljus, och 
kring den samlades hushållsmedlernmarna om vinterkvällarna med 
sina olika slöjdsysslor. Man måste hushålla med bränslet. Så länge 
det gick att klara sig utan eld satt man därför gärna i skymningen 
och utförde sysslor som krävde ett minimum av belysning. 

Bristen på effektiv belysning var ett betydande hinder i många 
verksamheter under den mörka årstiden. Kringvandrande hantver
kare berättar om hur de ännu på 1860-talet måste lysas av tjär
stickor på kvällarna, när ljuset från den öppna härden inte räckte 
till. Blossen hölls av barn, som fick sitta eller stå i timtal med dem 
i handen och som fick örfilar, "ljusapengar", när de såg ut att som
na. 

En detaljerad skildring av en småländsk bondstuga vid mitten 
av 1700-talet ges av Linne. Han beskriver hur fönstret sitter på 
sydsidan av taket, fast ett litet fönster också kan sitta i väggen. Inom dörren har man på norra sidan ugnen med gruvan. Spisen står här framom, på tvenne sidor öppen . . .  Emellan gruvan och dörren är en trång uppgång på ugnen, på vilken säden torkas till kvarns och fattiga inhyseshjon få merendels här sitt nattkvarter. Främst i stugan, på södra sidan, står bondens säng; vid pass 2 alnar [1,2 meter] hög . . .  På norra sidan, alltifrån ugnen till gaveln är en bänk upptimrad av tre timmerstockar, till en alns (0,6 meters] höjd ifrån golvet . . .  närmast intill gaveln eller mittemot bordet kallas denna bänk högsätet . . .  
Bordet beskriver Linne som " långt, fyrkantigt, tämmeligen brett, 
2 alnar högt och mycket tjockt". Det var på alla sidor omgivet av 
bänkar varav den som vette mot sängen hade en hög rygg som skar 
av sikten mot sängen. 

Innanför dörren, på gaveln åt förstugan, hade hustrun sina gry
tor med några hyllor för faten. I närheten var också yxorna upp
hängda. "Emellan yxestallet och fathyllan" stod "den så kallade 
kal ve bänken . . .  där kalvarna stå bundna under kallaste vintern." 
Hönsen, "som är lantmannens ur", hade sin plats i en del av för
stugan. 

En livfullare skildring av en sådan stuginteriör gavs senare av 
byskomakaren Jonas Stolt, född 1812 i östra Småland. Det är vis
serligen fråga om en 1800-talsskildring - Stolt skildrar förhållan
dena under sin barndom, det vill säga 1820-talet. En jämförelse 



I?OO·TALETS JORDBRUKS SAMHÄLLE 63 mellan Linnes och Stolts skildringar visar dock att påfallande mycket är sig likt. Även Stolt skildrar hur hustrun har sina fat och kittlar och bonden sina yxor i närheten av dörren, och hur hönsen sitter i sin bur, där de dock långt ifrån alltid hålls: "sina värpeställen hade hönsen i sänghövdan [huvudgärden] eller vid sängfötterna." Om du ungdom kunde föreställa dig, huru det såg ut i ett sådant hus höst eller vinter, och kunde se brännerirörelsen med all dess slabb, och imma, ävenså bryggeriet och linhanteringen med dess fjun och damm, och så de förut nämnda hönsen och annat mera! Därtill må du veta, att golvet aldrig skurades, utan då det var alltför tokigt, slogs ett par skopor vatten däröver, sedan sopades med den styva kvasten, varpå alltsammans föstes till dörren, östes upp med stäva och bars ut. Silvret intog en framträdande plats i den välmående bondens bohag. På bilden syns två bägare, två skedar, en brännvinsskål, en l�åsa och en tumlare. I bakgrunden en dukagångsdrätt från Ingelstads härad, Skåne. 
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I den vanliga bondstugan saknades dock inte prydnadsföremål, 
som också demonstrerade bondens välmåga . En resenär på väg 
genom Halland på 1750-talet noterar exempelvis att bondens rikedom består i silver och koppar, ty pengar, vad han kan förtjäna eller bespara, gömmer han intet på kistebotten, utan köper därför silver och kopparkärl i staden, av vilka han heter mer rik än hade han rykte om sig att äga pengar; . . .  då dessa möbler lysa i hans skåp och hyllor . . .  
Det överskott bonden kunde ackumulera investerade han alltså 
gärna i silver- och kopparföremål. Metallerna hade en dubbel funk
tion av statusmanifestation och lätt omsättbar tillgång . 

Ett för vår tid kanske egendomligare drag var den stora vikt som 
bönderna fäste vid vissa typer av fina textilier, inte minst påkosta
de sängkläder som bolstrar. En högt uppbäddad säng, helst med 
flera bolstrar på varandra, var ett sätt att för besökare exponera 
ägarens välstånd. Rika bönder kunde ha 4-5 bolstrar eller fler. 
Denna med de bästa sängkläderna bäddade säng var inte densam
ma som den dagliga sängen . I de av Linne beskrivna smålandsstu
gorna var det i visthuset bondhustrurna hade "en uppbäddad säng 
för främmande [och] sina kistor . . .  med sin red baraste egendom". 
Förklaringen till sängklädernas statusvärde ligger i textiliernas höga 
produktionskostnad. 

En undersökning av bouppteckningar från västgötsk slätt- och 
skogsbygd omkring 1750 visar att bönderna i silverföremål, bränn
vinspannor av koppar och bolstrar i genomsnitt hade bundit vad 
som motsvarade tre tunnor spannmål, det vill säga en knapp års
konsumtion för en vuxen person . Gårdarna i historikerns källor 
Många av de källor vi använder oss av för att få kunskap om 1700-
talets jordbruk och jordbrukssamhälle har kommit till genom kro
nans beskattning av sina undersåtar. Åtskilliga av de begrepp vi 
använder om forna dagars landsbygd har fått sin innebörd bestämd 
eller påverkad av denna anknytning till beskattningen, inte minst 
de termer som gäller gårdar och fastigheter. 

För att få reda i beskattningen av den odlade jorden hade kro
nan på 1500-talet börjat upprätta jordeböcker. Däri registrerades 
alla jordbruksfastigheter socken för socken, liksom den "ränta" -
skatt eller avrad - de var pålagda av kronan . Fastigheterna kom 
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- � - � -:' .i�:Y1';>' ; ....-under 1 600-talet att mantalssättas, vilket innebar att var och en åsattes ett enkelt siffervärde, mantalsvärde, som bestämde storleken på delar av räntan. Man talade om att en fastighet var "på ett helt mantal " ,  " ett halvt mantal" och så vidare. Den beteckning som vi här ska använda om fastigheterna, så som de är bokförda i jordeböckerna, är jordebokshemman, eller ibland för korthets skull bara "hemman" .  Som regel är jordebokshemmanen direkta föregångare till våra dagars jordregisterenheter på landsbygden. Den ränta som bokfördes i j ordeböckerna var uppdelad i j ordeboksräntan och mantalsräntan . Ytterligare en börda vilade på hemmanen, nämligen kronotiondet, som var förtecknat i särskilda längder. Jordeboksränta, mantalsränta och kronotionde sammanfattas ofta med beteckningen grundskatt. Jordebokshemmanen hade i delar av landet ofta namn som slutar på " -gård" ,  till exempel "Bosgården" eller "Jan Persgård" (i stora delar av landet betecknades dock jordebokshemmanen i en by endast med bynamnet och ett nummer) .  Efterleden " -gård" kan förleda oss att tro att det var fråga om verkliga gårdar i betydelsen jordbruksdriftsenheter. Så var som regel fallet då de första av kronans j ordeböcker upprättades på 1 500-talet. Under följande århundraden blev det i stora delar av landet vanligt, allteftersom mer j ord odlades upp och kunde räcka till försörjningen av fler familjer, att jordebokshemmanen genom hemmansklyvning delades upp i flera driftsenheter. Två eller flera bönder kom alltså att med separata hushåll bedriva eget jordbruk på jord som hörde till samma jordebokshemman. Detta förblev från kronans synpunkt en beskattningsenhet, men var inte längre en j ordbruksdriftsenhet. Utdrag ur jordeboken för Kronobergs län 1 73 6, avseende jordebokshemmanen Övraön och Ön Nedergården i Virestads socken, Allbo härad. Under rubriken Öfra Öen uppräknas skattepersedlarna för hemmanet: penningar, 6 dagsverke, 8 år[liga] hästar och 4 "kongshästar". Myntenheterna är daler, ören och örtugar. Alla persedlarna värderas med penningsummor, men endast en del av skatten togs i själva verket ut med de summor som står antecknade. Vissa persedlar uppbars in natura eller avlöstes enligt gällande penningvärde, vilket innebar betydligt högre summor. 
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zo<+· ;, . < '·f . . .· " -� _·. . . �� • - , · ::_;:,.-A. Utdrag ur mantalslängden 1 765 för de två jordebokshemman som nämns i bildtexten på s. 65. Ordningen i mantalslängden är omkastad i förhållande till jordeboken, så att Ön Nedergården, här kallad Nedre öhen, står överst och Ofraöhen därefter. Under Ovraön står bönderna Per Månsson, Bengt Olofsson, Per Persson och Bengt Nilsson antecknade för 1/4 mantal vardera. Hemmanet på ett helt mantal är alltså uppdelat på fyra brukningsgårdar (se även bild på s. 68). Nederst omtalas ett "soldatet[ orp ]" med soldaten Ake Hörberg. En jordbruksdriftsenhet på mantalssatt jord kommer i denna 
bok att kallas brukningsgård. En brukningsgård kunde omfatta ett 
helt jordebokshemman, men bestod på 1700-talet ofta av en del 
av ett jordebokshemman, en hemmansdel. Under loppet av 1700-
och 1 800-talen skulle det bli vanligare att brukningsgårdarna kom 
att bestå av två eller flera hemmansdelar. Samme bonde brukade 
alltså i sådana fall hemmansdelar i olika jordebokshemman, och 
dessa hemmansdelar utgjorde tillsammans brukningsgården. 

Uppdelningen av jordebokshemmanen på flera hemmansdelar 
syns vanligen inte i jordeböckerna. Denna uppdelning framgår 
däremot i andra källor, framför allt i mantalslängderna, där hem
mansdelarnas mantalsvärden skrivs in från och med 1700-talets 
mitt. I en mantalslängd från denna tid kunde ett j ordebokshem
man, låt oss kalla det "Mellby Jonsgården" se ut som följer: Mellby Jonsg[ården] 

Petter, h[ ustru] 1/2 
Torp[aren] Olof, h 

Anders, h, p[igan] Lisa 1/4 
Sven, h, son Erik 1/4 

Hemmanet är alltså uppdelat i tre hemmansdelar, en på ett halvt 
mantal och två på en fjärdedels mantal vardera. 



1 700-TALETS JORD BRUKSSAMHÄLLE 67 Petter, vars hemmansdel har ett dubbelt så stort mantalsvärde som de båda övrigas, ska betala hälften av den skatt som är lagd på jordebokshemmanet. De två övriga ska betala en fjärdedel vardera. Hemmansdelarna var fortfarande i början av 1700-talet som regel identiska med brukningsgårdar. Under Petters gård ligger ett torp. Även torparen skulle erlägga vissa skatter till kronan, men det var bonden som torpet löd under som ansvarade för att de betalades. 
Byarna Större delen av den svenska landsbygdsbebyggelsen låg före 1 800-talets stora skiftesreformer i byar. Ensambebyggelse förekom också, särskilt i områden dit uppodlingen nått ganska sent. Varför bodde bönderna i byar? Sannolikt fanns en rad bidragande orsaker. Det viktigaste enskilda skälet tycks ha varit samverkan om de stora hägnadssystem för kreaturen som var nödvändiga för det växelspel mellan boskapsskötsel och åkerbruk som karakteriserade det nordeuropeiska jordbruket (mer om detta i nästa kapitel 1 700-talets jordbruk och jordbrukslandskap) .  Ordet "by" står i allmänhet för en grupp om minst två gårdar på landsbygden där bönderna fattar någon form av gemensamma beslut om markutnyttjande, hägnadsskyldighet och förvaltning av samfälld egendom. De skånska slättbygderna karakteriserades som Skånsk by under 1700-talets senare del. Inget av husen tycks ha någon skorsten. Enligt Linne saknade boningshusen i östra Skånes slättbygder skorsten, varför röken släpptes ut genom dörren. 



68 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHALLE Byn Övraön 1790. Etsning av Pehr Hörberg, son till soldaten Åke Hörberg som nämns i bildtexten på s. 66. Byn utgör ett jordebokshemman som genom hemmansklyvning delats upp i fyra brukningsgårdar. Antalet hushåll framgår här också av skorstensrökarna. vi sett av förhållandevis stora byar. I de mest utpräglade slättbygderna i sydväst och i öster saknades ensamliggande gårdar, och medelstorleken på byarna låg vid mitten av 1600-talet i vissa områden vid 15-20 brukningsgårdar. Medeltalet för hela Skåne (inklusive skogsbygderna i norr) var drygt tio gårdar per by. Även Skåne hade upplevt hemmansklyvning. Men vid anslutningen till Sverige har myndigheterna vanligtvis registrerat existerande brukningsgårdar som jordebokshemman. Jordebokshemman och brukningsgård var alltså i Skåne omkring år 1700 vanligen samma sak. Norr därom, i Sydsvenska höglandets skogsbygder med fortsättning in i delar av Västsverige, ligger ett område där bebyggelsen på 1500-talet till stor del skattlagts som ensamliggande hemman. Området hade emellertid under perioden fram till 1700-talet präglats av kraftig hemmansklyvning. Följden blev att de många ensamliggande jordebokshemmanen ofta vuxit ut till små byar. Bebyggelsestrukturen torde i många fall ha liknat den i Locknevi, en skogsbygdssocken i nordöstra Småland. Exemplet är från början av 1 800-talet, men liknande förhållanden torde ha rått även 100 år tidigare. I Locknevi dominerade bybebyggelsen starkt, men 



r700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE 69 

byarna var små och bestod alla av ensamliggande jordebokshem
man som delats upp i flera brukningsgårdar. De flesta bestod av 
2-5 brukningsgårdar, men det fanns även några större byar med 
10 brukningsgårdar eller fler. Endast cirka 10 procent av bruk
ningsgårdarna var vid 1800-talets början ensamliggande. De fles
ta av dessa var landbohemman under säterier. 

Ett område med mycket stark hemmansklyvning var Värmland. 
Efterfrågan på träkol och andra skogsprodukter i samband med 
bruksetableringar skapade här på 1600- och 1700-talen starkt 
växande försörjningsmöjligheter som ledde till en kraftig ökning 
av antalet gårdar. 

Västergötlands slättbygder karakteriserades av mycket stora 
byar. På högslätten Falbygden var byar med 15-25 jordebokshem
man uppdelade på omkring 20-40 brukningsgårdar inte ovanli
ga. I en av de allra största byarna, Kungslena, bodde i början av 
1800-talet 56 bönder fördelade på 28 jordebokshemman. 

På lerslätterna ut mot Vänern var byarna visserligen mindre, men 
ändå ansenliga. I Saleby pastorat, omfattande tre socknar på Ska
raborgs västra slättbygd, låg vid 1700-talets mitt i runda tal 75 
procent av gårdarna i stora byar omfattande cirka 12 bruknings
gårdar eller mer, och över 40 procent i mycket stora byar med över 
20 gårdar. Helt ensamliggande låg att döma av mantalslängden 
endast 5 procent av brukningsgårdarna; liksom i Locknevi var det 
då fråga om frälsegårdar. 

Även i Kumla socken i Närkes slättbygd låg på 1780-talet 95 
procent av brukningsgårdarna i byar. Medelstorleken per by var 
8 brukningsgårdar. 

I Östsverige tycks hemmansklyvningen på 1600-talet och i bör
jan av 1700-talet ha varit tämligen obetydlig. Jordebokshemma
nen var i de flesta fall identiska med brukningsgårdar. De flesta av 
hemmanen låg i små byar på 2-5 hemman, även om större byar 
existerade. I Östergötlands slättbygd väster om Stångån var på 
1630-talet medelstorleken per by 4 hemman, och de flesta hem
manen tycks här ha utgjort brukningsgårdar. 

Längre norrut kunde byarna bli mycket stora. I några av byar
na i Lule älvdal bodde i början av 1700-talet 20-25 bönder, men 
medelstorleken låg vid 10 brukningsgårdar per by. En byordning från 1 700-talets början 
Av skäl som närmare ska behandlas i kapitlet 1 700-talets jordbruk och jordbrukslandskap, krävde jordbruket före 1 800-talets stora 



7 0  1 7 00 -TALETS JORD BRUK SSA MHÄLLE Utsnitt ur lantmäterikarta från 1 7  62 som visar byplatsen för Västra Malsjö i Grums socken i Värmland. Västra Malsjö var ett enda jordebokshemman. På byplatsen ritas elva hussymboler, men ett av husen har två ingångar och två skorstenar och motsvarar alltså två brukningsgårdar. Sammanlagt fanns därmed to lv brukningsgårdar på hemmanet. Varje hussymbol motsvarades i verkligheten av både boningshus och ekonomibyggnader. skiftesreformer ett stort mått av gemensam organisation och regleringar mellan bönderna i varj e by. Åtminstone de större byarna styrdes av en fast byorganisation. Dess beslutande myndighet var bystämman som dömde efter sin sedvanerätt och hade makt att bötfälla försumliga bybor. Skrivna byordningar börjar i Sverige dyka upp först vid mitten av 1 600-talet, men byrätten existerade långt dessförinnan, och hade stöd i de medeltida landskaps- och land slagarna . Vi ska här se närmare på en byordning från norra Skåne, nedtecknad och införd i domboken år 1 70 1 . Den lilla byn Kvistalånga i Nordskånes inland fick då sin byordning nedtecknad ( se s .  3 70 ) .  Vid denna tidpunkt fanns i byn tio bondehushåll . Flera av by ordningens 14  paragrafer tvingar alla medlemmarna att deltaga i byalagets beslut och i verkställandet av dessa. Enligt den första paragrafen måste alla komma till stämman. Kan bonden inte komma sj älv måste han sända ombud, såvida inte alla hushållets medl emmar kan gå ed på att ingen av dem hört åldermannens horn. Dryga böter stadgas för den som brukar okvädingsord eller annat grovt språk på stämman; den bötessumma på 8 öre som fastläggs är med vid marginal det högsta bötesbelopp som nämns i byordningen. 



7 2 1 7 00-TALETS JORD BRUKSSAMHÄLLE I Norrland fanns till övervägande del skattebönder. Här ser singland, avbildade av Elias Martin (1 739-1 8 1 8) .  va  svedjebruk i egen skog utan att någon företrädare för kronan förrättat laga syn. Kronans fogdar skulle dessutom i princip förrätta husesyn vart tredj e år, för att kontrollera hemmanets skötsel .  Det kan diskuteras om en rättighet med alla dessa begränsningar verkligen kan kallas ägande. Vad som talar för att termen ägande trots allt är tillämplig, är att bonden hade en ärftlig och sälj bar rättighet till j orden. Jorden var också utmätningsbar - den kunde tas ifrån bonden som ersättning för skulder han inte kunde betala,  fast lagstiftningen var något oklar fram till 1 700-talets mitt .  Eftersom det är svårt att tänka sig att man kunde mäta ut en tillgång gäldenären inte ägde, talar detta för att det trots allt är rimligt att tala om ägande. Skatterätten fördes vid dödsfall över till bondens arvingar. Enligt lag ärvde alla barn av samma kön lika del i lös som fast egendom, men systrar ärvde ( fram till 1 845 ) hälften så mycket som bröder. Om antalet överlevande barn i varj e generation var högre än i föräldragenerationen borde dessa arvsregler ha lett till hemmansklyvning och att antalet bondgårdar därigenom blev allt fler, . såvida inga motåtgärder vidtogs . Sedan slutet av 1 600-talet fanns lagstiftning med syfte att begränsa hemmansklyvningen på skat-



1 7 00-TALETS J O RDBRU K S S A MHÄLLE 7 3 tejord . Om en arvinge fick en hemmansdel som var mindre än 1/4 mantal, kunde en annan person på hemmanet - oftast en medarvinge - bli tilldömd rätten att lösa ut honom eller henne. Från 1 747 gällde ny lagstiftning. Skatte- och kronohemman skulle få klyvas så långt som de lokala myndigheterna och domstolarna bedömde att de uppkomna brukningsgårdarna gav besuttenhet, det vill säga kunde ge fullgod bärgning åt en familj . I delar av landet, särskilt i de nordliga skogsbygderna, blev hemmansklyvningen under 1 700-talet omfattande, och skulle fortfara att vara så även under följande århundrade. I de södra och mellersta delarna av landet, och särskilt på slättbygderna, tycks hemmansklyvningen snarast ha avtagit under 1700-talet. Där motverkades nämligen tendensen till hemmansklyvning av att man ofta praktiserade seden att en av arvingarna löste ut de övriga, så att gården odelad överfördes till nästa generation. Detta är uppenbarligen en av orsakerna till att antalet bondgårdar i landet som helhet endast ökade långsamt efter 1 750 (nedan, s. 205 ) . På de största gårdarna, där j orden var tillräckligt omfattande för att flera av barnen skulle kunna få en bärkraftig gård, ledde dock arvskiften ofta till splittring. Det förefaller som om bönder som under sin livstid lyckats ackumulera stora j ordegendomar föredrog att göra det möjligt för så många av barnen som möjligt att få en egen gård. På 1 700-talet gick överförandet av jorden till nästa generation ofta till så att bonden lämnade över jordbruket till en vuxen son eller dotter och måg som förtida arv, fastän det slutgiltiga arvskiftet skedde först efter den gamle bondens död. Denne åtnjöt under tiden undantag, som innebar att han tillförsäkrades fri bostad och försörjning fram till sin död. Med tiden - åtminstone delvis till följ d av ny lagstiftning 1 734 -blev det vanligare att j ordöverföringen skedde genom att något av de vuxna barnen köpte gården av föräldrarna (vanligen till ett pris som var betydligt lägre än mellan icke-släktingar) .  Detta förde med sig att undantagen allt oftare bestämdes genom reguljära kontrakt. Ofta innebar undantaget att den gamle ägaren fick en egen stuga och en viss årlig kvantitet spannmål, bränsle och andra förnödenheter (det kunde också vara fråga om ett mindre stycke jord att bruka) .  I andra fall kunde undantagskontraktet innehålla bestämmelser om att den gamle ägaren skulle få mat vid den nye ägarens bord. Denna typ av egendomsöverföring mellan generationerna - för-



7 4 I 700-TALETS JORD BRUKSSAMHÄLLE Bondfolk. Likheten i kroppshållning och ansikten gör det troligt att konstnären Gustaf Silfverstråhle velat avporträttera far och son på denna teckning. sälj ning med bestämmelse om undantag - spreds först i Norrland på 1 700-talet, och blev vanlig i sydligare delar av landet från slutet av samma århundrade. Det kunde också förekomma undantagskontrakt när försäljningen skedde till "oskyld" ,  det vill säga någon som inte var släkt med säljaren. Släktgården - myt eller verklighet? Det ingår i mångas föreställning om de jordägande bönderna att jorden gick i arv generation efter generation, så att " sonen trädde till efter fadern vid harv och årder" eller "dottern tog moderns plats vid spinnrock och vävstol" . Som så ofta var verkligheten mer komplicerad. Långt ifrån alla bönder levde så länge att de hamnade på undantag. Det var tvärtom ganska vanligt att bönder och bondhustrur avled innan deras barn nått en ålder då de kunde sköta en gård. Resultatet kunde bli att en änka drev gården vidare med halvvuxna barn. Det kunde också hända att mycket unga människor tvingades ta över ett gårdsbruk och ett ansvar de inte var mogna för och snart tvingades lämna. 
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Enligt lagen skulle arv skiftas innan den efterlevande maken gifte 
om sig. Det kunde förekomma att barnen behöll den äganderätt 
som tillfallit dem vid arvskiftet, och lät en styvfader ta hand om 
bruket i väntan på att något av barnen skulle ta över. Men det 
kunde också förekomma att styvfadern köpte ut barnens arvslot
ter. 

Jorden kunde även säljas till någon utanför den närmaste famil
jen. Inte sällan var då köparen på ett eller annat sätt släkt med den 
gamle ägarens familj - lagen gynnade sådana "släktköp". 

I praktiken var det ganska ovanligt att jorden gick i arv från far 
till son, eller dotter, mer än två eller tre generationsväxlingar i rad. 
En studie av 33 gårdar i en mellansvensk socken 1780-1880 visar 
till exempel att bara två av gårdarna behölls inom samma familj i 
rätt nedstigande led under de hundra åren. Däremot tycks det ha 
varit betydligt vanligare att gårdar stannade länge inom samma 
släkt. Fanns inga lämpliga barn kunde en gård övertas av en bro
der, systerson eller kusinbarn till den gamle ägaren. En succession 
på en gård kunde till exempel se ut på följande sätt: 

Anders ger gården i arv till sina söner Lars och Erik. Lars löser 
ut sin bror och blir ensam ägare. Han sätter sig så småningom på 
undantag och överlåter gårdsbruket till dottern Ingeborg och 
mågen Magnus. Efter några år dör Magnus, och gården går till
fälligt tillbaka till Lars, varefter hans brorson Håkan tar över bru
ket. Dennes son Jonas tar så småningom över och efter hans död 
brukar änkan Brita gården men säljer efter en tid till Sven, en rik 
bonde i grannsocknen som ingen i familjen är släkt med. En av 
Svens söner tar över gården, och hans ättlingar brukar den sedan 
i flera generationer. 

Att gårdar bevarades länge inom samma släkt var alltså inget 
ovanligt. Men bevarandet tog sig ofta mer komplicerade vägar än 
direkta överföringar från föräldrar till barn. LANDBORNA: KRONO- OCH FRÄLSEBÖNDERNA 
Större delen av Sveriges bönder var vid 1700-talets början land
bor på krono- och frälsejord. Ytligt sett påminde landboförhållan
det om modernt arrende, men dåtida landbor kan inte utan vidare 
jämställas med moderna arrendatorer, vars villkor finns noggrant 
reglerade både i lag och i skriftliga, individuella kontrakt. 

Såväl kronan som åtminstone de större frälsegodsen hade jorde
böcker, där uppbörden från varje hemman av naturaprodukter och 
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pengar fastställdes. Till stor del reglerades landbons ställning dock 
av sedvana och muntliga avtal, i kombination med den med nuti
da mått ganska ofullständiga lagstiftning som fanns på området. 
Landbon var socialt underordnad jordägaren. Detta kom skarpast 
till uttryck på frälsejorden, men även i kronoböndernas förhållande 
till kronans uppsyningsmän och fogdar. Som vi ska se utvecklades 
de två landbogrupperna åt olika håll. Kronobönderna 
Kronobönderna var avradsskyldiga landbor på jord som ägdes av 
kronan. Enligt landslagen brukade kronobonden, liksom övriga 
landbor, sin jord med en legotid på sex år i taget. Senast under 
1600-talet tycks det ha blivit regel att legan for kronobönderna 
förlängdes efter varje period. Säkert var det redan då vanligt att 
landboforhållandet överfördes till nästa generation. Det fanns dock 
före 1680-talet inga formella regler som sade att så skulle ske. Vissa 
kronobönder hade dock i slutet av 1500-talet köpt en form av 
ärftlig besittningsrätt ("bördsrätt") av kronan, som åtminstone 
delvis respekterades ännu i början av 1700-talet. 

lndelningsverkets införande på 1680-talet medförde att kronan 
fick stärkt behov av brukarkontinuitet på kronohemmanen. 1684 
stiftades en lag om ärftlig besittningsrätt på de kronohemman som 
ingick i indelningsverket, det vill säga både kronorusthållen och 
de hemman vars räntor skulle gå till lön åt indelningshavare. Även 
på icke indelta ("kronan behållna") hemman hade landborna i 
praktiken en "besittningsrätt tills vidare", som dock inte var reg
lerad i lag. Kronoböndernas besittningsrätt var dock inte ovillkor
lig, utan sattes ur spel om kronan behövde hemmanet för försälj
ning eller byte. 

Kronobonden kunde som regel överlåta åborätten till endast en 
arvinge, eftersom gården oftast inte delades. De av kronobondens 
arvingar som inte övertog gårdsbruket tycks inte ha fått någon 
ersättning för att de blev utan jord (i varje fall fanns ingen i lag 
reglerad), något som skiljde från förhållandena på skattejorden. 

Åtminstone före 1789, då kronobönderna fick starkare besitt
ningsrätt, hade dessa heller ingen långsiktig kontroll över investe
ringar de gjorde i nyodling, jordförbättringar och byggnader. Frälsebönderna 
Frälsebönderna var landbor på frälsejorden. Frälsehemmanen in
gick ursprungligen oftast i större eller mindre godsbildningar som 



1. 70 0-TALETS J O R D BRUKSSAMHÄLLE 77  bestod av  en  huvudgård och ränteskyldiga bondgårdar. Med tiden blev det vanl igare att enskilda hemman på al lmän frälsejord genom försälj ning kom att hamna utanför egentliga godsbildningar ( ströfrälse) .  Räntan p å  ett frälsehemman bestod a v  arbetsprestationer, naturaprodukter e l ler pengar - ofta en kombination av a l l a  dessa tre ränteformer. De bönder som bodde nära huvudgården erlade van ligtvis en större del. av sin ränta i form av arbete än de bönder som bodde längre bort. Från en stor del av de bondebrukade frälsehemmanen uttogs alltså liten e ller ingen arbetsränta, utan endast pengar och naturaprodukter. Frälseböndernas villkor varierade betydligt mellan olika delar av landet. I Västsverige, där adeln uppenbarl igen med tiden fick mindre intresse av säteridriften, tycks frälsebönderna redan i början av 1 700-talet till stor del ha betalt penningräntor. I de storgodsdominerade bygderna i Östsverige och framför allt i Skåne hade arbetsräntorna större betydelse (nedan, s .  1 04-1 07) .  En betydande del av frälseböndernas räntebörda bestod här dessutom av spannmål, medan pengarnas andel var mindre. Till skil lnad från förhållandet på skatte- och kronogårdarna tycks den ränta som togs ut från frälsegårdarna i praktiken ha varit förhandlingsbar - det som stod i j ordeböckerna togs inte al ltid ut . Det kan tyckas att frälsebonden på så sätt hade en fördel framför . andra bönder. Men att j ordägaren inte alltid tog ut hela räntan kunde på lång sikt ha en tveeggad effekt. Bonden visste att om han Gustaf Sparre inkasserar arrendet på Tiurholmen, en av gårdarna under godset Tostei-up. Bilden bör snarare uppfattas som en karikatyr än en. avbildning av hur det egentligen gick till när räntan togs ut från landborna. Det är inte troligt att greven själv gick omkring med pungen. 



78 I700·TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Slåtteröl på Svartsjö på Färingsö i Mätaren. Målning av Pehr Hilleström cirka 1780. Godsets underlydande trakteras av herrskapet. Änkedrottning Lovisa Ulrika, slottets härskarinna som står för kalaset, syns med uppvaktning till vänster i bilden. Invånarna i de fyra byarna under godset är samlade under var sitt standar. En sådan grupp är framme vid drottningen för att bringa henne sin hyllning. Att döma av kroppshållning och ansiktsuttryck på några av männen flödar ölet rikligt. Kurtis pågår bakom hörnet. producerade mer, kunde jordägaren kräva in den resterande räntan. Bonden blev således mindre motiverad att öka sin produktion. Frälsebönder hade i allmänhet ingen sådan formellt erkänd ärftlig besittningsrätt som kronobönderna fick under 1 600- och 1700-talen. Även bland frälsebönderna tycks det emellertid på 1700- och 1 800-talen ofta i praktiken ha förekommit att söner eller mågar tog över gårdarna efter den äldre generationen. Frälsebonden hade dock inga garantier för en sådan överföring mellan generationerna. Framför allt var det en viktig förutsättning att det fanns en efterföljare inom familjen i lämplig ålder. En nybliven änka efter en frälsebonde med enbart minderåriga barn kunde knappast räkna med att få sitta kvar som landbo. Skattefrälse och frälseskatte Ett specialfall på frälsejorden var hemmanen med så kallad delad äganderätt - skattefrälse och frälseskatte. Under 1600-talet hade det förekommit att adelsmän förvärvade rätten att uppbära räntan på skattehemman, varvid bonden behöll bördsrätten (skatterätten), det vill säga den ärftliga och säljbara brukningsrätten. Denna typ av hemman kallades skattefrälsehemman. Framför allt under 1 700-talet förekom det att frälsejordsägare sålde bördsrät-



I 7 00-TALETS J O R O SRUKS SAMMÄLLE 79  ten ( skatterätten) till bönder, men behöl l  rätten till räntan . Arrangemanget ledde ti l l  samma förhål lande som på skattefräl sehemmanen, men eftersom utgångspunkten var ett  frä lsehemman kallades hemmanet nu frälseskattehemman. I båda fallen hade åbon i princip samma rättigheter beträffande j orddispositionen som en skattebonde, fast hans rän ta gick till en enskild person . Drygt 1 0  procent av de hemman som i den övergripande stati stiken klassificeras som frälsehemman ( således l ite över 3 p rocen t av Sveriges totala mantal) var i början av 1 800-talet skattefrälse eller frälseskatte. Hemman av denna typ var vanligast i Svealand . TJ ÄNSTEFOLKET Dränga rna och pigorna kompletterade arbetskraften från bondens egen familj . Dessa tj änstehjon var vanligtvis unga och nästan a l l - Ung man med lie och kvinna med räfsa. Det var vanligt att böndernas söner och döttrar tog tjänst som dräng eller piga innan de själ-va övertog en gård. Målning av Pehr Hilleström 1 778. 
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tid ogifta. Behovet av tjänstehjon vid en normalstor bondgård vi
sade ett cykliskt mönster. Om bonden och hans hustru hade små 
barn eller inga barn alls, behövdes i de flesta fall tjänstehjon som 
förstärkning av arbetskraften. När barnen växte upp och blev fullt 
arbetsdugliga, minskade behovet av drängar och pigor. Gården 
kunde nu till och med ha överskott av arbetskraft. I sådana fall 
måste vissa av barnen ta tjänst hos bönder där man befann sig på 
ett annat stadium i generationscykeln. 

Att bli dräng eller piga ansågs på 1700-talet inte deklasserande 
för söner och döttrar till bönder, utan var snarare ett stadium i livet. 
I början och mitten av 1700-talet var de flesta tjänstehjon söner 
eller döttrar till bönder, och många av dem kunde räkna med att 
bli bönder i framtiden, genom arv eller giftermål eller som land
bo. Tjänstefolket var alltså inte någon social klass i egentlig be
märkelse. Böndernas drängar och pigor åt med de övriga hushålls
medlemmarna, och i större delen av Sverige på 1700-talet var re
geln bland allmogen den att tjänstefolket åtminstone under vin
tersäsongen hade sovplats i samma rum som övriga hushållsmed
lemmar. 

På grund av de unga kvinnornas större allsidighet i fråga om 
arbetsuppgifter - de kunde till nöds utföra även sysslor som män
nen normalt gjorde - och på grund av deras lägre lön föredrog 
många små- och mellanbönder att städsla pigor i stället för drängar. 

Pigorna gavs få tillfällen till vila under dagen: Pigan fick veta om, att hon fanns till; hon skulle vara med både här och där ifrån tidig morgon till sen kväll. Henne drev man hårdare än någon dräng. 
Citatet är från 18 00-talet, men inget tyder på att förhållandena var 
annorlunda hundra år tidigare. 

Det finns tecken på regionala skillnader i efterfrågan på arbets
kraft. I åkerbruksdistrikten där utomhusarbetena var särskilt tunga 
ville man främst ha drängar. I skogs- och mellanbygderna, där 
arbetsuppgifterna var mer varierande och kreatursskötseln domi
nerade, städslades däremot relativt sett fler pigor. 



1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE 8 1  BÖNDERNA I POLITIKEN Bönderna i riksdagen 
Bönderna var representerade som särskilt stånd i riksdagen, bon
deståndet. Riksdagsmän valdes av bönderna häradsvis, men ofta 
slog sig två eller flera härader samman om en riksdagsman. I me
deltal gick det under långa perioder ungefär en bonderiksdagsman 
på vartannat härad. Röstberättigade och valbara i riksdagsman
naval var under 1700-talet skatte- och kronobönder, medan fräl
sebönderna ansågs vara representerade genom sina herrar, frälse
jordsägarna. Från 1700-talets början skedde valen under överin
seende av häradshövdingen genom att bönderna sockenvis utsåg 
företrädare (elektorer) som i sin tur förrättade valen. 

Att bönderna var representerade i riksdagen var något mycket 
ovanligt, nästan unikt, i dåtidens Europa. Bondeståndet i den svens
ka riksdagen arbetade dock inte på samma villkor som de övriga 
stånden. Bönderna var uteslutna från sekreta utskottet, där bland Jon Bengtsson, kraftfull bonderiksdagsman från Kronobergs län. Målning av Lorentz Pasch 1 756. Bengtsson, som var riksdagsman 1 7  5 5-1 789, gjorde sig bland annat känd som motståndare till kronobrännerierna (se s. 258). 
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annat utrikespolitiken behandlades. Bondeståndet fick heller inte 
själv utse sin sekreterare, utan denne tillsattes av Kungl. Maj:t. 

För en grupp som befinner sig i underläge, som bönderna gjor
de, ställer frågan om politisk representation ofta motsägelsefyllda 
krav. Man vill bli representerad av så välutbildade och kunniga 
människor som möjligt. Men det finns en uppenbar risk att välut
bildade människor genom sin bakgrund eller på grund av ökade 
möjligheter till egen vinning blir solidariska med andra intressen 
än dem de är utsedda att representera. Bönderna sökte lösa detta 
problem genom att mycket noga slå vakt om ståndets "renhet" . 
De uteslöt alla som hade tillhört andra stånd från riksdagsman
nakandidatur, bland annat sådana som stod eller hade stått i sta
tens tjänst. Att ha en högre statlig befattning var nämligen vid 
denna tid ett säkert tecken på att man tillhörde herremannaklas
sen. 

För att motverka att livet vid maktens centrum skulle få bonde
riksdagsmännen att glömma vem de representerade, övervakade 
bönderna att deras representanter inte lade sig till med överklass
vanor. Bönder som börjat klä sig och resa som herremän uteslöts 
från vidare valbarhet till riksdagen. 

Bönderna koncentrerade sig i riksdagen på ett fåtal frågor som 
låg jordbruket nära, såsom jordskiften och skogspolitiska ärenden. 
I sådana frågor nådde bönderna ofta betydande framgångar när 
det gällde att få gehör för sina synpunkter. En omfattande läskunnighet 
En viktig faktor för böndernas politiska och sociala ställning var 
den från 1600-talets senare del alltmer utbredda läskunnigheten. 
Liksom i övriga protestantiska länder eftersträvade kyrkan att den 
enskilda människan själv skulle kunna läsa de viktigaste religiösa 
texterna. Ett viktigt medel blev att sprida läskunnigheten. I slutet 
av 1600-talet grep staten in i handlingen genom att stifta lagar som 
sade att endast den som kunde läsa fick konfirmeras, begå natt
varden och gifta sig. 

Genom den i början av 1700-talet framväxande seden med 
husförhör fick kyrkan ett effektivt medel att kontrollera läskun
nigheten. Inte bara kyrkans män deltog i kontrollen. Eftersom 
människor från flera hushåll var närvarande samtidigt i förhören, 
kunde var och en iaktta hur det stod till med läskunnigheten hos 
grannarna. Det sociala trycket blev mycket starkt - det blev en 
skam att inte kunna läsa. 
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Denna alfabetiseringskampanj som genomfördes med hjälp av 
hård social kontroll fick verkligen effekt: Läskunnigheten - men 
inte i lika hög grad skrivkunnigheten -var vida spridd på den svens
ka landsbygden redan under första hälften av 1700-talet och kun
skapen fördes sedan vidare genom att föräldrarna undervisade sina 
barn. Långt före folkskolans inträde i handlingen frapperades ut
ländska resenärer av den nästan universella läskunnigheten i 
Sverige och de övriga nordiska länderna. Under senare delen av 
1800-talet, när det blir möjligt att genomföra statistiska jämförel
ser, hörde Sverige till de länder som hade den högsta läskunnighe
ten i Europa. DET SISTA STORA BONDEUPPRORET 
Böndernas kamp för bättre villkor fördes inte bara med fredliga 
medel. I början av 1740-talet skedde det sista stora väpnade bon
deupproret i Sverige. 

I juli 1741 förklarade Sverige krig mot Ryssland. Inom bonde
ståndet och allmogen i övrigt fanns en utbredd motvilja mot krigs
planerna. Förberedelserna för kriget var dåliga. Antalet soldater 
som dog av sjukdomar redan under krigsförberedelserna och trans
porterna till krigsskådeplatserna var ovanligt stort. Även på slag
fälten gick det mycket illa. 

Sommaren 1742 gjorde Dalregementets ersättningsmanskap my
teri när nya trupper skulle skeppas över till Finland för att ersätta 
de gamla. Nyheten om myteriet spreds till hemorten. Ilskan över 
anfallskriget hade ökat ytterligare då hela Finland snabbt ocku
perades av ryssarna. 

Beslut om resning fattades av dalallmogen i början av somma
ren 1743 och bönderna började tåga mot Stockholm. Soldaterna 
vid Dalregementet förenade sig med bönderna. Landshövdingen 
och några andra ståndspersoner medfördes som fångar. 

Regering och riksdag sökte genom förhandlingar få bönderna 
att vända, men dalkarlarna trängde utan att bjudas motstånd ända 
fram till Stockholm. Under några dagar kontrollerade bönderna i 
praktiken huvudstaden. Men de saknade egentlig handlingsplan. 
Det tycks ha funnits diffusa ideer om att återge kungen den makt 
som förlorats vid frihetstidens början. Det var ganska vanligt att 
dåtidens allmoge gjorde sig en idealiserad bild av kungen, som sågs 
som böndernas vän gentemot "herrarna". 

Då bönderna inte gick med på att lämna staden, anföll rege-



84 1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE Vid dalupproret 1 743 beslagtogs vapen som nu förvaras i Livrustkammaren. Några av vapnen har här arrangerats framför en målning av Stockholms slott. ringstrupperna. Brutaliteten bland befälet for trupperna kontrasterade mot den goda ordning som upprätthållits av de upproriska. Ett fyrtiotal bland allmogen dödades, och de övriga flydde eller tillfångatogs. Några soldater bland regeringstrupperna vägrade dock att skjuta på dalkarlarna. Sex ledare for dalupproret avrättades. Även de regeringssoldater som vägrat att skjuta på de upproriska fick dödsstraff som dock omvandlades till hårda spöstraff och därefter livstids straffarbete. Från överhetens synpunkt hade dalupproret demonstrerat en inneboende svaghet i den indelta armen: Den var tämligen oduglig att slå ner bondeuppror. De lokala soldaterna, som i många fall var bondsöner, hade snabbt solidariserat sig med de upproriska bönderna. Inte heller Stockholms garnisonssoldater hade visat sig pålitliga. Trots att dalupproret blev nedslaget, efterlämnade det en oro och osäkerhetskänsla hos den svenska statsmaktens företrädare. Regering och riksdag blev mycket medgörliga mot böndernas krav, inte minst i fråga om skatter, under det följande årtiondet. 
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