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Företal- en östgötsk gårdshistorik 
och dess författare 

Att fånga de stora sammanhangen bakom 
de enskilda händelserna på en bestämd 
plats vid en bestämd tidpunkt och att ge 
gestalt åt de stora samm anhangen är ingen 
lätt uppgift. Men den är viktig, för att histo
rien skall bli gripbar. Den lilla och den stora 
världen möts alltför sällan när vi skriver his
toria. Det enskilda förblir unikt och därmed 
svårt att förklara, det stora förb lir abstrakt 
och avlägset, och därmed svårt att förstå. Att 
länka samman det enskilda med det allmän
na kräver både en god portion mod och rätt 
så ovanliga kunskaper. Den som ger sig i 
kast med uppgiften måste känna till det lo
kala skeendets m ånga detalj er och ha den 
känsla för det lokala som fås av långvarigt 
umgänge med det. Dessutom måste perso
nen behärska de stora sammanhang som 
den historiska forskningen fri lagt. 

Det läsaren h åller i sin hand är just ett 
försök att koppla samman ett litet skeende 
med de stora skeendena i svensktjordbruk 
och svensk ekonomi under ca 150 år. Bokens 
författare, Karl-Henrik Pettersson , skriver 
historien om den gård hans släkt har ägt 
sedan mitten av 1800-talet. Han har den 
kännedom om människorna och händelser
na på gården som uppgiften kräver. Hans 
långa erfarenhet som ekonom och bank
man gör det naturligt för honom att särskilt 
fokusera viktiga ekonomiska aspekter av 
gårdens historia och koppla samman dessa 
med de större ekonomiska förloppen i 1800-
och 1900-talets jordbruk. Ett genuint intres
se för historia och ett omfattande författar
skap i främst ekonomiska frågor har också 

bidragit till att boken om Groveda blivit 
spännande . 

Författaren skildrar en rad viktiga ekono
miska händelser och förlopp på en enskild 
gård, Groveda i södra Östergötland, från 
slutet av 1700-talet och fram till slutet av 
1940-talet. Men han vill också förstå och 
förklara vad som har hänt på gården i eko
nomiskt hänseende. Därför söker han fånga 
in de större ekonomiska förlopp, händelser 
e ller verksamheter som människorna på 
denna enskilda gård har varit indragna i 
eller berörts av. Det är först när det lokala 
infogats i dessa större sammanhang som vi 
kan förstå varför Grovedas historia gestalta
de sig som den gjorde. Därmed kommer 
också abstrakta processer att ta konkret ge
stalt och bli begripligare. 

Gården möter marknads
ekonomin 
I skildringen av Grovedas historia möter vi 
en rad välkända inslag i jordbrukets utveck
ling under 1800-talet och första hälften av 
1900-talet. En rågångsförrättning genom
förs liksom ett storskifte runt sekelskiftet 
1800, torp och backstugor an läggs under 
1800-talets första hälft, en av gårdens ägare 
går på 1860-tale t i konkurs, gårdens arbets
kraft åderlåts kraftigt genom utvandring 
under andra hälften av 1800-tale t, stora om
och tillbyggnader sker runt sekelskiftet 1900, 
två världskrig och en depression ändrade 
rejält förutsättningarna för att bedriva jord
bruk. Bakom dessa händelser i Grovedas 
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historia verkade större krafter, som påverka
de hela jordbruket, om än med växlande 
intensitet. Rågångsförrättningen och stor
skiftet gav förutsättningar för en modern 
jordmarknad , där fastigheter fritt kunde 
köpas och sälj as. Torpens och backstugor
nas öden speglar framväxte n av en fri are 
arbetsmarknad för jordbruket och föränd
ringar på d enna marknad . Också utvand
ringen från gården är d el av en större pro
cess, som ligger n ågo t sena re i tiden och 
inbegriper ekonomiska förhållanden på 
andra sidan Atlanten. Konkursen 1862 visar 
att kreditmarknaden spelade en avgörande 
roll för jordbruket runt mitten av 1800-talet. 
Byggboomen speglar viktiga skeende n på 
jordbruke ts produktmarknader mot slute t 
av 1800-talet, omläggningen av produktionen 
mot större vikt för animalier, ett skeende 
som var länkat till förändringar i världseko
nomin. Gårdens ekonomi under 1900-talets 
första fem å rtionden bes tämdes i hög grad 
av de båda världskrigens särpräglade förhål
landen liksom av den växande regle ringen 
av jordbruke ts marknade r. Jordbruket har 
då övergå tt från en fas d å marknaden och 
marknadsekonomin fi ck all t större betyd el
se till en period då marknadsekonomin nag
gades i kanten. 

Karl-Henrik Pettersson fokuserar gårdens 
ekonomiska historia. De t falle r sig naturligt 
för honom som ekonom a tt göra så, men 
han menar också att ekonomin ofta är de t 
som bäst kan hjälpa oss att förstå skeenden 
och händelser i en gårds historia. De t eko
nomiska perspektivet lyfter fram två inslag i 
d en långsiktiga utvecklin gen som särskilt 
betydelsefulla. Det ena ä r marknadsekono
mins gradvisa utveckling under 1800-talet 
och dess omvandling under 1900-talet, i och 
med regleringssystemens framväxt. Det an
dra är Grovedas värd eutveckling, vad köpa
re vid olika tidpunkter har varit beredda att 
betala för gården. Dessa båda inslag u tgör 
röda trådar i framställningen. 

Boken visar hur marknaden, och vi llko
ren för att marknaden skall fungera någor
lunda väl, steg fö r steg tog plats på arenan 
under 1800-talet och hur Groveda berördes 
av denna process. Utvecklingen kulminera-
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de runt sekelskifte t 1900, då marknaderna 
var friare från politisk inblandning än vad 
de tidigare varit och vad de senare skulle bli. 
Frihe ten kom sedan att krympa under tryck
e t av världskrigens förhållanden och 1930-
talskrisens effekter på jordbruket. Karl-Hen
rik Pette rsson vill dock inte av detta dra slut
satsen att den fria marknadsekonomin inte 
skulle lämpa sig för den primärajordbruks
produktionen. Regle ringarna ha r varit en 
del av den allmänna samhällsutvecklingen, 
en d e l som tillkommit på demokra tisk väg 
och således måste accepteras. 

Marknadspris speglar framtids
tro 
Grovedas marknadsvärde följer e tt tydligt 
mönste r från slute t av 1700-tale t och fram 
till slute t av 1940-talet. Under d e tre första 
årtiondena av 1800-talet låg gårdens reala 
värde på en mer eller mindre konstant nivå. 
Från omkring 1840 och ett par årtionden 
framåt lyfts sedan prise t upp på en högre 
nivå för att sedan ligga kvar på denna högre 
nivå fram till och med andra världskriget. 
Med hjälp av ekonomiska resonemang kan 
Karl-H enrik Pettersson klargöra vad somlig
ger bakom denna utveckling och avlocka d e 
torra siffrorna om marknadsvärden infor
mation om förhållanden som vi annars inte 
skulle kunna veta mycket om. De säger nå
got om en så subtil sak som jordbrukarnas 
framtidstro , d eras förhoppningar och far
hågo r inför framtiden. Gårdspriserna talar 
om hur stora överskott en gård kan förvän
tas ge men också om de allmänna förhållan
den som råd er när en försäljning görs upp. 
Produktivitetsutveckling och risker är d e 
saker som bestämmer gårdspriserna. Värde
utveckli ngskurvan , med ett tydligt trappsteg 
runt mitten av 1800-talet, sp eglar enligt 
Karl-Henrik Pettersson grundläggande fö r
ändringar i det svenska jordbruket. Förvänt
ningarna om vad jordbruket kunde åstad
komma ekonomiskt ändrades då i grunden 
och jordbrukarnas fra mtidstro ökade kraf
tigt. 

Groveda, på totalt 100 hektar, kom under 
denna långa tid inte att slås samman med 
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någon annan gård till en större enhet. Över 
huvud verkar jordbruket i detta avseende 
följa andra banor än tillverkningsindustrin 
med dess starka tendenser till koncentra
tion. Karl-Henrik Pettersson finner förklar
ingen ti ll familje -- e ller bondejordbrukets 
förmåga att överleva unde r skiftande om
ständighe ter i jordbrukets särdrag som gav 
det e n stark konkurrensförmåga gentemot 
storjordbruket. De h öga riskerna, de relativt 
begränsade skalförde larna och driftens na
turbetingade ryun är några av dessa särdrag, 
som förklarar konkurrenskraften h os d e 
medelstora och små enhe terna . Denna kon
kurrensförmåga garantera r dock inte a tt 
Groveda har en framtid somjordbruksföre-
tag. Karl-Henrik Pettersson be tonar med all 
rätt a tt avgörande ä r hur gården komme r 
att skötas och hur de allmänna villkoren för 
j ordbruket kommer att se ut. Gårdens fram-
tid bestäms av en kombination av det speci
fika och det allmänna. 

Just kombinationen av det specifika och 
det allmänna är alltså Groveda--bokens stora 
för tj änst. De t lokala och speciella å e na si-
dan och de t nationella och allmänna å den 
andra förs samman i e n skildring där läsa-
re n leds från det lilla p e rspektive t till de t 
stora och vice versa. Därmed visar Karl-Hen
rik Pettersson hur m an kan skriva en histo
ria om en gård eller en socken så att det som 
all tför ofta är åtskilt förenas. 

Groveda - Akademiens tredje 
gårdshistorik 
Groveda--boken är den tredje gårdshistori-
ke n som publiceras i SOLMED--serien. Den 
första av dessa var Fållnäs gård. Några nedslag 
i ett Södertörns-gods agrara historia ( 1994). 
Boken är skriven av en forskare och en prak
tiker: Göran Samuelsson, doktorand i histo
ria och arkivstrateg vid lantmäteriverket i 
Gävle, och Magnus Toll (1925-1997) , aka
demiledamot, lantmästare och inne h avare 
av Fållnäs. I den skild ras ett gods historia 
och j ordbrukets vardag. Skildringen sker 
genom nedslag i godsets arkiv, bland annat 
ett 60--tal brev skrivn a p å 1790--talet från 
gårdsfogden till godsets ägare, och ge r bil--

<ler av d ess utveckling under 200 år. Även 
generella drag i d et som skildras diskuteras 
genom jämförelser med andra gods i Mälar
dalen. 

De n andra studien - Gud bevare utsädet! 
Produktionen på en västsvensk ensäclesgårcl: 
Djäknebol i Hallands slwgsbygd 1760-1865 
(1997) - har annan karaktär. Den är skriven 
av FD Lennart Andersson Palm, som är uni-
versi tetslektor vid historiska institutionen, 
Göteborgs universitet. Boken är en intensiv-
undersökning av produktionen på ett väl-
skött m e n typiskt mindre bondejordbruk 
under drygt hundra år. Tack vare e tt rikligt 
räkenskapsmaterial kan författare n kasta 
nytt ljus över j ordbruksutvecklingen i Väst
sverige, ett område som varit styvmoderligt 
behandla t i den agrarhistoriska forskning-
en, och avliva fördomar om jordbruket i 
skogsbygder. Genom e n systematisk analys 
av siffe rmaterialet kan författare n i d etalj 
belysa produktion och produktionsmetoder 
och beskriva förhållanden som historiker 
annars sällan kommer å t. 

Med Karl-Henrik Petterssons studie läggs 
en undersökning av ytte rligare e n typ av 
gård till serien. De t rör sig nä rmast om e n 
medelstor gård i en blandbygd. Något detal
jerat räkenskapsmaterial av d e t slag som 
används i Djäknebol--boken finns inte utan 
undersökningen arbetar med n edslag vid 
viktiga tidpunkter i gården s historia. Det 
som utmärker Groveda--boken är främst det 
systematiska försöket att använda d e större 
sammanhangen för att förklara d et e nskilda 
händelseförloppet och renodlingen av vissa 
inslag i dessa sammanhang och förlopp. 

Sammantaget belyser dessa tre studier väl 
vilka rika möjligheter det finns att genom 
gårdshistoriker finna intressanta infallsvink
lar på agrarhistorie n. Författarnas skilda 
bakgrunder och undersökningarnas skiftan
de syften formar givetvis hur de griper sig an 
uppgiften. Man behöver inte bläddra många 
sidor i böckerna för att inse detta. Den pro
fessionelle historikern avslöj ar sig genom 
undersökninge ns systematiska uppläggning 
och den återkommande dialogen med tidi
gare forskning. Dessa saker är mindre fram
trädande när den historieintresserade lek--
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mannen och praktikern griper sig an upp
giften. Men sådana studier har andra starka 
sidor. Praktikern vet mycket mer om j ord
brukets faktiska villkor och kan lättare kny
ta an till jordbrukets aktuella frågor och pro
blem. Denna blandning av angreppssätt har 
ett värde i sig och det är en viktig uppgift för 
Akademiens Enhet för de areella näringar
nas historia (ANH) att stimulera denna 
m ångfald. 

* 

Författaren 
Bokens författare, Karl-Henrik Pette rsson, 
har en bakgrund som skiljer sig en hel del 
från de övriga författarnas av gårdshistori
ker i SOLMED-serien. Efter att ha avlagt 
teknologie licentiat-examen i industriell 
ekonomi vid Kungl. Tekniska Högskolan i 
Stockholm arbetade han inom bankvärlden 
och på industridepartementet. Därefter 
återgick han till bankvärlden som VD för 
Länssparbanken i Göteborg och sedan för 
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Första Sparbanken. Från bö1jan av 1990-
talet har Karl-Henrik Pettersson arbetat 
inom ett eget konsultbolag. Parallellt med 
yrkeskarriären har han bedrivit ett omfat
tande författarskap, främst i e konomiska 
frågor. Bland h ans böcker kan nämnas Det 
herrelösa industrisamhället ( 1973), Bankkrisen 
ini.från ( 199 3) och Det nya företaget: om den 
nya ekonomin i ett företagsperspektiv (2000). 
Författarskapet innefattar också ett par ar
beten med historisk inriktning, Historien om 
hur Första Sparbanken kom till ( 1988) och Den 
fantastiska Överåsgatan [Om Örgryte i Göte
borg] (1998). 

Stockholm i september 2002 

Ronny Pettersson 

Universitetslektor vid Ekonomisk-historiska 
institutionen, Stockholms universitet och 
ordförande i Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens nämnd för biblioteks- och arkiv
ärenden samt historiska projekt 
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Författarens förord 

Groveda är en östgö tsk bondgård. Den har 
sina egenheter men ä r på det hela taget som 
\'ilken svensk medelstor gård som helst. Det 
här är en bok om Grovedas ekonomiska his
toria, om vad som i ett ekonomiskt perspek
tiv har hänt med gården och dess ägare från 
sent 1700-tal fram till 1950. Det jag försöker 
göra är att sätta in det vi faktiskt vet - tex att 
G O Dahlstedt, den unge ägaren till Grov
ecla, 1862 gjorde konkurs - i sitt historiska 
och ekonomiska sammanh ang. Varför blev 
d e t konkurs? Varför gjordes ett storskifte? 
Varför byggdes en ny ladugård 1904? Varför 
engagerade sig min far, gårdens brukare i 
bö1jan av 1940-talet, i bildandet av en lokal
förening för RLF? 

Det blir en blandning av specifika och 
allmänna förhå llanden, av mikro- och mak
roekonomi , av lokalhistoria och a llm än 
agrarhistoria. Med bara det e na , gårdens 
h istoria , skulle det här vara skrift för fam il
j e n och några få andra med koppling ti ll 
Groveda. Med bara det andra, makroper
spektivet och den allmänna agrarhistorien , 
skulle det vara att gå in genom redan öppna 
dörrar. Sådana böcker finns redan. Det är 
blandningen som gör ski llnaden. Det boken 
försöker göra är att gifta ihop det lilla per
spektivet med det stora för en förhållande
vis lång period, 150 år. Och det visar sig 

fungera. Det specifika , det som händer på 
Groveda, speglar sig naturligtvis i det all
männa skeendet. G O Dahlstedt gick inte i 
konkurs av en tillfällighet. Han drabbades 
av samma öde som många andra svenska 
bönder som hade köpt sina gårdar när gårds
priserna stod som högst i slutet av 1850-talet. 
Lite till min egen förvåning fungerar det 
också i andra riktningen. Med kunskap om 
det som händer på Groveda blir det lättare 
att förstå , och fasc ineras av, den allmänna 
svenska agrarhistorien. Den blir definitivt 
mer levande när den kan förkn ippas med 
en enskild gård och dess människor. 

Boken är skriven av en ekonom, inte av 
en historiker. Det kan naturligtvis kritiseras. 
Men å andra sidan kan kanske ekonomens 
sätt att se på historien komplettera det sed
van liga agrarhistoriska perspektivet där be
toningen onekligen ligger på "historia". 

Till sist. Man skriver inte e n sådan här 
bok utan hjälp av andra. Ett stort antal per
soner har varit engagerade.Jag skriver med 
tacksamhet om dem i e n efterskrift sist i 
boken. 

Grovecla elen 1 a ugusti 2002 

Karl-Henrik Pettersson 

13 



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 15-23.

KAPITEL 1 

"Grofveda frälsehemman 1 helt Mantal 
l:.ti 1Järstad socken, Kinda Härad och 
Ostergötland" 

Det här är en bok om Groveda, en östgötsk 
bondgård , och d ess h istoria. De t kommer 
att handla om perioden från sent 1700-tal 
till 1950, lite drygt 150 år. 

Lå t oss bö1ja med att prese nte ra Grov
eda. Elle r som gården beskrivs i e tt doku
ment från 1786: "Grofveda frälseh emman 1 
helt Mantal uti Tjärstad socken , Kinda Härad 
och Öste rgötland". Men också, först av all t, 
något om det vi vet om den h istoria som lig
ger före den tid vi sedan skall ägna oss åt. 

Det kan ha bott människor här 
i 4 000 år 
Groveda är ett gammalt namn. Den äldsta 
uppgiften om namnet som är känd är från 
1557 då "Nils i Groffvedh" nämns i ett per
gamentsbrev. Brevet, som finns i original på 
Nordiska musee t, är ett kvitto på betalning 
för gården vilket intygas av underhärads
hövdingen i Kinda härad. Några å r senare 
skrevs namnet "Groued" elle r "Groed e" .1 

Ortnamnsforskarna har inte ägnat sig åt 
namnet Groveda specifikt. Men det går att 
spekulera i vad en tolkning skulle kunna ge 
för resu ltat. Ändelsen "ed( e) " be tyd e r en 
" ... mellan två farbara vatten be lägen land
tunga e lle r passage öve r vilken vid genom
gående färder båtarna måste bäras eller dra
gas". De t skulle kunna passa in på Groveda. 
Gården är, e ller snarare var, be lägen just 
mellan två farbara vatten , mella n sjöarn a 

Järnlunden i väster och Ämmern i öster. 
Landskape t ser inte så Lit idag efter na tur
liga och forcerade sjösänkningar. Ämmerns 
tid igare utbredning på Grovedas marke r 
syns nu för tiden bara som en mosse. Och 
J ärnlundens vattennivå sänktes några me te r 
i samband med att Kinda kanal byggdes för 
snart 150 år sedan. Men långt tillbaka i tiden 
är det uppenbart att de båda sjösystemen 
hade så nära kontakt med varandra att de 
mer eller m indre "flöt ihop" på Grovedas 
marker. 

Det är lätt att föreställa sig att människor 
i förh istorisk tid med båt kunde färdas långa 
sträckor, i teorin fl era mil från två håll , och 
träffas just på backarna kring dagens Grov
eda. Det är möj ligt att det också var på d et 
sättet. Det vi i va1je fa ll ve t är att Groved a 
har en mycke t gammal historia i meningen 
att människor har bott här under lång tid. 

Rösestensättning 
Skulle man döma efter vad forn lämningar
na på gårdens marker visar har det med stor 
säkerhet funnits bofasta människor i trakten 
under 3000-4000 å r e lle r mer. De t vi ve t är 
att stenröset på ku llen väster om Målhagen 
några hundra me te r norrut från gården 
omtalas som en s k rösestensättning.2 De t ä r 
i så fall e tt bevis för att det mycket tid igt, 
dessa flacka stensättningar ti llhör yngre 
bronsåld e rn ( ca 1000- 500 f Kr) , fanns bo
fast befolkning på Grovedas marker ell er åt-
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minstone i dess omedelba ra närhet. Under 
yngre bronsåldern blev det allmänt att brän
na d e avlidna. De t gjordes på specie lla 
bränn- e ller kultplatser. Efter bränningen 
sam lade m an ihop d e brända benen och 
fö rde dem och eventuella offergåvor till 
gravplatsen, vanligast en röseliknande sten
sättning. Konsekvent placerades graven , e l
ler snarare gravanläggningen eftersom de n 
användes under lång tid , så högt som möj
ligt, oftast p å e tt b e rgs- ell er åskrön i när
h e ten av bosättningen. De t stämmer väl 
med förhållandena i de t här fallet. 

Det är troligt att Groveda - liksom om
rådet kringjärn lunden i övrigt, tex Sonebo, 
Brokind , Rimforsa - var mycke t tidigt be
bott relativt m ånga andra områden i d e t 
som idag är Kinda kommun. Varför är de t 
troligt? Jo, Groveda ligger i norra delen av 
kommun en vilket sannolikt var viktigt för 
tidig bosättning eftersom invandringen av 
allt att döma kom norrifrå n , från Linköp
ingshållet. Läget var strategiskt nära vatten 
och, särskilt viktigt, nära Stångådalen. Mar
ke n var inte all tför kuperad och det fanns 
en hel del sandjord som var det man bö1ja
de odla upp, all tså före lerjorden. Dessutom 
kan man tänka sig att den blandning av 
skogslandskap och mer brukbar jord so m 
kännetecknar denna del av Östergötland 
var ekonomiskt attraktiv. Man kunde båd e 
j aga, fiska, brukajord och h ålla boskap. 

Sannolikt var landskapet under yngre 
bronsålder ganska leende eftersom klimatet 
var bra, bättre än idag. Sommartemperatu
ren låg i genomsnitt 2- 3 grader högre än 
den vi är vana vid. 3 Stensättningen p å den 
höga kull e n vid Målh agen skull e således 
kunna vara ortens gravplats vid denna tid. 
Däremot fanns kanske kultplatsen och plat
sen där liket brändes någon annan stans. 

Domarringar 
På gårdens marker, bara n ågo t hundratal 
meter från stensättningen, li te lägre beläget 
i öppet ängslandskap med ekar, finns det 
som jag alltid har hört talas om som "domar
ringen". Eller mera korrekt "domarring
arna" eftersom de är två , en stor och en 
liten. 4 
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En domarring är e nligt litte rature n en 
avlån g, ibland skeppsformad, stensättning 
som finns i framför all t södra och mellersta 
Sverige. Den brukar, lite diffust, dateras till 
ä ldre järnålder (ca 500 f Kr till 500 e Kr) . 
Domarringe n i denna mening var med all 
sannolikhet från början e n grav. Att de n i 
fo lkmun ofta kom att kallas domarring h ell
re än stenkrets e lle r stensättning kan kanske 
ha ett berättigande. Det har ansetts att m an 
långt senare, långt efter d et att stenkretsen 
användes som gravplats, ibland kom att ut
nyttja den gamla forn lämningen som ortens 
"tingsplats". Eller som det uttrycks i en tidig 
utgåva av Nordisk Familjebok. "I medeltida 
handlingar omtalas å tskilliga ställ e n m ed 
dylika fornminne n som tingsorter .. . p å 
många ställen i Sverige ha säkerligen domar
ringar tjänstgjort som byarnas tingsplatser."5 

Det antyder att domarringen som grav och 
domarringen som den lokala "tingsplatsen" 
härrör från två skilda tidsepoker. Stenkret
sen kan ha anlagts och använts som grav 
under tidigjärnålder. Domarringen som en 
plats för dömande kan som citatet antyder 
höra till en senare tid, kanske långt in på 
medeltiden. 

När det gäller Grovedas domarringar an
ses de vara relativt unga. Det sägs i d en lo
kalhistoriska li tteraturen att de kan vara 
från folkvandringstiden ( 400-600 e Kr) el
ler möj ligen från den tidsperiod som kom
mer närmast därefter, den s k vendeltiden 
(600- 800 e Kr). Att det varit e n "tingsplats" 
finns det inge t belägg för. 

Hur som he lst b li r det samlade in trycket 
av det vi vet om fornlämningarna att Grov
eda ligger i gammal bygd, på marker som av 
a ll t att döma har varit bebodda och odlade 
under flera tusen år. Accepterar vi att sten
sättningen vid Målh agen verkligen är e n 
grav från yngre bronsåldern, ja då kan vi i 
va1je fa ll utgå frå n a tt människor har bott 
och verkat på gårdens marker minst 2 500 
år. Om pe rspektivet vidgas ti ll det vi vet om 
tid iga bosättn ingar i den här delen av södra 
Östergötland mera allmänt, kan det mycket 
väl vara så att det funnits bofast befolkning 
på gårdens marker väsentligt tid igare. I 
Sonebo, beläget mitt över sjön Järn lunden 
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,t, 11a ma i den stora domarringen 
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bara ett par kilome ter fågelvägen från Grov
eda, finns ortens äldsta kända forntida grav
plats . Sonebograven beräknas vara anlagd 
omkring 2000 f Kr. 6 Det finns i så fall myck
et som talar för att också Groveda hade bo
fast befolkning vid denna tid . 

Det skulle betyda att det kanske i 4 000 år 
bott m änniskor i och runt d et som idag är 
Groveda. 

''Det breda vadstället" 
Vad Groffvedh, Groued, Groede eller andra 
tidiga former för namnet kan h a betytt kan 
vi naturligtvis idag inte m ed säkerhet uttala 
oss om. Men den tolkning som j ag har antytt 
här, platse n där d e t finns e tt vadställe, ä r 
inte bara i linje m ed vad forskningen säger 
att "ed" kan betyda, det är också väl förank
rat i hur landskapet har sett ut. Det har, som 
vi har sett, m ed största sannolikhet på Gro
vedas marker verkligen funnits n ågon form 
av land tunga m ellan två sjösystem där " ... 
vid genomgående färder båtarna m ås te 
bäras eller dragas". 

Vad kan då förledet "grov" ha betytt? De t 
kan vara adjektivet grov i meningen "tjock" 
eller "svår". Det skulle i så fall leda fram til l 
att namnet Groveda i sin ursprungliga form 
har h aft be tyd else n "d et svåra vadstället". 
Eller kanske bättre , "de t breda vadstället". 

Det är, tycke r j ag, en rimlig m e n också 
fantasieggande tydning av namnet. 

Ett man tal frälse Groveda 
Groveda har i äldre dokument beteckning
en ett mantal frälse. Vad säger det oss? 

Begreppet mantal blev tidigt, sannolikt 
redan under 1500-talet, ett mått på en gårds 
bärkraft. Mantalet låg till grund för beskatt
ning. Ett mantal var, kort sagt, ursprung
ligen en gård som kunde försö1ja en bruka
re och h ans fam ilj och bära de skatter som 
följde m ed gården. i Ett mantal och ett hem
man var syn onymer. 

Det ligger i sakens natur att den definitio
nen, sambande t e tt mantal - en brukare, är 
tidsbunden .J ordbrukets avkastning ökade. 
Det gjorde även nyodlingen. Den gård som 
kunde försö1ja en brukare under 1600-talet 
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kunde kanske hundra år senare d elas upp i 
två e ller fl e ra bärkraftiga enheter. Att e tt 
hemman kunde delas upp i fl era bruknings
enheter, ens k hemmansklyvning, blev med 
andra ord en logisk följd av jordbrukets pro
duktivite tsframsteg och d e n ökade åke r
arealen på varje h emman. Att det fanns ett 
behov av h emmansklyvningar h ängde sam
man med den pågående befolkningsökning
en, fl e r människor behövde h elt enkelt en 
försörjning. 

Vi skall inte lägga oss i den akademiska 
diskussion som unde r mycke t lång tid p å
gått kring hemmansklyvn ingarnas omfatt
ning.8 En sak tycks em ell ertid vara klar. Det 
som lags tiftningen under 1600- och 1700-
talen försökt förhindra, och också i allt vä
sentligt lyckad es m ed , var att brukningsen
h eterna blev för små. Skälet var givetvis att 
om gårdarna blev för små blev de t inte bara 
ekonomiska bekymmer för brukaren. Också 
skatteförmågan urho lkades. Den ursprung
liga tanken att ett mantal skulle vara en bruk
ningsdel för en familj hade blivit oförenlig 
m ed verkligheten för att "ens duga p å p ap
peret", som Eli F H eckscher uttryckte saken.9 

I stället bestämdes, det var i slute t av 1600-
tale t, a tt undre gränsen för att en gård skul
le kunna bli mantalssatt var ett fjärd ed e ls 
mantal. 10 Det var minimigränsen för vad som 
gjorde en bonde , som det kallades , besut
ten. Han kunde, utgick man ifrån , betala sin 
skatt och ändå ge bärgning åt e n familj. 

Utvecklingen gick vidare . Lagstiftningen 
på det här området luckrades upp vid fl era 
tillfällen. Den viktigaste förän dringen gjor
des 1747. Den undre gränsen för besutten
het, 1/4 mantal , blev därefter inte lika abso
lut. Det lämnades åt lokala myndigheter och 
domstolar att själva avgöra var gränsen skul
le gå . 

Groveda hade 1786 beteckningen ett 
m antal. Det säger oss således att gården 
h ade en viss ekonomisk bärkraft. Mätt i stor
lek var den - m ed de arealmått vi använder 
i dag - på lite över 100 h ektar. Det vi också 
vet är att Groveda vid denna tidpunkt var en 
brukningsenhet. Det kan verka förvånande 
med tanke på att gå rdar av sto rle ken ett 
mantal under 1700-talet ofta, som vi just 
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antytt, "hemmansklyvdes". Enligt en under
sökning om förhå llandena i Skaraborg va r 
d en genomsnittliga storleken på gårdarna 
under 1700-tale t 0,3-0,4 mantal. Dessutom 
sjönk storleken med tiden. 11 På vissa håll i 
lande t kunde gårdar vara på 1/ 8 eller 1/ 16 
mantal. I vissa län mycke t mindre än så. 

Anledningen till att Groveda 1786 faktiskt 
var på e tt mantal, lika med en brukningsen
het, var ganska säkert att gården had e varit 
frälseägd, alltså ägd av en adlig familj , under 
en stor del av 1600- och 1700-talen. 12 Det är 
känt att fräls eägda gårdar som regel inte 
delades upp.13 Så länge de t gick ville av allt 
att döma adeln behålla sin portfölj av land
bohemman intakt. 

Hamra säteri 
Vi vet, mest av en slump, att Nils blev ägare 
till "Groffvedh" i mitten av 1500-tale t. Men 
vi vet ingenting om vem som sålde och vem 
som i nästa led blev ägare ti ll gården. 

De t är först hundra å r sena re, i mitten av 
1600-talet, som bilden över ägande t börj ar 
klarna. 1647 köptes Groveda av "Wälborna 
Jungfru Kirstin Drake ti ll H ambrun". H on 
var av ad lig släkt, syster till "öve rsten för 
adelsfanan i Sverige och Finland", Johan 
Drake. Familjen Drake ägde vid d en tiden 
H amra, d en stö rre gård vid J ärnlundens 
östra strand - bara ett par kilometer från 
Groveda - som J ohan Drakes far i bö1jan av 
1600-tale t gjort till sin sätesgård. Det var för 
övrigt vid d e n här tide n , mitte n av 1600-
talet, inget ovanligt att adeln köpte mindre 
gårdar belägna i närheten av säteriet. 

Vi vet inte med säkerhet hur Groveda fick 
sin be teckning frälse. Men det mesta tyder 
på att de t blev konsekvensen av att Kirstin 
Drake köpte gård en. 

Det är känt att Groveda var skattegård vid 
köpet 164 7.14 En skattegård var en gård som 
betalad e skatt till kronan oberoende av vem 
som var ägare. De t van liga var att skattegår
den ägdes av den bonde som brukad e och 
bodde på gården. I jordeböckerna - man 
skulle med en grov förenkling kunna kalla 
jordeböckerna fö r d åtidens fastighetsregis
ter - var skattegården e n typ av gård , e n 
'Jordnatur". 

De t fanns föruto m ska ttejord två andra 
jordna turer - krono- respektive frälsejord. 
Kronogården ägdes so m namnet säger av 
kronan. Också kyrkans gårdar klass ifice ra
des under 1600-talet som kronogårdar. Fräl
segå rden ägdes således av adeln.15 

Efte rsom Kirstin Drake köpte en skatte
gård 1647 kan följd en ha blivit att Groveda 
i samband med d e t bytte jordnatur till fräl
se. H amra had e för övrigt, liksom en d e l 
andra gårdar i trakten , tidigare tillhört Vreta 
kloster. Det kan naturligtvis inte uteslutas att 
de tsamma hade gällt för Groveda i gårdens 
äldre historia, kanske innan "Nils i Groffv
edh" köpte gården 1557. 

Flyttade Kirstin Drake till Groveda? Det 
kan vi inte säga någo t o m med säkerhet. 
Men d et är knappast troligt. Även om Grov
eda bara låg någon knapp halvtimma bort 
m ed häst och vagn och även om Groveda 
skulle ha haft en mangårdsbyggnad som 
kunde anstå en adlig person , ä r d e t m era 
sannolikt att ho n ägde Groveda för att kun
na lyfta en viss årlig avkastning, den s k rän
tan. Vi vet a tt hon ungefär samtidigt köpte 
åtminstone en annan , mindre gård i trakten 
(Högtom ta) . 16 

Familjen Drake och H amra säte ri kom 
sedan att bli det nav kring vilket ägandet av 
Groveda roterade unde r det kommande 
århundrad et, möjligen ända fram till det 
å rtio nde, 1780-talet, som är startpunkten 
för den här historieskrivn ingen . Frågeteck
net är en femtioårsperiod mellan 1730 och 
1780. Familjen Drake och deras släktingar 
fortsatte då att äga Hamra men det är oklart 
om det också gällde Groveda. Den sista av 
Drake-fa milj en som vi ve t med säkerhet 
ägde Groveda var en Kristina Drake som 
levde under 1700-talets första årtionden, för 
övrigt också ensam ägare till Hamra efte r 
1709. 

Ett mantal frä lse Groveda är därmed 
defini erat. 

En både vanlig och ovanlig 
bondgård 
Groveda ligger 3,5 mil söder om Linköping, 
mitt emellan Brokind och Rimforsa med 
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Vägen uf1p till Groveda. Gårdens 

rnarker mot väster: Sjön Järnlun

den (med Kinda kanal) i bah

gru.nden. 

Landskapet i den här delen av 

Öste1götland är vackert, mjukt 

och böljande. 
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marker som i ett smalt band sträcker sig från 
J ärnlunden i väster, nästan ända fram till 
järnvägen i öster (Linköping-Hultsfred
Oskarshamnsbanan). Gården ligger i den 
typ av blandlandskap som varken är slätt
bygd eller skogsbygd. Det är ett delvis öppet 
och ijust landskap. Men i dessa trakter är det 
också nära till nästan norrlandsmörka skogs
marker. De flesta besökare förundras och 
charmas över hur vacker trakten är. Kanske 
blir det naturligt med den mix av skog och 
öppet landskap som är så karaktäristisk för 
den här delen av södra Östergötland. Kan
ske är det blandningen av lätt kuperad ter
räng, många sjöar och stora ekängar som 
gör trakten attraktiv. Det är ingen tillfällig
het att området kring J ärnlunden, särskilt 
dess östra strandlinje norr om Rimforsa med 
närhet till j ärnväg, väg och kanal, i bö1jan av 
1900-talet blev platsen där Linköpings eko
nomiska aristokrati byggde sina första som
marvillor. 

En bondgård 
Groveda är en bondgård. En bondgård i äld
re tider kan kanske enklast definieras ge
nom att säga vad den in te var. 17 Den var inte 
en gård med tiotals anställda och hundra
tals hektar åker. Sådana sto1jordbruk kalla
des då som nu gods e ller herrgårdar. Den 
var heller inte e tt småbruk där en fami lj 
ensam skötte jordbruket och där försörj 
ningen var så knapp att det var svårt, oftast 
omöj ligt, att leva på vad gården gav. En 
bondgård låg mitt emellan dessa två ytterlig
heter. Bonden och hans familj kunde försör
ja sig på gården. Det behövde inte nödvän
digtvis betyda att hela försö1jningen kom 
från jordbruket. Men huvuddelen av går
dens inkomst måste komma från jord och 
skog för att vi skall använda begreppet bond
gård. 

Det kunde vara hans egen gård men han 
kunde också vara enbart brukare. Han arbe
tade själv med jordbruket men måste ha 
hjälp. På Groveda har det under hela den 
tid som vi h är diskuterar, från 1700-talets 
slut fram till 1950, vid va1je tidpunkt funnits 
antingen vuxna söner och döttrar som arbe
tat på gården eller, vanligare, e tt an tal an-
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ställda drängar och pigor. Arbetsstyrkan har 
dessutom då och då förstärkts med tillfällig
hetsanställda, tex vid skörd och tröskning. 

En bondgård var alltid mantalssatt. Den 
var med andra ord skattlagd. Det gällde 
naturligtvis också för godsen och andra stor
jordbruk men inte nödvändigtvis för små
bruken, ett torp hade exempelvis normalt 
inget mantal. En bonde var all tså brukare av 
en mantalssatt gård av en storlek mitt emel
lan godset och småbruket. 18 

Groveda var en gård där bönder ägde går
den under så gott som hela den tid som den 
här historien omfattar. Det var bara under 
ett tiotal år efter 1786 som det var icke-bön
der som var äga re. I övrigt gäller att från 
1796 och fram till 1950 (med ett kort av
brott i mitten av 1800-talet, bl a eftersom 
man och hustru i den yngre ägargeneratio
nen båda hastigt avlidit) har det varit bön
der som ägt och brukat Groveda. 

Vi skall mot den här bakgrunden använ
da beteckningen bonde för alla ägarna till 
Groveda under perioden, väl medvetna om 
att vi då gör visst våld på hur ordbruket san
nolikt sett ut i verkligheten. Det har funnits 
långa perioder under d e senaste 200 åren , 
framförallt efter 1800-talets mitt, då bonde 
som begrepp egentligen inte användes i dag
ligt tal bönder emellan och för den delen 
inte heller i officiella sammanhang. Det 
bönderna själva av allt att döma föredrog 
var att istället kallas hemmansägare (förut
satt att man också var ägare), lantman eller 
- senare mot slutet av 1800-talet och in på 
1900-talet- lantbrukare. 19 Bondebegreppet 
har emellertid kommit tillbaka i bruk under 
senare delen av 1900-talet. I och med det 
blir det naturligt att också här tala om bon
de antingen han var verksam i slutet av 
1700-talet e ller i mitten av 1900-talet. 

Mera vanlig än ovanlig 
Kan vi också säga att Groveda var en vanlig 
bondgård i meningen att den i sto rlek var 
ungefär som de flesta andra gårdar? Det blir 
lite mer komplicerat. Den har blivit mera 
van lig med tiden om man uttrycker sig så. 
1786 var en gård på ett mantal förhållande
vis stor. Enligt Gustaf Utterström var det i 
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Östergötland år 1800 bara lite över en på 
hundra av alla gårdar (brukningsenheter) 
som var på e tt mantal , de allra flesta gårdar
na var på mellan ett halvt och 1/.J mantal. 20 

Man kan säga att när Groveda som vi kom
mer att se 1804 delades upp i två lika stora 
delar, en uppdelning som sedan på det hela 
taget bestod fram till 1948, var de båda 
Grovedagårdarna på vardera ett halvt man
tal mer som genomsnittet för en östgötsk 
mellanstor bondgård .2 1 Det gällde under 
hela 1800-talet och en god bit in på 1900-
talet. 

När historien slutar 1950 var Groveda 
återigen en brukningsenhet. Enligt gällan
de fastighetstaxering var åkerarealen 45 
hektar och d en totala arealen strax under 
100 hektar, kort sagt fortfarande en vanlig 
ös tgötsk bondgård. Lantbruke t drevs d å 
med båd e spannmålsodling och djurhåll
ning, låt vara att tyngdpunkten på Groveda 
liksom på alla andra bondejordbruk efter 
mitten av 1800-talet mer och mer hade för
skjutits mot animalieproduktion . De t fanns 
1948 på gårdens två brukningsenhe ter 6 
hästar, 20 kor, 14 ungnöt och ett antal små
djur. 

Särdrag 
Groveda har också särdrag. Några av d essa 
har vi redan berört. Gårdens jordnatur, att 
den var e tt frälse- och inte e tt krono- eller 
skattehemman , var lite ovanligt. Även om 
Östergötland var ett län med många frälse
hemman så var ändå i slutet av 1700-talet de 
flesta gårdar friköpta kronohemman. Att 
gården brukades odelad fram till omkring 
år 1800 och var på ett mantal var också e n 
smula ovanligt. 

Men mera särpräglat om man jämför 
med vad som gällde för de allra flesta bond
gårdar i slutet av 1700-tale t var att Groveda 
var en ensamgård. Den ti ll hörde inte en by, 
den låg inte ens i närheten av en. Det är tre 

kilometer till närmaste by ( Gärdala). Det 
var förhållandevis sällsynt. Merparten av alla 
bönder ingick i byalag vid den här tiden. 
Den äldre jordabalke n från 1734 var, som 
någon har uttryckt det, en lag för bönder i 
byalag. 22 

Att Groveda var e tt "e nstaka hemman" 
fick ti ll konsekvens att gården aldrig blev 
föremål för laga skifte , den reform som på 
bred front under några decennier efter 
1830 strukturerade om det svenska bonde
jordbruket genom att d e gamla byarna bok
stavligen sprängdes. Gårdarna flyttades ut, 
den byge mensamrna skogen och andra ut
marker privatiserades i meningen tillfördes 
en viss gård och, viktigast,jorden fördelades 
om och skiftades i några få ägolotter per 
gård. Groveda korn således inte att beröras 
av detta. De t behövdes inte för en ensam
gård som redan fått sina rågångar bestämda 
(1786) och storskiftats ( 1804). Det är frågor 
som jag utförligt skall å terkomma ti ll. 

Groveda har också e tt par andra särdrag. 
Det första är mangårdsbyggnaden. De t är 
svårt att hitta en bondgård som har en man
gårdsbyggnad som ser ut som d en på Grov
eda. Den är äldre , större och originella re än 
huvudbyggnaden på d en genomsnittliga 
svenska bondgården. Den är också så speci
ell i sin tillkomsthistoria, inte minst i e tt 
ekonomiskt perspektiv, att jag skall ägna 
den ett ege t avsnitt i de n kommande fram
ställningen. 

De t skall jag också göra m ed det andra 
som gör Groveda som bondgård re lativt 
unik. Gården, eller snarare d ess ägare, har 
en gång gått i konkurs. Det var 1862 som G 
0 Dahlstedt, d å ensam ägare till Groveda, 
fick lämna in sin avträdesansökan, det vi 
idag kallar konkursansökan. Vi vet att bond
gårdar som gick i konkurs var något förhål
landevis ovanligt under 1800-talet. Ba ra det 
gör det till en utmaning att försöka förstå 
vad som skedde. 
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KAPITEL 2 

Grovedas ekonomiska historia 

Boken skall berätta Grovedas ekonomiska his
to ria. Det finns två skäl till varför tonvikten 
ligger på ekonomin. Det ena skälet är per-
onligt, det andra allmänt. Det personliga 

hänger samman med utbildning, erfaren
he t och intresse. Är man ekonom är det 
na turligt att också försöka förstå historien 
med hjälp av ekonomiska metoder och reso
nemang. Det är emellertid inte hela förkla
ringen. Det finns också en liten bakgrunds
historia. 

Fascinerande dokument 
\ 'år släkt kom in i Grovedabilden förhållan
devis sent, 1862, och släktens historia fanns 
redan utforskad när jag växte upp på 1940-
talet.Jag var minst sagt ointresserad. Det var 
d rt att fantasimässigt eggas eller fascineras 

a,· bara torra fakta om människor som levat 
långt tillbaka i tiden, hur betydelsefulla de 
än må ha varit på sin tid. Det fanns däremot 
bevarade dokument om gården som kunde 
intressera på ett he lt annat sätt. Det kunde 
Yara den vackra Grovedakartan från 1 786 
som under hela min uppväxt låg hoprullad 
i en sekretär och bara togs fram vid enstaka 
tillfällen och med stor försiktighet. Det hm
de vara en kortfattad brandförsäkringshand
ling i original från 1860-talet som berättade 
något om vilka byggnader som då fanns på 
gården . Det kunde vara en debetsedel från 
1898. Eller det kunde vara rykten om att 
någon av gamla tiders ägare hade gjort kon
kurs, blivit stämd till tinget eller något annat 
fantasieggande. Den här boken kan ses som 

att jag nu, flera decennier senare, har tagit 
mig an alla dessa gamla dokument för att på 
ett mera systematiskt sätt försöka sätta in 
dem i sitt sammanhang. 

Det ekonomiska perspektivet 
Det allmänna skälet till varför jag kommer 
att fokusera på gårdens ekonomiska historia 
är enkelt nog. Det finns i praktiken inget 
alternativ om tidsperspektivet är 150 år. 

Det går exempelvis inte att med någon 
trovärdighet i det man vill göra tydligt se på 
Grovedas h istoria som dess människors his
toria. Vi vet namn, födelse- och dödsdag på 
gårdens ägare och vissa andra huvudperso
ner under den aktuella perioden men inte 
särskilt mycket mer. Det är ett underlag som 
inte duger för den som vill förstå och förkla
ra. Det blir, om man skulle försöka, spekula
tioner från början till slut. Tänker man efter 
finns det när analysen gäller en enskild gård 
och avser en mycket lång period, i det här 
fallet 150 år - så lång att ingen längre kan 
minnas och så lång att ingen sammanhäng
ande dokumentation finns - egentligen 
inget annat perspektiv än det ekonomiska 
som erbjuder en möjlighet att sätta in det 
som vi faktiskt vet skedde på gården i ett 
större sammanhang så att blandningen av 
mikro och makro tillsammans blir en håll
bar analys och , måhända, ibland också en 
fascinerande läsning.23 

Till det kan man lägga ytterligare ett skäl. 
Det är ofta ekonomin som bäst kan hjälpa 
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oss att förstå de skeenden och händelser i 
en gårds historia som vi har hört talas om. 
Eller som kan förklara varför något blev 
som det blev. Att Grovedas mangårdsbygg
nad ser ut som den gör är, som vi kommer 
att få se, ett fascinerande stycke ekonomisk 
historia. Liksom bakgrunden till varför det 
byggdes så intensivt på gården under några 
decennier i slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet. Det är också ekonomin, för att 
ta ett annat exempel, som bäst förklarar var
för torpet Svensbo på Grovedas utmarker 
kom till omkring 1820 och lämnades i ödes
mål ett par årtionden senare med anteck
ningar i husförhörslängderna om att dess 
innebyggare var "fattige och tigger". Eller 
varför Per Adolf Stefansson, en av ägarna till 
Groveda under andra delen av 1800-talet, 
fick se samtliga sina fyra söner utvandra till 
Amerika och aldrig komma tillbaka. På så 
sätt kan en förståelse för de ekonomiska 
sambanden och krafterna bli den trollstav 
man kan svänga över skeenden och händel
ser långt tillbaka i tiden. Resultatet kan bli 
att man ser det man tidigare inte sett och 
förstår det man tidigare inte förstått. 

Att beskriva och förstå 
Det finns två syften med boken. Det första är 
att beskriva det ekonomiska skeendet kring 
Groveda under en lite drygt 150-årig period 
från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-
talet. Det handlar om att så långt det är 
möjligt med hjälp av bevarad dokumenta
tion redogöra för vad som i ekonomiskt 
hänseende har hänt på Groveda. Som när 
gården har bytt ägare e ller skiftats. Eller 
som när ett stort lån har tagits upp eller en 
ny ladugård byggts etc. 

Man kan naturligtvis fråga sig om det är 
gårdens eller ägarens ekonomi som avses? 
Svaret är att det kan gälla båda. Jordbrukets 
ekonomi och bondens är nästan alltid, i var
je fall under den här perioden, inflätade i 
varandra i så hög grad att de i praktiken är 
oskiljbara. 

Det finns problem och svårigheter också 
i att bara beskriva. Dokumentationen är 
ofullständig, den täcker helt enkelt inte in 
alla de ekonomiska skeenden som man skul-
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le vilj a veta mera om. Och den dokumenta
tion som finns kan vara bristfällig också i 
meningen att den ofta har besluts protokol
lets e ller slutdokumentets stora brist att 
bortse från det som hände på vägen fram till 
beslut eller avslut. Det kanske mest intres
santa och avslöjande kan vara bortskalat. 
Glädjande nog finns undantag från den re
geln. Konkursakten från 1862 flödar över i 
dokumentation. Det gäller också Grovedas 
och ägarfamiljens ekonomi under 1940-
talet. 

Det andra syftet är mera analytiskt, kort 
sagt att försöka förstå vad som skett och vmför. 
Om det första syftet, det beskrivande, i allt 
väsentligt är specifikt, en slags mikrostudie 
i lokalhistoria, är det andra allmänt. 24 En 
analys är inte möjlig om inte det som har 
skett på Groveda sätts in i sitt breda sam
manhang. Med andra ord, det som hände 
på Groveda i ekonomiskt hänseende måste 
ses i perspektiv av hur det svenska bonde
jordbruket utvecklades ekonomiskt under 
den aktuella tidsperioden. 

Den agrarhistoriska ekonomiska forsk
ningen erbjuder det breda perspektivet. Vad 
mera är finns det gott om agrarhistorisk 
forskning från senare decennier som rör 
just Östergötland. 25 Till det kommer den 
lokalhistoriska litteraturen. 26 

Den litteratur och allmänna dokumen
tation som använts kommer att redovisas 
löpande, framförallt i slutnoterna. Det gäl
ler även i viss mån de urkunder och andra 
dokument som avser Groveda specifikt. I 
vissa kapitel där det Grovedaspecifika käll
materialet är grundläggande för beskriv
ningen och analysen listas källorna under 
särskild rubrik i kapitlets inledning. 

Varför 1786-1950? 
Tidsavgränsningen 1786-1950 har jag redan 
antytt. Den är bestämd av både specifika och 
allmänna omständigheter. 1786 har valts 
eftersom rågångsförrättningen det året är 
den första ekonomiska händelsen i Grov
edas historia som finns dokumenterad i 
handlingar som finns på gården. Det sena 
1700-talet är intressant som startpunkt ock
så eftersom bl a synen på jordägandet då 
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ändrades. Att en gård kunde ägas inte bara 
i meningen att den som brukade den hade 
en långtgående besittningsrätt och kunde 
lämna den i arv inom släkten utan också i 
meningen att den kunde köpas och säljas på 
en marknad var något nytt som under någ
ra årtionden kring år 1800 slog rot i lagstift
ning och tankesätt. Det var med andra ord 
ingen tillfällighet att Groveda, ett frälsehem
man, under det sena 1700-talet för första 
gången fick en bonde som ägare. 

Att sluta framställningen med en nog
grann beskrivning av det ekonomiska skeen
det under andra världskriget och sätta punkt 
1950 är också naturligt, både av Groveda
specifika och allmänna skäl. Det var under 
1950-talet som det svenska bondejordbruket 
tog nya stora steg i sin historiska utveckling. 

Marknaden i fokus 
Marknaden kommer att sättas i fokus för dis
kussionen och analysen. Det kan förvåna. 
Marknader är kanske för de all ra fl esta av 
oss en 1900-talsföreteelse som inte kan ha 
haft mycket med 1700- och 1800-talets bon
dejordbruk att göra. Det är en felsyn. Mark
nader förjord, kredit, spannmål och vad det 
an nars kan vara som jordbruket och dess 
människor behöver eller behöver avsätta 
har i varje fall funnits under den period som 
den här historien överblickar - i själva ver
ket väsentligt längre tillbaka än så. 27 Det är 
bara det att marknaderna i äldre tider i de 
flesta fall var lokala eller regionala och ofta 
informella (som tex marknaden för kredit). 
De var dessutom, i va1je fall ti ll en god bit in 
på 1700-tale t, många gånger fortfarande 
starkt påve rkade av feodala tänkesätt och av 
godsherrar som skapade delvis egna rege l
verk. Ändå möttes köpare och säljare på en 
marknadsplats och gjorde på frivillig grund 
upp om ett byte av varor eller tjänster inom 
de ramar som just då gällde.28 Det är grund
kriterierna för att vi skall kunna tala om en 
marknad. Ett par förtyd ligande kommenta
rer kan vara på sin plats. 

På den perfekta marknaden , ett teoretiskt 
begrepp som ekonomer gärna använder sig 
av, finns inga hinder för säljare att etablera 

sig och köpare och att komma in på mark
nadsplatsen. Där blandar sig ingen utomstå
ende myndighet i vad som får sälj as, hur 
mycket och till vilket pris . Där finns inga 
monopol eller andra maktkoncentrationer 
på utbudssidan som sätter köparen i under
sto l. 29 Vi inser snart att denna ideala värld 
inte finns. 

På verklighetens marknader finns inte så 
sällan e tableringshinder för den som vill 
vara med och konkurrera. Myndigheter av 
olika slag blandar sig ganska ofta i prissätt
ning och då och då också i hur mycket som 
får säljas, någon enstaka gång till och med 
vad som får säljas. Monopol, och i synnerhet 
lokala monopol , förekommer och fåtalskon
kurrens är vanligt. 

Politiska ingrepp i marknaden 
Det tankeväckande är att under den period 
vi här diskuterar har vi knappast underlag 
för att hävda att marknaderna var mindre 
väl fungerande i bö1jan av perioden än i 
dess slu t. Snarare tvärtom om vi talar om de 
politiska försöken att styra och påverka mark
naderna. 

Visst, det fanns myndighetsingrepp på 
marknaderna i slutet av 1700-talet och un
der 1800-talet. Före 1789 kunde exempelvis 
inte en bonde, i varje fall inte om han skulle 
följa lagen, köpa en frälsegård, s k allmänt 
frälse, och det var först en bit in på 1800-talet 
som bonden var fri att också köpa säterijord, 
sk ypperligt frälse. Eller för att ta några andra 
exempel. Fram till 1806 års tjänstehjonsstad
ga fanns det en reglering av högstalönen för 
en dräng och piga. Under en stor del av 
undersökningsperioden var priset på kredit, 
utlåningsräntan, fastställt i lag. En bonde 
som ville idka gårdfarihandel mås te ha ett 
särskilt pass som var snävt tids- och distrikt
begränsat. Dessa regle r gällde långt in på 
1800-talet. Och det går att göra listan på 
myndighetsingrepp på marknaderna läng
re. Ändå är det förmodligen korrekt att säga 
att inte någon gång under perioden från 
1786 och fram till 1950 var marknaderna så 
imperfekta, så insnä1jda i myndigheternas 
garn som efter det attjordbrukspolitiken 
beslutats och införts bötjan av 1930-talet. 
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Unde r andra världskrige t var, som vi kom
mer att få se, blanda-sig-i-ambitionerna ännu 
högre . 

Någon kan invända a tt 1700- och 1800-
tale ns m arknad e r var geografi skt m e r b e
gränsad e ä n vad som kom att gälla unde r 
p eriodens 1900-talsdecennier. Då h ade bl a 
förbä ttrade tran spo rte r och effektivare in
formatio nsspridning gj o rt de marknade r 
jordbruket berörs av större . De hade i första 
stege t blivit regionala, så sm åningom natio
n ella och i vissa fall internationella. Markna
d erna, möjligen m ed undantag för jord
m arknade n , var säke rt också i börj an av pe
rioden tunnare gen om att de t gjo rdes färre 
affäre r p e r tidsenhe t, t ex under e tt år. I 
båda dessa m eningar kan man nog säga a tt 
m arknade rna fun gerade sämre i bö rjan av 
perioden än i dess slut. Men således inte när 
vi talar om politiskt beslutade ingrepp i mark
naden . O ch trots allt är de t po litisk inbland
ning av olika slag, inte minst i p risbildning
en , som vi normalt brukar fö rknippa m ed 
mindre väl fun gerande ma rknader. 

Den viktiga insikte n ä r a tt marknad e n 
aldrig n ågonsin under de n pe riod vi disku
te rar ha r varit p erfekt i m eningen utan po
litisk inblandning, u tan strukturella snedhe
ter, utan d en starkes öve rgre pp p å svaga 
konsumen te r och u tan då lig t info rme rad e 
köpare. Ofullkomligh e t tycks i själva verke t 
vara d en verkliga m arknadens kännem ärke . 
O ch oväntat fö r somliga kan det således vara 
att denna ofullkomlighet kanske var stö rre 
unde r perioden s två sista decennie r, 1930-
och 1940-talen , än under dess två fö rsta de
cennie r. 

Marknadens relativa betydelse 
De t faktum att köpa re och sälj are träffas på 
en m arknadspla ts och fr ivilligt gör upp om 
vad som skall bytas och på vilka villko r säger 
ingenting om marknadsekono mins relativa 
betyd else för landet. Vi ve t exempelvis att 
bara ungefär h älften av alla köp och fö rsälj
ningar av j o rd under 1800-tale t gjo rdes på 
m arknad e n om vi med d e t menar a tt affä
ren gjo rdes me llan oskylda, mella n perso
ner som inte var släkt. 30 Ett gårdsköp inom 
släkt var na turligtvis också i viss m ening e n 
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marknadstransaktion m en den riskerade att 
påverkas av andra hänsyn än de som vanligt
vis bestämmer när två av varandra oberoen
de parter gör upp om en affä r. De t gäller i 
synnerhe t prise t. Det har tex visats a tt priset 
på e n gård vid e n inom-slä kt tra nsaktion 
som e tt gen omsnitt var, föga förvå n ande, 
lägre än för en utom-släkt transaktion .31 

Vi ve t också att bara en mindre del av den 
samlade j o rdbruksproduktion en p asserade 
e n m arknad i slute t av 1700-tale t när d e n 
här histo rien tar sin b ö rj an . Bonde n var i 
allt väsentlig t sj älvförsö1jande och gj o rde 
affäre r på marknaden m est som undantag. 
H a n sålde kan ske sin översko ttsråg för a tt 
kunna be tala en del av räntan i reda pe ngar 
och fö r a tt kunna köp a de få varor, typ salt 
och sill , som han inte sj älv kunde framställa . 
Undan tage t, m arknad e n , had e 1950 blivit 
ny huvudregel och den gamla huvudregeln, 
sj älvförsörjningen , marginaliserats. Men fo rt
farande under andra vä rldskrige t, och som 
den här histo rien komm er a tt visa, var bön
derna till viss del sj älvförsö1jande. Det gällde 
framfö rallt livsmedel och annat som familjen 
och hushållet behövde fö r sin överlevnad. 32 

Vi kan med e tt mil t våld på histo rie n säga 
att det är marknadsekonomins gradvisa u t
veckling från embryo till d omin ans som 
täcks in av undersökningsp eriod en 1786-
1950. 

Fem marknader 
De t ä r fem markn ader som ä r relevanta fö r 
d e n som vill stude ra e n bon dgårds eko n o
miska historia. Marknad e n för j ord , kort 
sagt ma rknade n för kö p och fö rsäljning av 
gårdar. Marknad e n för arbe tskraft. Unde r 
1700- och 1800-talen var jordbrukets arbets
markn ad i all t väsentligt liktydigt m ed utbu
det av och efterfrågan på d rängar och pigor. 
Markn aden fö r kredi te r, i synn e rh e t lån g
fris tiga kred ite r som är en fö rutsättning för 
a tt tex e n j o rd ma rknad skall kunna u tveck
las . Marknade n för j ordbruke ts produkter, 
det ka n vara sp annm ål, fl äsk, smör e ller 
något annat. T ill dessa fyra m arkn ader kan 
vi också lägga m arkn ad en fö r insatsvaro r, 
all t från redskap och ve rktyg till gödselme
del och kraftfod er. 
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Marknad en för jord är särskil t intressant 
i sammanhange t. 

En gårds värdeutveckling 
De t finns vad gälle r Groveda ege ntlige n 
bara två faktauppgifter (bortsett från p er
sonuppgifter om ägare och andra som bott 
eller arbe tat på gården) som kan fö lj as m ed 
e n hög grad av säkerh et för h ela perioden 
1786-1950. 

De t ena är vä·1deutvecklingen for gården. Den 
finns dokumenterad i tre olika former - som 
försä ljningsvärde vid de tillfällen under peri
oden som gården bytt ägare, som taxe rings
värde och som uppskattat försäljningsvärde i 
form av gjorda värderingar. En sådan värde
ring gjordes exempelvis på uppdrag av Öst
göta Hypoteksförening under 1880-tale t. Det 
andra är åkerarealens utveckling. 

Att åkerarealen vid o lika tider är känd 
kan vara intressant men har knappast någo t 
större värde för de n som vill lära sig något 
om gårdens ekonomiska historia över en så 
lång period som 150 år. Det har däremot 
pris- e ller värdeutvecklingen på gårde n . Pri
set på en tillgång - och e n gård är e n ti ll
gång i den mening som ekonomer använ
der ordet- ger den lyhörde en mängd infor
mation. Det är exempelvis uppenbart att det 
måste finnas ett samband mellan vad en 
köpare tycker gården är värd vid en viss tid
punkt och hur stora överskott gården kan 
väntas ge. Men det säger också något om de 
allmänna förhå llandena när affären görs 
eller diskuteras. 

Det är egentligen bara två faktorer, låt 
vara komplicerade, som bestämmer gårds
priserna. Det ena är jordbrukets jJrocluktivi
tetsutveckling. Visserligen sku lle vi i stället 
kunna tala om jordbrukets avkastning, m en 
sett över en period är avkastningen mer än 
något annat e n funktion av just produktivi
tetsut:vecklingen. Det andra ärjramtidstrvn.33 

Låt oss titta lite närmare på vad vi menar 
med dessa två "storheter". 

Jordbrukets produktivitet 
Med produktivitet menas kort sagt hur ef
fektivt man utnyttjar resurserna. Om en 

bonde, allt anna t lika, producerar m era 
spannmål p å samma åkerareal e ller m era 
mjölk med samma antal kor har produktivi
te te n ökat. De n här typen av produktivite t 
brukar mätas i korntal ,34 mjölk per gen om
snittlig "bondkossa", livsm ed elsproduktion 
i kcal per p e rson i j ordbruks befolkningen 
etc. Alla sådana produktivitetsfram steg bör 
kunna leda till att fl er människor kan försör
jas. Det är lätt att förstå att detta var ett vik
tigt produktivitets begrepp unde r 1700- och 
1800-talen då det i mycket handlade om att 
få fram tillräckl igt med mat ti ll en snabbt 
växand e befolkning. 

Det finns ett annat produktivitetsbegrepp 
där priset på de t som produceras också tas 
med i beräkningen . Om n ettovärdet av den 
spannmål e ller den mjölk som e n bonde 
sälj er har ökat givet samma arb etsin sats i 
timmar, brukar man tala om att arbetspro
duktivitete n har ökat. Det kan när vi talar 
om h e la sektorns produktivitet uttryckas 
som att förädlingsvärdet per anställd har 
ökat. Förädlingsvärdet är nämligen skillna
de n me llan de intäkter man får in och kost
naderna för det man har behövt köpa. Or
sakssambanden här är naturligtvis mera 
komplicerade. Ökad arbetsproduktivi tet kan 
förklaras av sådant som stigande priser, bätt
re arbetsmetoder, högre kapacitetsutnytt
jande och större kapitalinsats. 

Det är uppenbart att en kraftig penning
värdeförsämring kan snedvrida. Nettovärdet 
eller föräd lingsvärdet bör alltså räknas i fas
ta priser. Det vi inser är att vi m ås te vara 
noga med vad vi menar när vi talar om pro
duktivitet. Jag kommer i fortsättningen med 
produktivitet mena arbetsproduktivitet om 
inte annat anges e ller är uppenbart. 

Produktivitetsförändringar är de t som 
me r än något annat anger om en sektor i 
ekonomin är vinnare eller förlorare om in
komsterna. Om industrisektorn har en högre 
produktivitet än jordbruket över en period 
- och så har det varit under i stort sett hela 
1900-talet- skapas mervärden inom indu
strisektorn som kan användas på olika sätt. 
Så kan tex priserna sänkas. Det sker visser
ligen inte frivi lligt från företagens sida, det 
är konkurrensen som ser till att e n god pro-
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duktivitetsutveckling ofta leder till prissänk
ningar. Det är ingen ti llfä llighet att svenska 
industrivaror under 1900-talet har sjunkit 
mer i pris än svenska jordbruksvaror. Det är 
heller ingen tillfällighet att industrikapita
le ts ägare under 1900-talet har haft en bätt
re avkastning på sitt kapital än vadjordbruk
skapitalets ägare har haft. 

Det är lätt att förstå Paul Krugman, 
vä rldsberömd eko nom, när han säger att 
produktivitet i ekono miska samman hang 
betyder "inte allt, men nästan allt". Den in
sikten tar vi med oss i den fortsatta diskussio
nen. 

Framtidstron 
Det andra som avgör gårdsprise rna ä r fram
tidstron , graden av optimism. Den är en 
funktion av exempelvis j ordbruksprisernas 
förväntade utveckling, om det gå r att få kre
dit, om hur "bondevän lig" jordbrukspoliti
ken är etc. Tron på framtiden kan också 
uttryckas i termer av risk och osäkerhet. Hur 
sannolikt är det att spannmåls- eller mjölk
priserna kommer att sjunka under den när
maste femårsperioden? Eller finns d e t till 
och med genuint ovissa omständigh e te r, 
alltså sådant som påverkar bondens ekono
mi men där han inte överhuvudtaget kan 
uttala sig om sannolikheter e ller själv göra 
vare sig till eller från? En ekonom skulle tala 
om systemrisk, icke-försäkringsbara risker 
( eller för den delen möjligheter) , som det 
som hände under Krimkriget i mitten av 
1850-talet då de ryska exporthamnarna för 
spannmål tvingades stänga och i ett slag 
drev upp de europeiska spann målspriserna 
till nivåe r som bl a under några få å r gav de 
sve nska bönderna gyllene tider. 

Någon kan säga att det här är samband 
som gäller idag men som knappast gjorde 
det i slutet av 1700-talet e ller under 1800-
talets första femtio å r. Det är fe l. Markens 
värde har i alla tider, även under medel
tiden och före det, bestämts av dessa två stor
heter, produktivitetsutveckling och framtids
tro e ll er, om vi så vill , avkastning och risk . 
Det är bara orden och institutionerna som 
varit andra. Alldeles oberoende av om vi ha r 
ett samhälle där mark som i gamla tider för-
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delas en ligt tradition eller förlänas eller som 
idag handl as på en marknad, kan ingen 
bonde betala mer i engångsersättning för 
sitt ägande eller ränta för sitt brukande än 
vad marken ger i avkastning givet de risker 
som gäller. Skulle han göra det blev det be
kymmer, då fattigdom och avhys ning, idag 
konkurs. Eller sett från andra hållet. Inge n 
rationellt agerande jordägare skulle frivilligt 
vara beredd a tt avyttra e ller förpakta sin 
mark till e tt lägre pris än vad som motsvarar 
vad jorden i det långa loppet lovar i avkast
ning. 

Värdeutvecklingsfiguren 
Den grova linj en i figuren på nästa sida (Fi
gur 1) visa r hu r Grovedas försäljningsvärde 
- eller som vi säger idag, marknaclsvärcle -
har utvecklats under perioden från slutet av 
1700-talet och fram till mitten av 1900-talet. 
De punktvisa marke ringarna är således det 
pris som gården har haft vid de tillfällen 
den har sålts. Den tjocka linj en sammanfat
tar hur marknadsvärdet så definierat utveck
lats över tiden. Allt är omräkn at till fast pris. 

Den svarta tunna linj en markerar taxer
ingsvärdets utveckling, också det i fasta priser. 
Eftersom taxeringsvärdet är en administra
tivt gjord uppskattning av marknadsvärdet 
borde de både kurvorna följas åt. Att de inte 
gör det, och särskilt inte under e tt antal 
decennier i början av 1800-talet, förkla ras av 
att taxeringsvärdena kom att få ligga kvar 
mer eller mindre oförändrade (trots regel
bundna översyner efter det att de etable rats 
i samband med att systemet med taxerings
värden in fördes 1810) fram till en stor tax
eringsvärdereform 1862. Att taxeringsvärde
n a har en tendens att också senare, efter 
1862, systematiskt ligga under marknadsvär
dena är heller inget att förundras över. Det 
är försiktig hetsprin cipen (och möjligen ett 
visst inslag av egenintresse) hos dem som 
svarar för bedömningarna som slå r igenom . 
Samma systematiska underskattning av mark
nadsvärdet har vi för övrigt också i dagens 
taxeringsvärde n. 35 

Kurvan över marknadsvärdets utveckling 
(den tjocka linj en) är påfallande okompli
cerad . Den liknar e tt trappsteg. Under 1800-
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Figur 1. Grovedas marknadsvärde 1796-1950, 1862 års priser. 

1810 

1800 

Genomsnittlig vår<leutveckling 

• Faktiskt försäljningspris 

- Taxeringsvärde 

1850 

1861 

talets tre första årtionden låg gårdens reala 
\·ä rde på en mer eller mindre konstant nivå. 
Sedan hände något inom en relativt kort 
ti ds rymd, från omkring 1840 och 20-30 år 
framåt. Priset lyftes helt enkelt upp på en 
högre nivå som sedan skulle komma att 
ligga kvar under 70- 80 år, fram till och med 
andra världskriget. De våldsamma prissteg
ringarna på jordbruksfastigheter under 
perioden 1914-20 rubbade det långsiktiga 
m önstret. Det gäller i synnerhet affären 
19 14 då världskrigsinflationen ännu inte 
hade hunnit urholka värdet. Det höga priset 
fra mstår som ett extremvärde som man bör 
bortse från i det långa perspektivet. Detta 
\·ä rcle har markerats med en gråtonad "fyr
ka nt" i figuren. 

Ar Grovedas värdeutveckling 
unik? 
Finns det anledning tro att Grovedas värde
utveckling skiljer sig från andra bondgå r
dars? Svaret är nej. Eller uttryckt mera pre
cist. Skulle vi för perioden 1810-1950 ställa 
samman marknadsvärde ts utveckling för 
samtliga svenska bondgårdar av typ Groveda 
(tex avgränsat till gårdar vilka i historisk tid 
haft beteckningen ett mantal) , så skulle med 

. 
1889 

1900 

19 14 • 

■ 1918 19-45 ■ 

1950 

stor sannolikhet värdeutvecklingsmönstret 
vara detsamma som för Groveda. 36 Forsk
ningen erbjuder viss dokumentation som 
bekräftar det antagandet. I en studie av Lock
nevi i norra Småland redovisas en beräk
ning av samtliga socknens jordbruksfastig
heters taxeringsvärden under perioden 
1810-98.37 Det visar sig att skulle man lägga 
elen indexserien vid sidan av Grovedas för 
samma period, skulle parallelliteten vara 
slående. Det skulle den också vara om j äm
förelsen i stället var den prisutveckling för 
perioden 1800- 70 av 15 skånska gårdar som 
redovisas av en annan forskare. 38 

Påståendet om likformigheten i gårdar
nas värdeutvecklingsmönster behöve r ändå 
preciseras. 

Värdet på Groveda vid en viss tidpunkt 
mätt i absoluta tal , kronor och ören, kan gi
vetvis vara ett annat än värdet av en annan 
helmantalsgård. Det följer av att avkastning
en och produktiviteten bestäms av hur det 
ser ut på de relevanta marknaderna och 
d essa kan skilj a sig åt från en gård till en 
annan. Det kan ju tex variera vad gäller till
gången till arbetskraft, möjligheten att få 
kredit e tc. Ti ll det kommer produktionsför
utsättningarna mera allmänt som klimat, 
förhållandet mellan äng och åker på går-
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den, bördighet e tc. Men också sådant som 
bondens duglighet och fami ljesituation på
verkar avkastninge n , ibland d essutom tur 
och rena tillfällighe ter. Öve r e n period av 
150 år bör sådana specifika förhållanden på 
en viss gård visserligen jämnas ut till en slags 
lokal normalite t m en d e t går inte att kom
ma ifrån att avkastningen och därmed gårds
värdet i kronor vari erar mellan t ex regioner, 
om inte annat ti ll följd av jordens skiftande 
bonitet. Det är ingen ti ll fällighet a tt kos t
naden per h ektar för e n Skåne- e ller H al
landsgård idag är väsentligt högre än för en 
Norrlandsgård. De t sambandet fan ns gan
ska säkert också för 150 år sedan . 

"Trappsteget" 
Men talar vi i stället om det relativa mönstret 
i värdeutvecklingskurvan - trappsteget - är 
Groveda som vilke n gård som h elst . Fram
tidstron, som är det som mer än något annat 
p åve rkar kurvans utseende, bestäms nämli
gen, i varje fall under den period vi studerar 
här, så gott som h elt av övergripande, oftast 
nationella m en ibland också in ternationel
la, förh åll an d en. Det m å vara krig som i 
början av 1800-talet, en utspridd fattigdom 
som unde r n ågra decennier i mitten av 
1800-talet, nya teknologier som växelbruket, 
nya marknader som för smör och andra 
mjölkprodukter efte r 1870, stängda mark
nader som under Krimkriget etc. Till det 
komm er att bönderna unde r perioden p å 
det h ela taget har haft samma politiskt fast
ställda regelsystem oberoende av var man 
haft sin verksamhet i landet. Att riskbedöm
ningen , ett annat sätt att beskriva framtids
tron, i det perspektivet grovt sett blir den
samma för alla svenska bönder leder till att 
värdeutvecklingskurvans mönster, den bästa 
återspeglingen av det övergripande ekono
miska skeendet, på det hela taget ser lika
dan ut för all a gårdar. 

Perioden 1786-1950 och dess 
tre faser 
Det här sättet att se på hur en gårds värde 
bestäms kommer jag så långt möjligt att 
använda mig av i fortsättningen. Vad be-
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tyd e r det? J a, om vi ve t hur gårdspriserna 
fluktuerar från tid ti ll annan vet vi också 
n ågo t om hur produktivitets- och avkast
ningsutvecklingen i jordbruket och bönder
nas tro på framtiden fluktuerat. De t praktis
ka är, som vi just an tytt, att d et senare ledet, 
framtidstron , avslöjas också i en enskild gårds 
värdeutveckling. Om Grovedas m arknads
värde fördubb las mellan 1846 och 1857, vi l
ke t d e t gjorde, så säger de t n ågonting om 
hur just framtidstron i bondeled e t har för
ändrats frå n mitten av 1840-talet ti ll senare 
delen av 1850-tale t. Visst, d et kan visa sig att 
de n som köpte gå rde n 1857 betalad e ett 
något för hög t pris. Men det avgörande är 
att det specifika ( Groveda) speglar sig i det 
allmänna (bondejordbruke t). Eller sett från 
andra h ållet. Groved as värdeutveckling så 
som den sett ut vid o lika tidpunkter säger 
något om hur framtidstron mera allmänt 
fluktuerat i bonde ledet under perioden 
1786-1 950. Kort sagt, modellen 1-uälpe r oss 
att fok usera och förstå det väsentliga i bon
dejordbruke ts ekonomiska historia. 

Skulle man ti ll och m ed kunna h ävda att 
en enskild bondgårds relativa värdeutveck
ling under en viss period säger något om 
produktionsbetingelserna för hela det svens
ka jordbruket, för alla gårdar, all t från d e 
största ti ll de minsta? Förmodligen - och av 
samma skäl som jag just redogjort för. Vi 
väljer emellertid att här begränsa oss till 
bondejordbruket. 

En hypotes 
Det här resonemanget hjälper oss också att 
formulera en teori. Om vi har en värdeut
veckling för svenska bondgårdar som ser ut 
som ett trappsteg, där vi stiger upp på den 
högre nivån under ett par årtionden i mit
ten av 1800-talet, då måste det betyda att just 
vid den tide n skedde något grundläggande 
med det svenska jordbruke t. Eller mera kor
rekt uttryckt, det skedde något grundläg
gande med förväntningarna kring vad det 
svenska jordbruket kunde åstadkomma eko
nomiskt. H ypotese n är att de svenska bön
derna under en relativt kort period i mitten 
av 1800-talet insåg att jordbruket höll på att 
växla över från en nivå i produktivitets-
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utvecklingen till en annan, högre nivå sam
tidigt som nya marknader höll på att växa 
fram. 39 

Det följer av den teorin att undersöknings
perioden kan delas in i tre faser. En första 
period från sent 1700-tal fram till omkring 
1830/ 40 med små förändringar i avkastning 
och risk. Därefter en övergångsfas som knap
past omfattade mer än ett par decennie r. 

Och till sist en avslutande fas som börjar 
någon gång efter 1860 och som sträcker sig 
ända fram till 1950. Det bör ha varit en fas 
där övergångsperiodens förväntningar infria
des, annars skulle kurvan falla tillbaka till 
gamla nivåer. Men det bör också ha varit en 
fas där det inte avkastnings- och riskmässigt 
hände särski lt mycket, alternativt att plus 
och minus i det svenskajordbrukets utveck
ling tog ut varandra. Det finns i varje fall att 
döma av gårdsprisernas utveckling inte nå
got nytt "trappsteg" i sikte under pe rioden. 

Historien kommer att skrivas i 
åtta avsnitt 
Historien kommer att skrivas i å tta kapitel. 
Alla avsnitten handlar givetvis om männis
kor, om enskilda ägare och deras familjer. 
Men syftet är inte att beskriva eller förstå 
människornas agerande, än mindre deras 
personligheter. Det hade ju varit omöjligt 
eftersom vi vet så lite . Det är i stället, som jag 
antytt, att fånga in ekonomiska förlopp, 
händelser eller aktiviteter som dessa män
niskor varit involverade i. Som tex när ägar
na till Groveda, Salomon Eriksson och Sam
uel Samuelsson, 1804 beslutade sig för att 
storskifta. Det är frågan om vad ett storskif
te innebar och varför det genomfördes som 
är det intressanta här. 

De första två kapitlen handlar bl a om en 
rågångsförrättning 1786 och om ett storskif
te 1804. Men på det allmänna plane t hand
lar de t om hur det i Sverige i en process som 
tog uppemot 150 år utvecklades en modern 
marknad för jordbruksfastigheter. I det 
tredje kapitlet beskrivs de torp och backstu
gor som fanns på Groveda. Men kapitlet är 
ännu mer en diskussion om förhållandena 
på 1800-talets arbetsmarknad. Det fjärde 

kapitlet handlar specifikt om en dramatisk 
episod i Grovedas historia, konkursen 1862, 
men allmänt om 1800-talets kreditmarknad 
sett i ett bondeperspektiv. Det femte kapitlet 
innehålle r en annan aspekt på 1800-talets 
arbetsmarknad - emigrationen som drabba
de Grovedas ägarfamiljer hårt. Men det bil
dar också e tt avstamp för den nya tid med 
växelbruk och annat som det svenskajord
bruket gick in i efter 1860. Det sjätte kapit
let innehåller en beskrivning av det sena 
1800-tale ts "byggboom" på Groveda. Men 
också en beskrivning av dess bakgrund, hur 
marknaden för animalieprodukter, särskilt 
mejeriprodukter, utvecklades och kan för
klara varför det byggdes en ny ladugård på 
Groveda 1904. 

Om de första sex kapitlen på det allmän
na planet kan ses som en skildring av hur 
marknaden och marknadsekonomin fick 
allt större betydelse och allt större friheter, 
blir de två avslutande kapitlen en berättelse 
om hur den fria marknadsekonomin tving
ades ta vissa steg tillbaka manifesterat i den 
prispåverkande jordbrukspolitik som inför
des i bö1jan av 1930-talet. I Grovedaperspek
tivet handlar det första av de avslutande ka
pitlen om Henrik Pettersson och vad som 
händer med hans ekonomi under 1900-
talets första decennier. Det andra kapitlet är 
en detaljerad beskrivning av hur en av Grov
edagårdarnas ekonomi såg ut under andra 
världskriget. Det är också en noggrann 
granskning av hur bondefamiljens ekonomi 
såg ut under 1940-talet. 

Den rationelle bonden 
Det finns en viktig men outtalad förutsätt
ning för att de här ekonomiska resone
mangen skall gälla - att jordägaren, bon
den, agerar rationellt, eller snarare begränsat 
rationellt eftersom den perfekta människan 
inte finns. Men är inte det ett obehövligt 
påpekande? Är det inte en självklarhet att 
bonden i ekonomiskt avseende agerar som 
alla andra människor? Nej, alla anser inte 
det. Det finns i den agrarhistoriska litteratu
ren en ganska omfattande diskussion om att 
bonden , i va1je fall i historisk tid, hade en 
annorlunda målbild än andra ekonomiska 
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aktörer. 40 Han strävade inte efter vinst eller 
efter att göra en bra affär. Hans mål var att 
göra det nödvändiga men ingenting därut
över. Därefter "la han sig på fållbänken och 
brydde sig inte om sitt eget värv".-1 1 

Det är tänkbart att den här bilden till 
delar kan ha varit sann om vi går tillräckligt 
långt tillbaka i historien och om vi talar om 
bonden som brukare och inte som ägare, 
och än mera troligt om vi skulle gå till län
der m ed livegna bönder. Men för Sverige 
och för den period som vi här diskuterar 
blir det rimligt att anta att bonden på mark
naden, och inte bara på marknaden förjord 
utan mera allmänt, har agerat lika ekono
miskt (begränsat) rationellt som alla andra 
aktörer. Den som inte tror att bönder i äld
re tider kunde fungera och tänka som vil
ken modern företagare som helst kan med 
behållning läsa östgötabonden AP Anders
sons Minnen och håglwmsterfrån 1893. 

Riskminimering 
Att det rationella beteendet sedan i de fles
ta fall, och i va1je fall för bonden i gemen, 
ganska säkert har betytt riskminimering sna
rare än avkastningsmaximering ändrar inte 
på något. Vi kan nämligen på goda grunder 
utgå från att bonden i gamla tider i ekono
miskt avseende nästan alltid försökte tänka 
på riskerna i första hand . Han hade helt 
enkelt inte råd att lägga alla ägg i en korg. 
Mångsyssleriet som är så vanligt bland bön
der blir i det här perspektivet begripligt och 
ett rationellt beteende. Egentligen var foku
seringen på risk för bonden i gamla tider en 
självklarhet. Det fanns inga marginaler för 
något annat. 

Men att minimera risken givet en viss av
kastning är lika rationellt beteende som att, 
som den klassiske kapitalisten, maximera 
avkastningen givet en viss risknivå. För övrigt 
tror jag att många av de myter kring bondens 
lite dumdryga konservatism och tröghet, 
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som äldre historieskrivning ofta förmedlar, 
kan förklaras just med l-uälp av riskminime
ringsmodellen. Birgitta Olai har i Storskiftet 
i Ekebyborna visat att bilden av den svenske 
bonden som ständig motståndare till att 
hans gård eller by skulle skiftas är just en 
myt. När han kunde överblicka riskerna 
med ett skifte och insåg att det fanns något 
att vinna blev han inte så sällan i stället ini
tiativtagare och pådrivare. 

Agrara entreprenörer 
Att bönder också i äldre tider agerade eko
nomiskt rationellt får inte tolkas så att alla 
bönder var lika som människor och närings
idkare. Långt ifrån. Där fanns de aktiva och 
drivande. Det har visats att det bland de 
svenska bönderna under 1800-talets första 
hälft fanns gott om agrara entreprenörer, 
upplysta föregångsmän som tog initiativ till 
skiften , lånade pengar för att investera i sin 
gård och på annat sätt agerade ekon omiskt 
effektivt och offensivt. 42 AP Andersson var 
en agrar entreprenör i denna mening. Men 
sådana var naturligtvis inte alla bönde1~ gan
ska säkert inte ens de flesta. Där fanns ock
så den loj e eftersläntraren, den ständige 
nejsägaren, den oreflekterade individualis
ten och kanske inte minst den inskränkte , 
han som inte såg särskilt mycket längre än 
till den egna gårdens eller byns gränser. 
Och den bonden var inte bara en 1800-tals
företee lse. Han fanns av allt att döma kvar 
långt in på 1900-talet. Det framgår bl a av 
Lubbe Nordströms reportagebok om de 
svenska bönderna, Bonde-nöden från 1930-
talets böijan. 43 Med all önskvärd tydlighet 
visar Lubbe Nordström att det vid den tiden 
fanns gott om bromsklossar och motsträva
re i bondeleden. Men också gott om agrara 
entreprenörer. 

Det är de senare som gör skillnaden. En 
av dessa skall vi nu träffa. 
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KAPITEL 3 

En 1700-talsman som satte sin prägel på 
Groveda 

Samuel Rudin föddes 1746 utanför Linkö
ping. Fadern, Erik Rudin, var trädgårdsmäs
tare på Kungsbro i Vreta Kloster. Till yrket 
var Samuel Rudin regementsskrivare, man 
skulle med e tt modernt uttryck kunna säga 
ekonomichef, vid Andra Livgrenadjärsrege
mentet, Östgöta kavalle ri , i Linköping.44 

Han var gift två gånger, hade fyra barn i de t 
första äktenskapet och sex barn i det andra. 
Han dog bara 56 år gammal 1802 på sin 
gård Börringe utanför Motala. 

Under tre tton år, mellan 1783 och 1796, 
ägde han och bodde på Groveda.45 

På många sätt kan man säga att Samuel 
Rudin var en ägare utöver d e t vanliga. Inte 
i den meningen att han friköpte ett frä lse
hemman. De t var inte särskilt ovanligt bland 
ståndspersoner under 1700-talet som vi 
strax skall se. Inte heller att han arbetade i 
staden men bodde på landet. Men han sat
te sin prägel på det han köpt. Dessutom, 
och kanske mes t uppseendeväckande , var 
Rudin stor fastighetsägare. 

Groveda hade han på våren 1782 förvär
vat genom byte. Från "välborna Fru Christi
na Beata von Krebbs" fick han Groveda i 
utbyte mot "H ela Rusthålle t Tornby No 1, 
Wästanstångs Companie samt En fjärding 
No 2 i samma Companie". Tornby by - vid 
den här tiden med fyra gårdar - ligger strax 
utanför Linköping, idag är Tornbyområdet 
en integrerad del av staden . 

Rudin ägde, utöver Groveda, också andra 
gårdar i den södra de le n av länet. I Norra 
Kinda-boken anges att han "ägd e många 

gårdar i Tjärstad". På olika sätt kan man få 
fram mera exakta uppgifter. I Kinda härads
rätts protokoll från d en 7 februari 1787 
finns det t ex tvås k inteckningsförbehåll där 
Samuel Rudin , som han uttrycker d e t i sin 
ansökan till rätten, d e ls sätter "mitt halva 
kronohemman Linnäs i Tjärstad socken" i 
borgen , dels "mitt 1/ 4 kronohemman Törn
vik och 1/ 8 Krogsfall i Tjärstad socken", 
vardera ti ll förmån för en son. Han ägde 
också gårdar i Opphem.46 

Dessa korta faktauppgifter räcker för att 
fascinera - och för att man måste ställa sig 
frågor. Hur kom de t sig att en militär tjäns
teman köpte ett frälse hemman? Var det van
ligt vid den här tiden? Hur kunde en enda 
person köpa så många gårdar? Det måste ha 
funnits en källa till kredit. Vilken var den? 
Och varför tar han 1787 ut inteckningsför
behåll för sina två söner i det första äkten
skapet där den äldste då är bara fjorton år 
gammal? Var det ett sätt att skydda sig mot 
borgenäre r? Eller n ågon annan form av 
"försäkringskonstruktion "? 

Många av dessa spörsmål kommer att för
bli obesvarade. Men de t går att säga något 
om hur Samuel Rudin passar in i ett breda
re tidsperspektiv. 

Ofrälse ståndsperson 
Att en militär eller civil tjänsteman i slutet av 
1700-tale t köpte en gård var inte helt ovan
ligt. Många s k ofrälse ståndspersoner, bor
gare och "vanliga" tjänstemän som krono-
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fogdar, länsmän, ofrälse officerare ochjust 
regementsskrivare köpte gårdar. De t är väl 
känt. De flesta av dessa gårdar var krono
hemman. Dessa s k skatteköp innebar så
ledes att e tt kronohemman bytte jordnatur 
och blev skatte. Bakgrunden var statsfinan
siell, kronan behövde pengar. Då och då 
såldes också frälsegårdar - och i första hand 
de gårdar som låg ett stycke bort från säte
riet, det som kallades allmänt frälse eller 
ströfrälse. Det var kanske inte mera anmärk
ningsvärt att ade ln behövde frigöra kapital 
än att kronan behövde göra det. Det var 
emellertid först senare, in på 1800-talet, som 
försäljningen av frälsehemman tog fart på 
allvar. 

F astighetsspekulation 
Jörgen Kyle berättar i sin avhandling Striden 
om hemmanen om "regementsskrivare A 
Palmborg som löste in nästan sex mantal i 
Söre och Nordre härader 1720".47 Det är en 
så gott som fullständig parallell till Samuel 
Rudins skatteköp, låt vara två generationer 
tidigare. Det tycks i själva verket vara så att 
det under 1700-talet steg för steg skapades 
en miljö där en del personer på ett högst 
modernt sätt investerade i jord eller om 
man hellre vill uttrycka sig så, var fastighets
spekulanter. 

Hur kunde det komma sig? Ja, en del av 
bakgrunden har vi redan antytt. Kronan, lik
som uppenbarligen ibland också adeln, 
hade ett behov av att sälja ut en del av sina 
gårdar. Dessutom förbättrades jordbrukets 
lönsamhet avsevärt under 1700-talet. Det 
man köpte var alltså, för att uttrycka det i 
moderna ekonomiska termer, en tillgång 
där man kunde förvänta väsentligt ökad av
kastning. Det höjer tillgångens värde och 
det skapar efterfrågan . 

Bilden är samtidigt li te komplicerad. 
Skatteköpen var, för att använda ett mo
dernt begrepp, en transaktion på primär
marknaden. Priserna för jord på den mark
naden var bestämda i en politisk process. 
Det var he lt enkelt myndigheterna som an
gav till vilket pris ett kronohemman kunde 
friköpas . Det har visats att priserna för sådan 
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inlöstjord under 1700-tale t i stort sett ut
vecklades som priserna i samhället mera all
mänt. 48 Det blev helt andra priser som gäll
de i nästa steg, på andrahandsmarknaden, 
när ägaren av en inlöst skattegård bestämde 
sig för att i sin tur sälja. Lars Herlitz har gjort 
beräkningar som visar att om index för skat
tegårdens pris på andrahandsmarknaden 
sätts till 100 för perioden 1730- 34 var index 
933 för perioden 1770-74. Även om inflatio
nen var hög under perioden är prisstegring
en anmärkningsvärt stor. Också realt steg 
priserna för skattegårdar kraftigt, uppemot 
en tredubbling på 40 år. 49 

Varför steg gårdarna i värde? 
Jörgen Kyle förklarar den kraftiga värdesteg
ringen med ett tankeväckande resonemang. 

Den andel av gårdens produktion som 
krävs för att underhålla människor och kapi
tal , subsistensprodukten, kort sagt det som 
används för mat, utsäde, normalt underhåll 
av byggnader etc, utgjorde 1730 2/ 5 av den 
totala produktionen. Skatterna utgjorde ock
så 2/ 5 och resten, 1/ 5, var överskott. Om vi 
antar, skriver Kyle , att denna subsistenspro
dukt ökar tre gånger fram till 1770 (bl a 
genom att fler människor bor på gården 
och har höjt sin levnadsstandard), skatterna 
fördubblas och att- vilket är det grundläg
gande antagandet - produktionsvolymen 
femdubblas "främst genom nyodling", ja då 
blir konsekvensen av enkel matematik att 
överskottet femtondubblas. 50 

Det är klart att detta sätt att förklara var
för avkastningen i jordbruket ökade kan 
diskuteras. Är antagandet om en femdubb
ling av produktionen under perioden 1730-
70 på ett genomsnittligt skattehemman för
ankrad i verkligheten? Hur som helst foku
serar den enkla modellen på de avgörande 
sambanden. Avkastningen steg dramatiskt 
under den här perioden eftersom - uttryckt 
i moderna termer - produktionen ökade 
väsentligt mer än rörelsekostnaderna och 
skatterna. Det är inget att förundras över att 
priserna på hemman i en sådan ekonomisk 
miljö stiger flerfaldigt. 
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Bönderna till en början måttligt intres
serade 
Utbudet på jordbruksfastigheter, krono
hemman, var stort under så gott som hela 
1700-talet. Det finns till och med belägg för 
att lokala myndighetspersoner som härads
hövdingar och häradsskrivare "tryckte på" 
för att få till stånd så många skatteköp som 
möjligt. Förstahandsköparna, bönderna, var 
fortfarande under 1700-talets första decen
nier måttligt intresserade av att köpa sina 
gårdar. Det ledde för bonden, även om pri
set var lågt, till ytterligare ett utlägg och en 
oftast ofrånkomlig skuldsättning. Det vikti
ga för bonden i gemen vid den här tiden var 
inte ägandet i meningen att kunna sälj a sin 
gård. Det var i stället rätten att bruka den 
egna gården utan alltför mycket restriktioner 
och, framförallt, att kunna låta bruknings
rätten gå i arv. Och jordbrukets avkastning 
ökade således i snabb takt. Tillsammans gav 
dessa tre omständigheter - stort utbud, 
ljumt intresse från bönderna och bra lön
samhet i jordbruket - god grogrund för att 
borgare och tjänstemän skulle vara intresse
rade av att köpa jord. 

Dessutom var reglerna kring försäljning
en av kronans jord till en bö1jan också för
hållandevis oklara. Även om de bönder som 
brukade dessa hemman i den politiska reto
riken skulle ges visst företräde vid en försälj
ning visade det sig att regelsystemen lämna
de gott om utrymme för utomstående att i 
en öppen budgivning faktiskt bli ägare. "I 
områdena kring Göteborg och Uddevalla 
resulterade detta i en stor mängd skatteköp 
av handelsmän och andra ståndspersoner", 
skriver Jörgen Kyle. Det vet vi gällde också 
runt andra städer. 

Friköp av frälsegårdar 
:Vlot slutet av 1700-talet kom också fler och 
fler frälsegårdar ut på marknaden. Det hade 
,·isserligen sedan flera decennier varit fritt 
för ofrälse ståndspersoner att köpa allmänt 
frälse men efter 1750 kom av allt att döma 
också ett antal bönder att bli köpare. Före 
1789 hade bönder formellt ingen rätt att 
köpa frälsegårdar men, skriver Sten Carls
son " ... den svenske bonden har aldrig låtit 

sig imponeras av obekväma påbud". Han 
beräknar att 5% av all allmän frälsejord var 
i bondehand 1789.5 1 

Finns det för övrigt anledning att i ett 
marknadsperspektiv göra någon skillnad 
mellan skatteköp och friköp av frälsehem
man? Egentligen inte. Det finns ingen prin
cipiell skillnad, däremot en ekonomisk. Om 
en kronobonde köpte sitt hemman blev han 
ägare av gården men skulle även i fortsätt
ningen betala den skatt som följde med fas
tigheten. Om däremot en frälsebonde köpte 
sin gård övertog han ägandet av en fastighet 
som inte belastades med skatt, det var själva 
innebörden i "frälset" . Teoretiskt blir den 
ekonomiska konsekvensen att ett frälse hem
man får ett högre pris. Så blev det också i 
praktiken. Det finns empiriska undersök
ningar som visar att ett frälsehemman, allt 
annat lika, i praktiken kostade mer än ett 
skattehemman, i vissa fall betydligt mer. Det 
är tankeväckande att man i ett undersökt 
område konstaterade att frälsejorden kosta
de nästan fem gånger så mycket per mantal 
som skattejord i bö1jan av 1730-talet, men 
knappt dubbelt så mycket på 1770-talet.52 

Det bör kunna tolkas så att marknadspriset 
för skattegårdar 1730 var nedpressat av för 
lågt satta friköpspriser och att det tog sin tid 
innan marknaderna för skattegårdar och 
frälsegårdar prismässigtjämnades ut. Men 
fortfarande under 1770-talet lämnas som vi 
kan se en kraftig "rabatt" på skattegårdar. 

Samuel Rudins "bankkontakter" 
Samuel Rudins agerande passar in i den här 
bilden. Visserligen fanns han på marknaden 
några decennier senare än regementsskri
varkollegan A Palmborg men det är sanno
likt att det var samma ekonomiska krafter 
som verkade. Gårdar fanns att köpa och var 
för många ett attraktivt investeringsobjekt. 
Man kan åtminstone spekulera i att Samuel 
Rudin med sitt ekonomiskt inriktade arbete 
som regementsskrivare kom i kontakt med 
förebilder och historier om goda fastighets
affärer. Man kan i nästa led spekulera i att 
han också måste ha haft "goda bankkontak
ter". Så omfattande köp av fastigheter som 
Rudin var involverad i måste, som jag redan 
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antytt, ha krävt betydande kredit. Hur hm
de det ha gått till? 

Det vi vet är att köp av kronohemman 
(som Rudins köp av bl a ett halvt mantal 
Linnäs ) innebar kredit genom att köpet 
kunde göras på avbetalning. 53 Det vi också 
vet är att finansiering genom lån från privat
personer, det kunde vara släktingar, vänner 
eller bekanta eller "utlånare" i grannskapet, 
för köp av jord inte bara förekom under 
1700-tale t, det var ganska säkert den utan 
jämförelse viktigaste finansieringskällan. 
Dessutom fanns det ett antal smärre institu
tione lla kreditgivare som gav kredite r för 
det här ändamålet, bönder kunde t ex i vis
sa socknar låna ur kyrkokassan. För stånds
personer fanns dessutom vissa möjlighe ter 
att låna från Rikets Ständers Bank. 

Hur Samuel Rudin finansierade sina fastig
hetsaffärer vet vi mycke t lite om. Det är känt 
att Rudin vid sin död hade ett ganska bety
dande lån, nästan 3 000 rdl specie, i "Gene
ral Disconten", ett statligt institut som under 
några få år kring 1790 bedrev viss utlåning 
till privatpersoner ( och som senare gick upp 
i Riksbanken) . Det vi också vet från boupp
teckningen är att ett antal privatpersoner i 
hans närhet- säkert släktingar, grannar, vän
ner och kanske "bondebankirer" - då svara
de för gott och väl hälften av skulden. De t är 
således högst sannolikt att sådana privatlån 
hela tiden var den dominerande finansier
ingskällan. I övrigt måste det bli gissningar. 

En hypotes skulle kunna vara att det fanns 
någon form av institution som han som re
gementsskrivare kom i kontakt med och som 
kunde lämna kredit mot inteckning i jord. 
Militärstatens Änke- och Pupillkassa före 
kom exempelvis som långivare i sådana sam
manhang.54 Vi vet inte om Rudin utnyttjade 
den möjligheten. En annan möjlighet, också 
den hypotetisk, är att han mot realsäkerhe t 
kunde låna ur den egna kompanikassan. 
Den tidens kompanikassor, och det gällde 
inte minst kavallerikompaniernas kassor, 
hade mycket stora resurser och det är känt 
att en del av dessa användes för utlåning till 
regementets "egna". 

Det får i sammanhanget inte heller glöm
mas bort att Samuel Rudin var en av de 5- 6 
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h ögs t betalda tjänstemännen inom rege
mente t, han hade en lön i nivå med en rytt
mästare.55 Det gjorde honom till en av sin 
tids höginkomsttagare. Det gjorde honom 
också, indirekt, till en god kredittagare. Så 
fun gerar kreditgivare idag, d e t gjorde d e 
säkert också på 1700-talet. 

Samuel Rudin har lämnat två bestående 
avtryck på Groveda. Det var han som gav 
gårdens mangårdsbyggnad d ess mycket 
karaktäristiska utseende. Och han var den 
som såg till att Grovedas gränser gentemot 
kringliggande gårdar och byar blev utstaka
de. Kort sagt, han initierade och bekostade 
rågångsförrättningen 1786. 

Låt oss titta lite närmare på d essa två ini
tiativ. 

"Gula huset" 
Det är svårt att inte tycka om Grovedas man
gårdsbyggnad, "Gula huset". Byggnaden har 
inte bara det gamla husets karaktär och 
charm. Den är också otypisk. De t är näst 
intill omöjligt att i tex bildverket Svenska 
gods och gårdar hitta någon annan mangårds
byggnad i d en här delen av Östergötland 
som ser likadan ut. 56 

I boken Natur; Kultur. Miljöer i Östergöt
land beskrivs Grovedas mangårdsbyggnad 
som "en putsad parstuga under brutet tak, 
sannolikt 1700-tal " _5i Det är bara d elvis en 
korrekt beskrivning. Visserligen är fasaden 
putsad, taket brutet och huset byggt under 
1700-talet men det är ingen parstuga i den 
m ening som vi normalt m e nar. 58 Mycket 
kort kunde d e t i stället ha beskrivits som 
"en reveterad tvåvåningsbyggn ad av tim
mer under brute t tak och meds k sexdelad 
planlösning, sannolikt tillbyggd parstuga, 
sent 1700-tal". Lå t oss ta det lite mer syste
matiskt. 

Byggnaden är reveterad, eller som det ock
så kallas rappad , i meningen att på timret 
ligger ett re lativt tjockt lager kalkbruk. Bru
ke t får sitt fäste genom ett stort antal trä
pluggar, 2- 3 cm långa, som är inslagna i 
stockarna, en vanlig teknik från det att rapp
ning av timmerhus bö1jade förekomma un
der 1 700-talet. 
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·oula huset" från söde1: Byggnaden fick sitt karaktäristiska utseende vid Sarnuel Rudins stora ornbyggnad under 
17 BO-talet. 

Huset är idag svagt gult, beigegult. Det är 
färgat genom att pigment tillförs den upp
slammade kalkfärg som har använts för att 
ge huset den färg man vill ha. Den gula to
nen har huset haft under de senaste decen
nierna, åtminstone under 40 år. Något läng
re tillbaka var huset i det närmaste vitt. Det 
bekräftas av en del äldre fotografier. Att 
huset också var ljust, kanske till och med 
gult, när det fick sin form och utseende för 
lite över 200 år sedan är inte uteslutet som 
vi strax skall se . 

Huset har två våningsplan samt vind, där
emot ingen källare. Båda våningarna har en 
sk sexdelad planlösning. 59 Det betyder inte 
att det finns sex boningsrum på varje plan, 
i själva verket har huset bara åtta vanliga 
rum. Till det skall dock läggas en hall på 
vardera våningsplanet samt ett kök och ett 
badrum, allt som allt 12 rum. 

Vinden består av tre rum, skilda åt genom 
de två timmerväggar som, utöver gavelväg
garna, går upp till nock och är bärande för 
de åsar som i sin tur bär upp taket. Vinden 

är oisolerad. Vindskammaren mot väster 
har använts som bostadsrum, sannolikt dock 
bara under sommarhalvåret. Vindskamma
ren saknar nämligen värmekälla, tex kakel
ugn. 

Huset har två murstockar, symmetriskt 
placerade så att avståndet till gavlarna blir 
lika stort. Den ena murstocken (mot öster) 
är nedtill något grövre till följd av att den 
bl a innehåller en nästan en och en halv me
ter djup bakugn i köket. Samtliga vånings
rum, förutom köket och nedre och övre 
hallen , har troligtvis haft kakelugnar som 
ursprunglig värmekälla. Med ett undantag 
finns kakelugnar kvar i huset, dock är flera 
av dessa s k rörspisar. 

Taket är brutet, ett sk mansardtak med ca 
20 graders vinkel och utfört så att avståndet 
mellan taknock och takfot halverats. Taket 
har varken fönster i den branta delen eller, 
som är vanligt på många 1700-talshus, kortsi
dan som avslutas med ett takfall, sk valmtak. 

Taket är belagt med tegel. Undertaket 
består avs k kyrkspån, centimetertjocka spån 
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"Gula huset "från norr: Grodperspektivet framhäver husets karaktäristiska gavelprofil ( se texten). Tillbyggnaden på 
gaveln är från 1914. Huset till vänster är "Röda stugan", idag obebodd och använd som Jörvaringslokal, "målarstuga" 
17!'/ll. 

av trä, förmodligen ek, med kilformad spets 
i sin synliga ände vilka ligger omlott ungefär 
som på ett van ligt spåntak. Troligtvis var 
kyrkspånet från början tjärat, i varje fall om 
det då utgjorde yttertak vilket vi inte ve t 
med säkerhet. Möjligen kan man ändå mis
stänka att det varit så. Det fanns väl egentli
gen ingen anledning att lägga kyrkspån om 
inte avsikten hade varit att det också skulle 
synas. 

Byggnaden är 15 meter lång och 8 meter 
bred. Det är också 8 meter från marken till 
takåsen. Bostadsytan på de två vån ingspla
nen är ca 220 kvadratmeter. Till det kom
mer vinden med ca 70 kvadratmeter biyta. 

Huset har också ett annat, mer abstrakt 
kännetecken - det har harmoniska och på 
annat sätt tilltalande proportioner. Ett väl valt 
förhå llande mellan husets höjd och längd 
(1:2) respektive höjd och bredd (1: 1) är 
sannolikt en omständighet som gör att det 
ser välbalanserat ut. En annan är det sym
metriska inslaget i konstruktionen, t ex att 

40 

de två skorstenarna och pilastrarna på ytter
väggen delar in huset i tre , ungefär lika sto
ra, delar. En tredje bidragande orsak till den 
goda balansen kan vara att huset är måttligt 
stort. En fjärde kan ha att göra med antalet 
fönster, fönstrens sto rlek och in ramning. 
Till detta kan läggas vad det brutna taket 
( och dess vinkel) , frontesp isen, de vitkalka
de pilastrarna etc bidrar med för att göra 
huset ti lltalande för en betraktare. 

Den fråga som vi nu måste besvara, och 
det är den verkligt svåra frågan, är när huset 
byggdes. 

När byggdes huset? 
I den äldsta anteckning som finns om husets 
förmodade ålder - i en notering från sent 
1930-tal - anges att huset byggdes år 1700. 
Eller som det uttrycks: "Manbygg. uppf. 
1700, senare ti llb. " 60 Det finns i de doku
ment och urkunder om gården som är kän
da inget underlag för påståendet att huse t 
är byggt just å r 1700. Uppgiften måste rim-
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Jigen vara grundad på vad människor sagt 
sig veta. 

Vi måste med andra ord försöka bilda oss 
en egen uppfattning om när huset har 
byggts. De t led e r bl a fram till följande iakt
tagelser: 

• Det finns detaljer i huse t som röj er att 
det är en tidig 1700-talsbyggnacl , bl a några 
he lt intakta dörrar rned sk pepparkaksbeslag 
som fäste för gångjärnen. Dessa finns kvar 
på elen två meter höga, uppenbart skräddar
S\·dda dörren till vinden samt på de två för 
sin tid normalhöga (160 cm ) dörrarna uppe 
på vinden. Vi vet att pepparkaksbeslag här
rör från 1700-tale ts förra del. 61 

Det finns också gamla karnrnarlås på dör
rarna till och på vinden, med all säkerh et av 
tidig 1700-talsmodell. De dörrfode r som 
fi nns på vinden antyder tidigt 1700-tal. 

• Huse t har åskonstruktion, s k åstak, dvs 
det saknas takstolar. I stället vilar take t på 
åsar (åsstockar) , i detta fall sj u stycken, en 
kroppås i nock samt sex sidoåsa r. Det be
n·d er med andra ord att d e fyra bä rande 
\·äggarna går upp till take ts högsta punkt, 
takåsen. Åsarna vilar på dessa väggar. 

• Huse ts golv vilar på bjälkar sorn ligger 
di rekt på rnarkytan. Dessa stockar är således 
inte fästa i grunden eller i timmerväggen , 
sannolikt för att lätt kunna bytas om de skul
le angripas av röta. Det märkliga är att den
na golvkonstruktion i Grovedas fall har 
fungera t under flera hundra år utan att vare 
sig göra golvet oacceptabelt kallt elle r på 
annat sätt skapa problem, t ex med röta 
elle r mögel. 

Dessa tre förhållanden - de gamla dörrar
na och dörrattributen (beslag, lås, foder 
e tc), ås taket och golvbjälklaget som ligger 
direkt på lermarken - antyder att huse t, el
ler åtminstone delar av huse t, var byggt un
der tidigt 1700-tal, möjligen så tidigt som vid 
sekelskifte t 1700. Vi utgår från att byggåre t 
var 1700. 

Givet de tta måste byggnaden senare un
der 1700-tale t genomgått en omfattande 
ombyggnad. Grovedas mangårdsbyggnad 
med sexdelad plan i två våningar m ed sepa
rat vind kan knappast vara byggd så tidigt 
som å r 1700.62 Men framförallt har huset 

S k pepparkaksbeslag på en av dörrama på vinden. 

exteriört kännetecken som förknippas med 
tiden efter 1750. De t gäller det brutna take t. 
Det gäller huse ts strama form och att de t är 
i två våningar. De t gäller de ljusfärgade, re
veterade väggarna som skall ge intryck av 
sten. De t gäller takbeklädnaden av spån.63 

Huset bör, kort sagt, tidigast ha kunnat få 
sin form och sitt utseende någon gång efter 
1750, mest sannolikt i slutet av århundrade t 
- och har då med stor säkerhet byggts som 
bostad å t någon som inte var bonde. 

Det finns också indikationer på att det 
verkligen gjorts stora ingrepp i det befint
liga huse t i slutet av 1700-talet. Huset har 
exempelvis två bevarade kakelugnar av d en 
typ som byggd es vid d en tiden. 64 De t finns 
också e tt räcke och andra attribut vid trap
pan till andra våningen som med stor san
nolikhet är från sent 1700-tal. 

De högre liggande golven i de två västra 
n edre gavelrummen, det bildas en 15-20 
cm hög tröskel mellan salen respektive hal
len och gavelrummen , är med all sannolik
he t e tt tecken på att huset byggts till. Det skul-
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C 

i 

l 
Hallen på andra våningen i "Gula huset ". Trappräcket av vertikala fyrkantsstavar ( ett mindre likadant räcke finns 
i nedre hallen) är rned all sannolihhet från Rudins ombyggnad under 1 7 80-talet. Notera också den breda golvplankan, 
54 cm i sin breda ände, 6 meter lång och 43 crn i sin smala ände. l'v'Ian kan spekulera i att den breda plankan, i 
ögonhöjd för elen som kornrner upp för trappan, var något sorn ägaren ville visa upp. 
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le stämma med "Man bygg. uppf. 1700, sena
re ti llb. " Man kan för övrigt notera att de två 
kakelugnarna ligger på övervåningen i den 
de l av huse t som i så fall skull e ha tillkom
mit. Vi vet också att take t på andra vån ingen 
i den ursprungliga delen av huset har höjts 
med en "timmerstock" (15-20 cm). Även 
de t antyder e tt stort ingrepp i huse t. 

\ .ilken slutsatsen blir? J a, vi kan inte 
st räcka oss längre än att påstå att en omfat
ra nde ombyggnad av den ursprungliga 
b\·ggnaden gjordes i slute t av 1700-talet. 

Sa muel Rudins ombyggnad 
De t ä r en rimlig hypotes att "Gula huse t" 
b\·ggdes om av Samuel Rudin någon gång 
mellan 1783 och 1786. Det starkaste belägget 
är den handling som upprättades i samband 
med rågångsförrättningen på senvåren 1786 
där det sägs att hustomten är "nyligen (min 
kursivering) välbebyggd med sköna vånings
rum". Det är med tanke på vad vi vet i övrigt 
om huse t svårt att inte tolka denna anteck
ning i protokollet som att huset just genom
gå tt en stor ombyggnad. De t finns också vis
sa andra tecken. Vi måste reservera oss för 
att de t kan ha varit någon annan än Samuel 
Rudin som gjort den stora ombyggnaden av 
Grovedas mangårdsbyggnad i slutet av 1700-
ra le t. Kanske hade den närmast föregående 
ägaren , Christina Beata von Krebbs, "för
byggt sig" och tvingats sälja i all hast. Indi
cie rna är många a tt det ändock var Samuel 
Rudin som verkligen planerade, genomför
de och finansi e rade ombyggnaden , och då 
på de t storartade sätt som gjort att byggna
den fortfarande idag efter dryga 200 år 
fungerar utmärkt som bostad och, än mer 
ra nkeväckande, ofta beröms för sin skönhet 
och sina harmoniska proportioner. 

Som ett boställe för en officer 
De starkaste indicierna är husets nära släkt
skap med de militära boställena vid den här 
ti den. De t finns exempelvis en påfallande 
likhet mellan "Gula husets" exteriör och hur 
"överstelöjtnants- och majorsboställen" skul
le se ut enligt 1750-talets mönste rritningar, 
låt vara att dessa skulle byggas i sten.65 Gavel
profil en är exempelvis nästan identisk. Men 

En av 1700-talskakelugnarna. 

också i övrigt finns likheter - proportioner
na mellan höjd och längd, en byggnad i två 
våningar med vind, brutet tak, frontespis , 
stramt utseende etc. Grovedas mangårds
byggnad såg m ed andra ord exteriört ut 
som ett boställe för en hög officer skulle 
göra vid den här tiden. Den har samtidigt 
en del särdrag. Det senare skulle man kun
na förklara m ed att Rudin hade friheter att 
bygga sin bostad som han själv ville ha den. 
Groveda var Rudins egen gård, det var inte 
regementsskrivarens boställe i formell me
ning, och det gav byggherren vissa frihets
grader. 

Vad var det då i så fall som Samuel Rudin 
gjorde åt huset vid ombyggnaden någon 
gång under första hälften av 1780-talet? Det 
har jag redan antytt. Det är högst troligt att 
utgångspunkten var e tt äldre hus som bygg
des om och till. De t är så gott som säkert att 
det var Rudin , inspirerad av de officersbo
ställen som han kände väl till , som byggde i 
två fulla bostadsvåningar, "bröt taket" på 
huset och lade på kyrkspån. Det är också 
högst sannolikt att det var han som revetera
de huset,ja överhuvudtaget gav byggnaden 
dess yttre form och status. Liksom att det är 

43 



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 35-53.

troligt att det var Rudin som genomförde 
den sexdelade planlösningen, kanske byggde 
han också ett kök och satte in kakelugn
arna. Det mest sannolika är väl att den pen
ningstarke Rudin i så fa ll installerade kakel
ugnar i samtliga "våningsrum" men att dessa 
värmekällor efterhand har blivit uttjänta. 
Att just de två gavelrummen på övre vån ing
en har kvar sina 1700-tals kakelugnar kan ju 
förklaras av att dessa rum troligtvis var fin
rum som eldades mindre ofta. 

Kanske var det vid den här ombyggnaden 
trappan till andra våningen fick ett räcke av 
glest placerade, vertikala fyrkantsstavar i 
övre hallen och en grekiskt inspirerad "pi
laster" inklusive ett markerat kapitäl i den 
nedre hallen. En förklaring ti ll att trappan 
och räckena ser ut som de gör skulle kunna 
vara att Samuel Rudin eller hans byggmästa
re var influe rad av den nyklassicism som var 
modern i slutet av 1700-talet. 

Om detta skulle vara en helt sann bild av 
vad som verkligen gjordes,ja då är det lätt att 
förstå att det var en för sin tid mycket omfat
tande och kostsam ombyggnad. Samuel Ru
din hade byggt sig en ståndsmässig bostad. 

Han gjorde som dagens välbeställda 
direktörer 
För att sammanfatta. En välbärgad man som 
av någon anledning valde att bosätta sig på 
Groveda (kanske därför att kommunikatio
nerna mellan Linköping där han hade sitt 
arbete och Groveda var bättre än till t ex 
Linnäs, Opphem eller Krogsfall) såg ti ll att 
göra sitt boställe stort och vackert. Det är 
ingen tvekan om att Grovedas mangårds
byggnad är större och mer anspråksfull än 
vad gårdens areal motiverar. Groveda ser ut 
som ett säteri utan att vara det. Vi ll man dra 
paralleller kan man säga att det är lite som 
skiijer dagens välbeställda direktörer som 
köper en gård och investerar miijoner i upp
rustningen av dess byggnader och det som 
Samuel Rudin gjorde på Groveda under 
1780-talet. 

Det andra avtrycket som Samuel Rudin 
satte i Grovedas historia var rågångsförrätt
ningen 1 786. 
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Rågångsförrättningen 1 786 
Vad är en rågångsförrättning? J a, ingenting 
annat än en uppgörelse under myndighets
uppsikt med grannarna om var gränsen 
skall gå mellan den egna fastigh eten och 
kringliggande fas tigheter. Regelsystemet för 
en sådan gränsdragning var fastställt i 1734 
års lag. Myndigheten var dåtidens lantmäteri
verk. I praktiken gick det till så att en viss lant
mätare, förordnad av "Hans Kungl Majestäts 
befallningshafvande", alltså landshövding
en, tillsammans med två betrodda män från 
orten, berörda ägare och medhjälpare på 
plats under några dagar, bildligt och bokstav
ligt, stegade sig runt fastigheten , diskuterade, 
jämkade, kompromissade och , slutligen sat
te upp nya eller restaurerade gamla gräns
stenar och rösen. 

Utgångspunkten var givetvis de gränser 
mellan gårdarna som fanns av hävd eller 
som redan fastställts i tidigare förrättning. 
Likafullt vet vi att gränstvister i dessa sam
manhang var mer vanliga än ovanliga. En 
del av dessa lät sig inte kompromissas bort 
under de få dagar som själva förrättningen 
pågick. De blev i vissa fall bestående under 
lång tid. Det gällde bl a gränsen mellan Grov
eda och Skeda som vi strax skall se. Förrätt
ningen avslutades genom att lantmätaren 
upprättade ett protokoll inklusive karta som 
alla berörda godkände och skrev under. 
Fanns öppna frågor eller rena tvistigheter 
skulle det antecknas i protokollet. Dessa 
handlingar låg sedan till grund för den "in
skrivning" som skedde vid nästkommande 
ting i häradsrätten. I och med häradsrättens 
beslut var gårdens gränser fastlagda i legal 
mening. 

Att det gjordes en gränsdragningsförrätt
n ing på Groveda 1786 var inget unikt. I själ
va verket var sådana vanliga vid den här ti
den , för det mesta i samband med att det 
gjordes storskifte. Den intressanta frågan är 
varför det gjordes - och varför det gjordes 
vid den här tiden. 

Det leder över till ett mer principiellt re
sonemang om ägande t. 
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En ny syn på ägandet 
\ .i \·et att synen på ägande, och då i synner
he t synen på ägande av jord, genomgick 
något av en revolution under 1700-talet. 66 

Från att ägande av jord sett i bondens per
spe ktiv tidigare i första h and handlat om 
besittningsrätt, om att gården kunde gå i arv 
inom släkten, kom den under 1700-talet att 
me r och mer handla om ägande i modern 
men ing, dvs rätten att fullt ut disponera till
gå ngen inklusive sälja den vidare eller ge 
bort den. Ägandet blev också i den här pro
cessen båd e mer individuellt och absolut i 
me ningen att bara en person kunde vara 
ägare och denn e hade d å både rätten till 
a\·kastningen och rätten att göra transaktio
ne r med jorden. Så hade de t inte varit tidi
aare, åtminstone inte lika entydigt. Bonden, 
också de bönder som brukade krono- och 
frä lsemark, hade i mångt och mycket ställ
n ing av ägare till sin gård. Han kunde om 
han skötte sig sitta i orubbat bo och han 
kunde låta gården gå i arv inom släktenY 
\ l en där fanns också ägaren i meningen 
räntetagaren, kronan respektive adelsman
nen. Det som nu i en steg-för-steg-process 
skedde var attjordägandet, som det har ut
trvckts, blev individuellt, absolut och enhet
ligt. Individuellt i meningen att bara en per
son (fysisk eller juridisk) kunde kalla sig 
ägare till en tillgång. Absolut i meningen att 
ägaren hade alla ägandets rättigheter, dvs 
rätten att både tillgodogöra sig avkastning
en och genom de laga fången överföra den
na rättighet till någon annan. 68 Enhetlig i 
meningen att alla, oberoende av ställning, 
kunde äga jord och göra det på lika villkor. 

"Bonde skall ej skatta bonde" 
Ett av de första och viktigaste stegen i den 
nya synen på ägandet var att myndigheterna 
under 1700-talet steg för steg lättade på d e 
begränsningar i rörelsefrihe ten som båd e 
kattebönder och kronobönder hade haft 

under lång tid (frälsebönderna levde i prin
cip under samma regler men där var det 
ägaren , ade lsmannen, som bestämde, inte 
taten). Att jaga, sätta upp torp och arrende

ra ut mark ("Bonde skall ej skatta bonde") 
\·ar antingen förbjudet e ller kringgärdat av 

restriktioner. Och inte minst störande för 
bönderna var en återkommande myndig
hetskon tro ll av gårdens "hävd och bruk". 
Dessu tom fanns den bestämmelsen att om 
bonden inte kunde betala skatten (räntan) 
under tre år kunde han få gå ifrån sin gård. 
Gården blev skattevrak. 69 Förklaringen till 
att dessa regler fanns var givetvis att kronan 
ville försäkra sig om att den vid d en här 
tiden viktigaste skattebasen, krono- och skat
tegårdarna, inte sköttes på e tt sätt som kun
de äventyra statens inkomster. Bestämmel
serna luckrades upp under 1 700-talet. Från 
och med 1789 var alla sådana inskränkning
ar awecklade för alla typer av gårdar. 

Jordrnarknadens krav 
Ett annat steg mot ett nytt synsätt på ägande
rätten tvingades fram av den växande andra
handsmarknaden för gå rdar. Ägare av fri 
köpta krono- och frälse hemman, och natur
ligtvis i synnerhet om ägarna inte var bön
der, sålde förr eller senare sina gårdar. De 
agerade med andra ord på andrahands
marknaden . Den har sina egna krav. För att 
en andrahandsmarknad skall fungera väl 
krävs bl a att själva köp/ sälj-transaktionen 
kan genomföras efter ett regelsystem som 
alla aktörer känner till och litar på. Det 
måste t ex finnas en legal ordning där ägan
det kan regis treras. Systemet med lagfarter 
infördes 1734. Syftet med lagstiftningen på 
den punkten , och särskilt ordningen med 
tre s k uppbud , styrdes visserligen i första 
hand av bördsrättens krav på kontrollmeka
nismer, men på köpet fick vi i Sverige från 
1734 en ytterligt noggrann registrering av 
vem som ägde jorden. 

Det krävs också att den som köper vet vad 
han får eller åtminstone har en möjlighet 
att ta reda på det. En tillgång blir mindre 
värd om d e t finns inskränkningar i rätten 
till avkastningen eller om tillgången inte 
fritt kan säljas vidare. En gård där man inte 
får arrendera ut marken, skilja av en bit 
mark för e tt torp eller backstuga eller sälja 
vidare, ge bort, ge i arv e tc, kort sagt ägar
byte genom laga fång, blir mindre attraktiv 
och kostar mindre än samma gård utan så
dana inskränkningar. De t är en självklarhet. 
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Dessutom är det en självkla rhe t att en 
jordbruksfastighe t där gränserna mot andra 
fastigheter är otydliga eller tvistiga också blir 
mindre värd. Är otydligheten tillräckligt stor 
blir fastigheten osäljbar. 

Ekonomiskt klokt 
Det är i det här perspektive t av en ny syn på 
äganderätten vi skall se Samuel Rudins ini
tiativ till att dra upp tydliga rågångar mellan 
Groveda och omkringliggande gårdar. Han 
agerade som många andra hemmansägare 
vid den här tiden , inte därför att myndig
he terna tvingade honom utan mera troligt 
efte rsom han förstod att de t var ekonomiskt 
klokt. Han behövde inte ta vägen över ett 
storskifte. Han hade vad vi ve t inga planer 
på att dela upp gården i flera brukningsen
he ter, det enda skäl som egentligen skulle 
kunna motivera att göra e tt storskifte på en 
ensamgård. Däremot är det lätt a tt förstå att 
han som stor jordägare begrep att tydliga 
gårdsgränser ökade möjligheterna att snabbt 
kunna sälja gården till e tt gott pris . En eko
nom skulle i dag säga att tillgångens likvidi
tet ökade. Att göra en förrättning av det här 
slaget var, det vet vi, förknippa t med höga 
kostnader. Men det var med all säkerh et en 
investering med god avkastning. Det förstod 
troligtvis regementsskrivaren - eller som han 
idag sannolikt skulle kallas, finansdirek
tören - Samuel Rudin . 

Som förrättningen förlöpte 
På morgonen den 22 maj 1786 samlades 
huvudpersonerna för förrättningen på 
Groveda. Det var först och främst lantmäta
re B J Berger, utsedd av landshövdingen 
några veckor tidigare för just de tta uppdrag. 
Berger var den som i kraft av sin myndighet, 
såsom sakkunnig i lantmäteritekniska frågor 
och protokollförare, skulle komma att spela 
huvudrollen under de nio dagar som arbe
te t skulle komma att pågå. Den andre hu
vudrollsinnehavaren var givetvis Samuel 
Rudin , ägaren och initiativtagaren. Där 
fanns också två gode män , Pe te r Månsson 
från Wigerstad och Jonas Ericsson från Ny
gård, " ... vilka komma att biträda i förrätt-
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ningen ". Och kronolänsman Pe te r Elggren 
som skulle bevaka statens intresse" .. . i hän
delse någon Kungl. Majt och Kro nan tillhö
rig jord i rågången skulle angränsa". 

Av grannarna hade bara två infunnit sig 
denna första dag. Ingen av dessa var själva 
ägare. De t var bonden Pe te r Larsson från 
Skeda. Av allt att döma var hans enda roll att 
överlämna e tt brev från Georg Remmius , 
inspektor på Brokinds gods och ombud för 
ägaren till Skeda, greve Melker Falkenberg. 
O ch det var rättaren på Hamra, Olav Blom
qvist, som också hade med sig en skrivelse 
från ägaren till säteriet, löjtnanten Carl 
Adolph von Rohr. 

B J Berger började med att läsa upp sitt 
ege t förordnande och konstatera a tt " ... 
d enna förrättn ing vore i rättan tid från pre
dikstolarna för vederbörande kungjord"_io 
Det senare innebar att präste rna i Tjärstad 
respektive Vårdnäs , de två socknar som be
rörda fas tighe ter låg i, hade läs t upp e tt 
meddelande om förrättningen några veckor 
tidiga re. Det är antecknat i protokolle t a tt 
" ... uppläsning skett, den första uti Tjärstad 
kyrka den 29 sistlidne april och den andra 
uti Vårdnäs kyrka den 23 i samma månad". 

Maktspråk 
Olav Blomqvist överlämnade brevet från 
Carl von Rohr daterat samma dag, den 22 
maj. Breve t, som är citerat i sin helhe t i pro
tokollet, har på normalise rad svenska fö ljan
de lydelse:i' 

Eftersom rågångsförrättningen mellan mitt halva 
frälsehernman Björke och Backe samt Västerängens 
utjordar å ena sidan samt å andra sidan ett helt 
Grof veda, enligt höga landshövdinge ämbetes för
ordnande av den 26 april f öregående år; sorn. även 
verkställdes f örliden höst den 27 augusti och över 
vilken finns en fö·1fattad karta, och eftersom nu 
denna omnämnda rågångsförrättning är lagd till 
ortens domstol att skärskådas, kan jag inte för 
närvarande inlåta mig uti vidare svar än att jag 
hävdar att alla de skiijomärken som å min sida på 
kartan finnas uppgivna, samt även vid alla de 
påståenden som u ti prntokollet finnas vara anför
da, skola gälla. Tillika f örbehåller jag mig att öpp
na talan i fall några nya anspråk skulle uppträda 
gällande rnin delsida samt att även detta må föras 
till protokollet till min ökade säkerhet. 
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Försättsbladet till det protokoll som upj1rättades av lantmätare B J Berger i samband rned rågångsförrättningen i rnaj 
1786. Protokollet (och kartan) i orginalfinns j1å Oroveda. 
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Det Carl von Rohr skriver är i klartext att 
han som ägare till Hamra och andra berör
da frälsehemman inte har någon anledning 
att delta i denna förrättning. Gränserna mot 
Groveda är i hans tycke redan fastlagda vid 
den rågångsförrättning, man får förmoda 
på hans eget initiativ, som genomförts för 
snart ett år sedan. Det är denna gränslinje 
som skall gälla. Och han vill också få sagt att 
skulle det komma anspråk på en annan 
gränsdragning från Rudins sida, förbehåller 
han sig rätten att, som det heter, öppna ta
lan, i praktiken föra saken vidare i härads
rätten. 

Carl von Rohr talar med andra ord i bre
vet ett ganska oförblommerat maktspråk. 

B J Berger låter sig emellertid inte skräm
mas. Enligt protokollet underrättade han -
man kan ana ett visst förakt i sättet att ut
trycka sig - "den utskickade Blomqvist" om 
att von Rohr borde ha infunni t sig om han 
på detta sätt ville göra "anspråk uti rågång
en". Han antog att von Rohr vid närmare 
eftertanke själv eller genom laga ombud 
skulle komma att lämna nödvändiga upplys
ningar "på stället" när gränsdragningen mot 
Hamra senare under veckan skulle bli aktu
ell. Och han skriver i protokollet: "I värsta 
fall kommer förrättningen lika fullt att verk
ställas j ämlikt §§ 50, 53, 54 och 57 i ovan 
åberopade höga förordning av den 12 au
gusti 1783." 

Det är också maktspråk. Om inte Carl 
von Rohr eller hans ombud finns på plats 
den aktuella dagen kan e tt förs lag till gräns
linj e läggas fram utan deras hörande. Det 
visar sig också att von Rohr tar intryck av 
den synpunkten . Han skulle, precis som 
Berger förutsåg, själv komma att delta sena
re under veckan . Till den frågan skall jag 
strax komma tilibaka. 

Det här brevet från von Rohr är tanke
väckande på ann at sätt. Det han skriver 
måste innebära att det vid den rågångsför
rättning som hade varit ett knappt år tidiga
re, hade man överhuvudtaget inte kommit 
överens vad gäller gränsen mellan Hamra 
och Groveda. Det tycks som om man avslu
tat förrättningen, lämnat in handlingarna 
till häradsrätten och hoppats på att rätten 
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skulle fastställa var gränsen skulle dras. Det 
är möjligt att Samuel Rudin , som var ägare 
till Groveda också 1785 och alltså visste vad 
saken gällde, tog initiativet till den nu aktu
ella rågångsförrättningen för att komma 
runt den låsning mellan ägarna till Hamra 
respektive Groveda som uppenbarligen 
fanns i gränsdragningsfrågan . 

Den andra skrivelsen , den som Peter Lars
son hade haft med sig, var undertecknad av 
Georg Remmius , greve Falkenbergs tales
man i frågan om var gränsen mellan Grov
eda och Skeda skulle gå. Även tonen i den 
skrivelsen var pockande. Anslaget i brevet är 
minst sagt pretentiöst. 

Vid den nu förestående rågångsförrättningen mel
lan Grofveda frälsehemman 1 helt och Sheda fräl
se 1/ 8 dels hemman, det senare tillhörande hans 
Excellence Riksrådet, Rihshanslirådet, Presidenten, 
Ahademie Cancellairen, Riddaren och Kommen
dören av Kungl Majts Orden, Högvälborne herr 
Greve Falkenberg, får jag giva H err Ingenjören 
såsom ämbetsman, följande vid handen. 

Därefter följer en ganska teknisk beskrivning 
av hur gränslirtjen mellan de båda fastighe
terna enligt greven skall dras. 

B J Berger lät sig inte heller här påverka. 
Han svarade att man senare under förrätt
ningen fick granska förslaget och se om en 
uppgörelse kunde träffas. 

Av den första dagens protokoll framgår 
också att Peter Elggren tyckte att hans fort
sa tta närvaro var onödig eftersom " . . . till 
Grofveda ägor ej något kronohemman an
gränsar". 

Själva rågångsförrättningen 
Dagen därpå, den 23 maj 1786, var den för
sta dagen av den praktiska delen av rågångs
förrättningen , den del där man helt enkelt 
gick i gränslinj en , högg upp en gata och 
märkte ut den med "rå och rör" eller fasta 
märken (berg, stenrösen, diken etc) _n Sär
skilt viktigt var utmärkningen där en rak 
gränslinj e bytte riktning. På dessa platser 
sattes upp s k knärör. Det kunde vara en 
"omskolad" sten där, utöver placeringen, 
måtten på stenen anges i protokollet. 

Man började vid det "knä" där Groveda, 
Skeda och Opphems marker möttes. Det 
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\·a r naturligt, man var redan i utgångsläget 
Ö\·erens om själva gränslinjen mot Opphem. 
Rågången mot Groveda hade bestämts ett år 
ti d igare, 1785, i samband med byns storskif
te . Det var således i den riktningen, mot 
öste r, som den första dagens vandring gick. 

Under allt som allt fyra dagar pågick ar
be tet med att märka ut gränsen mot Opp
hem och senare Skälfalla. Det handlade så
ledes om att mäta upp det exakta avståndet 
mellan rösena, röja upp en gata om gränsen 
gick genom skog vi lket den till stor del gjor
de när det gällde gränsen mot Opphem, 
hugga stenar till lämplig form och lägga 
upp nya eller reparera gamla rösen. Till det 
kom det praktiska skrivarbetet för lantmäta
ren , det som senare skulle ligga till grund 
fö r protokollet. Protokollet skulle före ligga 
klart den sista dagen av förrättningen. 

Gränsen mot Hamra 
Den 29 maj var man framme vid gränsen 
mot Hamra och dess hemman Björke och 
Backe och den s k Wästerängs utjord. Äga
re n , Carl von Rohr, var nu, precis som B J 
Berger hade förutsett, närvarande och visa
de upp den " . .. vid föregående års avmät
ning hävdade och då på karta upptagna rå
gången". Samuel Rudin för sin del visade på 
ka rta - "och på marken märkte ut" - hur 
gränsen enligt hans mening borde gå. Av 
allt att döma ägnades därefter dagen å t att 
fö rsöka komma överens om en gränslinje. 
Eller som de t beskrivs i protokolle t. "Efter 
a\·slutad avmätning gjorde vederbörande 
frälseägare tillika med ämbetsmannen och 
nämndemännen tillsammans åtskilliga för
sök för att nå en överenskommelse." Det 
lvckades också vi lket kan verka förvånande 
när man vet hur långt parterna stod från 
rnrandra i utgångsläget. Det framgår av den 
s k konceptkartan. 

Carl von Rohr ville att gränsen mot Ham
ra i sin östra del (vid Västerängen) skulle 
dras avsevärt närmare Groveda, med andra 
ord Grovedas areal skulle bli mindre om 
jämförelsen görs med hur det sedan verkli
gen blev. Praktiskt skulle ett förverkligande 
av hans gränslinj eförslag ha inneburit att 
det stora gärde som idag ligger på Groveda-

mark närmast Västerängen, skulle komma 
att tillhöra Hamra. Det skulle också, med 
dagens be teckningar, sandtaget och Mål
hagen ha gjort. 

Ner mot Järnlunden skulle gränsen dras 
i en rät linje räknat ungefär från Målhagen. 
Den delen av hans förslag skiljde sig inte 
mycket från vad som senare skulle komma 
att bli den slutliga gränsen. Men skillnaden 
var tillräckligt stor för att rösestensättningen 
och domarringarna inte skulle komma att 
ligga på Grovedas mark. Eller mera precist, 
gränsen skulle gå mitt igenom området med 
forn lämningarna. 

Samuel Rudin å sin sida hade också ett 
radikalt förslag. Enligt hans mening borde 
Grovedas gräns mot Hamra gå i en rak lin
je från berget ovanför Västerängen (berget 
mot Högtomta) och ner till samma punkt 
som von Rohr hade föreslagit vid Järnlun
den. Konsekvensen blev naturligtvis areal
mässigt den motsatta till vad von Rohr före
slagit, Grovedas areal skulle komma att bli 
väsentligt större. Det var radikalt också i den 
meningen att gränsen mot Hamra enligt 
Rudins förslag i den här delen bara innehöll 
ett "knä". Gränslinj en blev med andra ord 
en rät linje från röset på Västerängsberget så 
gott som ända ner till J ärnlunden, en 
sträcka på gott och väl en kilometer. Det är 
lätt att föreställa sig att en lantmätare hade 
sympati för det sättet att dra gränser. 

Överenskommelsen är, föga förvånande, 
en kompromiss mellan dessa båda stånd
punkter. Den slutliga gränsen dras grovt sett 
mitt emellan de båda föreslagna gränslinj er
na. Ägarna, Carl von Rohr och Samuel Ru
din, " . .. förklarade sig å ömse sidor till alla 
delar nöjda att för evärdliga tider antaga 
den ... beskrivna rågången". 

Det tog tre dagar att praktiskt färdigstäl
la rågången i enlighet med uppgörelsen. 
Gränsen stakades upp, rågatan röjdes och 
stora ("duktige") stenar sattes ned på alla 
de ställen man kommit överens om. Rå
gångsprotokollet innehåller till och med 
en särskilt beskrivning ("Röse Beskriv
ning") av råstenarnas utseende och storlek 
just vad gäller gränsen mot Hamra. Det 
skulle inte kunna råda n ågon oklarhet om 
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var gränsen mellan de båda fastigheterna 
nu gick. 

Till det praktiska hörde också att komma 
överens om hur hägnaden längs den nya 
gränsen m ellan de båda gårdarna skulle 
ordnas . Likaså hur man skulle göra med 
den åker som berördes av överenskommel
sen . Elle r som det uttrycks i protokolle t. 
"Tillträdet av jorden i denna rågång blir på 
följande sätt, var och en som jord tillfallit får 
så snart som möjligt tillgång härtill , dock 
kommer den besådda åkern på Kulla lycka 
[ =litet jords tycke] att i sommar bärgas av 
Grofvedas torpare . .. ". 

De t framgår av konceptkartan att torpet 
Kulla, som såled es låg på Grovedas mark, 
kom att delas genom den nya rågången. En 
del av den mark som Kulla brukat skulle i 
fortsä ttningen tillhöra Hamra. De tta förkla
rar skrivningen om att skörden fick bärgas 
första sommaren. Den nya rågången förkla
rar möjligen också varför Kulla mycket snart 
försvann som torp under Groveda . De t 
fanns kanske inte längre underlag för en 
torparfamiljs överlevnad på den mark som 
blev kvar. 

En fråga fi ck lämnas öppen 
Det som nu i praktiken återstod var att dra 
upp gränsen mot Skeda. Det skulle visa sig 
vara svårt. Eller som de t uttrycks i protokol
let: 

H err inspektoren Remmius på sin höga Principals 
vägnar erkänner rås tenen nr 17 vid sjön Järnlun
den, men har däref ter vidare anspråk eller efter 
gräns linjen och bokstäverna c, cl, a. H err rege
mentsslaivaren Ruclin hävdar däremot för sin del 
au Grofvecla ägor bör följa linjen och bokstäverna 
c, b, a. Undertecknad lantmätare föreslog att en 
medelväg borde kunna följas ... 

H err regementsskrivaren Ruclin accefJterar tills 
vidare denna föreslagna rclgång med förbehållet att 
.. . ägaren till Skeda eller dess ombud också för sin 
del accepterar så att det från deras sida inte f inns 

R ågångskartan från 1786. Egentligen en kopia av elen s k 
konceptkarta som lantmätare Berger utarbetade i samband rned 
förrättningen (finns på Lantmäteriet). På Groveda finns den 
"renskrivna", slutgiltiga kartan som ägaren, Samuel Rudin, fick 
tillsammans med protokollet. Kartorna är i praktiken identiska. 
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något mera att erinra - i annat fall förbehålles en 
öppen talan. H err inspektoren Rennnius kan här
vid inte fullt ut bifalla den f öreslagna rågången 
utan vidhåller vad han tidigare föreslagit med 
hänvisning till den fullmakt han ha·r, han tror sig 
inte kunna avsluta någonting innan hans Excel
lence Falkenberg därtill lämnat bifall. 

Herr regementsskrivaren Rudin önskade att av
slut skulle kunna göras även i denna del, men 
undertecknad lantmätare var inte i stånd att bef at
ta sig mera med frågan utan hemställde att saken 
fick ställas under H ans Excellence höga betänkande 
och u tlåtande, som förväntas - om inte dessför
innan - åtminstone vid nästa års vinterting i 
häradet då denna karta med sitt protokoll och be
skrivning kommer att sändas in till den höglärde 
domstolens prövning och laga stadfästelse. 

Citatet är på många sätt avslöj ande. Det 
framgår att parterna är överens om punkter
na c och a ( dessa läges beteckningar - a, b , c 
och d - finns noga utmärkta på konceptkar
tan). Med andra ord gällde tvisten var det 
m ellanliggande "knäet" skall ligga. Det blir 
för en sentida betraktare obegripligt att det 
överhuvudtaget på den punkten kunde 
uppstå en tvist när man vet a tt avståndet 
mellan d och b var på sin höjd tio m eter 
och, vad mera är, gällde e tt markområde i 
oländig terräng, ja närmast impediment. 
Det måste rimligen ha funnits andra skäl till 
trätan. Kanske var det personkemin mellan 
Remmius och Rudin som inte fungerade? 
Kanske fanns de t gamla, m er substantiella 
tvistefrågor mellan Groveda och Skeda som 
förklarade oförsonligheten? 

Hur som helst misslyckades B J Berger på 
den här punkten, det egentligen enda miss
lyckandet i förrättningen. Det skulle också 
komma att visa sig att häradsrätten vid sin 
behandling av protokollet lämnade frågan 
utan åtgärd. Det måste ha inneburit att par
te rna vidhöll sina respektive ståndpunkter. 
Att häradsrätten då valde att inte ta ställning 
bara understryker att de förstod att tvisten 
inte gällde ett markområde som hade nå
gon som helst ekonomisk betydelse. I själva 
verket var gränslinjen mellan Groveda och 
Skeda på den här punkten öppen i de t när
maste e tt hundra år. De t var först 1875 som 
de dåvarande ägarna till de båda gårdarna 
slutligen gjorde upp. Det stadfästes vid höst
tinget samma år. 
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Den ljuni, efter nio dagars arbe te, avslu
tades rågångsförrättningen på Groveda. 
Pro tokolle t var färdigskrivet och lästes upp 
och godkändes. De t skrevs under, fö rutom 
av B J Berger, av både Samuel Rudin och 
Carl von Rohr. Protokolle t från rågångsför
rättningen finns som Bilaga 1. 

Exit Samuel Rudin 
Det man anar är att Samuel Rudin som per
son och personlighet inte var vem som helst 
för sin tid . Han var exempelvis läsintresse
rad. Bouppteckningen efter honom tar upp 
sju tättskrivna sidor under rubriken "Böck
er". De t blir en fascinerande lista över vad 
en ofrälse ståndsperson vid den är tiden 
kunde ha i sina bokhyllor. Där fanns biblar, 
postillor och katekeser i olika utgåvor. Men 
också historisk litteratur, reseskildringar och 
ren skönlitteratur som Robinson Kruse och 
Min Son på Galejan. Till och m ed vad vi 
idag skulle kalla handböcker och ekono
misk facklitteratur. 73 

H an var give tvis också skrivkunnig. De t 
finns gott om bevarade dokument som skri
vits av Rudin , bl a de räkenskapshandlingar 
för Östgö ta kavalleriregem ente som han 
hade ansvaret för och ofta undertecknade 
"Grofveda den xxxx". 74 H an var rimligen 
också räknekunnig. Att ha som yrke att 
arbe ta med ord och siffror var i slutet av 
1700-talet inte särskilt vanligt, i varje fall inte 
om vi talar om ägaren till en måttligt stor 
bondgård. På sin höjd en bonde av tre kun
de vid den här tiden skriva. 75 

Resor följde också med hans arbete. Re
gementsskrivaren hade t ex ansvaret för upp
börds- och syneverksamhe ten inom rege
mente t vilket tog honom ut på långa resor 
till indelta gårdar och militä rens olika bo
ställen . 76 Det ä r inte en alltför vågad giss
ning att hävda att Rudin var mer berest i sitt 
län än de fl esta. Den bild som tonar fram är 
att Samuel Rudin för sin tid var en upplyst 
pe rson . 

Han var av allt att döma också affärsinrik
tad och allmänt driftig . H an kanske idag 
skulle kallas entreprenör. H an köpte och 
sålde j ordbruksfastighe ter. Och på Groveda 
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byggde han således en ny mangårdsbyggnad 
och ordnade så att gränserna mot andra 
gårdar blev tydliggjorda och lagfästa. Det är 
na turligtvis tänkbart att han också gjorde 
andra investe ringar på gården. Om det vet 
\1 ingenting. 

Den intressanta frågan är på vilket sätt en 
pe rson med dessa kvalifikationer kom att 
påverka gårdens vidare öden. Eller sagt på 
annat sätt. Vad hade hänt om Groveda un
de r 1780-talet i stället hade ägts av en bon
de som inte hade haft råd att bygga om "sto
ra byggningen" och som inte förstått att det 
\·ar önskvärt med en rågångsförrättning som 
gj orde gränserna mot kringliggande gårdar 
tydliga? Ja, ingen vet något med säkerhet. 
\len det är troligt att det hade satt sina spår 
fö r en mycket lång tid. Under alla omstän
digheter vet vi att utan Samuel Rudin hade 
Groveda inte idag haft sin karaktäristiska 
mangårdsbyggnad. 

Rudin säljer Groveda 1795 
Samuel Rudin sålde Groveda i november 
1 795 . Hur det kom sig att han då bara 50 år 
gammal sålde den gård som han uppenbart 
investerat ett betydande kapital i och där 
han och hans stora och växande familj bod
de sedan tretton år tillbaka, kan man bara 
spekulera i. Ett skäl skulle ha kunnat vara att 
han kommit på ekonomiskt obestånd. Det 
är ofta vad som sker med personer som 
ägnar sig åt vidlyftiga fastighetsaffärer vilket 
man nog kan säga att Rudin gjorde. Men så 
\'ar det inte. Han kunde köpa en större gård. 
Och bouppteckningen visar att han fort
farande vid sin död 1802 var en person med 
stabil ekonomi definierat som att tillgångar
nas samlade värde var högre än skulderna. 

Möjligen var försäljningen bara ett tidens 
tecken. Det vi vet är att det gjordes en växan
de mängd gårdsaffärer under 1700-talets två 
sista decennier. Birgitta Olai talar om 
" ... 1790-talets enorma skatteköpsrush". n 

Skatteköpen resulterade i att ungefär en 
tredjedel av landets jord hade övergått i pri
vat ägo i början av 1800-talet. Det i sig skapa-

de en ständigt växande andrahandsmark
nad med skattegårdar. Till det kom friköpen 
av frälsegårdar. Att det efter 1789 också blev 
formellt möjligt för en bonde att köpa fräl
sejord breddade naturligtvis andrahands
marknaden för gårdar ytterligare. 

Det är väl också uppenbart att en del av 
dessa gårdsaffärer var rent spekulativa. Det 
var kanske inget att förundras över. 1790-
talet var ett decennium med snabbt stigan
de jordbrukspriser. Det var ett tydligt brott 
mot de 2-3 senaste decenniernas tendens. 
Så gott som alla priser, både för de viktigas
te grödorna, råg och havre, och för smör 
och fläsk, gick upp kraftigt. En hektoliter 
råg som kostade 2 riksdaler 1790 kunde i 
slutet av decenniet kosta över 3 riksdaler. 78 

Och produktionen ökade, i första hand ge
nom fortsatt nyodling. Trots en betydande 
folkökning gick Sverige på några årtionden 
kring sekelskiftet 1800 från att vara nettoim
portör av spannmål till självförsörjning. Den 
basala produktiviteten i jordbruket ökade 
genom att en del nya redskap kom till an
vändning. En bred användning av lien - och 
det hade vi fått i Sverige i slutet av 1700-talet 
- innebar exempelvis att antalet arbetsdagar 
per tunnland i skördearbetet kunde halve
ras. 79 

Det skapas i en sådan miljö förväntning
ar på god fortsatt avkastning. En person som 
Rudin som kunde sitt län och den östgötska 
gårdsmarknaden, som hade den erforder
liga krediten och som - det kan vi nog anta 
- var lite spekulativt lagd, kunde i ett sådant 
läge av goda tider finna det attraktivt att 
återigen göra en stor fastighetsaffär. Famil
jen Rudin flyttade helt enkelt till en areal
mässigt större och sannolikt avkastnings
mässigt bättre gård, Börringe, ett tiotal mil 
från Groveda. Möjligen flyttade man också 
till ett mer ståndsmässigt boende. 

Samuel Rudin dog således bara några år 
senare , 1802. Han begravdes på kyrkogår
den i Älvestad, en socken strax öster om 
Motala. 80 
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KAPITEL 4 

Storskiftet 1804 

Samuel Rudin sålde således Groveda i slutet 
av år 1795. Priset var 3 888 rdl specie och 
köpare ett "konsortium" bestående av tre 
bönder. En fjärdedel köptes av Eric Salo
monsson, ytterligare en fjärdedel av hans 
son Salomon Eriksson samt resterande, ett 
halvt mantal , av Samuel Samuelsson. Eric 
Salomonssons medverkan var av all t att 
döma av tillfällig natur, kanske behövdes 
hans goda namn för att d e t erforderliga 
kapitalet till köpet skulle kunna skaffas 
fram. Hur som helst var det sonen Salomon 
Eriksson som mycket snart genom arv kom 
att bli ägare till också den del av Groveda 
som fadern köpt. Dessa två personer - Sam
ue l Samuelsson och Salomon Eriksson -
med familjer skulle därefter under lång tid 
komma att vara ägare till Groveda. 

Vad som kom den 1795 knappt fyrtio
årige Samuel Samuelsson att tillsammans 
med den väsentligt yngre, bara 24 år gamle 
Salomon Eriksson köpa Groveda vet vi ing
en ting om. En tänkbar förklaring kan vara, 
som ofta var fallet på den tiden, att d e två 
var släkt. Kanske var deras respektive hus
trur systrar, i va1je fall heter de båda Lars
dotter i efternamn - Maja Larsdotter (Sam
uel Samuelssons hustru) och Stina Larsdot
ter, 29 respektive 19 år gamla 1796. Alterna
tivt kan det finnas något annat släktsam
band mellan de två familjerna. 

Det fanns ett par nya inslag i bilden. Sam
uel Samuelsson och Salomon Eriksson var 
inte bara nu ägare av gården, d e var också 

brukare. Det var en ändring mot tidigare. 
Samuel Rudin hade sannolikt inte själv bru
kat gården, i varje fall inte under sina sista år 
på Groveda. Vi vet från mantalslängden att 
bonden Per Larsson och hans familj bodde 
på gården 1795. Det var också, vad man kan 
förstå, första gången på mycket lång tid, se
dan mitten av 1600-talet, som Groveda äg
des och brukades av en bonde. En annan 
konsekvens var att Groveda i samband med 
detta ägarskifte kom att delas i två lika stora 
fastigheter. Samuelsson och Eriksson kom 
helt enkelt att äga var sin halva av Groveda. 

1796 får därmed bli startpunkten för ett 
nytt kapitel i Grovedas ekonomiska historia. 

Den tydligaste och tidigaste manifestatio
nen för det nya var storskiftet 1804. Storskif
tet blir inte en begriplig reform utan att vi 
förstår det odlingssätt som dominerade i 
Sverige under senare delen av 1 700-talet, 
de t s k en-, två- eller tresädet. Vi måste ock
så förstå modellen för hur jorden var upp
delad i inägor och utmarker. 

Låt oss börj a med de här frågorna. 

En-, två- eller tresäde? 
Tvåsäde innebar i typfallet att åkermarken 
till en gård eller by var indelad i två inhägna
de gärden där varje år, i ett rullande system, 
ett av gärdena såddes och skördades, låg i 
säde, medan det andra var obrukat, låg i trä
de. Tvåsäde var det vanligaste odlingssättet 
i de östra d elarna av Sverige i äld re tider. 

55 



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 55-75.

Under första delen av 1700-talet kan man 
säga att från Östergötland och i ett brett 
band via Mälardalslandskapen och Uppland 
och vidare uppåt mot Jämtland, var tvåsäde t 
dominerande. 

Andra former av odlingssystem där an
delen träda i odlingsmodellen var mindre 
(tresäde och fyrsäde) eller h elt saknades 
(ensäde) , hade framförall t en stark ställning 
i landets sydvästra och västra delar, från Skå
ne och uppåt. Södra Östergötland framstår 
som något av ett "brytlandskap" i de östra 
delarna av Sverige. Enligt historikerna tycks 
gränsen mellan de två modellerna i början 
av 1700-talet ha följt en linj e från ungefär 
Ödeshög i väster ti ll Oskarshamn i öster. 
Norr om denna linj e, där Groveda ligger, 
anges andelen åker i träda som 40-50% , 
söder därom således lägre andel än så.81 

Tvåsäde 
Systemet med tvåsäde kan för en sentida 
betraktare förefalla anmärkningsvärt impro
duktivt. Halva åkerarealen ligger hela tiden 
oanvänd, i träda. Men det var ganska säkert 
vid denna tid inget slöseri med resurser. Det 
var det odlingssystem som bönderna, inte 
minst i Östergötland och i en stor del av 
Sverige i övrigt, tidigt hade funnit vara det 
mest rationella för att uppnå högsta möjliga 
produktion och avkastning över tiden. Det 
fanns ett par skäl till det. 

För det första gav året i träda en möjlig
h et för jorden att vila och därigenom blev 
det lättare att hålla ogräset i schack (vilket 
naturligtvis också påverkades av den bear
betning som jorden utsattes för). Lerjorden 
är normalt mer krävande när det gäller 
ogräs bekämpning än sandj orden och detta 
enkla faktum kan vara förklaringen till var
för tvåsädet ofta förekommer i områden 
med lerjord.82 Trädan som sådan var heller 
inte helt utan ekonomiskt värde. Den kun
de användas som bete. Djuren kunde beträ
da jorden. Det var ofta smådjur som får, gri
sar, höns , gäss som fick beta trädan såvida 
den inte innehöll stora arealer gärdesäng då 
man också ibland släppte korna och andra 
nötkreatur på trädesgärdet. Steg för steg 
under 1 700-talet kom man dessutom, vanli-
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gast på en tillfälligt fredad del av arealen, att 
odla trädan med rotfrukter, ärter, lin eller 
något annat som inte var spannmål. 

För det andra kunde man med tvåsäde 
odla höstsäd med dess högre korn tal. Att så 
höstsäd, oftast råg, lät sig inte göra på åker 
där det samma år växte annan gröda - och 
i synnerhet inte om det var spannmål med 
sin sena skördeperiod. Tiden mellan skörd 
och sådd blev för liten. Man kan nog på star
ka grunder hävda att det var det viktigaste 
skälet till att tvåsädet hade en så stark ställ
ning i t ex Östergötlands slättbygder - och 
behöll greppet långt in på 1800-talet. Det 
möjliggjorde helt enkelt för slättbönderna 
att odla högavkastande och bra betald höst
säd för försäljning på marknaderna i städer
na och på export. Och det är osannolikt att 
trädan i den cykeln fick stå outnyttjad. Den 
användes med stor säkerhet ti ll viss del för 
att odla grödor som inte hindrade den hu
vudsakliga inriktningen mot höstsådd spann
mål. 

Ensäde 
Hur var det då med ensädet? Det har tidiga
re av historikerna beskrivits som en andra 
rangens odlingssystem. "Som det primitivas
te [brukningssättet] måste man betrakta 
ensädet. Det innebar att fälten odlades år 
efter år utan uppehåll och som regel med 
ett och samma sädesslag, vanligen vårsäd" , 
skriver Eli F Heckscher. Ensädet betraktades 
ofta som första steget i en utvecklingstrappa 
där två- och tresädet hade kommit högre 
upp i trappan. Heckscher ansåg att tresädet 
var " ... det mest framskridna bland bruk
ningssätten". 83 

Senare tids forskn ing har visat att så enkla 
var inte sambanden.84 För det första har det 
visat sig felaktigt att ensädet innebar att man 
odlade ett och samma sädesslag. Det gjorde 
man inte. Det förefaller som om bönderna 
i ensädesområdena växlade mellan olika 
grödor inom ett ganska brett band. De 
många tegarna på gärdena underlättade 
det. Man har också kunnat visa att ensädet, 
så som det praktiskt tillämpades under 
1700-talet, i stora delar av t ex Västsverige 
var det ekonomiskt mest rationella sättet att 
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bruka jorden på. Ett av skälen var att man i 
ensädesområdena ofta hade tyngdpunkten 
i jordbruket på boskapsskötsel. Det senare 
fick ju den konsekvensen att det då fanns 
gott om gödsel, vilket ensädet krävde. 

Vilket odlingssystem tillämpades på 
Groveda? 
Kan vi säga någonting om vilket odlingssys
tem som fanns på Groveda i slutet av 1700-
talet när Samuel Rudin bodde på gården? 
Ett tecken på att det var tresäde som gällde 
1786 kan vara att i protokollet från rågångs
förrättningen anges att det fanns tre gärden 
- Södra, Västra och Östra Gärdet. Det kan 
emellertid vara en förhastad slutsats. Det 
behöver nämligen inte råda full överens
stämmelse mellan antalet gärden och trä
dessättet. Även om det van ligaste är att två
säde har två gärden och tresäde har tre etc, 
har forskningen visat att då och då förekom
mer avvikelser.as Det är möjligt att Groveda 
var ett exempel på det. Det visar sig att de 
tre gärdena 1786 mätt i åkerareal var av vä
sentligt olika storlek. Det största (Södra gär
det) var på 9 tunnland, och de båda andra 
på 3 respektive 6 tunnland . Det tillhör dess
utom bilden att uppdelningen mellan dessa 
båda senare gärden var något konstlad. De 
åtskiljdes endast av ett smalt band, i proto
kollet kallat "en vacker plan till en rymlig 
trädgårdsanläggning". Det var av allt att 
döma ett uttryck för Samuel Rudins ambitio
ner att anlägga någon form av park i anslut
ning till "Gula huset". Utan denna "vackra 
plan" (och en intilliggande "Hampe-, Kåhl
och Kryddgård") hade Östra och Västra gär
dena kunnat hänga ihop. En slutsats skulle 
således kunna vara att Groveda 1 786 i prak
tiken hade två gärden och tvåsäde. Det skul
le i varje fall då ha blivit balans mellan åker
arealens storlek mellan å ena sidan Södra 
gärdet och å andra sidan Västra och Östra 
gärdena sammantagna. Ur hägnadssynpunkt 
finns det heller inget i 1786 års handlingar, 
karta och protokoll , som hindrar en sådan 
tolkning. 

Den lokalhistoriska forskningen ger ing
et entydigt stöd för någon av tolkningarna. 
Paul Aineström skriver att i Brokinds gård-

sarkiv finns flera uppgifter som visar att två
skiftesbruket dominerade på gårdarna i 
trakten under 1700-talet " ... men en och 
annan bonde hade prövat på det treåriga 
skiftesbruket". Det förefaller för övrigt ock
så som om tvåsädesbruket var långlivat. Ai
neström citerar en rapport till hushållnings
sällskapet från 1844 där det bl a står att" ... 
i hela Socknen gagnas tvåskiftesbruk (ett i 
träde, ett i säde) dock odlas ärter och rofwor 
på en del af träden, ävensom lin". I en annan 
rapport till hushållningssällskapet några år 
senare, 1853, skriver man att jordbrukarna 
använde sig av "twåsäde på lerjordar och 
tredingsbruk på Sand myllan".a6 

Detta gällde den socken, Vårdnäs, som 
Groveda gränsar till mot norr. I Kindasock
narna mot söder tycks bilden ha varit något 
annorlunda. "Ännu vid mitten av 1800-talet 
var åkerns brukningssätt [i Kinda] föga för
ändrat mot forna tiders . I skogsbygden, där 
det fanns naturlig äng med en inte obetyd
lig höavkastning, nyttjades mest treskiftes
bruk, dvs åkern låg i träda vart tredje år till 
skillnad från östgötaslätten där tvåskiftes
bruket användes. Ännu 1875 klagar Kinda 
hushållningsgille att hos allmogen brukas 
alltjämtjorden huvudsakligen i treskiftes
bruk, om den än på några ställen brukades 
i fyra eller flera skiften ."a7 

Det är möjligt att den här till synes splitt
rade bilden ändå innehåller ett logiskt 
mönster. Det är inte uteslutet att vi i dessa 
områden faktiskt hade två- och tresädessys
temen parallellt. Den myckna sandjorden 
kanske gjorde att tresäde var ekonomiskt 
rationellt, i synnerhet i de delar av socknarna 
i området som hade gott om bete. På gårdar 
där lerjorden dominerade, oftast i regio
nens "slättbygd", kanske renodlat tvåsäde 
förekom. as För övrigt passar den lokalhisto
riska, splittrade bilden in i de mer övergri
pande studier som finns om odlingssystemen 
i Sverige. Vi har redan konstaterat att forsk
ningen har visat att det i södra Östergötland 
gick en gräns mellan tvåsädesområdet norr
ut och tresädesområdet söderut. Även om 
den här trakten , de norra delarna av Kin
dasocknarna och Vårdnäs, då hamnar inom 
tvåsädesområdet, gör närheten till tresädes-

57 



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 55-75.

gränsen att det blir naturligt att förvänta sig 
"både och". 

En sak tycks dessa vittnesbörd vara ense 
om, omläggningen till växelbruk i modern 
mening kom till den del av Östergötland 
där Groveda ligger först ganska sent, efter 
1875. Det var sent också i ett vidare perspek
tiv. Historikerna har visat att just södra Öst
ergötland är en vit fläck på kartan över vilka 
regioner som 1850 mer allmänt hade över
gått till växelbruk.89 

Ett rimligt antagande skulle kunna vara 
att Groveda hade tvåsäde fram till dess går
den delades upp i två lika delar 1804, där
efter tresäde. Det vi i varje fall vet är att 1862 
tillämpades tresäde på Groveda, dessutom 
som det heter "enligt ortens sed".90 

Inägor och utmarker 
En gård eller en by hade i gamla tider två 
typer av marker, inägor och utmarker. In
ägorna, som också ibland kallades inrös
ningsjorden, bestod av ängen och åkern.91 

Dessa var i en by nästan undantagslöst för
delade på enskilda ägare. Den areal som 
inägorna täckte ägdes med andra ord av en 
viss bonde i byn. Med ägande menades då i 
första hand besittningsrätten, rätten att kun
na låta gården gå i arv, rätten att bruka går
den i fl era generationer. 

I det perspektivet blir det lättare att förstå 
varför utmarkerna ofta var samägda. Ut
marken var under 1 700-talet den mindre 
värdefulla marken . Det var skog, moss- och 
myrmark, sjöar och rena impediment. Byns 
yttre gränser i utmark var sällan hägnade. 
Utmarken i en by var med andra ord för det 
mesta liktydig med den utåt oinhägnade ge
mensamägda marken. 

Bergängen, Storängen och Målängen 
Ängen, det var ofta fl e ra områden på går
den med specifika, talande namn som Berg
ängen, Storängen, Målängen (alla tre nam
nen hämtade från Groveda), var den del av 
inägorna som sedan gammalt reserverats till 
ängsslåtter, alltså för produktion av hö. Den 
utnyttjades enbart till äng. I Östergötland 
kallades den ängstypen ibland odaläng. Den 

58 

skiljde sig från den andra typ av höproduce
rande mark som också fanns, den som låg 
inom gärdenas hägnader, gärdesängen. Det 
senare var de öar av icke-åker som låg in
sprängda på gärdena. Dit räknades även 
dikesrenarna som också höskördades. 

Odalängen utgjorde stommen i höpro
duktionen och skördades årligen. Den fick 
inte betas av kreaturen förrän slåttern var 
över. Gärdesängen å andra sidan måste föl
ja åkerns rutin med "säde och träde". Vid 
tvåsäde skördades hö på halva gärdesängen, 
alltså på sädesgärdet, medan den andra 
halvan, ängen på trädesgärdet, betades. Med 
höslåtter endast på halva arealen var gär
desängen av betydligt mindre värde för pro
duktionen av foder för vinterbehovet än 
odalängen. Dessutom låg ängslotterna sprid
da i gärdet med växande spannmål.92 

Det är lätt att inse att den relativa omfatt
ningen av dessa båda ängar hänger intimt 
samman med hur hägnaderna kring gärde
na såg ut. Om de två eller tre inhägnade 
gärdena ( eller för den delen fyra eller fem 
som också förekom) var stora, alltså täckte 
stora arealer med åkermark och mellanlig
gande ängsmark, blev gärdesängen natur
ligt nog större och viktigare än om hägnad
erna bara gick runt själva åkermarken. På 
en gård som Groveda var gärdesängen ofta 
kuperad och med en hel del stenar. På en 
slättgård kunde bilden se annorlunda ut. 

Det är för övrigt tankeväckande att häg
nadssystemet i äldre tid inom gården i första 
hand innebar att man höll nötkreaturen 
utestängda från åker och slåtteräng, inte in
stängda i exempelvis en beteshage som det 
senare kom att bli (även om det ibland ock
så i äldre tid fanns inhägnade beteshagar, 
oftast för gårdens hästar). 

Det sades förr att "äng är åkers moder". 
Med det menade man att ängen var den sto
ra energigivaren i det slutna jordbrukssyste
met. Med andra ord, ängen gav foder till 
djuren som gav gödsel som gav växtkraft åt 
åkrarna i en ständig cirkulation. Det blir lätt 
att förstå att bönderna i gamla tider värnade 
om ängen - och i synnerhet om odalängen. 
Det blir också naturligt att uppodlingen av 
mer åker i första hand skedde på gärdesäng-
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en så långt den räckte och inte bestod av 
re na impediment (på Groveda var d e t inte 
impediment men ändå, somjagjust antytt, 
tillräckligt svårframkomligt och stenbundet 
fö r att inte lämpa sig som åkermark). Eller 
som Birgitta Olai skriver: "En omvandling av 
odalängen till åker skulle allvarligt ha rub
bat underlaget för en konstant boskapsstam. 
Den hade rubbat balansen mellan åker- och 
boskapsnäringarna i det gamla odlingssyste
n1et. "93 

Hägnadssystemet på Groveda 
Det måste ha funnits gott om virke för häg
nader på Groveda. Åtminstone att döma av 
de många och långa stängsel som enligt 
kartan fanns när rågångsförrättningen ge
nomfördes 1786. För det första var de tre 
gärdena inhägnade. I varje fall det Södra 
gärdet var stort mätt i löpmeter omkrets. 
Förutom att det var på 9 tunnland åker 
innehöll det en betydande areal gärdesäng. 
Likaså var de två slåtterängarna - Storängen 
och Bergängen - helt inhägnade. Storäng
en hade visserligen delvis en naturlig gräns 
genom en "bergsrygg" men trots det hand
lade det om stora avstånd som skulle fredas. 
Till det kom inhägnaden av en betesäng, 
elen som senare kom att kallas Målhagen 
men som i protokollet från 1 786 bara kallas 
Beteshagen. Utmarken var inte hägnad utåt 
men å andra sidan fanns en lång fägata från 
gården runt Södra gärdet vilken ju kräver 
stängsel på båda sidor om vägen. Mycket 
grovt skattat hade Grovecla 1786 mer än två 
kilometer gärdsgårdar. 

En schematisk bild av gärdes- och häg
naclssystemet på Groveda 1786 finns som 
Figur 2 på nästa sida. 

Utmarken kallades Kohagen 
Hägnadssystemet avslöjar också något om 
h ur djuren betades. Innan höet hade skör
dats på ängen och bärgats , vilket väl e tt 
normalår kunde vara klart någon gång un
der juli månad, kan man utgå från att korna 
och d e andra nötkreaturen via fägatan 
släpptes ut på och fick beta utmarken. Ett 
tecken på det är att utmarken i protokollet 
1786 kallades för Kohagen. Det är väl inte 

uteslutet att vissa andra djur, t ex fåren , ock
så släpptes på skogen. För det var vad det 
handlade om på Groveda. Utmarken bestod 
i allt väsentligt av skogsmark och även om 
en del av denna, särskilt i skogsbrynet, var 
lövskog måste nötkreaturen fram till en bit 
in på sommaren delvis livnära sig på den 
gräsväxt som fan ns i skogen och skogskan
ten. Hästarna släpptes säkert i den inhägna
de betesängen (Målhagen), det var vanligt 
vid den här tiden . Hur trädan utnyttjades 
för bete 1786 vet vi ingenting om. Men var 
Södra gärdet i träde fanns, som j ag antytt, 
gott om gärdesäng och dikesrenar att beta. 
Antingen fick korna och ungdjuren alterne
ra mellan trädet och utmarken. Eller också 
hade de samtidigt tillgång till båda. Det se
nare var emellertid inte möjligt om det i 
stället var de båda andra gärdena som låg i 
träda. Där fanns dessutom mycket lite av 
gärdesäng, möjligen så lite att dessa gärden 
inte betades av nötkreaturen överhuvud
taget när de låg i träda. 

Efter höskörden kunde djuren , i första 
hand korna, släppas på slåtterängarna. Ef
tersom det fanns två slåtte rängar på Grov
eda kunde man först beta den ena, därefter 
den andra, alternativt dela på djuren . 

Tegskiftet 
Ett led i denna beskrivning av förhållande
na i mitten och slutet av 1700-talet har vi 
hittills inte berört - inägomarkens inde l
ning i tegar. Sedan medeltiden hade bön
derna odlat sin mark, både åker och äng, i 
tegar. Tegb ruket var mest konsekvent ge
nomfört för åkermarken. Ett gärde, alltså 
ett inhägnat område med åkermark, var in
delat i tegar, 10-15 meter breda, ofta rek
tangulära åkerlappar som täckte gärdets 
åkerareal och var åtskilda från varandra 
med ett grunt dike. På slätten kunde vatje 
teg ha samma bredd och längd. I skogs- och 
blandbygd var tegarna mer olikartade, många 
var rektangulära, en del fyrkantiga, en del 
till och med runda. Dessutom inneh öll ju 
gärdet ett antal öar med gärdesäng. 

Att en by var tegskiftad innebar i de allra 
flesta fa ll att ägarna hade sina respektive 
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Figur 2. Schematisk bild över gärdes- och hägnadssystemet på Groveda 1786. 
Heldragna linj er betecknar hägnader 

"EN VACKER PLAN TILL EN RYMLIG 
TRÄDGÅRDSANLÄGGNING" 

STORÄNGEN 

- ÖSTRA GÄRDET 

VÄSTRA GÄRDET 

BERGSÄNGEN 

SÖDRA GÄRDET 

i 

tegar, det kunde handla om flera tiotal, 
spridda över gärdena. Om vi förutsätter att 
en by hade två gärden med ganska styv ler
jord och ett gärde med lättare sandjord och 
dessutom inom respektive gärde en del an
dra kvalitetsskillnader tex vad gäller avrin
ning, ja då skulle varje bonde ha sin del av 
variationerna. Följden blev en långtgående 
ägoblandning. De tegar va1je bonde ägde 
låg helt enkelt inte intill varandra i marker
na. 

Tegskiftets fördelar ... 
Forskarna har ägnat mycket tid och upp
märksamhet åt hur det kom sig att tegskiftet 
levde kvar så länge. Det var den domineran
de organisationsformen i jordbruket i Sve
rige under flera hundra år, fram till början 
av 1800-talet. 

En av förklaringarna, och den mest över
tygande vad gäller förhållandena inom en 
by, handlar om rättvisa. Eller om man vill 
uttrycka sig i moderna ekonomiska termer, 
om risk och riskspridning. Enligt den här 
teorin fördelas risktagandet via tegskiftet så 
lika som det överhuvudtaget är möjligt. 
Bönderna blir därmed någorlunda likställ-
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da vad beträffar jordens kvalitet och de olika 
risker som vädrets makter kan utsätta växan
de gröda för. 

Rättvise- och riskspridningsmodellen i 
skepnad av tegskiftet innebar med det här 
synsättet helt enkelt så många fördelar att 
det skulle mycket till innan den övergavs.94 

Det kan emellertid inte vara den enda 
förklaringen. Även på ensamgårdar av typ 
Groveda var åkern (och eventuellt ängen) 
indelad i tegar. Det måste innebära att det 
fanns rationella skäl att bruka marken i 
dessa små åkerlappar alldeles oavsett om det 
var en eller flera bönder som ägde marken. 
Man bör kunna anta att rationaliteten hade 
något att göra med både avkastning och 
risk. En orsak hade säkert med dränering 
och avrinning att göra. Det är symptoma
tiskt att de grunda dikena mellan tegarna 
kom att bli kvar till långt in på 1800-talet på 
de allra flesta gårdar,ja i praktiken till dess 
täckdikningen gjorde dem onödiga. Det är 
också möjligt att man fann att tegåkerbru
ket gav högre avkastning eftersom det blev 
lättare att till viss del växla mellan grödor. 
Till det kom att små åkerlappar var mer 
anpassade till dåtidens redskap. Det kan ha 
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funnits avkastningsvinster att göra på detta, 
kanske till och med av mer psykologisk art. 
. .\tt ta av säden med skära (som gjordes på 
de flesta gårdar i Sverige fram till 1700-talets 
mitt) kanske kändes mindre betungande -
och gick därför snabbare - på en åkerteg än 
på ett skifte som omfattade ett helt gärde. 

Ur risksynvinkel kan det också ha funnits 
fördelar med tegarna även på en ensam
gård. Det var helt enkelt inte vid denna tid, 
säg mitten av 1700-talet, alltid ekonomiskt 
,älbetänkt för en bonde att "lägga alla ägg i 
en korg" i meningen att odla samma gröda 
på ett helt gärde, kanske på tiotals tunn
land. Risken var för stor att det av någon 
anledning skulle bli missväxt eller andra 
bekymmer. 

. . . och avigsidor 
Det är lätt att inse att tegjordbruket, trots 
sina uppenbara förtjänster i riskhänseende, 
också hade nackdelar i bysamhället. Konsek
Yensen av tegskiftet blev att byn och det ge
mensamma i m ånga avseenden var överord
nad gården och den enskilde. Det var inte 
bara det att bykollektivet, ofta i form av en 
bystämma, av praktiska skäl måste bestäm
ma i viktiga frågor när det gällde hur och 
när jorden skulle brukas. Det blev följden av 
ägoblandningen. Det låg också stora in
skränkningar i bondens handlingsfrihet och 
möjlighet att ta initiativ till följd av allt från 
sedvänjor och konventioner till att utmar
ken helt eller delvis var en slags allmänning 
ägd av alla och ingen. Det var i högsta grad 
e tt traditions- och årscykelstyrt samhälle. 
Överhuvudtaget växer det fram en bild av 
e tt bysamhälle som i mitten av 1700-talet 
överlevt sig självt. Bysamhället som produk
tionsorganisation var i bästa fall alltför in
flexibelt för att kunna öka jordbrukspro
duktionen i den omfattning som skulle ha 
varit möjlig. I sämsta fall var det intolerant 
mot enskilda initiativ och tillväxthämmande 
på andra sätt, kort sagt i samhällsperspekti
ve t en ekonomiskt dålig miljö om ökad pro
duktivitet och produktion i jordbruke t var 
e tt m ål - och de t var det under 1700-tale t 
eftersom befolkningen växte och krävde 
mer mat. 

Tegskiftet var den dominerande organisa
tionsformen i Sverige, och för den delen i 
Europa, fram till den tid som brukar kallas 
moderniseringsepoken. Det kan diskuteras 
när den bö1jade men för Sveriges del är det 
rimligt att sätta tidpunkten till 1750. Ett av 
skälen är att mitten av 1700-talet var start
punkt för det som skulle komma att kallas 
skiftesrörelsen. 

Det första steget var storskiftet. Storskiftet 
avlöstes under 1800-talets första år med en
skiftet, som innebar vad storskiftet avsåg 
från början, ägorna i ett enda skifte. Det i 
sin tur avlöstes 1827 av förordningen om 
laga skiftet. 

Vi skall här lägga tyngdpunkten på stor
skiftet. Anledningen är givetvis att det var ett 
storskifte som genomfördes på Groveda 
1804. 

Storskiftet 
Begreppet storskifte introducerades för 
första gången i en lantmäteriförordning 
från den 1 mars 1749. Det sägs där att målet 
är att ''.jämka ägorne för hwarje gård, så at 
the kunde få sina ägor på et ställe" eller i "så 
få storskiften, som gjiörligit wara kan".95 

Den faktiska innebörden i dessa formule
ringar är att det svenska tegskiftade jordbru
ket borde arronderas om så att skiftena blev 
färre och större. 

Det är en självklarhet att storskifte i den 
här meningen måste ses mot den bakgrund 
som jag just redogjort för. Enligt Birgitta 
Olai, sannolikt den svenska forskare som 
ägnat mest tid åt storskiftet, är storskiftet en 
integrerad d el i en bred omvandling av det 
svenska jordbruket. Det är inte en innova
tion som plötsligt dök upp från ingenstans, 
minst av allt "ovanifrån", från politiskt håll. 
Storskiftet som reform fick vi eftersom det i 
mitten av 1700-talet tycktes vara en nödvän
dighet.96 "Storskifte företogs när utveckling
en var mogen för en nyordning och möjlig
heterna till nyodling inom det rådande 
jordbrukssystemet var utnyttjade till fullo", 
som Birgitta Olai uttrycker saken. 97 Den 
iakttagelsen har stöd i vissa moderna teorier 
omjordbruksutveckling som menar att ge-
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nomgripande förändringar sker först när 
alla tillgängliga resurser fö r ökad produk
tion tagits i anspråk inom de t aktuellajord
brukssystemet och ett behov av att omforma 
föreligger. Grundläggande för den teorin är 
att utvecklingen då mer än någo t annat styrs 
av en växande befolkning.98 

Just såd an var situationen i mitten av 
1700-talet i Sverige. Reformens yttersta mål
sättning var en produktionsökning av livs
medel, i första hand spannmål. 

Det ovillkorliga vitsordet 
Den första förordningen om storskifte från 
1749 var i praktiken en rekommendation. 
Det krävdes bl a att alla delägare i byn skul
le vara ense om att genomföra skiftet. Det är 
lätt att förstå att det villkoret la en kall hand 
över reformens praktiska genomförande. 
De t kom också att ändras - och radikalt. I 
och med den förordning om storskifte som 
kom 1757, den egentliga storskiftesstadgan, 
räckte det med att en enda bydelägare var 
positiv och föreslog skifte , det s k ovillkor
liga skiftesvitsordet. Och det var inte hela 
bilden. Visserligen vidhölls målsättningen 
med ett skifte per gård av vardera åker och 
äng. Men på grund av befarade dryga stäng
selkostnader fick det gamla hägnadssyste
me t med två gärden ( e ller tre gärden där 
tresädesbruk gällde) behållas. Följden blev 
två (eller tre) åkerskiften per gård. Det kom 
senare att preciseras till "högst fyra åkerskif
ten per gård". Det kom också att gälla för 
ängen och, i den mån det överhuvudtaget 
blev aktuellt, även för utmarken , skogen. 

Denna handfasta och realistiska omda
ning av regelsystemet gjorde att det praktiska 
genomförandet av reformen kunde börja. 

Syftet med storskiftet var tvåfaldigt. Det 
första och viktigaste var att ordna arronde
ringen av marken så att det gamla systemet 
med tegar i ägoblandning ersattes med ett 
effektivare system med färre och därmed 
större "tegar" per gård. Det blev lite senare 
också ett uttalat syfte att så långt möjligt för
dela den gemensamägda utmarken på del
ägarna. 

Storskiftet var däremot aldrig tänkt att 
förändra ägoförhållandena. En bonde i en 
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by skulle efter skiftet i princip äga en gård av 
samma re lativa värde som före skiftet, låt 
vara att det måste ingåjordbyten i överens
kommelsen och att arealen kunde ha blivit 
större genom att utmarken privatiserats el
ler genom att en mindre areal inägomark av 
högre kvalitet byttes mot en större areal av 
lägre kvalitet. Inte heller var syftet att lösa 
upp bygemenskapen. Och än mindre hand
lade storskiftet om gårdars utflyttning från 
byn . Storskiftet kom därmed inte som det 
laga skiftet att förändra bebyggelsen i byar
na. 

De utpräglade slättbygderna storskiftades 
först. Det var naturligt av många skäl, främst 
eftersom spannmålsodling här var viktigast. 
Det gjorde att nyodling, både på gärdesäng
en och odalängen , var ekonomiskt ange
lägen men kunde försvåras genom tegskiftes
systemets sätt att fungera. En effektiv spann
målsproduktion krävde också moderna red
skap - under 1700-talet experimenterades 
exempelvis en hel del med såmaskiner -
och de lämpade sig, kan vi utgå från, bättre 
för större åke rskiften. De flesta slättgårdar 
som storskiftades gjorde det före 1780. 

Skogsbygden 
Bilden var en annan i skogsbygden. Spann
mål odlades för eget bruk m en sällan fö r 
avsalu som en verksamhet i sig. Nyodling av 
åkermark var av det skälet inte lika angelä
gen som på slättgårdarna. Djurhållningen 
var huvudinriktningen på många gårdar 
och djur kunde beta lika effektivt även om 
tegarna var många och ägodelade. De t ku
perade landskapet och de små åkerlyckorna 
var heller inte särskilt lämpade för moderna 
redskap . I det perspektivet kan man fråga 
sig vi lken förbättr ing ett storskifte av byns 
ägor kunde medföra. I varje fa ll blir det 
begripligt att storskiftet genomfördes vä
sentligt senare i skogs bygd en. Det var först 
efte r 1780 som storskiftet här kom i gång på 
allvar. 

Det är en rimlig hypotes att det som kom 
byar i skogs- och blandbygd att beslu ta om 
storskifte inte i första hand var de effektivi
tetsskäl i spannmålsproduktionen som gäll
de för slättbyarna. En bättre arrondering av 
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åkermarken fanns säkerligen m ed som ett 
a\· skäle n, m en knappast som d e t viktigaste. 
De t var förmod ligen i stället be hove t av e tt 
tYd ligare ägande i den mening som vi varit 
inne på tidigare som var det centrala . Att få 
rågångarna bestämda, att dela upp utmark
erna på de o lika delägarna, som efter 1783 
\·a r ett tydligt uttalat syfte med storskiftet, 
och att på annat sätt göra gårde n ti ll en eko
no misk tillgång där man kunde räkna p å 
\·ad de n var värd, det var troligtvis d et som i 
de t långa perspektive t fick bönderna också 
i skogs- och blandbygd att tycka att storskif
te t var angeläge t. Kortsiktigt kunde d et 
handla om att utan inblandning från andra 
bönder i byn få dra nytta av vad skogen kun
de ge ekonomiskt. Till och m ed virke för 
a\·salu kunde så tidigt som i slutet av 1700-
talet ha ett ekonomiskt värde. Storskiftet gav 
också d e n e nskilde bonde n möjligh e t att 
e tablera torp och backstugor på sin nu pri
\·atiserade utmark där tidigare byalage t styrt. 
Också d e t kunde vara ekonomiskt värde
fullt. O ch de t fanns även andra skäl till var
fö r bonde n ville ha ett tydligt ägande av jor
den.99 

Tydligt ägande i denna mening underlät
tade givetvis också en uppdelning av e n 
gård. De t senare var an ledningen till stor
skiftet på Groveda. 

Bondeinitiativ 
.\led d et här p e rspektivet blir det lättare att 
fö rstå att bönderna inte hade någonting i 
p rincip att invända mot storskiftet (att man 
i jJraktiken kunde protestera högljutt är en 
he lt annan sak, det rörde ju hur de egn a 
markerna skulle se ut). I den första fasen 
kunde slättbönderna inse a tt det var ekono
miskt lönsamt att storskifta. Lite senare och 
således förmodligen av andra skäl kunde 
även bönderna i skogs- och blandbygd se de 
ekonomiska fördelarna. 

Den moderna forskningen har också tagit 
död på d e n tidigare ihärdigt uppre pad e 
u ppfattningen att d et var d e stora godsens 
och herrgårdarnas ägare som tyckte att stor
skiftet var bra medan bönderna var motstån
dare. Eller som Birgitta Olai formulerar det: 
"Det h ar inte rått något bondemotstånd 

mot storskiftet av den omfattning som tradi
tionen gjort gällande". wo Det visar sig till 
och med att storskifte skedde på bondeini
tiativ i betydligt större omfattning än man ti
digare gjort gällande. I Östergötland, som 
härvidlag är bäst utforskat, genomfördes 
mer än hälften av alla storskiften på bonde
initiativ. Det var d essutom ofta bönder på 
m åttligt stora gårdar, normalstora för Öster
götland, som ansökte om skifte i en by -
tvärt emot tidigare uppfattning. 10 1 

I fallet Groveda är det uppenbart a tt stor
skiftet genomfördes på initiativ av Samuel 
Samuelsson och Salomon Eriksson. Syftet 
var entydigt. Groveda skulle delas upp i två 
lika delar p å vardera e tt halvt mantal. 

Protokolle t från storskiftet på Groveda 
finns i avskrift på följande sidor. 

Några kommentarer till proto
kollet 
De t är vid en hastig genomläsning kanske 
inte så lätt att förstå vad protokollet säger. 
Dels känns språkbruket ovant. Dels finns de t 
namn som är lätta att förstå för den som 
känner Groveda m en som bara blir ord utan 
värde för den som inte har lokalkännedom
en. Man kan ändå som sentida iakttagare av 
storskiftet på Groveda slås av hur enkelt d et 
förefaller ha gått. Det m åste hänga samman 
med några saker. 

Samuel Samuelsson och Salomon Eriks
son visste exakt vad d e ville - dela upp går
den i två delar med samma avkastningsför
måga och m arknadsvärd e . Det var det vikti
gaste. Men till det kom en del annat. Det 
fanns vad gäller åke rmarken e n naturlig 
delning. Ena halvan av arealen låg norr om 
gården - Norra Gärdet - och d e n andra 
halvan söder om - Södra Gärdet. Det var 
inte exakt lika stora åkerarealer men skillna
den var så liten att den som vi kan se inte 
vållade några bekymmer vid delningen. 

Marker som hängde ihop 
Delningen av ängen blev också den naturlig 
i den m eninge n att de båda delarna fick 
marker som h ängde ihop. Överhuvudtage t 
resulterad e storskifte t i att de två gårdarna 
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Protokollet från storskiftet på Groveda 1804 (i normaliserad avskrift) 
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Y az6n cvvrnä~e-n j7t1//ZO?'~ttJ ;Ja?'n,rna,n,/4~ rna,n, ?; a & ~ 
iiv6wnJ-'~ ov2, U~e-n va-vt-d ~ &:Ym # i-. · 

~..M-ro/o·➔a-wza in& di- k,,,2,nf}7a cm j7'iaah--~o-rnd'cah'/2, ~ 
cm2, ~ chn ~ ~ryzao ~yc,ia0w j7a/.,/;t va-~ nu;»«;? cdt 
~~, da ~ ~/2/72a mM~, xt a?W6 ah aW dd~~u; aa 

rnä~t1/n ::J~~-~i, a-u:a-t2 ?cHvn,~h/ d ah ~ot'di- a t't' aW mdo& 

r/V~ ~i,?~~J~t' cuyoia0w cdjfu J7d,,f;t' - 't,ta,~i, ~ 

??&ta~ fa m~wk: ::J~ 7d ~1!7= /e~~ ?htf:o chn ~i

a-nh?~ av~- ~ /, xt-~ ~AYaw fa (?&,~ ~';,,c ~ 
/ ui ~~ ?7Ud ~ /2 k fa 54,,~/2, 2C ~ d fa 
a,,~k Y k ::Ju,rn,rna 9J d'@J. §}d,trf~ foo/o ... ??M~ co,{' 
aW ~ a,/,/, ,_,, f ;;;~ j7c'i,dt' ?//2//UY,,f};/h/ UMl,/CJ(Y,,( /5 ::J~fai, Y&da 
j7d~t' /2 UMlr/' /-9 ::)-4-'yu,-i, ;Ja?'n,? L,~ -t;fo~wia / UMir?co✓ / ::)4ra 
~ 25 ~y .Y~?fai,. 

,~,av/la ,t/;,.;rn,m.c- c:veten.cJ crn ct-?? e& j7d-d -Yk~ ci~fo va-~a 

!Uhn CJ(Yf a t't' a,,~,.G;,i//Za ::J;,{;;/1[ rfwmJ JJ&da pdt' nuYn ~?, 

:./Om ,_,1:,;;iC?_,j7ddt' cta Jcvm, 7'/?/,M't,,diJ7,/, &;,, / ,tu,-n,/' ,2 72 ::)Afwwi, r~ 
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Jd o/ :rnc-C:Yva-~ au=/ d.,;,;,t' ?. nc-ua ~ av .,Y~ j7dta:W =;{' 4,df% 

"~t' nc--u.a V&~/W?'n- va,,tt:hza d'a'bn ~d:v /2 uwi,/' /7''·2 o~,,A-fat-

~w-nea/ci;,;, d,,,/;,,wz, ~hdtda-n v ~d-u.3/ä-:r/V~~-

~ vrn&ia 6m ~,,o,;r/'2.CU,k cdt' a:{;;,,kt!cuz4 ,va,v,:,wf/c,,~wia ~ 
~/4 t'a-n/4,;,;, =94 om ~~&Jcit't'd vayi; Yanu=/ ~Jtkk'n 
do/ 3/ mft' cyyu&ta .#'a ;u-vn-na k;;rui-t't' -~ za k= pd ~;,;, j7c,+6 

~,? ~d co~/4 x-?n k-?Wrn-j7ot't' ~4. @;cta a-no/o av g~ 
~~ va,~; S;;nJ ~cmwt'od~ =~~ ~?. 

~ 4-d.'5 ~ avt'~ /ldn !?4,~ tohned v1'~ ru:dt' ?. 

~~t'&nd.57-:e ~~ ,¼za~ ?-»da~ va,~;,;, q 
t'e.-n av -~U~&n() /,f "-2 d~ dam,nu~~ :rnd CZW. »m c~ ?. 

~e.-nfa !3#~~= .5 ~ fkWnt' ~ ?- ,_~~ J ~ 
=~ ~/Z-?'/UWtd t?wc✓i!.C/h ,4'~ &~ 22 {j d:oo. ~~,nwC ~/';, 

,,(d-u/4~a ?. !?4,~~~a .5 ~ ._//!;,~ :rnd hmt'&n /2 d:oo dam? 

Jcda ~ a,,:,, ,¼~M?., .5"-2 d:oa ~ 22 "-2 dJm. :!Jf~~v;,;, 

c~o v cvU-? -d'~ tfJ~t' cw -~ ~i- ·vcvyt; ~kv:rn-ma ~" mdt' vU?. 

~a ,t;;,~Cff!&'/2, UachJ ?. thi ~~ vaiaV t:hn tk)?'la &wa~/ /2 ecv✓ 
~~ ~ :khn-U, ;r,n,a-;,;,,,,C~,ef wv--ta/achJ ?. ~/Ut d't't' e.-n .r'4~v,,C~;rn-

vä6tza ~te.-n,/4,t uu/44e,n ~ -~-
~~ =~ 9fo/~Cff!= a,nde() o-vat.a nwt' vatana!'za = ~ 

o-,4e.-n ?-~/2,?~~~*" 94~~-
~~V/btZ d# va,,~za x-'t'tju:iielh tot'an tM-'oee?ud fa ??'W/';, ~ 

~ - ifa-?vwnocwnt' :r,n,a-;,;,,t);,,r.lVidah ~ ,__,,1-';,~ o/ d t»nd'~ 
~~~~t' c~~ o:r~ i ,_,,f'~,a pdt'v/6n ~ ~d-u-d-n ,_,,f;-

~;,;, J7&:r/W??AZm. 74ata qp~o «t'j7enc-:rn- .__, .,f ;;~ ~ uhned 

Sef:a:r,a j7dl~& j7d~,a,u-/c~~ tkJtza ~av:)&)~ J7d'ielh ~ 
!?4,~ci,/~W/b c-c~~U:-,_f7&'/,/,0'7??,, ()j/4,a :it'o/.d.tuv/t ut' ~ä,;/4,z o/~ 

c-vezadf 6' a~v;,;, tf1d ~ c>vi'[j7a "t.-lC'j7av/btZ ~ ~,a,;,;, ~;,;, ~:rn-:rna-? 

o/4~. 
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a,ndia,:J d:vdc-itt': . ../L .14~vz-k :Jc-m ä,z, u,,t~~ ?·&Jitza 6,,t"'~ 

~;; ~ vaot:ta ~d'i0n I n;y,itfao tYväddf/ u:/?~?la ~~ ?. 

~~4o ... 
7-cd ~rn- c-o-,,,f:;~ det~i :Jd ~~ ?~u6wia acv,,,cu!:· 

d- .?t??'n- ?-,m,(~ ~/ia va-Ulhza ävon mici~ ~ ~~z

::Jo?n, ?~,t:Jd,,t~ :J~ d,n/,;a'" ~,,/2'~ u,/'tJ,m ~ xwn o~-~,v-

.1'/~ va,.>,., de?W~ ~ vd'hywcct#, MU6~ 

u,tan, cu r~-
§J= x,m &V,,.f"'~ ~ä,,Ulh,t ~'u,t'e.,z, ~ twnCJ-t :Jm J?UW'Wlb 

d~ erncit ~ a-itit 3/"r,di,za :Jd rny,o,~it cauvV xm nu ?. 4 it .1~ 

~ v zedvvn-~ 

,-9z4= cui /~ ~~m vadvcvz- c-o-A on .1/L /4~?-a 

~ :,,n, r.rum övelMW c-m a,,t,t ,_¼d'nzc-n g~k,,n,. /2~df &V~~ J 
/' -?r r c r :/ / · CP /U7 /' / 

&;?ta fc-t't'on dfez, o:Zvt'0za '- --Y ooh ,_/ a,,,rnae,f ,_/ a,nza&tckJc-n cwn vdo?ta 

~ ~t'eta f?d_ oo-A:vd ✓uot'om0n dituy~.~~~,~ 
,Jl!ciud/~ oa,r~ rnen t'i~zk UaabJ :Jd a,,t,t ,~,;nc,n, 

fof ~ &J?za ~ CM??/,,,{~ ot'o,ta ~ O(Y;<{!:;J;m,ae/ ~ 
co 

vdo?ia-~- ~Monz, va-itt'6?v/~ ä,z, u~ tmne /ui 
c¼r.ruauf'?~ä,,ld oa .1'/J¼tt»zc,n, va-za ~~ d.f~ a a 

nzed on .d''t'&n ,ji!Cda C?'t;;f!'u:',i,.aoa- ah,,aoa.,m,nzc?. 

~ ?vd r~dwi~z-na ~ ~d~ va-ut' ahtf& 
UaabJ n«- av Vb~ :/4~ fo~hza ~/"~tYn- xich/n-~ 
nu ~ r.rw-n- ~ldc-rn- ~/ZC? ät- ?. vctu6,t ~ ,t/46 /2k-// .1'~ 
~mc-n ~z, ed dz- .. ~dn cht'o dh&,:Jc-.m nwllf:o/jd'utff' 

,-.½maec/// .9&;46d;, 5 o oo.,{ .. ?Vn-chz- -'t'b~n.- 4-a/'.~.r~kv-n

~tffa ~ ?·ohza ~~e,,-n- :Jc-.'m, ;(an~~ ~;:,,t ~~ fa 
oa,,m,.rna :Jda ::Jo?n, ~nc,n, k u,~tffa ~;;n,,ma-wn O(Y/t'l,~ ?. 

&J?ia-~,Ji!nachn ä,n,na, et't' dz, vcu~z-~~ ~~en 

67 



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 55-75.

68 

~~,n a0n väo.?za ~~ .:),~~za c¼=/ e,nr 

:Jcw'n. ~rno-n &wf'~ ~«'-?n ~&,&n, 1,· ?~iehn J Y~ 
a0n ~du I X?n cä wnd,t ~ ro.czak~~d. ~ 
~ ä-t ~ daai J ~ ~/~?-t?U'? c-d? ·dih afi,.;y/7Ud va,Z,Z 

J~a0n~ ~~~u:d~. 

4u= ~~ na~/«d,<"'H ~~awn ~~ 
~dfl' ~~ uef~ .{Wai/4/n d/~ aY~'P'/Za. ~~ 
~~~·~ ~=~~/h 
c:>~✓~ ~/M'V?UU~j''~~~c#~ 

d~~~,1-

~~ 
~~~~ve:aY~ 

2C ~hnu ??Udt'uzapdtd 

._,U' %df?u/ 

21' d}Pa'ryn/a?,/ 

di!' ~4i0dn 
22 ~ , ~ · ~tä ~t 

K5' 5:E.~/r' 
2~ L~c-~ 

7 

7 

1' .J' 

1' .f 



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 55-75.

hade sammanhängande marker, låt vara att 
gränsen på kartan fick formen av en sick
sack-linje. Att markerna inte låg uppsplittra
de (bortsett från mossen Råsmekärr) var 
an tagligen också en anledning till att del
ningen sedan kom att bli beständig. Faktum 
är att den gränslinje mellan de båda gårdar
na som jag kommer ihåg från min barndom 
på 1940-talet var exakt den som man kom 
Ö\·erens om sommaren 1804. Det är ett gott 
be tyg åt förrättningen och förarbetet. 

De t fanns också en annan omständighet 
so m måste ha förenklat. De båda ägarna 
·ände vid det här laget sin gård, både mar
·er, tomt och hus. De hade ägt och brukat 

gården i två delar sedan 1796. Det måste ha 
betytt att de gjort sämjodelningar mellan sig 
efte r vad de tyckt vara rimligt. En del hade 
de uppenbarligen låtit vara odelat men på 
de t hela taget fanns det 1804 i praktiken 
redan en uppdelning av gården i två delar. 

Att förrättningen tycks ha gått smärtfritt 
hänger också samman med att Samuel Sam
uelsson och Salomon Eriksson av allt att 
döma på förhand hade gjort upp om vem 
som skulle ha vad. Eller mera precist, vilken 
a\· de två lotterna som skulle tillhöra vem. 
\ 'isserligen kan formuleringen i protokollet 
- "Slutligen, då frågan uppkom vad var och 
en skulle tillhöra ... " - antyda att uppdel
n ingen skedde förutsättningslöst, kanske till 
och med med lottens hjälp. Det är emeller
tid inte troligt. Ordvalet i protokollet var 
snarare en standardformulering. Det är 
mera sannolikt att de båda ägarna i god tid 
fö re förrättningen sinsemellan hade disku
te rat frågan och kommit överens. 

Vad gäller delningen av utmarken, i prak
tiken skogsmarken i protokollet kallad Sto
ra Kohagen, tycks den ha gått geschwint. 
.\Ian la på 12 tunnland till den sk östra lot
ten (Salomon Erikssons) som kompensa
tion för sämre mark, vilket väl i och för sig 
kan ha varit motiverat, och drog därefter 
upp en gränslinje mellan de båda fastig
he terna. Men man får intrycket att delning
en av utmarken gjordes med ett flyktigt 
penndrag långt från den noggrannhet med 
\i lken tex ängen fördelades. Det var sanno
likt bara ett uttryck för att båda parter tyck-

te att utmarkens ekonomiska värde var 
ringa. I dessa trakter förekom knappast kol
milor, tjärdalar och liknande skogsbaserad 
produktion. Det kan ha påverkat. 

Mangårdsbyggnaden 
Man kan spekulera i att valet av mangårds
byggnad var en svår nöt att knäcka. Det var 
med säkerhet en väsentlig skillnad i utseen
de och kvalitet mellan gårdens huvudman
gårdsbyggnad, den som Samuel Rudin hade 
gjort så ståndsmässig under 1780-talet, och 
den andra mangårdsbyggnaden (som för 
övrigt med stor sannolikhet är den flygel
byggnad som fortfarande finns kvar som 
arrendatorsbostad). Den lösning som man 
kom fram till var att Salomon Eriksson med 
familj skulle få "Gula huset" som mangårds
byggnad mot att han betalade en "lösen
summa" på lite över 100 rdl specie. Det var 
inte ett särskilt stort belopp. Vid den här 
tiden fick man runt 20 tunnor råg för 100 
rdl specie. Omräknat till dagens priser kan 
det ha motsvarat runt 10 000 kr. 

Det är svårt att föreställa sig att det fanns 
någon väsentlig fråga om gårdens delning 
öppen och olöst efter storskiftet. Det tycks 
som om Samuel Samuelsson och Salomon 
Eriksson ansträngt sig att åstadkomma en 
tabula rasa, ett rent bord inför framtiden. 

Protokollet med karta fastställdes av Kin
da häradsrätt vid hösttinget 1804. Groveda 
var nu också i laga mening två gårdar. 

Grovedas bebyggelse 1804 
Tack vare storskiftet vet vi en del om Grove
das bebyggelse 1804. Den karta som utarbe
tades i samband med skiftet märker ut vilka 
hus som då fanns på gården. Det finns bris
ter i den informationen men den ger tydligt 
besked om antalet hus och deras relativa 
läge och storlek. Stora byggningen ("Gula 
huset"), Västra flygelbyggnaden och Östra 
flygelbyggnaden är dessutom som vi har sett 
specifikt omnämnda i protokollet. Bebyg
gelsen enligt storskifteskartan är skisserad i 
Figur 3. 

Funktionerna hos de olika ekonomibygg
naderna på skissen är okända men vi bör 
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Kartan från storskiftet 1804. Tillsammans med protokollet f år man en god bild av det praktiska resultatet av 
delningen mellan de båda ägarna. Ena halvan av åkern låg norr om gården - Norra Gärdet - och den andra 
halvan söder om - Södra Gärdet De gränser sorn fastställdes genorn storskiftet korn att bli bestående. Så sent sorn 
under 1940-talet, innan de båda gårdarna återigen slogs samrnan, gällde 1804 års gränse1: 
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kunna utgå från att den långa längan inne
håller loge och fähus. Fähuset var platsen 
för kor och andra nötkreatur. Hästar och 
oxar fanns i stallet. Det behöver inte ha va
rit så från början men efter en tid skedde 
säkert en uppdelning i två fähus. Mest san
nolikt är att Salomon Eriksson då fick sitt 
fähus i den östra änden av den långa bygg
naden och Samuel Samuelsson i den västra. 
Däremellan låg förmodligen den gemen
samma logen. Den modellen är känd från 
andra gårdar. Dessutom vet vi att så såg upp
delningen mellan de båda gårdarna ut någ
ra decennier senare, i slutet av 1800-talet. 

De ospecificerade husen på gårdsplanen 
innehåller troligtvis förvaringslokaler av oli
ka slag, exempelvis sädesmagasin. Det skul
le stämma med vad vi vet var vanligt vid den 
här tiden. Det lite större huset mitt emot 
"Stora byggningen" kan vara en stallbygg
nad. Det var i va1je fall dess funktion i slutet 
av 1800-talet då en byggnad på den platsen 
fortfarande fanns kvar. 

Mangård och f ägård 
Grovedas bebyggelse 1804 var inte på något 
sätt unik. Det var av allt att döma vanligt i 
den här delen av landet att ensamgårdar, 
och det kunde man i praktiken fortfarande 
kalla Groveda, byggdes så att det bildades 
dels en mangård omsluten av boningshuset 
(-en) och andra byggnader som i första 
hand hade med gårdens hushåll att göra, 
dels en fägård bestående av de hus som kräv
des för djurhållningen. Skiljelinjen mellan 
de två utgjordes av en eller flera byggnader 
eller ett staket. 103 På samma sätt kunde fä
gården bildas av ett antal hus glest placera
de i rektangelform. Fägården på Groveda 
var som vi kan se snarare en ladugårdsplan. 
Vi vet för övrigt att "landsvägen" förbi går
den gick rakt över ladugårdsplan parallellt 
med den långa log- och fähusbyggnaden. 

Skiftesrörelsens fortsättning 
Grovedas storskifte var, det förstår vi, inget 
skifte i egentlig mening, snarare en delning 
under myndighetsuppsikt. De flesta "rikti
ga" storskiftena hade genomförts år 1804. 
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Figur 3. Grovedas bebyggelse 1804. 
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Källa: Storskifteskartan från 1804. 

Under några decennier hade dessutom dis
kussionen om enskifte förts. Med enskifte 
menades att all mark tillhörande en gård 
skulle ligga i ett skifte. Det var Rutger Mac
lean på Svaneholms gods i Skåne som gjorde 
enskiftet känt i vida kretsar. Han enskiftade 
det egna godset radikalt under 1 780-talet. 
Eller som Eli F Heckscher så talande sam
manfattar det: "Han lät kartlägga hela om
rådet och styckade det sedan i 73 gårdar a 
40 tunnland per styck, med jorden i kvadra
ter och byggnaderna i mitten, särskilda träd
gårdar, raka vägar osv - ett så vackert uttryck 
för upplysningstidens rationalistiska åskåd
ning som gärna möjligt ... "104 
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Lite senare, 1807, introducerades enskif
tet i modifierad form som förordning för 
hela det svenska jordbrukarsamhället, Da
larna och Norrlandslänen undantagna. 

Det är lätt att förstå att enskiftet kom att 
få ett högst måttligt genomslag. Det lämpa
de sig egentligen bara för den mest extrema 
slättbygden där så gott som all jord var åker
mark - om ens då. Som en följd av svårig
heterna att genomföra enskiften i stora de
lar av landet fastställde regeringen 1827 en 
stadga om ett modifierat enskifte, det s k 
laga skiftet. 105 

Laga skiftet har karaktäriserats som ett 
mellanting mellan storskifte och enskifte. 
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Det var det i den meningen att laga skiftet 
var mera genomgripande än storskiftet men 
mindre radikalt än enskiftet. Den stora skill
naden visavi storskiftet var att det laga skiftet 
också innebar att den gamla bybebyggelsen 
slogs sönder. Vissa gårdar skulle flyttas ut 
från byn och både mangårdsbyggnad och 
andra hus skulle byggas nya eller i varje fall 
byggas upp på nytt. En stor del av dagens 
jordbrukslandskap med utspridda gårdar 
och få byar är just det konkreta uttrycket för 
vad det laga skiftet åstadkom under några 
decennier från 1830-talet och framåt. 

Skiftesrörelsen fick två viktiga ekonomis
ka konsekvenser. Den första var att spann
målsproduktionen ökade. Det är inte svårt 
att förstå att större skiften på gårdarna var 
väsen tligt för att höja jordbrukets produk
tionsförmåga i termer av ökad avkastning. 
Detta i synnerhet eftersom vi vet att det steg 
för steg, särskilt under 1800-talet, introduce
rades moderna redskap i jordbruket mer 
anpassade till stora skiften än till små tegar. 
Till det kom att nyodlingen på många håll 
intensifierades med det laga skiftet. 

Ett tydligare ägande 
Den andra var ett tydligare ägande av jor
den. Det var, menar j ag, ganska säkert den 
verkligt djupgående konsekvensen. Att jord 
blev en tillgång i ekonomisk mening var det 
som kom att bädda för den ökade produkti
vitet i det svenskajordbruket som började 
bli synlig efter 1830. J ord kom att ägas av 
någon som hade full rätt inte bara till dess 
avkastning utan också att "överföra" denna 
rätt till någon annan. Det fick bl a till följd, 
som vi utförligt har diskuterat, att den pro
duktionsordning som det gamla bysamhäl
let stod för steg för steg slogs sönder med 
säkerligen stora produktivitetsvinster som 
följd. 

Det är tankeväckande att effektivitetsmå
let var det som det talades högt om både 
bland den tidens idedebattörer och politi
ker. När Jacob Faggot lanserade storskiftes
iden i mitten av 1700-talet var det " ... ge
nom förbättrad jordkultur och förbättrade 
brukningsmetoder, realiserbara efter en ra
tionell och enhetlig arrondering av jorden" 

som ökad spannmålsproduktion i landet 
skulle uppnås. 

Att det inte talades särskilt mycket om att 
bysamhället kanske inte var en särskilt ratio
nell produktionsorganisation eftersom be
slutsordningen var tungrodd, stora arealer 
av marken låg som allmänningar och rå
gångarna mellan byarna och gårdarna många 
gånger var otydliga och tvistiga,ja det är av 
fl era anledningar fullt begripligt. Dels där
för att denna ordning var så djupt rotad i 
människors medvetande att den bara därför 
inte ifrågasattes. 

Dels därför att man ännu inte, i varje fall 
inte före mitten av 1700-talet, hade klart för 
sig att det faktiskt var ett mindre effektivt 
produktionssätt. Det är inte så märkligt. 
Man får inte glömma bort att bysamhället 
trots sina brister i vissa viktiga avseenden var 
en effektiv organisation givet det odlingssys
tem som fanns. Det gällde exempelvis det 
ständigt återkommande, och mycket resurs
krävande , hägnadsarbetet som av allt att 
döma sköttes mest effektivt när bönderna i 
ett byalag samarbetade.106 

Dels, och förmodligen viktigast, därför att 
det odlingssätt som dominerade i Sverige, 
en-, två- och tresädet, inte i sig vid den här 
tiden krävde en omläggning. Det var i prak
tiken först långt in på 1800-talet som det nya 
odlingssättet, växelbruket, kom att bli do
minerande. 

Målet ökad produktivitet 
Man kan med den vetskapen fråga sig varför 
tegskiftessystemet ansågs nödvändigt att 
ändra vid 1700-talets mitt. Forskarna har 
visat (bl a genom att studera gamla lan tmä
terikartor) hur det kom sig. Nyodlingen, 
som steg för steg hade pågått sedan 1500-
talet, hade då storskiftet aktualiserades i 
mitten av 1700-talet kommit till en kritisk 
punkt. Praktiskt taget all tillgänglig jord 
inom det rådande odlingssystemet var då odlad 
till åker. Det innebar att gärdena, särskilt på 
slättbygden, nära nog helt låg under plog. 
Och gärdesängen hade i de delar som var 
användbara som åker tagits i anspråk. Till 
och med odalängen hade naggats i kanten 
av den expanderande åkern. De traditionel-
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la utvecklingsmöjligheterna till produk
tionsökning i form av nyodling var till synes 
uttömda, återigen givet det odlingssystem 
som då gällde, i första hand en-, två- eller 
tresäde. 

Anledningen till att man kunde tala om 
att nyodlingen nått en kritisk punkt var att 
"den delikata balansen" i jordbrukssystemet 
måste kunna upprätthållas. Höproduktion
en på ängen måste bli så stor att djuren kun
de få foder, så att i nästa steg åkern kunde få 
tillräckligt med gödsel. Bröts den balansen 
hotades hela befolkningens försörjning. Det 
var enligt forskarna bakgrunden till att stor
skiftet kom att aktualiseras. "Storskiftet skul
le ersätta den via nyodling fullt utnyttjade 
möjligheten till produktionsökning med en 
produktivitetsökning, realiserbar på storskif
tade ägor", som Birgitta Olai uttrycker sa
ken. io7 

Det visade sig så småningom vara en po
litik som inte löste problemet, bara gjorde 
det mindre akut. Nyodlingen i Sverige fort
satte trots storskiftesreformens genomslag 
under andra halvan av 1700-talet. Det var 
nödvändigt för att klara av att ge mat åt den 
växande befolkningen. Under 1800-talet 
intensifierades uppodlingen av ängen till 
åker. 

Vad vet vi om nyodlingen på 
Groveda? 
Vad vet vi om nyodlingen på Grovedas mar
ker under den här perioden? Ja, vi vet att 
åkerarealen 1786 var 22 tunnland och att 
den under de knappa två decennierna fram 
till storskiftet 1804 hade vuxit marginellt. 
De båda gårdarna hade då tillsammans 25 
tunnland åker. Den stora ökningen kom 
under 1800-talet. I en värdering av gården 
som gjordes ungefär 60 å r senare, 1862, 
anges åkerarealen till " ... åtminstone 40 
tunnland". Åkerarealen hade med andra 
ord ökat med minst 60% mellan 1804 och 
1862. 

Den utökning av åkerarealen som gjordes 
mellan 1786 och 1804, från 22 till 25 tunn
land, kan vi exakt plats bestämma med hjälp 
av de kartor som finns för rågångsförrätt-
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ningen respektive storskiftet. Dels gjordes 
Västra respektive Östra gärdet enligt 1786 
års karta någo t större, dels kom ett antal 
åkertegar att nyodlas längst västerut på går
den, i omedelbar närhet av "s tora lands
vägen" och sjön Järnlunden. 

Var nyodlingen mellan 1804 och 1862 
skedde vet vi också en del om. På den ena 
gården (familjen Samuelssons) omvandla
des framförallt stora delar av gårdens slåtter
äng (Storängen) till åker. Det innebar i 
praktiken att åkertegarna nere vid lands
vägen, de som nyodlades mellan 1786 och 
1804, tillsammans med nyodlingarna på 
ängsmarken bildade ett sammanhängande 
parti åker så gott som hela vägen upp till 
gården. På den andra gården (familjen Eriks
sons) omvandlades också en del av dess slåt
teräng (Målängen) till åker men , relativt 
sett, en väsentligt mindre andel. Dessutom 
kom de åkerlyckor som tillhört Kulla och 
Soldattorpet att införlivas med "huvudgård
ens" åkerareal. Också här bildades ett sam
manhängande band av åkermark från Väs
terängen vid norra gränsen upp till gården. 

Vi vet inte med säkerhet när detta arbete 
gjordes . Det mest sannolika är att merpar
ten av nyodlingen kom till efter 1820. Argu
mentet är att det i dessa trakter var först 
ganska långt in på 1800-talet som man bör
jade odla vallväxter och annat foder för kre
aturen på åkermark. Det är svårt att se hur 
man på Groveda skulle ha klarat av a tt nag
ga en så stor del av den bästa ängsmarken i 
kanten utan att bryta det tresädesbruk som 
av allt att döma rådde, förutsättningen för 
en mer omfattande vallväxtodling på åker
mark. Det talar således för att nyodlingen 
kom sent under perioden. 

Nyodlingens kulmen 
Hur passar storleken på denna nyodling på 
Grovedagårdarna in i ett större samman
hang? Var en 60-procentig ökning av area
len mellan 1804-62 i linje med vad som gäll
de mera allmänt i Sverige under dessa år? 
Enligt David Hannerbergs beräkningar öka
de den svenska åkerarealen från ca 1,5 milj. 
hektar ti ll 2,6 miljoner hektar mellan 1800 
och 1850. 108 Det är en ökning på något över 
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70%, alltså i nivå med den som gällde för de 
båda Grovedagårdarna. 

Det historikerna har visat är att tyngd
punkten i 1700- och 1800-talens samlade 
nyodling ligger på 1800-talet och mera pre
cist på perioden 1820-80. Enligt Juhlin
Dannfelt var nyodlingen som störst under 
1870-talet. Då ökade som ett genomsnitt 
åkerarealen å rligen med 37 000 hektar. 109 

Det var kulmen på en mer än femtioårig våg 
av intensiva nyodlingar över landet, påskyn
dade och underlättade av alla de laga skif
ten som parallellt genomfördes. Efter 1880 
sjönk nyodlingstakten avsevärt. 

Färre djur kunde födas 
Den omfattande nyodlingen - sett över e n 
hundraårsperiod räknat från 1750 anses 
åkerarealen i Sverige ha fördubblats - ledde 
till att "de n d elikata balansen" blev allt svå
rare att vidmakthålla . Beviset är att antale t 
djur i det svenska bondejordbruket sjönk 
mer eller mindre kontinue rligt under sam
ma tid. Antalet djur på en typisk fjärdedels
mantals bondgård i Skaraborgs län sjönk 
med ca 25 % under pe rioden 1750-1850.110 

Antalet djur per person minskade ännu 
kraftigare eftersom befolkningen hela tiden 
ökade. Såt ex sjönk antalet kor per person 
från index 100 1750 till index 62 1855. Det 
är inte så långt från en halvering. I1I Det 
finns ingen anledning tro att förhållandena 
i Skaraborg var särpräglade. Det är h ögst 
sannolikt att den svenska kreatursstocken i 
antal djur sjönk under denna hundraå rs
period. De t är så gott som h elt säkert att den 
gjorde de t om d en räknas per capita. 

En av anledningarna var att nyodlingen 
tog så mycket i anspråk av ängen och av 
andra marker som kunde ge foder att det 
var svårt elle r omöjligt att hålla så många 
djur som man tidigare gjort. Det i sin tur gav 
mindre gödsel som rimligen verkade åte r
h ållande på spannm ålsproduktionens till
växt per arealenhet. Att det inte har kunnat 
registreras någon produktivitetsökning i 
den svenska spannmålsproduktionen under 
perioden 1750-1 830 blir med den här ktm
skapen mer begripligt. 

Steg för steg närmade sig den punkt där 
en-, två- och tresädessystemen in te skulle 
kunna upprätthållas. Det gamla odlingssys
teme t m åste ersättas med ett nytt. Det kom 
också att ske. Det årliga höet frå n odaläng
e n e rsattes med vallväxte r odlade på åker
jord. Det var inte ett omedelbart skifte. Pro
cessen pågick under lång tid. Och de regio
nala skillnaderna var stora. Men ängen hade 
steg för steg plöjts till åker och delar av ut
marke n hade odlats upp och tillsammans 
bäddades för byte till det odlingssystem vi 
kallar växel bruk. Med växelbruk menas då 
att de odlade grödorna på arealen, det kan 
vara råg, vallväxter, havre, potatis och rot
frukter, får växla på ett och samma skifte i 
en genomtänkt cirkulation som kan omfat
ta många år. 

Vi är framme vid 1800-talets mitt då växel
bruk i denna mening bö1jar införas också i 
bondejordbruket. I södra Östergötland sked
de övergången, som sagt, till och med sena
re än så. 
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KAPITEL 5 

Om det tidiga 1800-talets torp, backstugor 
och arbetskraft 

Det är befolkningstillväxten som i grunden 
styr utbudet av arbetskraft. Blir vi flera män
niskor genom att gapet mellan födelse- och 
dödstalen vidgas ett visst år,ja då kommer 
efter ett par decennier flera människor att 
vilja ha ett arbete. Det vi vet är att i början av 
1800-talet ökade födelseöverskottet. Inte 
under seklets första decennium men efter 
1815. Dödstalet minskade, framförallt mins
kade barnadödligheten, samtidigt som födel
setalet låg relativt stilla. Effekten blev stark. 
Den årliga fo lkökningen kom efter 1820 att 
ligga i storleksordningen en procent. Tak
ten i folkökningen under perioden 1815-30 
var tre gånger så hög som den hade varit 
under århundradets första femton år. Ök
ningssiffrorna efter 1815 var i nivå med de 
perioder under tidigt 1 700-tal då befolk
ningen ökade som mest. Vi vet också att den 
höga befolkningstillväxt som vi fick efter 
1815 på det hela taget höll i sig fram till 
1860. 

Försörjning fanns bara på landsbygden 
Vi hade alltså i Sverige under tidigt 1800-tal 
en snabbt växande befolkning som ganska 
snart skulle ut på arbetsmarknaden. Vilka 
möjlighe ter stod till buds? Ja, i praktiken var 
det bara jordbruket som kunde erbjuda en 
försörjning. Industri och hantverk var inte 
utan betydelse men någon expansion hade 
ännu inte kommit i gång. Under 1800-talets 
första femtio år ökade industri och hantverk 
sin andel av BNP räknat i fasta prise r med 

bara tre procentenheter (till 26% omkring 
1850). 11 2 

Det var på landsbygden försörjningen 
fanns. Överhuvudtaget växte inte den svens
ka stadsbefolkningen. Mellan 1780 och 1840 
pendlade städernas befolkning kring strax 
under 10% av totalbefolkningen - och utan 
någon stigande trend. 11 3 Intressant nog gick 
Stockholm under den här perioden kräft
gång relativt andra städer. År 1800 bodde en 
tredjedel av Sveriges stadsbefolkning i hu
vudstaden. 1850 hade andelen sjunkit till en 
fjärdedel. 

Till detta kan läggas att någon utvandring 
att tala om inte förekom före 1850. Vi hade 
alltså efter 1815 ett läge där en växande ar
betsför befolkning i allt väsentligt måste få 
sin utkomst av jordbruk och dess binäringar. 

Till förutsättningarna hör en annan iakt
tagelse: Antalet bönder ökade inte. Vi vet att 
under hela första hälften av 1800-talet var 
antalet bönder i Sverige på det hela taget 
konstant (lite över 200 000 personer). Det 
innebar att för i stort sett alla ungdomar, 
utom för de äldsta bondsönerna och bond
döttrar utan bröder, var i praktiken dörren 
till en egen gård stängd. Det innebar up
penbarligen också att hemmansklyvningar 
inte var en metod som kom att användas 
under 1800-talet, i varje fall inte i sådan ut
sträckning att det påverkade hur antalet 
bönder utvecklades. 11 4 Konsekvensen blev 
att landsbygden måste ta hand om försörj 
ningen för en växande befolkning på någo t 
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annat sätt än genom att nya m antalssatta 
gårdar bildades . 

De t kom också att ske. De t konkre ta ut
trycket var den snabba tillväxte n av antalet 
torp och backstugor. Med torp me nas då e tt 
litet jordbruk beläget på ofri grund, alltså på 
mark som tillhör e n större gård. Torparen 
får odla upp sin mark, så och skörda och 
föda egna djur i d en omfattning som torpet 
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kan bära och han själv klarar av. Han är sin 
egen i allt utomjordägandet. Motprestatio
nen är ett arrende, för det m esta i form av 
dagsverke p å d en gård på vars m arker tor
p et ligger. 

Backstugor låg också på annans mark, på 
jord plättar utan särskilt värde, inte så sällan 
nära en allmä n väg. Den avdelade marken 
var inte mycket större än vad som fordrades 
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för huset och en jordkällare. Backstugor var 
inte tänkta för jordbruk och för djurhåll
ning. En viss hyra skulle betalas till bonden 
på vars mark stugan låg (om den nu inte låg 
på allmänning vilket inte var ovanligt). Det 
gjordes som regel genom att man ställde 
upp och arbetade när det behövdes, tex i 
skördetider. 

Backstugufolket embryo till "arbetaren" 
Backstugans människor var således beroen
de av tillfällighetsjobb. Det var också torpa
ren men i mindre grad. På sitt sätt var den 
arbetsföra befolkningen i backstugorna ett 
embryo till "arbetaren", till den fria arbets
kraften. Det är symptomatiskt att senare i 
det här skeendet, efter 1860, kom just back
stugusittaren att bli en viktig arbetskrafts
resurs för det svenska jordbruket. 115 Det gäll
de knappast under 1800-talets första decen
nier. Då var backstugans innebyggare ofta 
äldre, sjuka och människor i samhällets ut
kant utan arbete, kort sagt de allra fattigas
te. Det var också då som backstugans fo lk 
fick sitt dåliga rykte. En kronofogde skrev så 
sent som 1853: "Dessa [backstugorna] ut
göra öfwerallt en werklig landsplåga. De bi
draga intet till landets productivitet: dess 
innewånare utgöra ett slags bofaste tiggare , 
en besuten pöbel , hos hwilken landstrykare 
och brottslingar oftast finna fristad och del
tagande. "116 

Man kan följa den h är utvecklingen av 
fler torp och backstugor på det lokala pla
net. En del av Tjärstad, socknens västra del 
( där Groveda inte ligger), Västerskog, har 
specialstuderats när det gäller torp- och 
backstugebebyggelsen under 1800-talet. 117 

Under de första decennierna som vi nu dis
kuterar nybildades torp i hög takt. Lite 
knappt 60 torp tillkom på Västerskog under 
de fyra första d ecennierna. Antalet nytill
komna torp mer än halverades för perioden 
1840-80. För backstugorna gällde en om
vänd ordning, fl est stugor byggdes i slutet av 
perioden. Det finns skäl att tro att bilden var 
densamma i hela lande t, i va1je fall i de de
lar där torpsättning var vanligt. Östergöt
land var för övrigt det torptätaste länet i lan
det. 

Torp, backstugor och andra 
småhus på Groveda 
Torpet Kulla låg vid Grovedas norra gräns. 
Enligt rågångshandlingarna från 1786 var 
det knäröse som fortfarande går att återfin
na i åkern utanför Västerängen placerat vid, 
som det he tte, "Kulla ladugårdsknut". Den 
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Den kopparskylt sorn står placerad rnitt i grunden av den garnla torp-ruinen Svensbo. Tankeväckande nog ligger 
platsen idag rnitt inne i ett högt beläget skogsparti. Utan skylten skulle en passerande utan kunskap orn vad sorn en 
gång legat där ingenting rnä1J;t och ingenting.förstått. 

åkermark som hörde till Kulla låg i omedel
bar anslutning till torpet förutom ett stycke 
mossmark ute på Råsmekärr. 

Kulla nämns i mantalslängderna i mitten 
av 1780-talet. Det mest troliga är att det då 
under lång tid redan hade varit bebyggt och 
bebott. Men någon gång efter 1786 för
svann Kulla som torp . It ex mantalslängden 
för 1793 nämns inte Kulla. En förklaring 
kan vara utgången av rågångsförrättningen 
1786. En del av den jord som tidigare till
hört Kulla kom ju att hamna på "fel" sida 
om gränsen. Det kan ha varit orsaken till att 
torpet avvecklades. 

Bara 200- 300 meter från Kulla låg Soldat
torpet. Den enda handling som innehåller 
namnet Soldattorpet är protokollet från 
rågångsförrättningen 1 786. Också på kartan 
från detta tillfälle är soldattorpet tydligt 
markerat. Vi vet ingenting om när det anla-
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des. Men soldattorp som företee lse hade 
funnits sedan sent 1600-tal. Det vi vet är att 
rotens boställe någon gång mellan 1786 och 
1800 flyttades från denna plats till det ställe 
på Groveda som hette Krogen. I samband 
med det avvecklades torpet och marken 
brukades i fortsättningen av Groveda. I stor
skiftesprotokollet inklusive kartan från 1804 
finns inga reminiscenser av vare sig Kulla 
eller Soldattorpet. 

Tillsammans med torpet Kulla är Krogen 
den äldsta beteckningen på ett småställe 
under "Grofveda" i mantalsprotokoll och 
husförhörslängder. Krogen låg vid lands
vägen vid Järnlunden i andra änden av går
dens marker, nästan ett par kilometer från 
Kulla och Soldattorpet. Enligt äldre kartor 
fanns det åtminstone två byggnader, en på 
vardera sidan av landsvägen, som hörde till 
torpet. Namnet kan antyda att Krogen un-
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der någon period haft utskänkning till för
bipasserande resenärer. Beteckningen Kro
gen försvinner ur protokollen under 1800-
talets första å r. Det ersätts då med namnet 
Lundsbo (som fortfarande är namnet på det 
småhus, i dag fritidshus , som ligger på sam
ma plats som Krogen en gång gjorde). 11 8 

Lundsbo blev det nya soldattorpet för roten. 
Under hela 1800-talet bodde en "lifgrenad
jär" och hans familj på Lundsbo. 

Målhagen är ett "boställe" på Grovedas 
marker som fortfarande finns kvar ( och som 
också under flera decennier varit fritidshus) 
med torpstuga och en liten , gammal ladu
gård. Målhagen var i slutet av 1700-talet ett 
betesängsområde vid gårdens norra gräns 
(kallad "Måhlarehagen" i mantalslängden 
för år 1790). Vi vet att det 1790 fanns en stu
ga i "Måhlarehagen". Detta var av allt a tt 
döma en backstuga i strikt mening. I stugan 
bodde under he la första hälften av 1800-
talet människor under, såvitt man kan bedö
ma, mycke t knappa förhållanden. Det var 
enligt husförhörslängderna inga unga famil
jer utan som regel äldre par eller ensamstå
ende yngre. Ofta återkommer anteckningar 
av typen "fått fattighjälp". Det gäller t ex i 
början av 1820-talet då det i ett sk tillhus till 
Målhagen bor en fyrtioårig änka med två 
barn. 

Det är först långt senare, i slutet av 1850-
talet, som vi kan se ett skifte i boendemönst
re t. Då är en ung "statkarl" med hustru och 
ett barn skrivna på Målhagen. Det mönstret 
blev sedan bestående . Fram till mitten av 
1900-talet har det framförallt varit hantver
kare av olika slag som bott i Målhagen. Sko
makare, målare, murare, åkare etc. Någon 
gång efte r 1860 fick också Målhagen torp
karaktär i den meningen att ett stycke åker
mark fick brukas av den som bodde på stäl
let. Det är troligt att den byggnad som i dag 
är "torpet" Målhagen är uppförd någon 
gång i mitten av 1800-talet. 

Svensbo är ytterligare ett Grovedasmåställe. 
Dess historia faller väl in i den utveckling 
som jagjust har beskrivit där folkökning och 
fa ttigdom tvingade fram bosättningar som 
inte hade n ågon realistisk möjlighet att 
överleva. 

Första gången namnet Svensbo dyker 
upp är i husförhörslängderna för åren 
1816-21 då det talas om "Nybygge t Svens
bo" med tre inbyggare - Sven Zachrisson 
(född 1768) , hans hustru Maja och en Erik 
Persson (född 1808) , möjligen Majas son. 
Eftersom man kan se att Sven Zachrisson 
flyttat till nybygget från "Måhlhagenstugan" 
kan man ana sig till att han redan där har 
haft svårigheter (varför skulle han annars 
flytta till ett uppenbart sämre läge i obruten 
mark?) och därför fått den här möjligheten 
till ett nybygge på Grovedas mark. 

Den sista notering som finns om Svensbo 
är i husförhörslängderna för 1841-45 där 
det anges att Sven Zachrisson blivit flyttad 
till fattigstugan 1844. I anslutning till hans 
namn står under särskilda anteckningar -
"utfattige", "tigger". Det döljer sig med all 
säkerhet en dramatisk familjehistoria i dessa 
25 år då Sven Zachrisson försökte odla upp 
en karg mark i utskogen till Groveda. 

Idag kan bara resterna av torpet skönjas i 
form av en husgrund i skogen nära Grove
das gräns till Skeda. Vid husgrunden har 
ortens hembygdsförening satt upp en kop
parplatta med inskriptionen: "Svensbo, 
Sven Zachrisson, 1820-44". 

Ungefär samtidigt som Svensbo grunda
des dyker ett nytt namn - Aspelund- upp i 
husförhörslängderna under "Grofveda egor". 
Det omnämns första gången i protokollet 
för 1820-25. Aspelund var en backstuga helt 
enligt definitionen , ett hus på en liten tomt 
på för jordbruk oanvändbar mark och nära 
väg ( det är det första huset på vänster hand 
vid vägen upp till Groveda). En ung familj 
med två små barn flyttade in . Det kan vid 
den här tiden knappast ha varit ett särskilt 
attraktivt boende. Från 1833 och tjugofem 
år framåt stod Aspelund öde. Det var först i 
slutet av 1850-talet som "Snick. Gust. Georg 
Jackobsson Blomquist" med hustru och tre 
barn flyttade in i huset (eller kanske byggde 
han om eller byggde nytt). Familjen skulle 
komma att bo kvar under mycket lång tid. 11 9 

Grovedas "befolkningsutveckling" 
Det finns ett förhållandevis tydligt mönster 
när det gäller "befolkningsutvecklingen" på 
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Groved a under perioden 1800- 60. Lägger 
vi ihop alla vuxna arbetsföra, barn och åld
ringar som var mantalsskrivna på Groveda 
med småställen så blir kurvan över antalet 
personer som ett trappsteg vid omkring 
1820. Under de två första decennierna var 
det vid va1je tidpunkt kring 20 personer 
som bodde på gården. Av dessa var förhål
landevis få barn. Från och med 1820-talets 
bö1jan ändrades bilden på kort tid. Framfö
rallt blev det väsentligt många fler barn 
både på gården och i stugorna. Med en viss 
reservation för åren 1845-55 då det tycks ha 
varit en nedgång, bodde det från 1820-talet 
och framåt 35- 40 personer på gården, all t
så inte så långt från dubbelt fler än under de 
två förs ta årtiondena. 

Groveda som mikrokosmos speglar med 
andra ord ganska väl totalbilden. De snabbt 
ökande svenska föde lseöverskotten efter 
1815 syns också i denna värld i smått. 

Fler måste få försörjning 
Vi kan ganska välgrundat uttala oss om hur 
arbetsmarknaden på den svenska landsbyg
den omkring 1830 såg ut när det gäller ut
budet. Det kan delas in i tre olika kategorier. 
En växande mängd unga människor som 
vill e ha e tt arbete som drängar och pigor, 
det innefattade också hemmansägar-söner 
och -döttrar. Därtill kom en likaså växande 
skara torpare. Den tredje kategorin var 
backstugusittarna. O ckså d e ras antal växte 
för va1je år. 

Om vi begränsar oss till den manliga de
len av den arbetsföra befolkningen fanns 
det 1830, enligt Gustaf Utterströms beräk
ningar, 215 000 bönder, 360 000 drängar in
klusive bondsöner, 100 000 torpare och 
55 000 backstugusittare, tillsammans 730 000 
personer. 120 Så definierat hade arbetskraften 
ökat med lite knappt 100 000 personer se
dan 1815. Den snabba ökningstakten fort
satte. Femton år framå t i tiden, 1845, hade 
ytterligare 120 000 män ti llkommit i arbets
kraften. Till det kom ett grovt sett li ka stort 
utbud av kvinnor. Räknat på detta sätt skul
le således uppemot en halv miljon fler män
niskor ha försö1jning 1845 jämfört med 30 
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Asj1elund så som. det idag ser ut. Det urspru.ngliga huset 
var en backstuga placerad som ofta varfallet nära väg 
(vägen upp till Groveda f1asserar just framför huset) 
och fHt mer eller rnindre färjordbruk oanvändbar mark. 

å r tidigare. Till det kom att antalet gamla, 
sjuka och andra icke arbetsföra, inte minst 
antale t barn, också växte. 

Den ekvationen gick in te ihop. 

F attigsverige 
Det var under den här perioden , föga för
vånande, som vi fick ett "Fattigsve rige" . Det 
gällde särskilt e tt par årtionden efter 1830. 
Med "freden , vaccinen och potäterna" har 
man lyckats stegra folkmängden skrev Esaias 
Tegner, biskopen i Växjö, 1833 i en rapport 
om fattigdomen i stiftet. Med "freden" syfta
de han på att Napoleonkrigen som härjat 
Europa i tjugofem å r var slu t. Med "vacci
net" på att man kort efter krigsslutet hade 
bö1jat vaccinera mot smittkoppor och med 
"potäterna" på att potatisen vid elen här ti
den hade utvecklats till en viktig basföda för 
det svenska fo lket, inte minst för dem som 
bodde i torp och backstugor. Och han fort
satte: "Landet överfyll es av backstugor be
bodda av ett släkte, som icke har någon an
nan förmögenhet än sin arbetskraft och om 
denna även kan livnära dem i goda år, då 
arbetsförtjänst ej saknas, så in träffar med 
va1je missväxt för dem ovillkorligen närings
löshet och elände." Torpet Svensbo och fa
miljen Zackrisson och anteckningarna om 
fattigdom i Målhagenstugan som jagjust be
rättat om passar in i d en här bilden. 

Betydde detta att människor svalt? Ja, 
bevisligen gjorde vissa det. Framförallt hade 
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en stor grupp av befolkningen inga buffer
tar för svårare tider - och när vi fick missväx
tår eller andra ekonomiska prövningar kom 
dessa människor ibland i nödläge, det fanns 
inget arbete och därmed ingen mat. Där
emot finns det inget stöd bland historiker 
fö r att svenska folket i gemen inte hade mat 
fö r dagen, inte ens under nödår. 

Sned inkomstfördelning 
Carl:J ohan Gadd har i sin avhandling järn 
och potatis redovisat en intressant studie av 
fö rhållandena i några västgötasocknar un
der perioden 1750-1860. 121 Han visar att 
under hela den här perioden var produktio
nen av livsmedel räknat per capita i stort sett 
konstant. Eftersom befolkningsökningen 
var mycket stor, befolkningen i socknarna 
ökade på dessa hundra år med ca 75 %, 
innebär det givetvis att produktionsökning
en var grovt sett lika stor. Han visar också att 
produktionen omräknat till kalorier per 
person under hela perioden var väsentligt 
över vad en vuxen arbetande människa be
höver för att överleva. Det får inte tolkas så 
att det fanns ett överflöd. Totalproduktio
nen måste räcka till utsäde för nästa års 
skörd och till foder åt djuren. Men också till 
underhåll av byggnader, till att bonden skall 
kunna köpa det som måste köpas, till att han 
skall kunna betala sina skatter och kanske 
också till att han skall kunna lägga lite på 
"kistbotten" (tex låna ut till grannar och 
släkt mot revers vilket var vanligt under den 
här tiden). Ändå visar kaloribalansen att för 
i varje fall de socknar som ingick i studien -
och ganska säkert för Sverige mera allmänt 
- så fanns det under hela hundraårsperio
den mat så att det teoretiskt skulle räcka för 
alla. Att det inte gjorde det i verkligheten, 
förmodligen inte heller i dessa västgötasock
nar, hänger samman med "inkomstfördel
ningen". Vissa människor hade ett överflöd 
och de flesta hade så de klarade sig. Men en 
grupp av befolkningen, och merparten av 
dessa bodde i torp och backstugor, hade det 
verkligt fattigt, det fanns ibland inte mat för 
dagen. Den gruppen ökade av allt att döma 
i snabb takt under särskilt 1830- och 1840-
talen. 

Utvecklingen i Sverige hade sina tydliga 
särdrag men ökad fattigdom på landsbyg
den fanns i många länder - och därtill kom 
i de mera utvecklade delarna av Europa in
dustrisamhällets avigsidor och grova över
trädelser mot arbetarklasserna. Det var na
turligtvis ingen tillfällighet att det kommu
nistiska manifestet skrevs 1848. Fanns revo
lutionära stämningar på landsbygden i 
Sverige? Ja, frågan diskuterades i varje fall. 
"Den tidpunkt är måhända icke så avlägsen 
... då den halvbildade svältande massan re
ser sig, avskakar sina bojor och i revolutio
nernas virvlar krossar penningaristokratins, 
borgarväldets ihåliga, maskstungna bygg
nad!" Så skrev t exjordägararistokraten Carl 
Raab, godsägare från Tjust, 1847 med an
ledning av statarklassens läge i Sverige. 122 

Tjust ligger för övrigt inte så långt från Kin
da. 

Nya möjligheter 
Det är, logiskt nog, under denna tid som vi 
börjar få ett visst "läckage" av arbetskraft 
från landsbygden. Människor ger sig av. En 
del går till fabrikerna och hantverket i stä
der och tätorter. Men det är en rännil. De 
svenska städernas andel av befolkningen 
ökar bara några tiondels procent under 
1840-taletjämfört med föregående decen
nier. Vid utgången av 1840-talet bor kanske 
ytterligare 10 000 personer i svenska städer 
jämfört med vad det hade gjort tio år tidiga
re. Det skall ställas mot att 1850 uppgår be
folkningen på landsbygden till lite över 3 
miljoner personer. 

En annan del av "läckaget" är en begyn
nande utvandring. Mot slutet av 1840-talet 
emigrerar exempelvis en grupp personer 
från södra Östergötland, bl a den i emigra
tionssammanhang kände Peter Cassel. Hans 
entusiastiska brev hem till Sverige skrevs sys
tematiskt av och spreds i stora utgåvor. En 
del publicerades också i Östgöta Correspon
den ten. I ett brev från Cassel infört i tid
ningen den 16 maj 1846 skriver han bl a: 

Lättheten att här förtjäna sin bergning och land/
brukarens rned hwaije år och dag t-illtagande wäl
rnåga öfwergår allt hwad wi kunnat föreställa 
oss ... Här finnas ingenting sådant sorn rang, inga 
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Grefwar, Baroner eller H errar med H erregårdar. 
Den ene är lika god som den andre och lefwer man 
ostördt i åtnjutande af alla sina personliga friheter. 
En Swensk Bonde, uppfostrad under förtryck och 
förtrolig med nöden och behofwet, finner sig här 
liksom uppflyttad till en ny werld.123 

Det är klart att en så övertygande argumen
tering påverkar inte minst unga människor 
utan arbete och framtidsutsikter. Men fort
farande är det ett litet antal individer som 
berörs. Av en total befolkning inom de fyra 
Norra Kinda-socknarna på strax över 5 000 
personer i mitten av 1800-talet utvandrade 
under åren 1848-50, som var den första ut
vandringsvågen, 173 personer. Det var unge
fär den omfattning som gällde också i andra 
tidiga utvandringsbygder. Ett utflöde av den 
storleksordningen ändrade knappast i märk
bar omfattning arbetsmarknaden i ett bre
dare , nationellt perspektiv. Lokalt kan det 
däremot ha gjort skillnad. 

En traktcentrerad arbetsmark
nad 
Arbetsmarknaden var vid denna tid , 1800-
talets mitt, på det hela taget lokal. Den 
begränsades i praktiken till den närmaste 
bygden och regionen. Så sent som vid folk
räkningen år 1860 var av den totala svenska 
befolkningen över 90% födda i samma län 
som de bodde och arbetade i. På landsbyg
den var siffran 95 %.124 

Man kan se på dåtidens arbetsmarknad 
för jordbruket som tre koncentriska mark
nader med arbetsplatsen, gården, i mitten. 
Den första var gården själv. Behövde bon
den tillfällig hjälp bodde kanske en torpare 
eller backstugusittare på gårdens mark. 

Den andra marknaden, den som helt do
minerade, var det närmaste området, trak
ten. På en bondgård som Groveda fanns, 
förutom bonden och hans familj, ett par 
drängar och pigor. De var anställda på års
basis och på hösten , i samband med den sk 
latveckan, hade de möjlighet att söka sig 
bort. De som gjorde det fann sina nya arbe
ten inom ett relativt begränsat geografiskt 
område. Skulle man studera hur denna lo
kala arbetsmarknad för drängar och pigor 
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såg ut i mitten av 1800-talet - och det är ju 
detsamma som att säga att vi skulle studera 
den största och viktigaste arbetsmarknaden 
i landet - är det en rimlig hypotes att anta 
att över 80% av alla anställningar skedde 
inom en radie av en mil från den gamla 
arbetsplatsen. På denna traktcentre rade ar
betsmarknad hittade givetvis bönderna ock
så all annan arbetskraft som kunde behövas. 
Okvalificerade tillfällighetsarbetare som 
kunde hjälpa till under tex skörden fanns 
på torp och i backstugor och säkert på gan
ska nära håll. Detsamma gällde hantverkare 
och andra yrkesmän som bonden kunde 
behöva hjälp av. 

Arbetsvandringar 
Det fanns att döma av vad historikerna har 
visat också en tredje marknad, den yttre cir
keln i denna modell. De s k arbetsvandring
arna var en del av utbudet av specialiserad 
arbetskraft för jordbruket under 1800-talets 
första decennier (liksom det hade varit un
der 1700-talet) . Mest kända är arbetsvand
ringarna från Dalarna och Värmland. En 
gång om året vandrade grupper av män (för 
vissa projekt också kvinnor) från t ex Östra 
Ämtevik i Fryksdalen i väg för att under ett 
antal veckor arbeta med ett visst projekt, 
ofta på någon större gård långt borta från 
hemorten. 1840 vart ex en grupp värmlän
ningar i dessa trakter, de arbetade med ny
odling på Brokinds gård, alltså bara några 
kilometer från Groveda.125 Vissa grupper var 
specialiserade på nyodlingsprojekt, andra 
på byggnation och anläggningsarbete. Dal
karlarnas skicklighet som nyodlare brukar 
nämnas. Det var en ordnad verksamhet med 
lagbasar som ledde arbetet, skötte förhand
lingarna med uppdragsgivarna, förde lade 
löner och annan ersättning efter insats e tc. 

Arbetsvandringarnas omfattning i antal 
personer finns det bara osäkra uppgifter 
om. Det sägs exempelvis att det kunde vara 
1 000 personer som varje år gick på arbets
vandring från Fryksdalen. Även om det 
hade varit 2 000, och 2 000 från Dalarna, är 
det uppenbart att arbetsvandringarna var 
en marginell företeelse sett i perspektivet av 
den totala arbetskraften för jordbruket -
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även invägt att det var specialister med hög 
produktivitet. 

Arbetsmarknadens lokala karaktär för
stärktes av regelsystemen. Det fanns en for
mell frihet att flytta vart helst m an ville men 
friheten var i praktiken begränsad av den 
strikta lagstiftningen om att alla vuxna mås
te ha ett arbete. Den som inte var städslad 
var försvarslös. Han kunde gripas av myndig
heterna och med tvång anvisas ett dåligt be
talt arbete eller sättas i militärtjänst, i värsta 
fall i fänge lse. Det finns hårresande historier 
om hur unga män - och också kvinnor - kom 
att utnyttjas genom systemet. När tjänste
hjonsstadgans bestämmelser på den här 
punkten lättades i början av 1830-talet kom 
de i praktiken att ersättas av en restriktiv fat
tigvårdslagstiftning. Socknarna fick tex möj
ligheten att neka fattiga att flytta in. Det gav 
också inlåsningseffekter. Det är rimligt att 
anta att den här ordningen gjorde arbets
marknaden mindre flexibel. Arbetskraften 
var till stora delar inlåst på "traktmarknaden". 

Sjunkande löner 
När det gäller lönesättningen var bilden 
densamma. Det fanns inte under 1800-talet 
några av myndigheterna fastställda taxor 
som styrde vad exempelvis en dräng eller 
piga skulle ha i lön. Systemet med högstalö
ner togs som vi vet bort 1806. Praktiskt var 
ändå prissättningen på arbetskraft reglerad 
på den lokala marknaden. Det är sympto
matiskt att ersättningen för en daglönare i 
jordbruket i Östergötland i stort sett inte 
ändrades alls mellan 1815 och 1855 mätt i 
löpande priser. Ritar man på en kurva in 
markegångstaxorna, den årliga officie lla 
uppskattningen av prisnivån för olika pro
dukter och dagsverken inom ett visst län, för 
daglönare för varje år under perioden - och 
det bör ge en grovt sett riktig bild av verklig
hetens nominella löner - blir det i stort sett 
en horisontell linje på nivån 50- 60 öre per 
dag. Det såg i princip likadant ut för dräng
ar och statare. I 26 De reala lönerna visade en 
fallande tendens eftersom inflationen tidvis 
var betydande. I 27 

En förklaring till fallande löner i reala 
termer skulle givetvis kunna vara att produk-

tiviteten i jordbruket inte ökade. Det vet vi 
emellertid att den gjorde. Efter 1830 skedde 
en markant höjning av arbetsproduktivite
ten i det svenska jordbruket. 128 Det borde 
vid en fungerande marknad och för en så 
lång period som vi talar om h a givit stigan
de reala löner. Det gjorde det av allt att 
döma inte. 129 Sanningen är med all säkerhet 
att lönesättningen på dessa lokala arbets
marknader för drängar, pigor, statare och 
daglönare styrdes av en kombination av sed
vänjor och arbetsgivarförtryck. 

Vi levde således fortfarande i mitten av 
1800-talet i ett hårdstyrt och patriarkaliskt 
samhälle vad gäller arbetskraften. Intressant 
nog gällde detta även den "moderna" när
ingen, den framväxande industrin. Relatio
nen mellan fabriksägare och arbetare var 
vid den här tiden i praktiken inte särskilt 
mycket annorlunda än relationen mellan 
bonde och dräng. Merkantilismen, 1700-
talets dominerande idebygge på ekonomins 
område, hade inte släppt sitt grepp, inte ens 
formellt. Också skråväsendet, mästare- och 
gesällsystemet, levde kvar. Det var först efter 
det att 1864 års förordning om utvidgad 
näringsfrihet hade beslutats som i praktiken 
alla de formella resterna av merkantilismen 
var utsorterade. Det innebar bl a större fri
hetsgrader på arbetsmarknaden. 

Efter 1860 ändras bilden. Utbudet på 
arbetskraft på landsbygden är fortfarande 
stort men på en lägre nivå. Under 1860-talet 
minskar fo lkökningen i landet för första 
gången på femtio år, på landsbygden är ten
densen än tydligare. Trycket från utbuds
sidan minskar. Det är en ny tid. 

Det sena 1800-talets arbetsmarknad skall 
jag komma tillbaka till. 

jordbrukskonjunkturerna 
Jordbrukskonjunkturerna varierade under 
den första delen av 1800-talet. Från 1808 
och fem år framåt exploderade jordbrukets 
priser. Det gällde i stort sett alla priser, för 
spannmål, fläsk, smör och också arbetskraft. 
En hektoliter råg som kostat 5 riksdaler 
1805 kostade 8 riksdaler bara några år sena
re. En daglönearbetare som före prisexplo
sionen kostade 35 öre skulle nu ha 50-60 
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öre per dag. Och på den nivån kom således 
lönen att ligga fram till 1850-talet. 

Det är självklart att så snabbt stigande 
produktpriser skapar för jordbruket, om 
inte goda tider - Sverige var ju i krig - så i 
varje fall optimism. Det är känt att vissa bön
der under 1800-talets första decennier drog 
igång lånefinans ierade investeringar i ny
odling och andra produktionshöjande pro
jekt. Det var ett ekonomiskt rationellt bete
end e i tider med hög inflation och stigande 
produktpriser.Jordbruksproduktionen i Sve
rige ökade också under första delen av 1820-
talet i mycket snabb takt. 

Men långvarigt ljus blev inte framtiden 
för j ordbruket. Spannmålspriserna bö1jade 
ganska snart att sj unka. Det var egentligen 
först efter 1850 som spannmålspriserna 
hade kommit upp till den höga nivå som de 
nådde just efter Napoleonkrigen. Gustaf 
Utterström menar att det på det hela taget 
rådde tryckta tider för jordbruket under 
perioden 1820-50. Möjligen har han rätt 
men bilden var splittrad. Det var sannolikt 
mest besvärligt för de stora spannmålsodlar
na. Ett dramatiskt prisfall på spannmål un
der 1820-talets första år gjorde det akut svårt 
för en del stora gårdar. Till det kom missväx
ter under 1830- och 1840-talen. 

Det är mindre klart hur besvärligt bonde
jordbruket hade det. Priserna på fläsk och 
smör steg under perioden. Dessutom var 
arbetskraften billig. I reala termer sjönk 
som vi vet lönerna i jordbruket under peri
oden 1820-50. Vi vet också att det investera
des som aldrig förr. Och det byggdes upp 
mycket stora förmögenheter i bondeledet 
mellan 1830 och 1860. Detta är frågor som 
jag strax skall återkomma till. 

Det är mot den här bakgrunden efterfrå
gcm på arbetskraft under 1800-talets första 
hälft skall ses. 

Jordbrukets efterfrågan på 
arbetskraft 
Under de tre första decennierna av 1800-
talet ökade landsbygdsbefolkningen kraf
tigt. I Östergötland ökade antalet män i de 
fyra olika socialgrupperna på landsbygden -
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bönder, torpare , backstugusittare och bond
drängar - med 4 500 personer under fem
tonårsperioden mellan 1815 och 1830, från 
40 900 till 45 400 personer. Det motsvarade 
en ökning på 10 %. Räknat på h ela den 
svenska landsbygdsbefolkningen var ökning
en ännu större, 15%. 130 

Betyder det att efterfrågan på arbetskraft 
ökade i ungefär samma takt som dessa siff
ror antyder? Förmodligen. Visserligen vet vi 
inte i vi lken utsträckning som den växande 
kadern av torpare och backstugusittare 
hade ett arbete i j ordbruket men det vi vet 
är att dåtidens bönder och godsherrar inte 
så sällan klagade på att det inte fanns fo lk 
att tillgå. Det gällde inte minst på de stora 
slättgårdarna med stora behov av tillfällig
hetsarbetare under skörden och tröskning
en. För övrigt är det väl känt att det i gamla 
tider också fanns arbetsvandrare som spe
cialiserade sig på att hjälpa bönderna med 
tröskningen. Bl a gick grupper av Hallands
drängar till Skåne och tröskade. 13 1 Det är 
troligt att det förekom också under 1800-
talets första decennier. 

Ökad årsarbetstid 
En logisk utveckling om det råder brist på 
arbetskraft är att öka arbetstiden. Det tycks 
finnas belägg för att arbetstiden ökade om 
en jämförelse görs mellan säg 1815 och 
1850. Det var inte i första hand arbetstiden 
per dag som ökade. Den var ungefär så lång 
som en människa kan klara av. Enligt tjäns
tehjonsstadgarna räknades ett dagsverke 
från klockan fyra på morgonen till klockan 
nio på kvällen med tre avbrott. Det varsna
rare årsarbetstiden som kom att öka bl a 
eftersom jordbrukets utveckling särskilt 
efter 1830 gick mot en mer differentierad 
produktion. Därmed inte sagt att säsongs
svängningarna försvann. 

Just de stora säsongsvariationerna skiljer 
ut jordbruket från de flesta andra näringar. 
Det är inte så svårt att förstå att tillkomsten 
av torp och backstugor med många perso
ner i arbetsför ålder passade jordbrukets 
efterfrågemönster väl. Här hade nästan var
je gård på nära håll tillgång till arbetskraft 
under de veckor som höskörden, sädesskör-
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de n och tröskningen pågick och däremel
lan stod arbetskraften i praktiken "stand by" 
ö r andra arbetsuppgifter. Och inte bara 

de r. Bonden kunde många gånger betrakta 
to rparen som fri arbetskraft. Dagsverkskyl
digheten var i och för sig ett arrende som 
an tyder att marken hade ett värde. Men i 
p raktiken fanns när torpen kom till knap
pas t någon alternativintäkt för den mark 
som användes. Torpen placerades nästan 
undantagslöst på gårdens perifera, och som 
de t då kunde ses, värdelösa marker. Torpet 
S\·ensbo på Groveda är ett nästan övertydligt 
exempel. Men också Kulla, Soldattorpet, 
:\ Iålhagen och Krogen ligger längst bort från 
aården och på marker som knappat kunde 
anses särskilt värdefulla. 

Det var först i ett senare skede, när bön
derna ville ta all brukbar mark i anspråk 
eftersom nyodling var lönsamt eller när sko
gen fick ett värde , som det uppstod en in
tressekonflikt. Eller sagt på annat sätt, det 
fa nns i det läget en alternativintäkt för den 
mark som torpen låg på som var större än 
\·ä rdet av de dagsverken som torparen och 
hans familj gjorde. Det ledde i första skedet 
till att färre nya torp kom till. Den här pro
cessen kan man i våra trakter följa från 
o mkring 1820 och framåt. I andra skedet 
ledde det till avhysningar och framtvingade 
to rpnedläggelser. Det senare gällde natur
ligtvis särskilt i slättbygder där torpen för 
de t mesta låg på mark där alternativkostna
den för att inte utnyttja den som åkermark 
rnr hög sett i bondens perspektiv. Med det 
här perspektivet blir det också begripligt 
rnrför jordbrukets tillfällighetsarbetskraft 
efter 1850 i allt högre grad kom från back
stugorna.132 

Ökade arbetsinsatser 
Från 1830 och ett par decennier fram till 
mitten av 1850-talet var ökningen av antalet 
personer som arbetade i det svenska jord
bruket som störst. Det gällde också de med 
fast anställning. Antalet drängar och bond
söner ökade mellan 1830 och 1845 med 
75 000 personer. Det motsvarade en ökning 
av arbetsinsatsen i den kategorin med ca 
20%. 

Det fanns några uppenbara skäl till den 
högre arbetsinsatsen i jordbruket efter 1830. 
Takten i nyodlingsverksamheten ökade. I 
runda tal 25 000 hektar åker tillkom varje år 
under 1800-talets första hälft. Efter 1850 
ökades uppodlings takten för att kulminera 
under 1870-talet med uppemot 40 000 hek
tar per år. Det krävde stora manuella arbets
insatser. Laga skiftet pågick parallellt under 
denna period, ibland var nyodlingen direkt 
kopplad till skiftet. Skiftet betydde också att 
byggnader skulle rivas , flyttas och byggas 
upp på nytt, ibland byggas helt nya. Det var 
en arbetskrävande process. Tyngdpunkten i 
laga skiftet låg mellan 1840 och 1870. 

Till detta kom ett par förändringar som 
var mera förknippade med det löpande ar
betet. Djurhållningen ökade i det svenska 
jordbruket. Till en början på några få större 
gårdar som redan under 1830- och 1840-
talen målmedvetet satsade på animaliepro
duktion bl a eftersom priserna på fläsk och 
smör steg relativt spannmålspriserna. Lite 
längre fram , och särskilt efter 1860, blev det 
en allmän trend också i bondejordbruket. 
Att sköta djur kräver mycket arbete. För det 
andra fick vi ett merarbete till följd av att 
åkerarealen ökade på ängens bekostnad. 
Det kostar mer arbete med åker än med 
äng. 

''Det möjligas dominans" 
Det finns en basal fråga förknippad med 
den här bilden av 1800-talets arbetsmark
nad som ligger obesvarad. Var det befolk
ningsökningen som tvingade fram en ökad 
jordbruksproduktion? Eller var det tvärtom 
- en ökad jordbruksproduktion som möjlig
gjorde folkökningen? Svaret på frågorna är 
inte uppenbart enkelt. 

Det finns en skola av historiker och eko
nomer som anser att det är det första sam
bandet som gäller. Befolkningsökningen är 
den styrande faktorn . Jordbruket är verk
tyget. Folkökningen tvingar fram ökad livs
medelsproduktion, i första hand via intensi
vare produktion på den tillgängliga marken, 
i andra hand via nyodling så länge det finns 
tillgång på odlingsbar mark. Det är ett till 
synes logiskt samband. Modellen passar ock-
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så in i ett politiskt sätt att tänka. Den får till 
och med empiriskt stöd genom det sätt som 
politikerna faktiskt agerade på under 1700-
och 1800-talen. Eftersom befolkningen ökar 
måste vi, politikerna, möjliggöra ökad pro
duktion av livsmedel. Nyodling måste upp
muntras. Hemmansklyvningar måste kunna 
tillåtas till mindre mantalsbråk än tidigare. 
Tegskiftet måste ändras till storskifte. Byar
na och bysamfälligheten måste slås sönder 
(vilket dock inte sas i klartext i den politiska 
retoriken) etc. 

Vi får den befolkningstillväxt vi kan för
sörja 
Det andra sättet att se på saken, att vi fick en 
befolkningsökning i Sverige eftersom vi 
kunde producera livsmedel så att det räckte 
för fler, gör jordbruket till den bestämman
de faktorn. Vi får den befolkningstillväxt 
som vi kan försörja . Det är "det möjligas 
dominans". Det är min uppfattning att det 
var det som gällde. 

Vad finns det som talar för det synsättet? 
Ja, för det första det vi vet om hur verklighe
tens bonde fungerade. 

Det är knappast särskilt övertygande att 
hävda att 1700- och 1800-talets bonde tänk
te att nu föds så många fler barn i stugorna 
i trakten att jag måste göra mitt jordbruk 
effektivare och odla mer mark. Så gick det 
givetvis inte till. Det var då som idag ekono
miska omständigheter som styrde bonden. 
Det gällde att se till att den egna gården 
sköttes så att familj en och hushållet i övrigt 
hade vad som fordrades. Det var det grund
läggande målet för bonden i gemen. Nyod
lingar, skiften och andra produktionshöjan
de åtgärder var bonden beredd att engagera 
sig i först om det den vägen erbjöds bättre 
utsikter för att försörja den egna familjen. 
Bara om det hade varit bönderna själva som 
ensamma hade svarat för folkökningen skul
le den första modellen ha kunnat gälla. Men 
så var det inte. Visserligen fick också bond
familj erna flera barn som växte upp efter 
1820 men deras andel av den totala folkök
ningen var ändå måttlig. 

Men styrde inte lagstiftning och regelsys
tem bönderna i riktning mot ökad produk-
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tion via uppodling av ny mark, skiften och 
annat? Visst, det fanns lagar och regler som 
var tvingande, tex det ovillkorliga vitsordet. 
Men på det hela taget fick vi inte en ökad 
jordbruksproduktion i landet eftersom kung
ar, politiker och ämbetsmän hade bestämt 
att det skulle bli så. De avgörande besluten 
tog bönderna själva i takt med att de blev 
övertygade om att det var ekonomiskt och 
riskmässigt riktigt att exempelvis omvandla 
en del av ängen till åker eller lämna tvåsädet 
för växel bruk eller något annat som i sista 
änden gav ökad produktivitet och produk
tion. 

Ett frapperande samband 
För det andra har "det möjligas dominans" 
också visst stöd av forskningen. I slutet av 
1870-talet gjorde en ung statistiker, Gustav 
Sundbärg, en intressant upptäckt (som för 
övrigt skulle lägga grunden till en lysande 
karriär, "Sveriges främste statistiker"). Han 
uppdagade att det fanns regionala mönster 
i befolkningsökningen. Bl a fann han att 
Östsverige, definierat som ett brett band 
med Gotland längst söderut och Jämtland i 
norr via bl a de östra delarna av Östergöt
land och Mälardalen, under tiden fram till 
omkring 1860 hade en signifikant lägre be
folkningsökning än andra delar av landet. 
En Göteborgshistoriker, Lars Nyström, har 
nyligen tagit denna iakttagelse som utgångs
punkt för ett fascinerande och övertygande 
resonemang om hur detta fenomen skulle 
kunna förklaras. Gustav Sundbärg själv hade 
ingen god förklaring , han talar om "ras
egendomligheter". 133 Det hade för övrigt 
inte heller långt senare Sten Carlsson som i 
Bonden i svensk historia trevande resonerar 
kring tänkbara förklaringar till Sundbärgs 
iakttagelser. 134 

Det visar sig att skulle man lägga en kar
ta över tvåsädets utveckling i Sverige under 
första hälften av 1800-talet vid sidan av Öst
sverigekartan enligt Sundbärg skulle över
ensstämmelsen bli mycket stor. För att göra 
ett längre resonemang kort, visar Lars Ny
ström att i tvåsäde, alltså med halva åkerare
alen besådd och den andra halvan i träde, 
fanns det innan vi fick växelbruket svaga 
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drivkrafter att odla mer mark. Eller som han 
uttrycker det: "Det säger sig självt att ekono
min i en nyodling måste skilj a sig avsevärt 
mellan områden där h ela åkern brukas var
je år och områden där halva arealen ligger 
i träda. I det första fallet (ensäde) innebär 
en nyodling att man ger upp en äng och 
vinner en åker, vilket är en klar vinst efter
som åkern ger en högre avkastning. I de t 
andra (tvåsäde) däremot byter man bort 
ängen mot en halv åker." Det fanns i två
sädesområdena en tydlig risk för att "den 
delikata balansen" stördes. Det gällde i syn-

nerhet om åkern som i bl a Mälardalen re
gelmässigt besåddes med höstsäd för avsalu. 
Då går det he lt enkelt in te att odla upp 
mera av ängen utan att tillgången till foder 
begränsas. Oxar, hästar och andra djur mås
te ju ha foder och det kommer i det fallet 
från ängen. Orsakskedjan kan därmed be
skrivas. Östsverige var före 1860 en region 
som dominerades av tvåsäd e som gjorde 
nyodling mindre lönsamt som begränsade 
jordbruksproduktionen som ledde till , rela
tivt sett, svag befolkningsökning. Vilket skul
le visas. 
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KAPITEL 6 

Grovedakonkursen 1862 

Samuel Samuelsson och Salomon Eriksson 
hade som vi ve t köpt Groveda 1796. Samuel 
dog efter ganska kort tid , 1815, och sonen 
Lars tog över. Lars Samuelsson brukade och 
ägde gården fram till 1831 då han, bara 37 år 
gammal, sålde ti ll sin närmaste granne och 
faderns kompanjon Salomon Eriksson. 

Prise t var 4 040 rdl banco . Det var ett 
mycke t lågt pris. Groveda hade 1796 kostat 
litet under 4 000 rdl specie (3 888). Omräk
nat med den faktor som brukar användas 
motsvarar det knappt 11 000 rdl banco. 135 

Hälften av detta är 5 500 rdl banco. Med 
andra ord kunde Salomon Eriksson förvärva 
också den andra delen Groveda till e tt lägre 
pris än vad han och hans far hade be talat 
1796 för sin del. 

Salomon var vid tiden för köpet över 60 
år och det blev sonen Erik som tog över den 
ena hälften som ägare. Groveda var återigen 
i en familjs ägo , ganska säkert var den också 
brukad av samma familj. 

När Salomon dog ett par år senare, 1833, 
gjordes ett arvsskifte med d en inn ebörden 
att hans änka Stina fick 1/ 8 mantal och de 
två döttrarna - Christina och Anna Greta -
vardera 3/ 16 mantal. Tillsammans ägd e de 
med andra ord halva gården. Den andra 
hälften ägdes således redan av sonen Erik. 
Dessa ägarförhållanden bestod fram ti ll bör
jan av 1840-talet. 

Parentetiskt kan vi bara notera att man 
och kvinna vid den här tiden inte ärvde lika 
nä r det gällde jord. "Sedan 1200-talet ärvde 

son dubbelt mot dotter inom adeln och all
mogen, medan könen voro likställda inom 
präste- och borgarstånden", som Sten Carls
son sammanfattar saken. 136 Det kan vara ett 
kuriosum värt att notera att just vid Salomon 
Erikssons bortgång i början av 1830-talet 
pågick i Sverige en intensiv debatt om inte 
lika arvsrätt borde gälla för alla. På samtliga 
riksdagar från 1828 till 1845 var den lika 
arvsrätten en huvudfråga - och 1845 togs 
denna olikhet mellan könen bort. 

För 6 666 rdl banco såldes 1842 den ena 
halvan av Groveda, den del som Salomon 
Eriksson köpte 1798. Det var en relativt kom
plicerad ägarskiftestransaktion som gjordes. 
Sonen Erik Salomonsson reducerade sitt 
ägande med 1/ 8 mantal till förmån för sin 
mor, Stina. De t betydde emellertid inte att 
hon då ägd e 2/ 8 mantal eftersom 1/8 man
tal tillsammans med döttrarnas d el i fastig
heten hade överlåtits ti ll den nye ägaren av 
en halvt mantal Groveda - kronofjärdings
man Anders P Pettersson. 

En mänsklig tragedi 
En katastrof drabbade familjen Eriksson på 
senvåren 1847. Inom loppet av någon må
nad avled både sonen Erik och hans hustru 
Lina. De t betydde att fem omyndiga barn 
(det äldsta barnet, Gustav, var född 1832) 
kom att äga ena halvan av Groveda tillsam
mans med farmodern Stina - och på det sät
tet förblev det under i det närmaste en tio
årsperiod. Stina Larsdotter dog 1856 och i 
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samband med det kom också barnens ägar
andel att säljas. Hur det gick till mer i detalj 
skall j ag återkomma till. 

Med det sattes punkt för familj en Salo
mon Erikssons och hans familjs ägande av 
Groveda. Det hade sträckt sig över i det när
maste sex decennier. 

Anders P Pettersson köpte således halva 
Groveda 1842. Orsaken till att han kom att 
sälj a bara fyra år senare kan så här 150 år i 
efterhand in te klarläggas. Det vi vet är att 
han sålde sin del av Groveda för 5 000 rdl 
banco. Det var med andra ord väsentligt 
mindre än vad han hade betalt bara fyra år 
tidigare ( 6 666 rdl banco) . En förklaring 
skulle kunna vara att tiderna på bara några 
år hade försämrats och attjordbruksfastig
heter hade blivit billigare . Vi vet att kon
junkturerna vid den här tiden var dåliga i 
meningen att priserna pressades. Priset på 
tex oxar och kor sjönk mycket snabbt i 
Östergötland under första halvan av 1840-
talet.1 37 En annan förk laring skulle kunna 
vara att Anders Pettersson inte klarade av 
att ekonomiskt förvalta Groveda och att 
gården helt enkelt förföll och därmed 
minskade i värde. Båda förklaringarna är 
spekulationer. 

Anders Pettersson sålde 1846 till fanjun
karen Johan Ringström, som emellertid 
ganska snart avled . Änkan Anna Kristina 
Ringström bodde kvar på Groveda till slu tet 
av 1850-talet. 

En ohållbar situation 
Det förefaller ganska uppenbart att i mitten 
av 1850-talet var ägarförhållandena på Grov
eda ohållbara. Den ena hälften av gården 
ägdes av den åldrande änkan efter Salomon 
Eriksson och av fem barn till h ennes son 
Erik, de fl esta fortfarande omyndiga. Den 
andra hälften ägdes av änkan efter fanjunka
ren Ringström, inte heller hon var vid den 
tidpunkten särskilt ung. Det låg i sakens na
tur att ingen av de två ägarna då själva kun
de bruka gården. Det underströk ohållbar
heten i situationen. 

Det dröjde inte heller innan en ny ägare 
kom in i bilden. G O Dahlstedt köpte 1857 
i två skilda transaktioner de båda Groveda-
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gårdarna. Det leder över till ett nytt kapitel 
i Grovedas ekonomiska historia. 

Låt oss bö1ja med en bakgrundsteckning. 

Jordbrukets finansiella situation 
I en långt utdragen process, 150 år räknat 
från 1700-talets bö1jan, hade det utvecklats 
enjordmarknad i Sverige. Eller uttryckt på 
annat sätt,jord hade blivit en tillgång i eko
nomisk mening. Äganderätt ti ll jord för bon
den hade ändrats från att i första hand ha 
varit en besittningsrätt för den egna släkten 
till att bli en allmän rätt att överlåta jorden 
han ägde till vem som helst när som helst. 
Gränserna mellan gårdarna hade gjorts tyd
liga genom rågångsförrättningar. Allmän
ningar och andra samägda marker i byarna 
hade privatiserats i samband med storskif
ten. Mängder av vitesförbud, förbud för 
namngivna personer e ller grupper, ofta 
"vanartigt fo lk", att vid vite beträda en visst 
stycke mark hade utfärdats av häradsrätter
na. 138 Och det hade utvecklats en andra
handsmarknad för gårdar. Allt detta hade 
skett steg för steg i en utvecklingsprocess 
som började med skatteköpen under 1700-
talets första decennier och slutade i mitten 
av 1800-talet. Möj ligen kan vi säga att punkt 
för den processen sattes i och med att hem
budsskyldigheten gentemot den egna släk
ten , den s k bördsrätten, togs bort 1863. 

En väl fungerande marknad för jord krä
ver ytte rligare en sak. Det måste finnas kre
dit. Att köpa en gård har i alla tider varit en 
stor investering. Nästan undantagslöst ford
ras det av köparen att han har möjlighet att 
låna till en del av köpeskillingen . Vi har 
snuddat vid hur kredit i äldre tider ordnades 
vid gårdsaffärer. Men mycket hade hänt ock
så i finansieringsfrågan mellan det sena 
1700-talet då Samuel Rudin gjorde sina 
gårdsaffärer och d en tid vi nu är framme 
vid, mitten av 1800-talet. 

Fungerande kreditmarknad 
När Lars Samuelsson 1831 sålde sin hälft av 
Groveda till Salomon Eriksson och dennes 
hustru gick köpet till så att Salomon Eriks
son som dellikvid fick ta över ett lån i Rikets 
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Ständers Bank, föregångaren till dagens 
Riksbank. Det framgår av ett protokoll från 
hösttinget samma år i Kinda Häradsrätt. Att 
en köpare övertar ett befintligt banklån kan 
idag förefalla som en trivialitet. Det intres
santa är emellertid att ägarna till Groveda 
någon gång före 1831, kanske redan så tidigt 
som 1815 då Lars Samuelsson köpte gården, 
hade belånat fastigheten i "bank". 

Möjligheten att låna mot inteckning i 
j ord i Rikets Ständers Bank hade funnits 
sedan mitten av 1700-talet men hade under 
flera decennier i praktiken kunnat utnyttjas 
bara av ståndspersoner. Det var först efter 
det att systemet med fastighetstaxering in
förts 1810 som det förekom att bönder fick 
dessa "riksbankslån". Taxeringsvärdena blev 
helt enkelt den värderingsnorm som ban
ken tidigare hade saknat men nu hade till
gång till. Det blev ändå ingen omfattande 
kreditgivning. Av de sammanlagt 70 lån mot 
inteckning i jordbruksfastighet som i ett 
Östgötahärad (Dal , söder om Vadstena) re
gistrerades i rätten mellan 1822 och 1828, 
rnr bara tre lån i Rikets Ständers Bank. Med
elkredi ten i banken var 2 000 rdl banco och 
räntan var 5,25 %. 139 Det fanns naturligtvis 
variationer mellan häradena men det mest 
troliga är att bilden från Dals härad i grova 
drag är karaktäristisk för hela Östergötland 
\id den här tiden, förmodligen för hela lan
det. 

Dessa "riksbankslån" kan man se som 
föregångare till det som några decennier se
nare skulle komma att bli de s k landshypo
tekslånen, alltså långfristiga inteckningslån 
till bönder och andra jordägare från de hy
poteksinstitut som länsvis byggdes upp från 
1840-talet och framåt. Östgöta Hypoteksför
ening, som var en av de första i landet, star
tade sin verksamhet 1845. 

Man kan göra en annan iakttagelse ut
ifrån siffermaterialet från Dals härad. Om 
bara tre inteckningslån av 70 var banklån, 
måste resterande 67 krediter komma från 
annat håll. Undersökningen visar att det 
fanns ytterligare några institutioner som 
beviljade lån mot inteckning till Dals bön
der, både lokala kassor och vissa militära 
pensionsfonder. Men den helt dominerande 

långivningen , både räknat i antal lån och 
belopp, svarade privatpersoner för. 140 Det 
var både andra bönder och personer som 
bodde i stad som gav dessa krediter. 

Sven Hellström skriver att "det svenska 
jordbruket fick fram till mitten av 1800-
talets leva med i huvudsak lån i den korta 
kreditens form". 14 1 Det är att döma av för
hållandena i Dals härad fel. Det fanns bevis
ligen under 1820-talet, och med all säkerhet 
också tidigare , långfristiga krediter att få för 
bönderna om de kunde ställa upp med real
säkerhet i jord. Löptiden kunde sträcka sig 
upp till ett tiotal år och amortering tycks ha 
varit ovanlig, det vet man från annat håll. 142 

Och denna kreditgivning var inte bara en 
marginell företeelse. Det anges att de sam
manlagda inteckningslånen i Dal under 
1820-talet motsvarade i runda tal 30% av det 
totala taxeringsvärdet för samtliga jord
bruksfastigheter i häradet. 

Den mest intressanta och genomarbeta
de studien av de svenska böndernas skuld
sättning under 1800-talets första hälft har 
gjorts av Sture Martinius. 143 Han visar bl a att 
för en typisk västgötabonde på en gård i 
storleksordningen 1/4 till 1/2 mantal utgjorde 
den sammanlagda nettoskulden i slutet av 
1850-talet som ett genomsnitt bara 25 % av 
samtliga hans tillgångar. Av dessa skulder 
var endast 7% krediter från banker och hy
poteksinstitut. Med andra ord var så gott 
som samtliga lån från privatpersoner, flerta
let var från andra bönder. 144 

Säljarlån 
Det fanns två kategorier sådana privatlån. 
Den första - men sannolikt inte den be
loppsmässigt dominerande lånetypen 145 

-

var säljarlånen. Med andra ord fick säljarna 
till fastigheten bara en del av köpeskillingen 
kontant, resten mot revers . Säljarreverser 
har så länge vi har haft fastighetsmarknad 
varit en viktig finansieringskälla, i synnerhet 
i tider av kapitalknapphet. Så sent som under 
1980-talets första år, innan kreditmarkna
den avreglerades 1985, var det ofta nödvän
digt för säljaren av t ex en villafastighet att 
ligga kvar med en stor del av köpeskillingen 
i form av ett långfristigt lån till köparen. 
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Vi vet att det gällde för handeln med går
dar under 1800-talet, och förmodligen sär
skilt under de ganska ofta återkommande 
perioderna med "penningbrist". Att döma 
av bouppteckningar och t ex konkursakter 
från 1800-talet var dessa lån ofta långfristiga 
i meningen att de löpte på längre tid än fem 
år, ibland var de till och med "oändliga". Det 
senare innebar att lånen inte amorterades 
överhuvudtaget - och att det inte heller 
fanns någon plan för framtida amortering. 

Inbördes krediter 
Den andra kategorin kan vi kalla inbördes kre
diter. Andra privatpersoner man kände eller 
kände till, oftast bönder, ställde upp med 
kredit när en gårdsaffär behövde finansieras 
och givetvis också i sådana fall där det kräv
des hjälp med finansieringen. Det skapades 
ett lokalt nätverk av privatpersoner som i 
praktiken blev en fungerande kreditmark
nad. Inte minst bland bönder var, det vet vi 
med säkerhet, dessa finansieringsnätverk en 
mycket utbredd företeelse i Sverige under 
hela 1800-talet. Historikerna har påvisat att 
för många välsituerade bönder var utlåning 
i denna form ett sätt att spara. Banksparan
de framstod inte som något alternativ för
rän långt senare. 146 För vissa blev utlåning 
till och med en rörelse . "Det fanns bönder 
som etablerade sig som utlånare i stor skala 
och dessa kunde skapa avsevärda förmögen
heter som i huvudsak bestod av fordringar, " 
skriver Christer Persson i sin avhandling om 
1800-talets Locknevibönder. 14 i 

Att döma av vad vi sett i Dals härad var en 
del av dessa krediter utlämnade mot säker
het i jord. Andra var det inte. De senare var 
en slags inbördes blancokrediter. Lånetiden 
för dessa var kort. I en enkel studie av bo
uppteckningsmaterial från Bankekinds hä
rad i Östergötland med data från tidigt 1800-
tal var reverserna som regel daterade samma 
år som dödsfallet eller året före. 148 Man kan 
spekulera i att en gång om året skulle räntan 
betalas och det krävde ett besök hos långiva
ren. Men kortfristigheten hos lånet var un
der normala omständigheter bara formell . 
Om allt fungerade som det skulle, skrevs 
med stor säkerhet reversen om på ytterliga-
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re ett år. Amorteringar förekom men var 
ovanliga. Krediten fick löpa så länge långiva
ren hade förtroendet kvar och låntagaren 
behövde kapitalet. I den meningen var ock
så dessa krediter långfristiga. 

Bankekindsstudien visar att antalet lån
tagare hos de bönder som ägnade sig åt ut
låning som ett genomsnitt var över 20. Det 
berättas i studien att Mariajönsdotter, den 
största långivaren med tillsammans 32 kredi
ter utestående när hon 64 år gammal gick 
bort, hade utlåning till låntagare som bodde 
i sex socknar förutom den egna socknen. 
Det antyder inte bara en rätt omfattande 
låneverksamhet utan också att den var vida 
känd. De som behövde kredit visste var den 
kunde finnas och de var beredda att åka 
långt för att få sitt lån. Petter Olofsson, som 
var en av gäldenärerna i studien, hade sam
mantaget tio lån i sex socknar inklusive två 
lån från långivare i den egna socknen. Lån
tagarna i Bankekind sökte sina krediter 
inom en radie av uppemot 20 km. 

Ett synnerligen effektivt system 
Det är väl känt att många bönder som låna
de pengar på det här sättet också hade egna 
finansiella fordringar. Det kan tyckas an
märkningsvärt. Eller som Martinius uttryck
er det. "Om en mindre jordägare hade skuld 
till fem andra mindre jordägare och ford
ringar på fem , varför drev han då inte in 
sina fordringar och likviderade sina egna 
skulder?" Förklaringen, menar Martinius, är 
att det skulle ha skapat oro på "den lokala 
agrara noninstitutionella kreditmarknaden. 
Det är möjligt att man ej borde driva in ford
ringar vid behov utan i stället låna upp 
pengar". 149 

Det är antagligen inte den verkliga förkla
ringen. Beteendet är lättare att tolka i ter
mer av riskspridning. För den som behöver 
låna är det riskmässigt att föredra om det 
finns många att låna av - och helst många 
som gör sina bedömningar av hans kredit
värdighet oberoende av varandra. Det sena
re kan förklara varför gäldenärerna i Banke
kindsstudien var beredda att resa öve r den 
egna sockengränsen för att få sina krediter. 
För långivaren gäller exakt samma sam-
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band. Det är riskmässigt bättre att ha många 
krediter på genomsnittligt måttliga belopp 
än några få krediter på vardera större be
lopp . O ch likaså minskar kreditrisken om 
låntagarna inte är ekonomiskt beroende av 
\arandra. Det blir i det pe rspektivet ekono
miskt rationellt att ge lån också till andra än 
de som bor närmast. 

Allt d etta samverkar så a tt det riskmässigt 
bästa för både den som ger kredit och d en 
som få r kredit är att många är involverade i 
systemet. Det skapas därigenom också en 
ko ll ekti v nyttighet, systemet i sin h elhet 
fungerar bättre . De t mest sannolika är att 
det i sin tur skapar en kutym eller kultur 
med innebörden att det är bra att så många 
som möjligt är involverade i det lokala elle r 
regionala "banksystemet". De t förklarar i 
och för sig inte varför många bönder och 
andra aktörer i det lokala kreditsystemet 
samtidigt var båd e placerare och låntagare. 
Den förklaringen är antagligen strikt finan
siell. Det är för en företagare i de allra fl esta 
fa ll ett rationellt finansiellt beteende att inte 
betala av på befintliga skulder varje gång 
som han har pengar som han inte omed el
bart behöver. Följden blir att han ha r båd e 
skulde r och finansiella fordringar i sin ba
lansräkning och, när han avlider, i sin bo
uppteckning. 

Systemet med inbördes privatkredite r var 
synnerligen effektivt (vilket givetvis var orsa
ken till att det under så lång tid , från 1700-
ta le t till en god bit in på 1900-talet, kom att 
dominera långivningen till bönderna). Det 
fa nns för den som var känd för att sköta sig 
kredit att få när han behövde d en. Systemet 
var extremt flexibelt, det rymde a ll t från 
kortfristiga smålån till långfristiga in teck
ningskrediter. Det g ick fort att få beslut. 
Lokalkännedomen gjorde att kreditförlus
terna blev små. 

Just att det fanns ett ömsesidigt intresse hos 
aktöre rna är antagligen den viktigaste för
klaringen till varfö r privatlånen var så vik
tiga under så lång tid för j ordbrukets finan
sie ring. 150 Mot den som av någon an ledning 
hade behov av kredit fanns in om ett ganska 
snävt geografiskt område en annan person 
som hade behov av att få hygglig avkastn ing 

på det kapital han kunde avvara. Båda hade 
således ett intresse av att agera på den här 
lokala marknade n. O ch båda aktörerna -
låntagaren och långivaren - kände för det 
mesta varandra, de var grannar, släktingar 
elle r hade på någo t annat sätt kunskap om 
varandras handel och vandel. De t sänkte 
transaktionskostnaderna men också risken , 
risken för att lån givaren inte skulle få till
baka sina pengar och risken för att låntaga
ren inte skulle få sin kredit förlängd när han 
var som mest sårbar. Privatlån en och, sett 
från andra hållet, sparande t i form av finan
siella fordringar var, för att upprepa, uttryck 
för e tt väl fungerande system. 15 1 

En potentiell svaghet 
Det fanns emellertid en potentiell svaghet i 
systemet. Det fungerade så länge de t rådde 
normala förhållanden för de t svenskajord
bruket, så länge bönderna från e tt år till ett 
annat kunde sälja sin spannmål och sina 
andra produkter till , på d e t hela taget, kän
d a priser och så länge det fanns en någor
lunda jämn efterfrågan. Kort sagt, så länge 
både gäldenär och borgenär hade kontroll 
över läget. Men de våldsamma slag i priser 
och avsättningsmöjligheter för jordbruke ts 
produkter som i mitten av 1800-talet blev allt 
vanligare var systeme t inte anpassat för - och 
framförallt inte för d e fleråriga djupa låg
konjunkturer som skulle visa sig i slute t av 
1850-talet och sedan bli ett återkommande 
inslag decennierna därefter. 

Det skulle G O Dahlstedt komma att få 
känna på. Men det är en välgrundad för
modan att ingen egentligen förstod denna 
risk förrän den faktiskt förverkligades. 

För att sammanfatta. I mitten av 1800-
talet fanns en fungerande kreditmarknad 
för böndernas all t intensivare handel med 
jord. 

För det första fanns den institutionella 
kreditgivningen . I allt fler län fanns landshy
poteksföreningar och banke r (Linköpings 
Sparbank grundad 1833, Östgöta Privatbank 
1837) och d essa medverkade i finansie ring
en av böndernas gårdsaffärer. Historikerna 
tycks emellertid inte vara helt överens om i 
vilken omfattning det skedde. Gunilla Peter-
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son, som också studerat jordbrukets om
vandling i Dals härad, anser att kreditinstitut
en vid den här tiden ensidigt gynnade stor
jordbruk på bekostnad av småjordbruk. 152 

Sven Hellström som på uppdrag forskat 
kring Östgöta Hypoteksförenings historia 
har en annan uppfattning. Om förhållande
na i mitten av 1800-talet skriver han: "Prak
tiskt taget allt jordbruk utom stadsjordbruk 
kunde belånas. Lånerätten begränsades 
emellertid genom att jordbruksfastighet 
måste ha åsatts ett taxeringsvärde om 1 000 
rdr eller värderats till minst 3 000 rdr. Lån 
beviljades upp till två tredjedelar av taxe
ringsvärdet eller upp till hälften av det vid 
s k domarvärdering åsatta fastighetsvärdet. 
I praktiken innebar beslutet att en bonde 
som ägde en gård om 1/4 mantal normalt 
hade rätt till hypotekslån. "153 Som referens 
kan nämnas att de båda Grovedagårdarna 
1862 taxerades till 24 000 rdl. Hellström 
anser för övrigt också att just Östergötlands 
bönder var ovanligt gynnade med kredit
möjligheter, åtminstone fram till 1860-talet 
då det började bli svårt att få tag i kapital för 
långfristig utlåning som hypotekslån. Den 
frågan skall jag återkomma till. Den kan ha 
haft en viss betydelse för utgången av G 0 
Dahlstedts ekonomiska svårigheter på Grov
eda. 

För det andra var systemet med säljar
reverser mycket vanligt. Säljaren av gården 
fick inte ut hela köpesumman utan måste -
ibland mot säkerhet i fastigheten, ibland 
utan - ligga kvar med kanske halva beloppet 
eller mer. Oftast skrevs dessa reverser utan 
amortering. 

För det tredje fanns de inbördes privat
krediterna, av allt att döma betydelsefulla 
vid gårdsaffärer och i praktiken det viktigas
te systemet för böndernas rörelsefinansier
ing. 

De informella krediterna viktigast 
Summan av säljarreverserna och privatkre
diterna blev på så sätt beloppsmässigt helt 
dominerande på skuldsidan i böndernas ba
lansräkningar. Bankekindsstudien, som ock
så omfattade ett antal bouppteckningar från 
två år i 1850-talets början, ger antagligen en 
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god bild av hur förhållandena såg ut på de 
flesta håll i landet vid den tiden .154 Av de 
totala lån på runt 28 000 rdl som dessa per
soner hade enligt sina bouppteckningar, var 
bara ca 7 000 rdl eller 25 % institutionella 
krediter. (Lite över hälften av dessa krediter 
var lån från Östgöta Hypoteksförening, res
ten var fördelade ungefär lika på några sock
enkassor, Linköpings Sparbank och Östgöta 
Privatbank.) Övriga 75 % var privatkrediter. 
Det skulle betyda att i mitten av 1800-talet 
stod den informella kreditmarknaden för 
den helt övervägande delen av böndernas 
samlade kreditstock. Det finns till och med 
tecken på att privatlånen ökade sin andel av 
de långfristiga krediterna under perioden 
1840-70 jämfört med årtiondena dessför
innan, det gäller i varje fall för lån mot in
teckning.1 55 Det kan förvåna med tanke på 
att det var just under den perioden som 
hypoteksföreningar och banker etablerade 
sig och började ge långfristiga lån till bön
derna. 

Bilden blir tydlig. I mitten av 1800-talet 
hade vi på det hela taget en väl fungerande 
gårdsmarknad i Sverige. Synen på ägandet 
hade vid det laget moderniserats och i nästa 
steg reglerats i lagstiftning och praxis. Och 
det fanns långfristig kredit att få också för 
bönder. En väl fungerande marknad i denna 
mening betyder att om gårdspriserna mera 
allmänt stiger, och det gjorde de i Sverige i 
mitten av 1800-talet som vi skall se , så säger 
det något om de ekonomiska förhållandena 
för jordbruket, kort sagt att den förväntade 
lönsamheten i jordbruket är god och att 
bönderna ser ljust på framtiden. Det sam
bandet har jag inledningsvis beskrivit. 

Gårdsprisernas dramatiska 
uppgång 1845-60 
Gårdspriserna i Sverige började stiga efter 
1840. Under en femtonårsperiod från mit
ten av 1840-talet och fram till omkring 1860 
var ökningen enastående snabb. Priserna 
flerdubblades. Ett "1/2 mantal Groveda" be
talades som vi vet med 5 000 rdr 1846, tolv 
år senare med 15 000 rdr, en ökning med 
200 %. Det var inte en unikt snabb prisök-
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ning, snarare tidstypisk. 156 Låt oss granska 
hur det kan ha gått till. 

Vi vet att spannmålspriserna började sti
ga i mitten av 1840-talet. Prisstegringarna 
,·ar mycket kraftiga. Priset på havre steg mel
lan 1845 och 1846 med över 50% på de 
flesta håll i landet. Prishöjningarna på den 
nivån var visserligen inte bestående, de vara
de kanske ett par år för att sedan falla till
baka. Men en uppåtgående pristrend var 
tvdlig. Det är också troligt att bönderna vid 
den här tiden kunde se att många av de in
,·esteringar i nyodlingar och större åkerskif
ten som hade gjorts skulle komma att ge 
meravkastning, i synnerhet om man kunde 
räkna med bättre priser. Samtidigt hade 
lönerna för fast anställda drängar och pigor 
och jordbrukets tillfällighetsarbetare, back
stugusittare och andra, inte stigit alls eller 
mycket må ttligt sedan 1820-talet.157 Realt 
hade de sjunkit. Det var knappast heller tro
ligt att den trenden skulle komma att ändras 
under de år man överblickade. Den fortfa
rande pågående befolkningsökningen på 
landsbygden tycktes borga för låga löner. 

Det var med andra ord i mitten och slutet 
av 1840-talet ganska naturligt för en bonde att 
tro att driftsöverskotten i lantbruket i reala 
termer skulle komma att bli större med tiden. 

Okad framtidstro 
Avkastningskravet, den andra faktorn (vid 
sidan av driftsöverskottet) som bestämmer 
,·ilket marknadsvärde en tillgång skall ha 
borde vid den här tiden ha varit ganska lågt 
- och sjunkande. Räntan var i de flesta fall 5 
eller 6%. En viss penningvärdesförsämring 
gj orde att den reala räntan blev lägre vilket 
sänker avkastningskravet. Det betyder höga 
och stigande priser. Det gäller allmänt och 
följaktligen också för gårdar. 

Till det kommer effekterna av en positiv 
riskbedömning, något som också sänker 
avkastningskravet. Vi kan vara ganska säkra 
på att den som stod i begrepp att köpa en 
gård vid denna tid , medvetet men mera tro
ligt omedvetet, sänkte sin riskpremie relativt 
,·ad som hade gällt tidigare. Eller om man 
,·ill uttrycka sig så - tron på framtiden hade 
ökat bland bönderna. 

Hur kunde det motiveras? Ja, det fanns 
goda skäl. Det hade således kommit tydliga 
signaler om stigande priser på jordbrukets 
produkter. Lite längre fram på 1850-talet 
kom detta att få sin dramatiska bekräftelse 
genom att Krimkriget i ett slag stängde för 
Rysslands spannmålsexport och höjde pri
serna ännu kraftigare än på 1840-talet. Till 
det kom en ökad efterfrågan . Det berättas 
att danska och norska spannmålshandlare i 
mitten av 1850-talet reste runt i bl a Öster
götland och köpte upp all brödsäd man kun
de få tag i, främst i de områden som låg i 
närheten av Göta kanal.158 Befolkningstill
växten fortsatte att både skapa en större in
hemsk marknad för jordbrukets produkter 
och hålla nere lönerna. 

Visst, det fanns, som jag har beskrivit, 
finansiella risker så som kreditsystemet såg 
ut med bl a en stor del av skulderna i form 
av formellt ettåriga reverser. Men det skulle 
komma att visa sig först i slutet av 1850-talet. 
Det påverkade inte riskbedömningen dess
förinnan. 

I teorin är det lätt att visa att en sänkt risk
premie - eller om man vill uttrycka sig så, en 
optimistisk tro på framtiden - allt annat lika 
får en kraftigt höjande effekt på värdet på en 
tillgång. Det får den också i praktiken. Det är 
högst sannolikt att lägre risk är den viktigaste 
förklaringen till de höjda gårdspriserna i 
Sverige i mitten av förrförra seklet. Åtmins
tone till att priserna steg så kraftigt på kort 
tid. 

Stora förmögenheter 
Den ekonomisk-historiska forskningen har 
visat att det var enorma kapitalvärden som 
skapades hos bönderna under perioden 
1830-60. Sture Martinius har räknat ut att 
det s k agrarkapitalet, kort sagt marknads
värdet av allt det kapital, fast och rörligt, 
som fanns på de svenska gårdarna, ökade 
realt med något över 5% per år under perio
den.1 59 Det kan förefalla som en måttlig ök
ning för ett enskilt år men för en så lång 
period som trettio år blir i praktiken kapital
tillväxten mycket stor. Förmögenhetsmässigt 
var ökningen också kraftig till följd av att 
jordbrukets "externa" skuldsättning, alltså 
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böndernas upplåning utanför de egna leden 
på den s k o rganise rade kreditmarknaden, 
var mycke t begränsad. Martinius beräknar 
att de svenska böndernas samlade kredite r 
på den organiserade krediunarknaden 1860 
uppgick till ca 170 milj kr. Trettio år tidiga
re had e skulden varit runt 50 milj kr. Det 
skall ställas mot att det totala agrara kapita
le t samma å r, 1860, uppskattades till 2 598 
milj kr mot lite över 800 milj kr 30 år tidiga
re. Böndernas förmögenhet skulle därmed 
ha stig it med me r än 1 500 milj kr under 
tre ttioå rsperioden fram till 1860. Det är en 
anmärkn ingsvärd förmögenhetsuppbygg
nad och, som bl a Eli F H ecksch e r påpekar, 
d en ekonomiska grunden för det m arkant 
ökade politiska inflytande som bönderna 
skaffad e sig genom bl a de parlamentariska 
reformerna under 1860-talet. 

Ökade förmögenheter till ägarna kan 
byggas upp genom att förväntade (men ännu 
inte realiserade) inkomster höjer marknads
värdena på de tillgångar som be rörs . De t är 
uppenbart mot d en bakgrund vi har redo
gjort för att en del av böndernas förmögen
h e tsuppbyggnad mellan 1830 och 1865 
had e en sådan förklaring. Men ökade för
mögenheter i ägarledet kan också skapas 
genom att de faktiska inkomsterna under en 
viss pe riod , i d e t hä r falle t perioden 1830-
60, ökar genom ökad produktivite t och där
med förbättrad avkas tning. Eller genom 
omfördelning i m eninge n att ägarna och 
deras närmaste får, allt annat lika, en större 
andel av inkomsterna än vad alla andra får. 

Man kan nog med visst fog hävda att en 
del av d en fö rrn ögenhetsuppbyggnad hos 
de jordägande bönderna som Martin ius re
gistrerar skedde på det senare sättet, genom 
omfördelning. Visserligen ökade produk
tiviteten i jordbruket under den aktue lla 
perioden med strax under 1 % pe r år enligt 
fo rskarnas beräkningar. 160 Det bör ha givi t 
en höj ande effekt på tillgångsvärdena, i det 
här falle t gårdsprise rna. Men långt viktigare 
är sannolikt, de t vi tidigare påpekat, a tt de 
reala dagsverkslönerna i jordbruket, liksom 
för d en delen reallö nerna mera allmänt i 
samhället, hade sjunkit under samma pe ri
o d .1 6 1 
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En ny tid efter 1860 
Från 1860-tale t och framåt började en h elt 
ny epok för det svenska bondejordbruke t. 
Gårdspriserna försatte att stiga men väsent
ligt långsammare än under d en h ektiska 
perioden 1845- 60. Förmögenhe tstillväxten 
var också långsammare. De t är till och med 
möjligt att perioden från omkring 1870 fram 
ti ll sekelskiftet i praktiken inte medförde 
någon real förmögenhetsuppbyggnad över
huvudtaget för bönderna, bl a till följd av att 
skulderna i form av bank- och hypotekskredi
te r som andel av kapitale t ökade markant. 
Förmögenheten naggades också i kanten av 
allvarliga ekonomiska bekymmer för det 
svenska jordbruket under främst 1880-talet. 
De tta är frågor som vi skall återkomma till. 

Dessförinnan skall vi i de talj granska vad 
som skedde på Groveda under perioden 
1857- 62. De t är antagligen korrekt att säga 
att det som d å inträffade, G O Dahlstedts 
konkurs och förspele t till den , var tidstypiskt 
i den meningen att många andra bönder i 
Sverige också drabbades av ekonomiska pro
blem vid d en här tiden. Logiskt nog, kan 
man tillägga, efte rsom d en som köper en 
tillgång när prise t står som högst utsätts för 
stora ekonom iska påfrestningar när till
gångspriserna sjunker. De t gällde av all t att 
döma för det svenska bondejordbruket. 
Forskarna har visat att intensiteten mätt i 
antale t gårdar som bytte ägare varje år var 
särskilt hög i mitten av 1850-talet strax innan 
prishöjnin garn a nådde sin kulmen två till 
tre å r senare. Det gick så långt att vissa av 
hushållningssällskapen i sina årliga berättel
ser om det svenska jordbruke t påpekade 
allvaret i situationen. "Många personer har 
av spannmålsprisernas höjd ... låtit sig locka 
in i egendomsköp, vilka varit förstörande 
för dem själva och skadliga för de egendo
mar, vilka utgjort föremål för deras speku
latio nsanda", heter d e t exempelvis i Väst
manlands läns hushållningssäll skaps berät
telse för 1858.162 

De t skulle kunna vara en beskrivning av 
G O Dahlsted ts tid på Groveda. 
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G O Dahlstedts konkurs 1862 
Den 16 maj 1860 lämnar G O Dahlstedt, 
äga re och brukare av Groveda, in sin kon
kursansökan till Kinda Häradsrätt i Kisa. 
Skrivelsen (se nästa sida) återspeglar sin tid. 
Det gäller bl a vad som sägs om s k avträdes
fö rmån. Formuleringarna är sirligt eleganta. 

I och med denna skrivelse inleddes kon
kursproceduren. Den skulle komma att vara 
a\'slutad först två år senare, våren 1862, då 
Pe r Adolf Stefansson och Anders Peter 
J ohanssons fick lagfart (första upp budet) på 
köpet av var sin hälft av Groveda. Med det 
inleddes ett nytt kapitel av gårdens historia i 
meningen att min egen familj kom in i bil
den. Det skall jag återkomma till. 

Den här framställningen begränsas till 
perioden 1857-62. 1857 var det år då G 0 
Dahlstedt flyttade till Groveda och denna 
historia tog sin början. 1862 var således det 
år då epoken Dahlstedt definitivt hade nått 
slutpunkten. 

Kapitlet har två syften. Dels att beskriva 
konkursen och dess förhistoria, dels att så 
långt möjligt analysera hur det kunde kom
ma sig att en konkurs inträffade. 

Källor 
Det är väsentligen tre källor som har an
vänts. För det första den konkursakt som finns 
i ärendet. 

Efter det att konkursen var avslutad sam
manställde Kinda Häradsrätt - det var bruk
ligt i alla konkurser - en dossier med de 
relevanta handlingarna i ärendet. Konkurs
akten är en guldgruva för den intresserade. 163 

Med byråkratens försiktighet som rätte
snöre har så gott som alla skrivelser, även de 
mest obetydliga som tex kallelser till borge
närssamman träden, bevarats. Konkursak
ten, som är inbunden, innehåller avskrifter 
eller original av bouppteckning, skrivelser 
från borgenärerna, skuldsedlar och rever
ser, kvitton och en mängd andra dokument. 
Läser man dokumenten noggrant blir man 
inte bara väl informerad, man kan också 
ana dramatiken i ärendet. 

På konkursaktens försättsblad är tidsord
ningen för konkursen antecknad enligt föl
jande: 

1860 den 16 rnaj inkorn hans ansökan, 
2 juni första förhöret, 
2 juni offentlig stärnning, 
2 juni ... utses kronolänsrnannen C W 
Sandströrn och närnndernannen AP Petters
son i Hallstad till Gode rnän, 
6 juli förhör orn underhållet. 

1861 den 16 januari inställelsedag för Borgenärer, 
Gode rnännen, Sysslornännen, 
16 rnars Dorn. 

För det andra är Kinda Häradsrätts protokoll i 
ärendet i domboken en väsentlig källa. 164 De 
två viktigaste dokumenten är dels en lång 
listning av de bevakade fordringarna i proto
kollet från den 16januari 1861 (nr 58) , dels 
domen i protokollet från den 16 mars 1861. 

För det tredje finns en värdering av Grov
eda daterad den 22 augusti 1860. 165 Det är 
ett utförligt dokument och särskilt intres
sant eftersom det i detalj anger de kostna
der och intäkter som lantbruket på Groveda 
enligt värderingsmännens uppfattning bor
de ha vid den här tidpunkten. 

Till detta kan läggas att husförhörslängder
na för Tjärstad far 1856-61 har använts för att 
kontrollera när huvudpersonerna bosatte sig 
på Groveda och flyttade därifrån. 

Lagfartsprotokollen från Kinda Häradsrätt 
har använts för att få fram de exakta uppgif
terna om när köpen gjordes, om köpeskilling
en etc. Dessutom ger lagfartsprotokollen ofta 
också mycket detaljerade uppgifter om säljar
nas ekonomiska förhållanden. Det gäller tex 
lagfartsprotokollet av den 3 juli 1858 (nr 32) 
där G O Dahlstedt får lagfart för sitt köp av 
halva Groveda av Erik Salomonssons barn. 

Det är också relevant att som källa uppge 
1830 års konkurslag. 

1830 års konkurslag 
Vid tiden för Dahlstedts konkurs gällde 
1830 års konkurslag, i sin tur baserad bl a på 
1734 års lag och 1818 års konkurslag. 166 

På några punkter finns det anledning att 
peka på olikheter mellan den lagstiftning 
som gällde 1860 och förhållandena idag. 
Händelseförloppet blir helt enkelt lättare 
begripligt om vi vet något om de viktigaste 
spelreglerna och begreppen vid en konkurs 
1860. 
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Dahlstedts ansökan o-m s k avträdesfö-rrnån, det vi idag kallar konkursansökan. Notera att detta är en avskrift av 
orginalet, inte en "avbild". 

En skillnad mot förhållandena idag var 
att bouppteckningen, alltså förteckningen 
över konkursboets samtliga tillgångar och 
skulder, enligt 1830 års lag skulle upprättas 
av gäldenären själv. I själva verket godkän
des inte konkursansökan, som då kallades 
avträdesansökan i meningen gäldenärens an
sökan om att få avträda sin egendom, om 
den inte åtföljdes av en "med eds förpliktel
se underskrifven" uppteckning (§ 3-4). Vi 
skall alltså inte förvånas över att G O Dahl
stedt själv författade bouppteckningen i 
samband med sin avträdesansökan. 

En annan olikhet gällde förvaltningen av 
boets tillgångar under konkurstiden. Idag 
utser rätten en konkursförvaltare , oftast en 
ansedd advokat eller en av Ackordcentraler
nas specialister - och det sker redan i sam
band med att konkursansökan behandlas av 
rätten. Konkursförvaltaren har under nor
mala omständigheter sedan ansvaret för 
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boet under hela den tid som konkurspro
cessen pågår. Enligt 1830 års lagstiftning 
skulle borgenärerna inom sig först utse s k 
gode män(§ 12). Ingick fast egendom i kon
kursen var en av gode männens uppgifter 
att värdera tillgången. Eller som det uttrycks 
i§ 16: "Under anslagstiden låten Gode Män 
fast egendom lagligen värderas". 

Gode männens ansvar var dock begränsat 
till konkursprocessens första del, anslags
tiden, tiden mellan det att avträdesansökan 
godkänts av rätten och offentlig stämning 
utfärdats (i det här fallet den 2juni 1860) 
och den s k inställelsedagen, den dag borge
närerna senast skulle anmäla och bevaka 
sina fordringar i rätten (den 16 januari 
1861). Efter inställelsedagen skulle borge
närerna i stället för gode män utse en eller 
flera sysslomän (som i och för sig kunde vara 
samma personer som fungerat som gode 
män , en ligt § 19, vilket också blev fallet i 
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Dahlstedt-konkursen) , bl a med uppgiften 
att sälja eventuell fast egendom. Det senare 
fic k nämligen ske tidigast efter det att instäl
le lsedagen passerats(§ 16). Sysslomännen 
sku lle också avsluta konkursen genom att 
efter det att boet avvecklats ge, så långt 
möjligt, borgenärerna utdelning med de 
belopp och efter den förmånsrättsordning 
som rätten fastställt i domen. 

En tredje olikhet var att "konkursförvalta
ren"/ sysslomannen inte behövde ge rätten 
någon slutredovisning i konkursen (där
emot skulle sysslomannen givetvis ge borge
närerna en slutredovisning). De t senare be
tyder att det i äldre konkurser kan vara svårt 
a tt kartlägga hur det slutligen gick, alltså vil
ken utdelning i konkursen borgenärerna 
faktiskt fick. 

En fjärde olikhet var att gäldenären i 
1830 års lag hade ett längre gående person
ligt ansvar för sina åtaganden i konkurser 
som avsåg rörelse. I och med att de flesta rö
re lser idag bedrivs i aktiebolagsform (dock 
inte jordbruksföretag) blir den praktiska 
innebörden att ägarens ansvar begränsas till 
de m edel som han som aktieägare har satt 
in i bolage t. Detta gällde således inte på 
samma sätt i äldre tider, helt enkelt därför 
att företagsformer med begränsat personligt 
a nsvar var ovanliga. Grundregeln var att 
"gäldenär sware för bristen i den afträdde 
egendomen, med hwad han framdeles ärf
wa eller förwärfwa kan". 

Under vissa speciella omständigheter -
'\.vådliga hände lser, såsom sjö- och brand
skada, fi endens hä1jande, eller annat sådant 
olycksfall , utan n ågo t sitt wållande" (§ 39) -
medgavs dock s k avträdesjörmån. Den prak
tiska inn ebörden var att om inte p engarna 
räckte till för att ge alla med godkända ford
ringar i konkurse n full utdelning m ed rän
ta, vilket e n konkurs sällan gör och vilket 
Dahlstedt-konkursen inte heller skulle kom
ma att göra, hade inte borgenärerna någon 
laglig möjlighet att kräva gäldenären p å 
annat än tillgångar som inte behövdes för 
familjens livsuppehälle . Eller som d e t ut
trycks i § 40: "I det fall ... Gäldernär afträ
desförmån wunnit, [får borgenärerna] ej af 
hans framtida tillgångar utsöka hwad till 

hans eget, hustrus och oförsörjda barns 
underhåll nödigt är". 167 

Samtliga dessa särdrag och begrepp hos 
1830 års konkurslag har viss relevans för G 
0 Dahlstedts konkurs , det kommer den 
fortsatta framställningen att visa. 

Förspelet till konkursen 
Förspelet till konkursen bö1jar redan i slutet 
av år 1856. Av n ågon anledning som vi inte 
idag vet något närmare om förvärvade G 0 
Dahlstedts far, "Herr Commisarien Peter 
Adolf Dahlstedt från Hag i Slaka Socken" 
den 1 november 1856 ett halvt mantal Grov
eda från ägaren Anna Ringström. Köpekon
traktet kom aldrig att fullföljas i meningen 
att P A Dahlstedt fick lagfart på Groveda. 

Det andra steget togs bara några m åna
der senare. Den 2 mars 1857 undertecknar 
Anna Ringström e tt köpebrev enligt vilket 
hon försäljer sitt "halva mantal frälse Grof
weda" för 15 000 kr (riksmynt) till G 0 
Dahlstedt. 168 

Samma dag undertecknas de två lika
lydande skuldsedlar på vardera 5 000 kr som 
finansierar köpet. I praktiken innebär det att 
Anna Ringström får 5 000 kr kontant och 
lämnar kredit på resterande del av köpeskil
lingen, 10 000 kr. Villkoren för de två säljar
lånen var mycke t gynnsamma för köparen i 
meningen att n ågon amortering inte behöv
de ske så länge Anna Ringström levde (så
vida hon inte begärde det och i så fall mås
te det ske med ett års uppsägning). Räntan 
på lånet, 5%, var däremot marknadsmässig 
om än i det lägre intervallet. 

Det går bara att spekulera i orsaken till 
varför detta fotbyte inom familjen Dahlstedt 
skedde mellan november 1856 och mars 
1857. Kanske var det redan från början 
tänkt att sonen Dahlstedt skulle köpa Grov
eda men eftersom han var en så ung man 
1856, bara 24 år, var det fadern som fick stå 
för köpet. Eller, kanske var från början tan
ken den att fadern skulle avbryta sin ämbets
mannakarriär - han var kronolänsman -
och bli hemmansägare på äldre dagar, m en 
att n ågot inträffade som gjorde att det inte 
längre var möjligt. Sonen fick i stället full-
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föija planerna. Vi kommer ganska säkert 
aldrig att få veta förklaringen till varför det 
blev på det sättet. 

Tillträde 14 mars 185 7 
Vi vet heller inte om tanken från början var 
att G O Dahlstedt skulle köpa hela Groveda, 
alltså också förvärva det halva mantal som 
vid den här tidpunkten ägdes av Salomon 
Erikssons arvingar. (Fram til l 1856 had e, 
som vi vet, 1/ 8 mantal ägts av änkan Sara 
Larsdotter och resterande 3/ 8 mantal av 
avlidne sonen Eriks Salomonssons barn. 
1856 d og emellertid Sara Larsdotter och 
ägarförhållandena efter arvskiftet var sådana 
att sonsonen Gustaf ägde 1/4 mantal och 
hans två systrar, den andra fjärdedelen.) Så 
blev det emellertid. 

Utan att vi med full säkerhet kan uttala 
oss om tidpunkten för tillträdet i den affä
ren , talar det mesta för att det skedde per 
den 14 mars 1857, alltså samma dag som 
Anna Ringströms del av Groveda tillträddes. 
Skillnaden var att för det första förvärvet 
fick Dahlstedt lagfart (första uppbudet) re
dan den 7 mars 1857. Lagfarten för köpet av 
den andra halvan av Groveda meddelades 
först den 3 juli 1858, i det närmaste ett och 
ett halvt år senare. Ändå är indicierna många 
på att förvärvet i praktiken hade gjorts upp 
redan på förvåren 1857. 

Ett sådant indicium är att räntan på de 
säijarreverser som fanns även i denna affär 
skulle räknas från d en 14 mars 1857. Det 
framgår av de skuldsedlar som är daterade 
den 3 augusti 1857 och som reglerade finan
sieringen av affären. Gustaf Eriksson i Eks
näs , den ende av Erik Salomonssons barn 
som vid den här tidpunkten var myndig, 
och O F Castensson i Brevassa som förmyn
dare för hans båda minderåriga systrar, låna
de ti ll sammans ut 10 000 kr till köparen , 
samma belopp som An na Ringström hade 
bevilj at köparen. Räntan på dessa lån var 
också 5%. 

På en väsentlig punkt var villkoren för 
lånen annorlunda än i d en första affären. 
Lånen skulle amorteras av på mycket kort 
tid. I själva verket sku lle Dah lstedt redan 
efter e tt år, den 14 mars 1858, betala sina 
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långivare över 4 000 kr bara i amortering, 
alltså 40% av kapitalskulden . 

Pengarna räckte inte till 
Nettoinkomsterna från j ordbruket på Grov
eda under den här perioden kan med rela
tivt god säkerhet uppskattas till 1 500- 2 000 
kr per år. 169 Och att döma av de handlingar 
som finns tog Dahlstedt - utöver en kredit 
på 1 000 kr- inte upp några nya intecknings
lån e ller andra krediter av mer långfristig 
natur under perioden 1858-60. Med andra 
ord var det likviditetsmässiga tillflödet, utöver 
1 000-kronorslånet, under dessa tre år be
gränsat till vad jordbruket gav. 

Mot detta inflöde av pengar skall ställas 
de utbetalningar som vi vet skulle göras om 
skuldebrevens villkor skulle uppfyllas . Dels 
skulle ränta betalas på de utestående lånen. 
Försiktigt räknat uppgick räntan till ca 1 150 
kr per år.1i 0 Dels skulle krediterna amorteras 
-1858 således med över 4 000 kr, 1859 med 
nästan lika mycket (ca 3 800 kr) och 1860 
med ca 2 000 kr. 

Det är lätt att inse hur svår, j a omöj lig , 
denna ekvation var att lösa. Pengarna som 
kom in räckte h e lt enkelt inte till för att 
täcka de pengar som flöt ut. Utflödet var 
större än inflödet va1je år under perioden 
1858- 60. 

Det är till och med möjligt att med någor
lunda hög tillförlitlighet säga något om när 
svårigheterna på allvar började torna upp sig 
för Dahlstedt. 

Svårigheterna börjar 
Året 1857, det å r som Dahlstedt tillträdde 
Groveda, var inget stort problem från likvidi
tetssynpunkt. Jordbruket gav rimligen unge
fär d e nettointäkter som det skulle komma 
att ge ända fram ti ll konkursen , a ll tså här 
beräknat till 1 500- 2 000 kr per å r. Det räck
te och blev över eftersom några amortering
a r på låne n inte gjordes och några räntor 
inte betalades under år 1857. (Vi utgår från 
att räntorna, som brukligt betalades i efter
skott, dvs d en första räntebetalningen skul
le enligt reverserna göras den 14 mars 1858.) 
Dahlstedt hade med all säkerhet också kre
dit hos auktionsfirmor, köpmän, hantverka-
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re och andra som "levererade" det lösöre 
som behövde köpas under hans första år på 
Groveda. 

Svårigheterna började år 1858. Redan 
någon gång i mars, mindre än ett halvt å r 
efter det att villkoren för lånen hade gjorts 
upp (skuldsedlarna är daterade den 3 augus
ti 1857), måste Dahlstedt förklara för Gustaf 
Eriksson och O F Castensson att det inte 
fa nns pengar för den amortering på 2 410 
respektive 1 666 kr som skulle göras redan 
per den 14 mars 1858, åtminstone inte för 
det fulla beloppet. 

Det som skedde, det kan vi se av konkurs
handlingarna, var att Gustaf Erikssons lån 
amorterades. Gustafs två minderåriga systrar 
måste däremot via sin förmyndare gå med 
på att avstå från amorteringen. Anledningen 
till att det blev så är okänd. Kanske körde 
Gustaf Eriksson den hårda linjen med hot 
om att försätta Dahlstedt på obestånd. Vi 
kan ju notera att Dahlstedt i sin avträdes
ansökan skriver att han blivit hotad av sina 
kreditorer. Syftade han då på Gustaf Eriks
son? Kanske använde Gustaf Eriksson sig av 
list, grannsämja (Eksnäs låg bara någon kilo
meter från Groveda) eller vänskap (Gustaf 
och Gustaf Oskar var ungefär jämngamla). 

Att Anna Ringströms kredit inte amorte
rades var i linje med vad som hade överens
kommits när lånet togs upp. 

Akut likviditetskris 
Under år 1859 måste likviditetssituationen 
å terigen redan i mars ha varit akut. Dahl
stedt kunde än en gång betala sina lånerän
tor - en av anledningarna var kanske den 
nya kredit på 1 000 kr som hade tagits upp 
under andra halvåret 1858 - men inga amor
teringar överhuvudtaget. Under resten av 
1859 kunde av allt att döma Dahlstedt hålla 
sin ekonomi flytande i meningen betala sina 
löpande utgifter men han måste ha insett 
redan då att nästkommande mars - per den 
14 mars 1860 - skulle situationen komma 
att bli ohållbar. Det skulle möjligen finnas 
pengar för att betala upplupna räntor m e n 
ingenting därutöver. 

Vid den tidpunkten, våren 1860, var det 
säkert dessutom väl känt p å orten att den 

unge ägaren av Groveda hade ekonomiska 
bekymmer. De n insikten stramade lika sä
kert upp Dahlstedts kredit hos leverantörer 
av olika slag. Det i sin tur gjorde likviditets
situationen än mer ansträngd. Under vår
månaderna 1860 måste steg för steg alla ha 
förstått att sanningens ögonblick, konkur
sen, närmade sig. 

Det inträffade den 16 maj 1860 då G 0 
Dahlstedt lämnade in sin konkursansökan, 
eller rättare sagt sin ansökan om att få av
träda egendomen , inklusive bouppteckning 
till Kinda Häradsrätt. 

Fakta om konkursen 
Tillgångarna i konkursen var enligt boupp
teckningen 34 470 kr. Eftersom "Fasta Egen
domen " (Groveda) värderades till det pris 
den hade inköpts för - 30 000 kr - värdera
des följaktligen "Lösa Egendomen" till res
terande 4 4 70 kr. 

Det lösöre som fö ljde med lantbruket, 
framför allt Kreatur (1 682 kr) samt Åker
redskap (863 kr) värderades till sammanlagt 
strax under 2 600 kr. Lösöret som hörde till 
hushållet var efter de rubriker som användes 
i bouppteckningen - Möbler, Guld, Silver, 
Koppar, Bleck,Jernsaker (dyraste objektet 
var tex här en järnspis värderad till 60 kr) , 
Lerkärl, Glas och Porcelain, Läder, Linnet 
och Garn samt Sängkläder. Allt som allt vär
derades hushållets lösöre till 1 800 kr. Det 
som då återstod för att summera till 4 470 kr 
var en smärre fordran på "Fru Ringström , 
Grofweda för 422 kannor mjölk". 

De beloppsmässigt stora skulderna i kon
kursen har vi redan nämnt, nämligen de lån 
som säljarna hade lämnat. Vid konkurstillfäl
let gällde att Anna Ringströms fordran var 
10 000 kr. Helt enligt vi llkoren hade ingen 
amortering skett på det lånet. 

Lånet från Gustaf Eriksson, det var ur
sprungligen på 5 000 kr, togs i konkursen 
upp till 3 333 kr. Det betyder att den amor
tering som gjordes 1858 inte var på överens
komna 2 410 kr utan ett lägre belopp, 1 667 
kr. Lånet som Gustaf Erikssons båda min
deråriga systrar beviljat via sina förmyndare 
togs upp till nominella beloppet 5 000 kr. 
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De tidigare ägarnas fordran i konkursen 
uppgick således till sammanlagt 18 333 kr. 

Till detta skall läggas en enligt lag priori
terad fordran på något över 11 000 kr avse
ende förmyndarmedel. 

Bakgrunden var den att i november 1858 
utsågs Dahlstedt till förmyndare för "förre 
nämndemannen Peter Andersson och den
nes hustru Anna Chatarina Månsdotter i 
Opphem". Denna fordran dolde inte något 
oegentligt förfarande från Dahlstedts sida. 
Han hade fått ansvaret för medlen i forme llt 
riktig ordning och på ett tidsmässigt betryg
gande avstånd från konkursen i maj 1860. 

Tre högt prioriterade fordringar 
Enligt bouppteckningen fanns ytterligare 
tre högt prioriterade fordringar i konkur
sen. Den första är den kredit på 1 000 kr 
som tidigare nämnts och som Dahlstedt tog 
upp sensommaren 1858. Eller som det ut
trycktes i bouppteckningen: "Till Lanthus
hållaren Peter Pettersson i Stafgård, Alhel
gona Socken efter skuldsedel den 3 augusti 
1858". Den andra är ett liknande , mindre 
lån på 1 425 kr från "bokhållaren A. J. Wi
doff, Sättuna, Kaga Socken efter skuldsedel 
den 27 februari 1856".171 Den tredje är en 
kredit på 900 kr till Rikets Ständers Bank, 
den enda krediten som att döma av boupp
teckningen har tagits upp på den sk organi
serade kreditmarknaden. Detta lån sattes 
om så sent som i december 1859 med bor
gen från AJ Widoff och en J Pettersson i 
Tornby. 

Det finns ett i sammanhanget nämnvärt, 
pikant inslag i den senare affären. För att 
sätta om sitt lån krävde av allt att döma Ri
kets Ständers Bank ett uttalande från rätten 
om att de s k löftesmännen, alltså borges
männen AJ Widoff och J Pettersson och, 
vilket är mer tankeväckande, gäldenären G 
0 Dahlstedt var och en var goda för belop
pet 900 kr. Rätten uttalade att så var fallet, 
de kunde "hvar för sig fortfarande anses 
säkre och wederhäftige för föreskrifna be
loppet". Mindre än ett halvt år senare inläm
nade Dahlstedt sin avträdesansökan. 

Sammantaget uppgick kapitalskulden för 
dessa fordringar till 32 680 kr. 
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De totala skulderna 
Till detta skall läggas ett tiotal smärre lån, i 
första hand krediter avseende auktionsin
rop, rörelsekrediter från hantverkare , köp
män o dyl - det högsta enskilda lånebelop
pet var 305 kr, det lägsta 18 kr. Sammanlagt 
uppgick dessa skulder till 1 226 kr. Därtill 
kommer upplupna löner (296 kr) och skat
ter (86 kr). 

Summeras dessa poster uppgick samtliga 
skulder i konkursen till 34 287 kr. Till det 
skall läggas upplupna räntor vilka speci
ficeras i bouppteckningen till 1 000 kr. Det 
senare var såvitt man kan förstå en under
skattning. För de beloppsmässigt största 
skulderna hade räntan inte betalts sedan 
den 14 mars 1859. Grovt räknat kan den 
obetalda räntefordran vid konkurstillfället i 
m aj 1860 uppskattas till ca 2 000 kr. 

Med den justeringen av skuldbe loppet 
kan konstateras att bristen i konkursen var 
kring 2 000 kr, dvs skillnaden mellan summa 
tillgångar 34 4 70 kr och summa justerade 
skulder på 36 287 kr. Det var, relativt sett, 
inget stort underskott. En underskattning av 
lösörets värde med 50% skulle i praktiken ha 
eliminerat bristen. Samtidigt måste det un
derstrykas att omdömet grundas på boupp
teckningens uppskattningar innan tillgång
arna realiserats på marknaden. Verkligheten 
skulle komma att visa sig något mindre gene
rös. 

Bouppteckningen hade en forme ll brist. 
Dahlstedts hustru Ebba hade inte beedigat 
riktigheten i uppgifterna vilket hon måste 
och nu uppmanades att göra. Att åstadkom
ma det hade emellertid uppenbarligen sina 
komplikationer. Det framgår av en skrivelse 
daterad den 2juni 1860 där hon ber rätten 
utse: " ... tvenne Män, som till Grofweda sig 
inställa, för att Eden av mig mottaga och 
protokoll därom ingiva, emedan jag är hin
drad mig inför Häradsrätten personligen 
inställa i följd av snart inträffande barns
börd". 

Barnet föddes tre dagar senare, den 5 
juni 1860. Det framgår av konkursakten att 
erforderliga beediganden senare kom rät
ten ti llhanda. 
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"25 öre per person vilket är exempellöst" 
Lite drygt en månad efter avträdesansökan, 
den 20 juni 1860, lämnar G O Dahlstedt in 
en ny skrivelse till rätten. Skrivelsen är för
anledd av det "underhåll" ur konkursboet 
som rätten just beviljat familjen Dahlstedt. 
Skrivelsen, som finns i avskrift på nästa sida, 
är en salvelsefull vädj an om ökat underhåll. 

Rätten tog skrivelsen på allvar. Borge
närerna kallades till sammanträde den 10 
juli 1860 "kln 10 förmiddagen" och beviljar 
familjen ett visst utökat underhåll. 

Det är en intressant fråga om en ersätt
ning på 1 :50 kr per dag var så "exempellös" 
som skrivelsen antyder. På månadsbasis skul
le detta innebära att familjen fick en "lön" på 
-15 kr. Det kan jämföras med att en dräng på 
orten, förutom fri mat och bostad, vid den
na tid hade ca 15 kr i månadslön, en piga ca 
10 kr. 172 Den för levnadsnivån avgörande frå
gan var samtidigt knappast detta pekuniära 
underhåll utan om Dahlstedt fick bo kvar på 
gården under tiden närmast efter konkur
sen , kanske till och med på uppdrag av gode 
männen driva lantbruket vidare. Med säker
he t vet vi ingenting om detta. Det mest san
nolika är dock att Dahlstedt bodde kvar på 
Groveda fram till den 14 mars 1861. Det 
framgår bl a av husförhörslängderna att fa
miljen flyttade från Groveda under 1861. 
Det borde i så fall rimligen ha gjort det 
möj ligt för familjen att få sin försörjning av 
"dag-till-dag-produkter", tex mjölk, ordnad. 

"Ödmjukt anförande till Kinda Härads 
Rätt" 
I en skrivelse från G O Dahlstedt ställd till 
Kinda Häradsrätt och daterad den 6 juli 
1860 försöker han förklara de ekonomiska 
sambanden. Skrivelsen inleds på följande 
sätt: "Då den frågan blivit framställd att jag 
skall redogöra för de huvudsakliga medel , 
som jag omhänderhaft, får j ag äran lämna 
en översikt av dem: " 

Breve t återges på nästa uppslag (s 107). 

JVI.orsarvet finansierade kontantinsatsen 
Det är en avslöjande skrivelse. En ekonom 
skulle med en gång påtala den ekonomiska 
sammanställningens logiska brister.173 Bl a 

saknas i finansieringsdelen vissa skulder, i 
första hand de privatlån som Dahlstedt tog 
upp och som j ag har redogjort för tidigare. 
Dessutom kan man konstatera att fastig
heten helt utan motivering anses vara värd 
ytterligare 2 000 kr jämfört med bouppteck
ningen. Det finns överhuvudtaget ingen 
dokumentation som styrker att Dahlstedt 
faktiskt betalade 2 000 kr för "grödan". 

Men mera intressant är att skrivelsen ger 
en upplysning om hur kontantinsatsen vid 
köpet av Groveda finansierades. Av allt att 
döma - det framgår av skrivelsen och det 
bekräftas av dokument i konkursakten - fick 
Dahlstedt 1854 ut 8 000 kr i arv efter sin 
mor. Dessa pengar användes således för att 
några år senare betala säljarna av Groveda 
kontantinsatsen på 10 000 kr. Det som sak
nades täcktes med all sannolikhet till störs
ta delen med det privatlån som AJ Widoff 
beviljade i början av år 1856. 

En värdering av Groveda 
Bakgrunden till att en värdering av Groveda 
genomfördes redan under 1860 var, som vi 
har sett, att 1830 års konkurslag uttryckligen 
krävde att gode männen skulle "fast egen
dom lagligen wärdera". 

Värderingen förrättades den 22 augusti 
1860 av "t f Domhafanden i orten, med bi
träde av ämndemännen Christoffer Nils
son i Räfstad och Sam Svensson i Christine
berg ... Vid förrättningen [deltog] ena Go
demannen i Conkursen, Kronolänsmannen 
C. W. Sandström ävensom Gäldenären." 

Metodiken vid värderingen är enkel. Man 
beräknar gårdens inkomster, drar av de 
uppskattade utgifterna och kapitaliserar net
tot med, i det här falle t, 5 procents diskon
teringsfaktor. Det belopp man då får är går
dens beräknade värde. 

Mera precist grundas kalkylen på följan
de sifferuppgifter. 

Gårdens inkomster under ett år beräknas 
uppgå till någo t över 3 000 kr. Merparten av 
dessa inkomster kommer från spannmåls
försäljning (2 275 kr). Så tex räknar värde
rarna med att från Groveda borde varje år 
kunna sälj as råg för 864 kr, vete för 500 kr 
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Dahlsteclts skrivelse elen 20 juni 1860 med en vädjan om ett större ekonomiskt underhåll till familjen under 
konkurstiden. (Normaliserad avskrift) 
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Dahlstedt upjm1.anades av rätten att lwm:m.a in med en redogörelse över de ekonomiska och finansiella förhållanden 
sorn lett frarn till konkursen. Skrivelsen är daterad den 6 juli 1860. (Normaliserad avskrift) 
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och havre för 336 kr. Övriga grödor (korn, 
ärter och potatis) svarar för resterande 575 
kr. Till det läggs en inkomst på beräknade 
600 kr från försälj ning av mjölkprodukter 
samt vissa andra inkomster, bl a från "försälj
ning av gamla kreatur" (75 kr). De totala in
komsterna i kalkylen blir 3 020:75 kr. 

Utgifterna under ett år på Groveda räk
nar värderarna med bör vara ca 1 600 kr. 
Den största delposten är "Tjänstefolkets 
löner och underhåll" som beräknas till 950 
kr. På gården borde finnas tre drängar och 
tre pigor och dessa skulle betalas med 187 
respektive 133 kr per år och person vilket så
ledes ti llsammans blir 950 kr. De näst störs
ta utgiftsposterna i kalkylen är utsäde (284 
kr) och rörelsekapitalets räntekostnad (156 
kr) . Till det läggs sedan beräknat underhåll 
av redskap och byggnader (90 kr) samt di
verse skatter (ca 105 kr). De totala utgifter
na i kalkylen blir 1 592 kr. 

Slutsatsen formuleras på fö ljande sätt: 

När utgifterna 1 5 92 rdl /råndrages inkomsterna 
3 020rdl återstår en behållning av 1 428 rdl vilken 
efter 5 procent ger [ ett värde på] 28 5 7 3 rdl och 80 
öre, som förrättningsmännen anse vara denna egen
doms verkliga värde, beräknat snarare för lågt än 
för högt. 

Värderingen i avskrift återfinns som Bi
laga 2. 

Var Groveda verkligen värt 28 500 kr? 
Vad kan man säga om värderingsdokumen
tet? Är värdet av Groveda korrekt beräknat? 
Svaret är ja om vi med det menar den mo
dell som kalkylen grundas på. Den hade 
används under lång tid. 174 Och den används 
för övrigt fortfarande när företag skall värde
ras. Det är ingen principiell skillnad mellan 
dagens avkastningsberäkningar och den 
som gjordes i det här fallet. 

Felkällorna kan finnas i inkomst- och 
kostnadsuppskattningarna och i den använ
da diskonteringsfaktorn. Vad gäller inkom
sterna finns möjligen ett mindre fe l i kalky
len. 175 Det mest troliga är emellertid att in
komsterna respektive utgifterna på ett rim
ligt sätt överensstämmer med vad som gäll
de för den tiden och för en gård av Grov
edas storlek och belägenhet. 
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Det uppskattade värdet på fastigh eten, 
strax under 30 000 kr, förefaller ändå något 
högt om det bedöms mot vad som betalades 
på marknaden. Vi vet att Groveda bara någ
ra månader senare kom att säljas för 24 000 
kr. Vi vet också att andra gårdar belägna i 
Kinda och av Grovedas storlek, ett mantal, 
vid denna tid såldes till lägre belopp än 
30 000 kr. Ett av skälen till att värderingen 
hamnade n ågot högt kan , förutom en viss 
överskattning av inkomsterna, vara att den 
använda diskon teringsfaktorn ( 5 % ) var nå
got för låg. Om detta vet vi emellertid ingen
ting med säkerh et. 

Domen 
Domen i G O Dahlstedts konkurs är lång, 
den omfattar 14 tätskrivna sidor i domboken 
1861.1 76 

Domen är upplagd så att alla fordringar 
i konkursen redovisas i protokollet från över
läggningarna den 16 januari 1861 , inställel
sedagen. Domboken innehåller med andra 
ord en punktvis redogörelse över de anspråk 
som borgenärerna har i konkursen. För var
je sådan fordran anges borgenärens namn, 
kapitalskulden , från vilken tidpunkt upp
lupen ränta skall betalas och vissa andra 
uppgifter. På punkt efter punkt är det egent
ligen endast en upprepning av den skuld
redovisning som fanns redan i bouppteck
ningen från den 16 maj 1860. 

Själva domen "aflagd den 16 mars 1861 " 
är i allt väsentligt en redogöre lse för för
månsordningen i konkursen. Domen inleds 
nämligen med ett konstaterande att efter
som inga fordringar i konkursen bestrids, så 
gäller att rätten " ... endast har att utlåta sig 
om förmånsrätt och ordning efter vilken 
[skulderna] skola ur avträdda boet gälldas". 

Efter det att konkurskostnaderna blivit 
täckta - alltså alla kostnader förknippade 
med godemännens arbete inklusive värder
ingen av Groveda, andra rese- och trakta
mentskostnader för inställelse till rätten och, 
sannolikt, kostnaderna för fami lj en Dahl
stedts underhåll under tiden fram till den 
16 mars 1861 - skulle förmånsordninge n 
enligt domen vara fö lj ande: 
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Enligt lag skulle "tjänstehjonen" - i det här 
fa llet tre drängar och tre pigor - först få full 
ersättning för sina innestående fordringar. 
I bouppteckningen (och domen) är dessa 
fo rdringar upptagna till sammantaget strax 
under 300 kr. 

Därefter skulle "bevakade kronoutskylder 
täckas ur boet samt, med lika rätt (vilke t kan 
fö rvåna en sentida iakttagare) ... Kamrera
ren i Länets Brandstodsbolag .. . på oguldna 
brandstodsavgifter på 7 rdl 68 öre". Tillsam
mans uppgick dessa poster till under 100 kr. 

Därefter "i ordning efter varandra" följer 
de återstående, oprioriterade fordringarna, 
i praktiken samma som i bouppteckningen . 

Domen avslutas på följande sätt: 

Då icke ursäkt att gäldenärerna genom vådliga 
händelser eller olycks/ all, utan något deras f örvål
lande, kornrnit på obestånd, kan avträdesförrnån 
dern icke tillerkännas, utan skola gäldenärerna 
med sina personer sarnt vad de framdeles ärva eller 
fön.värva, ansvara för bristen i den avträdda egen
domen. 

Makarna Dahlstedt fick således inte avträdes
förmån , de tta trots att Dahlstedt så sent som 
den 15 januari 1861 i en särskild skrivelse till 
rätten upprepat sin önskan om avträdesför
mån. 177 Att domstolen inte gick på den lin
j en är inte särskilt förvånande med tanke på 
de precisa förutsättningar för att avträdesför
mån skulle kunna ges som finns i 1830 års 
lag och som jag tidigare kort citerat. De t 
gäller särskilt kravet "utan någo t sitt wållan
de" (§ 39) . 

De t är svårt att inte hävda att G O Dahl
stedt hade e tt ege t vållande till konkurse n. 

Varför gick G O Dahlstedt i 
konkurs? 
Vi vet givetvis inte med säkerhet varför G 0 
Dahlstedt och hans hustru Ebba gick i kon
kurs. Men vi vet tillräckligt om förhållande
na kring konkursen på Groveda för att med 
viss trovärdighet uttala oss om varför de t 
blev som det blev. 

J ag skulle vilja peka på tre orsaker till 
konkursen - att finansieringen i samband 
med köpe t var otillfredsställande, att Dahl
stedts ungdom och oerfarenhet bidrog till 

att han satte sig i en ekonomiskt ohållbar 
situation samt att 30 000 kr var ett något för 
högt pris för Groveda 1857. 

Den första av dessa orsaker behöver vi 
inte tveka om, finansieringen var inte anpas
sad till situationen. Den andra, att Dahl
stedts bristande erfarenhet spelade in, mås
te visserligen vara spekulation men det är 
svårt att inte komma till den slutsatsen när 
man närmare granskar skeendet. Den tred
je orsaken, att priset på Groveda blev för 
högt, särskilt när vi vet att tiderna efter 1857 
blev sämre, är också svår att bestrida. 

Låt oss ta varje orsak för sig. 

Otillräcklig finansiering 
Det finns i princip två slags konkurser. Den 
ena grundas på att det egna kapitalet är för
brukat. Det är med andra ord en solvenskris 
som utlöser konkursen. Den andra grundas 
på att pengarna är slut. Det finns inte kon
tanta medel i tillräcklig omfattning för att 
betala upplupna räkningar och kapitalskul
der alldeles oberoende av om soliditeten är 
acceptabel eller inte. Det är således en likvi
ditetskris som i det fallet leder till konkurs . 

För det mesta är verkligheten inte så ren
odlad. De fl es ta faktiska konkurser är en 
blandning av de två arketyperna. Om solidi
teten är dålig sinar förr eller senare också 
kassan. O ch de t är sällan som dåligt m ed 
pengar ensamt utlöse r en konkurs för ett 
företag. 

Det speciella med Grovedakonkursen är 
att den faktiskt var mycket renodlad - familj
en Dahlstedt gick i konkurs helt enkelt efter
som pengarna var slut, inte därför att de t 
egna kapitale t var förbrukat. Vill man spetsa 
till formuleringen något kan man säga att en 
i grunden ganska sund ekonomi gick om
kull eftersom villkoren för finansieringen av 
köpet av Groveda var omöjliga. 

Vad menar vi då m era konkret med det
ta? Ja, kort sagt att villkoren för affären var 
sådana att en e rfaren bankman omedelbart 
skulle ha förstått att ekonomiska svårigheter 
för låntagaren var mer eller mindre ofrån
komliga. 

För de t första skulle 10 000 kr, en tredje
del av köpeskillingen , be talas kontant till 
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säljarna vid förvärvet. Att betala 33% kontant 
är ett stort åtagande vid varje fastighetsaffär, 
i synnerhet om den praktiska innebörden är, 
som i det här fallet, att köparen dränerar sig 
själv på kapital. Att döma av den dokumenta
tion som finns fick G O Dahlstedt använda 
alla sina likvida medel , i första hand mors
arvet, och också ta upp en smärre kredit för 
att klara kontantinsatsen. 

För det andra skulle 10 000 lånas upp på 
villkor som mera liknade en rörelsefinansier
ing än finansieringen av ett fastighetsköp. 
Med andra ord skulle, som vi vet, lånen från 
Gustaf Eriksson och hans systrar börja beta
las av redan efter ett år - per den 14 mars 
1858 - och då med så mycket som 4 076 kr, 
alltså 40% av kapitalskulden. Året därpå, 
våren 1859, skulle ett nästan lika stort be
lopp - 3 832 kr - amorteras och efter tre år 
skulle hela lånet vara återbetalt. Ingen köpa
re kan föra en fastighetsaffär med sådana 
villkor i hamn om han inte har andra likvi
ditetskällor att "ösa ur", andra inkomster än 
de fastigheten genererar eller andra låne
möjligheter. Det hade inte Dahlstedt. De 
pengar som han varje år fick ut från lantbru
ket var mellan 1 500 och 2 000 kr. Det mesta 
av dessa medel gick åt att betala räntan, det 
första året uppgick räntan till strax under 
1 200 kr. Med andra ord fanns bara en li ten 
del av de pengar som skulle ha behövts för 
att också klara amorteringarna. Några extra 
lånemöjligheter fanns av allt att döma inte 
heller för Dahlstedt. Jag har redan tidigare 
konstaterat att utöver de lån som han tog 
upp i samband med köpet av Groveda, finns 
bara en kredit registrerad, ett mindre lån på 
1 000 kr från 1858. Det var antagligen det 
lånet som gjorde att situationen för Dahl
stedt inte blev akut redan våren 1859. Två 
reflektioner ligger nära tillhands. 

Hur tänkte egentligen Gustaf Eriksson 
och O F Castensson när de drev igenom att 
säljarreverserna skulle betalas tillbaka på tre 
år - dessutom med de största amorteringar
na i början av perioden? Var det så att de 
faktiskt trodde att köparen skulle klara av 
det åtagandet? Eller inbillade de sig kanske 
att Dahlstedt-familjen var förmögen och att 
lånen faktiskt skulle komma att betalas ti ll-

110 

baka, precis som överenskommet, med 
pengar som kom från fami lj en? Det var i 
båda fallen en felbedömning. 

Eller var den extremt korta löptiden på 
lånen ett medvetet försök att tvinga fram en 
mer långsiktig finansiering? För om Dahl
stedt hade kunnat ersätta 10 000-kronors
krediten från syskonen Salomonsson med 
ett lån i tex Östgöta Hypoteksförening skul
le situationen ha varit he lt annorlunda. I 
själva verket kan man konstatera att om det 
hade skett, skulle G O Dahlstedt inte behövt 
gå i konkurs. Amorteringarna på ett 10 000 
kronors bottenlån från hypoteksföreningen 
skulle knappast ha uppgått till mer än någ
ra hundra kronor per år (med 20 års löptid 
skulle Dahlstedt ha behövt amortera ca 500 
kr årligen) . Allt annat lika hade Dahlstedts 
ekonomi klarat av en sådan amortering. 

Den andra reflektionen hänger samman 
med hur kreditmarknaden egentligen fun
gerade i slutet av 1850-talet. Det finns två 
tänkbara förlopp . Det ena är att Dahlstedt 
faktiskt hade försökt att lägga om den korta 
10 000-kronorskrediten till ett långt lån i 
hypoteksföreningen eller i bank - men fått 
nej av någon anledning . En sådan an led
ning kunde vara att pengar för utlåningen 
saknades. Vi vet att Östgöta Hypoteksfören
ing hade svårigheter med att ge nya krediter 
under 1857. Obligationsmarknaden (som 
föreningen skaffade sina utlåningsmedel 
på) hade, som direktionen uttryckte det, 
"totalt insomnat". 178 Det var för övrigt ett 
problem som gällde för landet i sin h el
h et_ 179 

En annan anledning kunde hänga sam
man med att hypoteksföreningens möjlig
het att belåna en jordbruksfastighet vid den
na tid inte sträckte sig längre än ti ll halva 
det uppskattade värdet, i detta fall rimligtvis 
15 000 kr fördelat med 7 500 kr på var sin 
hälft av Groveda, och under alla omständig
heter endast mot de bäst liggande inteckning
arna. 180 Med andra ord skulle föreningen i 
detta fall ha bottensäkerheterna i fastighe
ten. Eftersom Anna Ringström redan hade 
inteckningarna i botten av fastigheten som 
säkerhet för sitt lån på 10 000 kr och knap
past skulle vara beredd att ge upp sin där-
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m ed gynnade position, 181 skulle hypoteks
iö reningen bara ha kunnat bevilja 7 500 kr. 

En 7 500 kronors kredit i hypoteksfören
inge n skulle samtidigt sannolikt ha varit 
o tillräcklig för att lösa Dahlstedts potentiella 
likviditetsproblem. Det skulle också i prak
tike n ha tvingat fram en omskrivning av 
Gustaf Erikssons och systrarnas reverser vil
ke t det kanske från deras sida inte fanns nå
gon vilja till. Eller uttryckt på annat sätt. Det 
är måhända inte så konstigt att ett lån i Öst
göta Hypoteksförening aldrig kom att rea
liseras av Dahlstedt, inte ens om frågan var 
uppe till prövning. 

Det andra alternativet är att Dahlstedt ald
rig ens försökte att lägga om sina lån till en 
mer rimlig finansiering eftersom han inte 
fö rstod i vilken allvarlig situation han hade 
försatt sig. 

Det leder över till vilken betydelse ung
domlig entusiasm och bristande erfarenhet 
kan ha haft för att en konkurs skulle inträffa. 

Ungdomlig entusiasm och bristande 
erfarenhet 
Det är ett faktum att ett antal försäljningar av 
j o rdbruksfastigheter av Grovedas storlek 
gjordes va1je år inom Kinda härad under de 
här åren i slutet av 1850-talet. Det framgår av 
rättens lagfartsprotokoll. Det är också ett 
faktum att alla dessa affärer var ekonomiskt 
sunda i meningen att köparen kunde klara 
av villkoren för affären utan att konkurs in
träffade. Att döma av de konkursakter som 
finns i Kinda Häradsrätts handlingar på 
landsarkivet var Grovedakonkursen d en 
enda av sitt slag under i vart fall första delen 
av 1860-talet. 182 

Eftersom rimligen ungefär samma villkor 
för finansieringen gällde för dessa andra af
färer är det svårt att komma till någon annan 
slutsats än att G O Dahlstedt betedde sig 
osedvanligt ekonomiskt oerfaret, till och 
med omdömeslöst. Hur kunde det komma 
sig? 

Ja, man kan åtminstone spekulera i någ
ra orsaker. Dahlstedt var, som jag redan har 
påpekat, bara 24 år när han köpte Groveda. 
Det var med andra ord en mycket ung man 
med ofrånkomligen lite n erfarenhet som 

gjorde affären. Om exempelvis ekonomiska 
förhållanden visste han mänskligt att döma 
ingenting. Det var också en man som inte 
kom från bondemiljö, möjligen hade han 
inte ens arbetat på en bondgård när han 
plötsligt blev hemmansägare och brukare av 
en gård. 

Det går att spekulera i hur denne unge 
man först köpte Anna Ringströms halva av 
Groveda och efter det att det köpet var klart 
i ungdomlig entusiasm fick för sig att han 
skulle bli "storbonde" - en gård på ett man
tal betraktades vid den här tiden som stor -
genom att också köpa den andra delen av 
gården. 

Det kanske började med att han fick ar
rendet på Eriksson-gården. Det ena gav det 
andra och han bö1jade förhandla med Gus
taf Eriksson och systrarnas förmyndare och 
snabbt kom de fram till en överenskommel
se om priset (15 000 kr) och tillträdesdagen 
(14 mars 1857). Det som återstod att komma 
överens om var hur köpet skulle finansieras. 
Dahlstedt såg framför sig en finansierings
modell liknande den han hade fått med 
Anna Ringström . Amorteringarna skulle 
skjutas på framtiden. Säljarna däremot ville 
ha så mycket som möjligt av köpeskillingen 
kontant och en så kort löptid som möjligt på 
lånet. I denna motsättning stod förhandling
arna och stampade under så lång tid att re
verserna kom att undertecknas först i början 
av augusti 1857, alltså ett halvt år efter det 
att köpekontraktet hade gjorts upp. 

Det är en gissning, men ingenting annat 
än en gissning, att det var under denna för
handling som det avgörande misstaget gjor
des . En erfaren person eller en person med 
erfarna rådgivare skulle inte ha gått med på 
det upplägg som Dahlstedt gjorde. 

Det är svårt att inte komma till den slut
satsen att ungdomlig entusiasm, bristande 
sakkunskap och dåliga rådgivare ( eller möj
ligen inga erfarna rådgivare alls) faktiskt var 
en bidragande orsak till att G O Dahlstedt 
gick i konkurs. 

Ett tillägg i sammanhanget känns viktigt 
att göra. Visserligen kan Dahlstedt kritiseras 
för sina uppenbara omdömesbrister i själva 
affären . Men bilden av honom bör nyanse-
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ras. Dokumenten skapar en bild av Dahl
stedt som noggrann och ärlig. 

Det är anmärkningsvärt - och antagligen 
unikt - att den bouppteckning som Dahl
stedt upprättade i maj 1860 nästan utan för
ändringar godtogs av borgenärerna och av 
rätten. Det är samtidigt kanske inte så kon
stigt. Bouppteckningen är utförlig, noggrann 
och tydligt disponerad. Man kan ana sig till 
att på den här punkten hade Dahlstedt nyt
ta av sin far. Fadern, kronolänsmannen, visste 
naturligtvis bättre än de flesta hur en bo
uppteckning skulle se ut och det är en rimlig 
gissning att han l~älp te till att upprätta den. 
Också på andra punkter är de skrivelser som 
G O Dahlstedt lämnade in till rätten före
dömliga i meningen tydliga och forme llt 
korrekta. 

Priset för Groveda var för högt 
Den tredje medverkande orsaken till kon
kursen var att det överenskomna priset på 
Groveda, för hela fastigheten 30 000 kr, av 
allt att döma var 3000- 6 000 kr över mark
nadspriset vid den här tiden i slutet av 1850-
talet. Grunden för det påståendet har jag 
redan redogjort för. Vi kan inte i efterhand 
veta varför Dahlstedt betalade så mycket som 
han gjorde för Groveda. Men en anledning 
kan ha varit de extremt goda tiderna i mitten 
av 1850-talet. 183 De för varje år stigande gårds
priserna, och uppgången hade pågått sedan 
mitten av 1840-talet, hade kanske skapat en 
slags fartblindhet. Priserna skulle fortsätta 
uppåt, det var lätt för en ung oerfaren per
son att tro det. Det blev inte så. Det är ock
så ostridigt att Dahlstedt råkade köpa vid 
sämsta möjliga tidpunkt,just när priset för 
jordbruksfastigheter nådde sin kulmen mot 
slutet av 1850-talet. Under hösten 1857 och 
första hälften av 1858, alltså mindre än ett år 
efter det att Dahlstedt köpt Groveda, inled
des nämligen en dramatisk lågkonjunktur i 
Sverige och i många andra länder. Den har 
beskrivits som den första världskrisen. Den 
pressade fastighetspriserna bl a av det skälet 
att jordbrukets ekonomi försämrades. 

Ett viktig tillägg måste göras. Även om 
Dahlstedt kom att betala för mycket för de 
båda Groveda-gårdarna, kunde överpriset 
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inte på något sätt ensamt förklara konkur
sen. I själva verket harjag redan konstaterat 
att även med den överenskomna köpeskil
lingen på 30 000 kr skulle med all säkerhet 
Dahlstedt ha klarat sin ekonomi om finans
ieringen hade kunnat ordnas på annat, sun
dare sätt. 

Sammantaget blir orsaksbilden tydlig. 
Dahlstedt gick i konkurs - inte till fö ljd av 
att Groveda skulle ha varit en ekonomiskt 
osund eller omöjlig verksamhet givet det 
pris han betalade för gården - utan därför 
att de lån som hade tagits för att möjliggöra 
köpet av Eriksson-gården hade orimliga av
betalningsvillkor. Det hade de fått eftersom 
Dahlstedt antingen inte bättre begrep, inte 
lyssnade på sina rådgivare eller inte hade 
omdöme och erfarenhet nog för att skaffa 
några goda rådgivare. Situationen förvärra
des av att det pris han betalade för Groveda
gårdarna blev något för högt. 

Det är tänkbart att vi också borde ha fogat 
en fjärde orsak - otur - till förklaringarna. 
Dahlstedt hade otur med timingen av kö
pet, det har vi just konstaterat. Han köpte 
när priserna var som högst och vändningen 
till det sämre som närmast. Det är väl följ
derna av det som han syftar på i sin avträdes
ansökan då han talar om "att ha lidit ganska 
stora förluster genom missgynnande kon
junkturer". 

Men Dahlstedt hade också otur med sina 
borgenärer i meningen att en av dem var 
förmyndare. En förmyndare har definitions
mässigt ansvaret för någon annans pengar 
och med det följer, medvetet eller omed
vetet, stor försiktighet. Att bli anklagad för 
att ha försummat sina huvudmäns intressen 
är något som alla förmyndare undviker till 
va1je pris. Ett sätt att undvika kritik är att 
strikt följa regelboken. Vi vet naturligtvis 
ingenting om vi lka personligheter som för
myndarna - 0 J Castensson och senare A P 
Pettersson - var men kanske var de formalis
ter och regelryttare . I så fall är det mycket 
som talar för att någon av dem valde att i 
praktiken tvinga Dahlstedt att lämna in sin 
avträdesansökan med motiveringen att "an
nars måste jag göra det". Det var kanske det 
som Dahlstedt syftade på när han i sin a,-
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trädesansökan talar om att hans kreditore r 
hota t honom. Hur som h elst var det inge n 
önskesituation för Dahlstedt att bland sina 
stora fordringsägare ha e n som inte före
trädde sina egna ekonomiska intressen. 

Hur blev det till slut? 
En viktig fråga kvarstår obesvarad- hur gick 
det i slutänden m ed Dahlstedt-konkursen? 
Fick alla fordringsägare utdelning? Eller för
lorade några av borgenärerna, helt eller del
vis, sina pengar i konkursen? 

Återigen kan vi ingenting säga med säker
het. Någon slutredovisning till rätten av hur 
sysslomänne n lyckades med sin uppgift att 
skydda borgenärsintressena i Dahlstedt-kon
kurse n finns inte bevarad. Skälet är som vi 
vet att 1830 å rs konkurslag inte krävde att 
sysslomännens slutredovisning skulle lämnas 
in till rätten och därmed registreras och be
varas till efte rvärlde n . Det var i och för sig 
in te ett h elt orimligt synsätt från lagstiftarens 
sida. Rätten hade åstadkommit två saker. 
Dels hade fordringarna i konkursen precise
rats till belopp och ägare. Dels hade förmåns
o rdningen m ellan borgenäre rna fastställts. 
Den prin cipiella iden m ed att lämna ären
det med det skulle vara att i fortsättningen 
- efter det att sysslomännen sålt tillgångar
n a, delat ut likviden e nligt rättens domslut 
och lämnat sin slutliga redovisning till bor
genärerna - skulle d e t vara upp till va1je 
borgenär att bevaka sina intressen. 

Vi vet a tt de nya ägarna till Groveda beta
lade 24 000 kr för gården. Om vi utgår från 
att lösöret kunde försäljas till å tminstone det 
belopp som bouppteckningen anger ( 4 470 
kr) skulle de samlade tillgångarna i konkur
sen uppgå till ca 28 500 kr. Skuldernaskul
le med upplupna räntor vara ca 36 000 kr, 
alltså en brist i konkursen på ca 7 500 kr. 

Med den priorite tsordning som fastställts 
av rätte n fick samtliga borgenärer med in
teckningar i Groveda - Anna Ringström, 
Gustaf Eriksson samt systrarna Eriksson -
tillbaka alla sina pengar m ed ränta. Som vi 
vet hade redan de anställdas fordringar, vis
sa upplupna skatter och en smärre obetald 

räkning från Östgöta Brandstod då fått täck
ning ur konkursboet. Tillsammans med kon
kurskostnade rna hade därmed ca 20 000 kr 
av tillgångarna i boet förbrukats. Det inne
bär att den prioriterade fordran som följde 
därefte r - nämndemanne n AP Pe ttersson 
som förmyndare för Pe ter Andersson m ed 
en fordran med ränta på runt 11 500 kr (ka
pitalskulden var 11 021 kr) - inte fick full ut
d elning. 

Givet dessa antaganden skulle en grupp 
fordringsägare inte ha fått n ågon utdelning 
alls. Det gällde de två privatpersoner - Peter 
Pette rsson och AJ Widoff - som hade givit 
Dahlstedt handlå n på 1 000 kr respektive 
1 425 kr. AJ Widoff hade också, som vi har 
sett, gått i borgen för lån et på 900 kr i Rikets 
Ständers Bank och i juni 1860 tvingats infria 
sitt å tagande . Hans fordran i boe t var alltså 
2 325 kr, pe ngar som han av allt att döma 
inte fick tillbaka. 184 Det gällde också, som det 
nästan alltid gör i konkurser, övriga opriori
terade fordringsägare, köpmän, auktionister 
och andra som hade lämnat smärre rörelse
krediter till Dahlstedt. 

Vad hände med familjen Dahlstedt? 
En fråga som måste lämnas helt obesvarad 
är vad som hände m ed G O Dahlstedt och 
hans familj. Det enda vi vet är att de 1861 
flyttade från Groveda till Linköping. Vi vet 
således också att m akarna Dahlstedt inte 
fi ck avträdesförmån i domen vilket kan ha 
inneburit att d e under lång tid fick dras 
med ett ekonomiskt å tagande till de m ånga 
som faktiskt inte fick någon utdelning i kon
kursen , låt vara a tt b eloppen inte var så 
höga. Men det är naturligtvis också möjligt 
a tt Dahlstedt med konkursen hade fått en 
erfarenhet som han kunde dra nytta av. Han 
var fortfarande en ung man, 28 år, när han 
flyttade från Groveda 1861. 185 Kanske gjorde 
konkurserfarenhe ten det möjligt för ho
nom och hans familj att lyckas med nya eko
nomiska företag. 

Det faller utanför ramen för den här ge
nomgången att forska vidare i familjen G 0 
Dahlstedts öden. 
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G,vveda från söder: Skulle bilden ha tagits någon gång under den f1eriod som den här boken handlar om, 1786-
1950, skulle bostadshusen ha sliymls av en ladugånlslänga, (se Figur 4 ). Den gamla ladugården revs -under 1950-
talet. 
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Grnveda från öster: Till höger på bilden den ladugård som Anders Peterjohcmsso11 lät bygga och som stod färdig 
1904. Byggnaden längst till vä11ster är det som kvarstår av "Larssongårclens" ladugård, den fel logbyggnaclen . De11 
används idag som ga·rage och maskin hall. 
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Groveda f rån non: Bilden är tagen f rån Målhagen (se nästa sida). 
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Ängsområdet som vägen passerar igenom i den övre delen av bilden är ivlålhagen, den beteshage som nämns bl a i 
storskiftesprotokollet. Till vänster utanför bilden fanns Måhlängen, en odaläng, alltså en äng som i motsats till 
beteshagen årligen höskördades. Byggnaden längst upp till höger på bilden är torpet Målhagen. 
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KAPITEL 7 

Groveda och 1880-talets emigrationsvåg 

Fem personer och deras fam ilj er spelar 
huvudrollen i kommande tre kapitel. Till
sammans täcker de in 80 år av Grovedas his
toria, perioden 1860-1940. 

Den förste är Per Adolf Stefansson. Han 
köpte på våren 1862 Groveda av konkurs
boet, behöll själv en hälft (den del som med 
en modern fastighetsbeteckn ing heter Grov
eda 1 :3) och sålde omgående den andra 
halvan av gården (Groveda 1:2) ti ll mågen 
Anders Peter J ohansson. Anders Peter hade 
just gift sig med Per Adolfs äldsta dotter. 

I andra generationen kommer det, kort
fattat, att handla om Johan Nils Pettersson, gift 
med en annan av Per Adolf Stefanssons 
döttrar, och om Henrik Pettersson, min farfar 
och gift med Anders Peters äldsta dotter. 
Dessutom kommer det att handla om Oskar 
Larsson, den ende av de fem som inte hade 
någo t band till vår egen släkt och som ägde 
den ena av gårdarna under 30 å r, från 1918 
till 1948. Det är för övrigt också skälet till 
varför jag i fortsättningen kommer att kalla 
Groveda 1:3 för "Larssongården" och , som 
en logisk konsekvens, Groveda 1:2 för 
"Petterssongården". 

Syftet är detsamma som i tidigare kapitel 
- att berätta om det som bestämde dessa 
människors , och mera allmänt böndernas , 
vardag med särskild betoning på de ekono
miska förhå llandena men också att förk lara 
skeendet genom att försöka sätta in det i ett 
större sammanhang. 

Ett av dessa "ekonomiska förhållanden" 
var emigrationen och d ess fö ljder. Emigra-

tionen berörde i all ra högsta grad Groveda. 
Det var in te bara det att människor på torp 
och backstugor i trakten under framförallt 
1880-talet gav sig av ti ll Amerika i något som 
liknade en massflykt. Det gjorde också som 
vi kommer att få se de flesta av Pe r Adolf 
Stefanssons barn , faktiskt också hans äldste 
son. Liksom för övrigt Anders Peter Johans
sons äldste son. Vilken var d en ekonomiska 
bakgrunden ti ll denna exodus av unga män
niskor? Detta är en fråga i det första kapitle t. 

Den fråga vi ska ll titta närmare på i d e t 
andra kap itlet berör de stora investeringar
na, bl a ett intens ivt byggande på gården, 
under ett par, tre d ecennie r från 1880-talet 
och framåt. Varför gjordes dessa stora in
vesteri ngar i nya ekonomibyggnad er? Och 
hur kunde dessa satsningar finansie ras? 

Det tredje kapitlet behandlar i all t väsent
ligt Henrik Pettersson och hans tid som 
bonde på Groveda (190821). Han blev änke
man tre gånge r och dog först 1942, näs tan 
90 år gammal. Det gör det möjligt att fö lja 
hans privateko nomi under mer än 60 å r 
med hjälp av de fyra bouppteckningar som 
finns. Mest intressant är bouppteckninga
rna i samband med hustrurnas död (1890, 
1897 respektive 1919) av det enkla skälet att 
de täcker 30 år av hans tid som aktiv bonde, 
båd e som arrendator och självägande. De t 
är san noli kt att den utveckling som H enrik 
Petterssons priva tekonomi visar mellan 
1890 och 1920 på de t hela taget är represe
nativ för en östgötsk bonde på en mellan
stor gård under den här perioden, åtminsto-
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ne för en bonde som erbjuds en möjlighet 
att förvärva en gå rd. 186 

Grovedaspecifik information 
Flera källor har använts för att få fram d e 
sakuppgifter som finns i dessa kapitel. Utan 
den stora mängd urkunder som finns på Grov
eda skulle många av d e uppgifter som läm
n as inte ha kunnat tas fram, i vart fall inte 
utan mycket stora ansträngningar. För den 
aktue lla perioden , 1862- 1940, finns i prak
tiken så gott som alla väsentliga dokument 
för "Petterssongården" tillgängliga. De t gäl
ler tes tamente n , bouppteckningar, arvskif
teshandlingar, köpe- och arrendekontrakt, 
auktions- och syneprotokoll och e n stor 
mängd bank- och kredithandlingar. För 
"Larssongårde n" finns inte alls samma full
ständighet i dokumentationen men d et fa k
tum att de båda gårda rna var lika stora och 
i princip hade samma värde gör att vad som 
gällde för de n e na gården i ekonomiskt av
seende ofta också gällde för den andra. 
Husförhörs- och mantalslängder har använts för 
att få fram information om vilka m ännisko r 
som vid o lika tidpunkter unde r perioden 
bodde p å gården. För vår egen släkt finns 
slähtforslmingsdokwnentation som erbjuder e n 
mer e ller mindre full ständig faktaredovis
ning och en d el mindre "krönikor" öve r vis
sa personer. Lagfartshancllingar i form av ut
drag ur Kinda och Ydre domsagas lagfa rts
protokoll har, vid b e hov, använts fö r att få 
fram exakta uppgifte r om de fastigh etsför
säijningar som har berö rt Groveda. Också 
vissa andra tingsrättshandlingar har granskats . 

För d et som inte ä r sakuppgifte r i fram
ställningen utan mera minnen och hörsägen 
finns också källor. Marie Norling, min faster, 
har med ett gott minne av vad som har hänt 
på Groveda under m e r ä n 80 år g ivit ovär
derliga informationer och kompletterat och 
rätta t d e t jag kan ha missuppfattat. Andra 
personer med egna minne n från pe riode n 
har också, ibland h e lt oplane rat, lämnat 
uppgifter som j ag har kunnat använda. 187 

Startpunkten för framställningen är 1862. 
De t var således d e t år då Per Adolf Stefans
son köpte gården. 1860-talet är också start
punkten för en delvis ny utveckling för de t 
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sve nska jordbruke t - och då i synnerhet för 
bondejordbruke t. De n utvecklingen kom 
att pågå unde r mycket lång tid , i praktiken 
fra m till och med andra världskrige t. 

Låt oss titta lite närma re på inn ebörde n 
i det påståendet. 

Svenskajordbruketefterl860 
Första hälfte n av 1800-talet var, de t kan man 
h ävda , en slags transpo rtsträcka vad gälle r 
det sve nska j ordbrukets produktivite tsu t
veckling. Inte så a tt bönderna och myndig
h e terna var overksamma i meninge n "gjor
de som de alltid gjort". Tvärtom. Det var un
der de första decenn ierna av 1800-tale t som 
skiftes röre lse n hade sin tyngdpunkt, som 
d e t gamla bykolle ktivets snåla spe lregle r 
luckrad es upp , som utma rker och allmän
ningar privatise rades och som merparten av 
nyodlingarna genomfördes . Det var också 
under denna tid som skyddstull arna på jord
bruksprodukter avvecklades . Och myndig
heterna bö1jade investera i utbildning och 
info rmation för j ordbruket. Hushållnings
sällskapen i länen kom exempelvis till under 
denna period. 

Det var inte he ller så att produktiviteten 
mätt som produktion per capita stod stilla 
under 1800-talets första h älft, i synnerh et 
inte efter 1830. Sture Martinius har beräk
nat att bondejordbrukets produktivitetsök
ning under perioden 1830-60 var 0,6- 0,9% 
per år. 188 Med moderna o rd ökade föräd
lingsvärde t per anställ d i jordbruket m ed 
0,6- 0 ,9% per å r mätt i fasta prise r. Det är 
in gen dålig produktivitetsutveckling - och 
väsentligt h ögre än d en som h ade gäll t för 
1800-talets tre fö rsta d ecennier då produk
tiviteten e nligt historike rna sannolikt inte 
ökade alls. Man kan se på perioden som den 
e rforderliga fö rbe red e lsen för d en högre 
produktivite t som skulle komma att känne
teckna senare de len av 1800-talet och , i ä n 
h ögre grad, 1900-tale t. 

På vilka grunder kan jag våga dra d e n 
slutsatsen? J a, e tt indi cium på att någo t nytt 
var på gång är diskontinuiteten - trappste
get - vad gälle r gårdspriserna (se Figur 1, s 
31) . På mindre än två å rtionden räknat från 
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mitten av 1840-talet å tminstone dubblades 
gårdspriserna för att sedan, grovt sett, stan
na på den nivån. Som jag har visat får vi inte 
en så kraftig bestående stegring utan att det 
skett något i tillgångens, i det här falle tjord
bruksfastigheternas, framtida in tjäningsför
måga. Vill man uttrycka sig i moderna termer 
kan man säga att marknaden diskonterade 
en förväntad högre avkastning i det svenska 
jordbruket. 

Marknaden har för övrigt också sin ege n 
inneboende produktivitetshöjande kraft. 
Marknadspriset på e n gård avgörs nämligen 
inte bara av gårdens befintliga skick utan 
också av dess jJotential. Där d e t finns goda 
möjligheter att utvidga elle r intensifiera 
produktionen kommer gårdspriset, allt an
nat lika, att stiga. Om köparen finansierar 
sitt förvärv m ed lånade medel , vi lket är mer 
rege l än undantag, blir han tvungen att ge
nomföra de potentiella driftsomläggninga
rna för att kunna betala de högre kapital
kostnaderna. Höjda gårdspriser leder så
ledes ofta i sig till en press mot intensivare 
driftsformer. På samma sätt driver ännu ore
aliserade men tydligt bättre avsättn ingsför
hållanden för j ordbruksprodukter (som i 
mitten av 1800-talet) upp gårdspriserna. 
Produktmarknadernas förväntade tillväxt 
omformas h elt enkelt till en press mot bon
den att arbeta mera rationellt. 189 

Den bedömning som marknaden gjorde 
genom att förutse ett effektivare j ordbruk 
\'isade sig också vara riktig. Indirekt har vi 
många tecke n på ökad produktivitet i jord
bruket efte r 1860. 

Korntale n förbättrades . I Dals härad i 
Östergötland från nivån kring 6 för råg för 
decennierna före 1860 (1820-60) till nivån 
8 under 1880-talet. 190 Värderingsmännen i 
samband med Dahlstedtkonkursen räknade 
för Grovedas del faktiskt så tidigt som 1862 
med korntalet 8 för råg. 

Ökad mjölkproduktion 
Mjölkproduktionen per ko ökade. Enligt en 
uppgift gav en representativ ko från ett jord
bruk i Dalarna på 1850-tale t 1 000 kg mjölk 
pe r å r. På 1870-talet var motsvarande siffra 
nästan 1 500 kg, en femtioprocentig pro-

duktivitetsökning på 20-25 å r. 19 1 Det blir 
inge t att förvånas över att priset p å kor steg 
i snabb takt under samma tid. Tar man de 
officiella prislistorna, markegångstaxorna, 
som utgångspunkt tycks priset på en ko i 
Östergötland i löpande priser ha ökat med 
80-100% m ella n 1850-talets början och 
1870-talets första år, alltså under en tjugoårs
p eriod. Det stämmer hyggligt m ed den pris
ökning på kor på ca 110% som Lennartjör
berg ange r i sitt prisindex för Östergötland 
baserat på 5-å rsmedelvärden för periode n 
1850/ 55 respektive 1870/ 74. 192 

Om produktivite ten ökar med 50% i reala 
termer (årskilo per ko) bör också allt annat 
lika priset öka m ed realt 50%. Det tycks som 
om prisökningen just unde r d e n här perio
den realt sett var högre än 50%. De t antyder 
i så fa ll bara att det såg ljust ut vad gälle r 
marknaden för mjölkprodukter. De t stäm
mer med andra uppgifter vi har från den 
här tiden. 

Nya hjälpmedel 
Nya, mycket mer produktiva maskiner och 
andra ltjälpmedel kom till användning. Slå t
termaskinen, e tt av de redskap som introdu
cerades i Sverige under 1860-talet och fick 
en bred spridning under sent 1800-tal och 
således kan förknippas med den nya tiden, 
är sannolikt ett av de mest arbe tsbesparande 
nya redskap som jordbruket n ågonsin tagit 
i bruk. Det har beräknats att de t tog e tt dags
verke a 10 timmar att m ed lie ta av e tt tunn
land säd eller gräsväxter. Med slåttermaskin 
tog samma uppgift 0 ,1 dagsve rke, en pro
duktivite tsförbättring med en faktor tio . 193 

Produktiviteten i jordbruket ökade vid 
den här tide n också av helt andra skäl. Ett av 
de viktigaste var sannolikt att kommunika
tione rna förbättrades genom att d e t bygg
des kanaler och järnvägar. Framförallt järn
väg-arna skulle komma att bli viktiga. Vi vet 
att transporter av olika slag var en av d e 
mest tids- och resurskrävande uppgifterna 
för bönderna. Det hade det i varje fall varit 
fram till mitten av 1800-talet. De t kunde 
vara skjutsningar, alltså persontransporte r 
med häst och vagn som skatte- och krono
bönderna till långt in på 1800-talet var ålag-
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da att utföra . Men de t gällde givetvis också 
varutransporte r förknippad e med jordbru
ket. På den senare punkten bör särski lt järn
vägarna ha m edverkat till förbättrad pro
duktivitet. 194 

Och reallönerna för jordbrukets arbetare 
gick upp. På tre decennie r, mä tt som e tt ge
nomsnitt för perioden 1850/ 59 respektive 
1880/ 89, steg reallönen för en dräng i Öster
götland med knappt 60%. 195 Det var en radi
kalt annan utveckling än den som had e gäll t 
för de tre föregående decennierna, me llan 
1820 och 1850 d å reallönen trendbunde t 
minskat. 196 Det i sin tur tvingade fram arbets
besparande redskap och tekniker och fä rre 
nyanställningar, i slutänden färre anställda. 
Ökade reala arbe tskraftskostnader fi ck där
med positiva konsekvenser för produktivite
ten . 

Det är inge n tillfälligh et a tt d e bönder 
som lyckades parera de snabba svängningar
na i jordbruke ts produktpriser, som kän ne
tecknade årtiondena kring 1850 (elle r und
vika att köpa en gård för dyrt, vilket Dahl
stedt inte lyckad es göra) , hade goda tider. 
Man kan visa att avkastningen på mellansto
ra gårdar i Östergötland steg under andra 
halvan av 1800-talet. Överskotten börj ad e 
öka under 1840-talet och ökningen fortsat
te under fl e ra decennie r. 197 O ckså bönder
nas skattebelastning minskade mätt i reala 
termer, särski lt efter 1860. 198 

Bondejordbrukets guldålder 
Frågan är om inte det svenska jordbruket, 
åtminstone ägarna av stora och mellanstora 
gårdar, had e sin verkliga guldålder under 
femtioårsperiod en 1830-80. Vi vet från den 
tidigare diskussionen att sto ra förmögen
he ter byggd es upp unde r perioden 1830-
60. De t ä r svårt att se att det finns någo n 
period av samma längd, i varje fall under de 
senaste 200 åren , som, rela tivt sett, genere
rat en sådan förmögenhets tillväxt för bön
d erna som just d essa årtionden i mitten av 
1800-tale t. 

De t är inge t att förundras över att d e sis
ta decennie rna av 1800-tale t var en pe riod 
med stora investeringar i jordbruket. Fram
för allt byggd es det mycke t. 199 Det berörde 
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också Groveda som vi kommer att få se. In
vesteringarna underlättades av att den orga
niserade kreditmarknaden med banker och 
hypoteksinstitut utvecklad es mycket under 
dessa decennier. 

Växelbruket 
Det utvecklingsspår för de t svenska bonde
jordbruket som inleddes und er 1860- och 
1870-ta len kom såled es att följas fram till 
och med andra världskriget. Visserligen upp
kom störningar med j ämna mellanrum och 
d e t kunde få stora effekter för böndernas 
eko nomi. Men i termer av arbetssätt och in
riktning gällde att från och med 1870-tale t 
och fram till andra världskrigets slut bedrev 
bönde rna sin ve rksamhet efter i stort sett 
samma principe r. 

Det var för det första den period då växel
bruket dominerade j o rdbruket. Det innebar 
att man i stället för att som tidigare lägga en 
stor del av åkern i träda va1je år odlade he la 
arealen men med en systematisk cirkulation 
av grödor. Framförallt växlade man mellan 
vall och spannmål på skiftena. Växel bruket 
innebar att foder inte längre blev en brist
va ra, kanske var det d en ekonomiskt vikti
gaste konsekvensen . 

Det brukar sägas att växelbruket var det 
tongivand e odlingssättet under ett knappt 
hundratal år fram ti ll 1950 d å det ersattes 
med dagens handelsgödseljordbruk. 

Med växelbruket fö ljde en viss typ av red
skap och annan teknologi. Plogar, harvar, 
tröskverk och slåtter- och radsåningsma
skiner är exempel på redskap som kan för
knippas med växelbruket och som började 
användas av bönderna efte r 1850. 200 I bo
uppteckningen vid Dahlstedts konkurs an
ges exempelvis att de t på Groveda 1862 
fanns bl a "3 plogar och 2 klysharfar av j ern". 
Men också ett tröskverk, för övrigt det "Åker
redskap" som i bouppteckningen anges vara 
mes t värt, 150 rdr. 

Visserligen förbättrades verktygen, ma
skinerna och metoderna ständigt men i 
grunden var arbetssättet för bonden under 
1930- och 1940-talen d e tsamma som 70-80 
år tidigare. Det är be tecknande att när man 
i ett nummer av Ny Illustrerad Tidning från 
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1876 får se tecknade reklambilder av en slåt
te rmaskin och hästräfsa så ser d e ut exakt 
som d e slåtte rmaskiner och hästräfsor gjor
de som användes på Groveda under 1940-
ralet. 20 1 

.4..nimalieproduktionen viktigare 
För det andra fick efter 1860 kreatursskötsel 
ökad ekonomisk betydelse för jordbruke t. 
Det var i viss mån slaktdjursförsäljning, men 
framför allt mjölkproduktionen , som gav 
ökade inkomster. I takt med att d e t skapa
des en marknad för mjölkprodukte r, d e t 
gällde i första steget smör för export, utveck
lades en mej e riindustri som gjorde att in
komsten för bönderna i allt högre grad kun
de komma från mjölksidan. Smörpriserna 
ökade t ex i Östergötland med 35% under 
rjugoårsperioden mellan 1860 och 1880. Att 
bönderna fick en ökande andel av inkom
sterna från animalieproduktionen förstärk
tes givetvis av att spannmålpriserna inte alls 
ö kade i samma takt under samma period. 
Den här utvecklingen blev allt tydligare med 
tiden. Under femtioårsperioden 1860-1910 
mer än förd ubblades kopriset. 202 Ingen an
nan ''.jordbruksprodukt" var ens i närhe ten 
av en så kraftig prisökning under samma 
period. Det visar att produktiviteten i mjölk
produktionen ökade kraftigare än i andra 
delar av j ordbruksproduktionen. 

I termer av ekonomi, avkastning och kapital
bildning finns däremot brytpunkter under 
perioden 1860-1940. Konjunktursvängning
ar var ett nytt inslag efter 1800-talets mitt. 
Bönderna, liksom ekonomin i stort, drogs 
in i en serie av hög- och lågkonjunkturer 
vilka tog sin början med Krimkriget i mitten 
av 1850-talet. Den längsta och kanske svåras
te lågkonjunkturen för det svenskajordbru
ket var emellertid den som inträffade under 
1880-tale t och som 1888 ledde fram till att 
politike rna efter starka påtryckningar från 
stor- och slättbygdsbönderna återigen inför
de spannmålstullar. 

1880-talets spannmålstullar 
Parentetiskt kan man fråga sig vad d e t fick 
för konsekvenser för jordbrukets företags
ekonomi att det infördes spannmålstullar i 

slutet av 1800-tale t? J a, för de gårdar som 
hade tyngdpunkten i sin produktion på 
spannmål, företrädesvis stora slättgårdar, 
borde - allt annat lika - inkomsterna ha 
ökat och gårdspriserna ha stigit. Det borde 
däremot inte ha gällt för det vid den här ti
den alltmer kreatursinriktade bondejord
bruket. Även om prise rna för den brödsäd 
som bönderna sålde steg, steg också priset 
för foderspannmåle t. Bondgårdar typ Grov
eda borde inte ha påve rkats nämnvärt av 
tullreformen. Vi vet också att gårdspriserna 
steg mycket måttligt under perioden mellan 
1860 och 1914. Realt sett var det knappast 
någon ökning alls. 

Det här kan missförstås . Man kan få in
trycket att 1880-talets svenskajordbrukskris 
gick mer e lle r mindre spå rlöst förbi. Det 
gjorde den inte . Ett tydligt tecken på det är 
att antale t konkurser på landsbygden i det 
närmaste fördubblades under andra halvan 
av 1880-tale t om jämförelsen görs med för
hållandena under d ecenniets första hälft. 203 

Men även så gäller att mätt i relativa termer 
- antalet konkurser som andel av det totala 
antalet gårdar i lande t - var bönder med 
grava ekonomiska problem under 1880-talet 
en marginell företeelse. 

Den intensivaste högkonjunkturen kom 
under första världskriget. Krigsåren var för 
bönderna en tid med enastående god av
kastning och, som en konsekvens, inflato
risk prisstegring på fastigheter och lösöre. 
Det följdes av det tidiga 1920-talets depres
sionsår med dramatiska prissänkningar och 
d åliga tider. Medan industrin då hade det 
minst lika besvärligt som jordbruket, blev 
förhållandena ann orlunda i nästa steg. För 
industrin svängde en depressiv ekonomi 
snabbt över i dess motsats, snabb tillväxt, op
timism och - i vissa branscher - överhett
ning mot slutet av 1920-talet. För jordbruket 
tog återfjädringen till normala förhållanden 
längre tid. Först efter 1925 kan man tala om 
att det svenska jordbruket vad gäller pro
duktion och priser hade normaliserats. 
Under några år fram till 1929 blev de ekono
miska villkoren för bönderna steg för steg 
bättre - för att snabbt förbytas i omvänd rikt
ning genom den stora ekonomiska kris som 
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kring 1930 drabbade e konomin me ra all
mänt. Me n också genom det som senare 
skulle komma att kallasjordbrukskrisen , det 
som i sin tur via bl a e n starkare förenings
rörelse och politisk påve rkan skulle komma 
att ligga till grund för 1932 och 1933 å rs 
jordbrukspolitiska överenskommelser. 

J ag skall senare komma ti ll baka till hur 
de t var för bönderna unde r första världskri
get och jordbrukskrise n. 

Slutpunkte n för framställ ningen sätts till 
1940 av två skäl. 1940 inleds det d ecennium 
som kanske m e r än någo t annat unde r 
1900-talet ändrade på d e t svenska lantbru
kets förutsättningar. 1930-talet var ett förbe
redelsedecennium för det som skulle kom
ma. Det formades i hög grad av d en jord
brukspolitik som blev följden av det tidiga 
1930-talets kris för det svenska jordbruke t. 
Men d en stora omläggningen inleddes un
de r 1940-tale ts senare del. 1940-talet inrym
de d essutom en krigsekonomi vilket i sig är 
intresseväckande. De t är de t allmänna skä
le t. Men 1940-talet var också e tt hände lse
rikt decennium för Groveda, inte minst vad 
gäller ägandeförhållandena. 1945 köpe r 
min far ut sina syskon och blir ensam ägare 
ti ll "Petterssongården". Tre år senare, 1948, 
köper han också "Larssongården" och Grov
eda har åter-ige n , för första gången sedan 
1862, blivit en gård i meningen en ägare och 
brukare . Grovedas ekonomiska historia un
der 1940-talet komm er j ag att behandla i e tt 
särskilt kapite l. 

"Larssongårdens" ägare 
Per Adolf Stefansson var smålänning, född 
i Södra Vi 1817 och således snart 45 å r när 
han fl yttade till Groveda i april 1861. Han 
var sedan 1840 gift med Karolina , fe m å r 
yngre än make n och bara 18 år när hon 
g ifte sig. Tillsammans fick d e å tta barn.~0

-1 

De två yngsta barnen var födda på Groveda, 
de andra i Horn , Djursdala och Södra Vi. 
Alla tre är socknar som ligger i närheten av 
Vimmerby - H orn i Östergötland och Djurs
dala och Södra Vi i Småland. Familjen Ste
fansson had e med and ra ord under å re n 
mellan gifterm åle t 1840 och fl yttninge n till 
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Groveda 1861 bott på fl e ra ställe n , dock 
större delen av tiden , under hela 1850-talet, 
i Södra Vi. Det vi vet är att Per Adolf Stefans
son i husförhörslängden för Södra Vi för 
1857-61 unde r "1/-1 mantal Skärstad Nr 1, 
skatte" står som "Gästgihrare". Han var dock 
av allt att döma mera bonde än gästgivare.205 

Vad som gjorde att en person från d essa 
trakter i norra Småland kom att köpa en 
gård i Tjärstad socken i Östergötland - de t 
rörde sig om fe m mil bort som m ed d åti
d e ns kommunikation e r var ett högst avse
värt avstånd - kan man idag inte ha någon 
säker uppfattning om. Kanske var de t G 0 
Dah lstedts konkurs på Groveda som gjorde 
det möjligt att komma åt ett attraktivt hem
man ? De t kunde annars vara nog så besvär
ligt eftersom gårdarna, i synnerhet d e lite 
större hemmane n, vid den här tiden för d et 
m esta följde en viss släkt. Bördsrätten var 
ifrågasa tt me n var fortfarande i kraft när 
köpe t gjordes. Kanske var det möjlighe ten 
att ti llsammans med nära anförvanter, i de t 
här fallet m åge n och dotte rn , få äga och 
bruka e n väsentligt större gård än den de 
dittills hade bott p å och brukat? Kanske 
fanns d et e n h e lt annan an ledning? Vi vet 
inte. 

Köpet av Groveda 
Bortsett från orsak och bakgrund förvärva
de Per Adolf Stefansson pe r den 14 mars 
1862 för 24 000 kr "e tt mantal frälse Grofv
eda" och sålde för 12 000 kr samma dag 
hälften av fastigheten till "sin m åg och dot
ter", Anders Peter ochjosefin a. 206 Själv be
höll h an d e n andra halvan av fastigheten. 
Efter "tre lagtima ting" (i maj och septem
ber 1862 respektive i j anuari 1863) fick äga r
na lagfart, e ll er som det fortfa rande kallades 
faste brev, på sina respektive delar av Grov
eda i juni 1863. 

Finansieringen av köpet ä r bara känd i 
fragment. I j anuari 1863 beviljades de nya 
ägarna var för sig ett lån i Östgöta Hypote ks
förening på 6 000 kr. Förvärvet hade således 
finansierats till 50% genom denna kredit. 
Hur de båda köparna skaffade fram ytter
li gare 6 000 kr varde ra är okänt. Det togs i 
va1je fa ll vid tidpunkten för försä ljnin gen 
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inte upp några ytterligare inteckningar i 
Groveda utöver dem som krävdes för lånen 
i Hypoteksföreningen. Det var också otänk
bart att säljarreverser kom till användning. 
Sysslomännen i en konkurs kunde inte ge 
kredit på konkursboets vägnar. Mot den 
bakgrunden kan vi nog utgå från att det fi
nansieringsbehov som kan ha funnits utöver 
egeninsatserna täcktes via systemet med in
bördes krediter. Släktingar, vänner, grannar 
och "utlånare" kan ha hjälpt till med finan
sieringen om Stefansson och Johansson 
gjorde som genomsnittet av bönder vid den 
här tiden gjorde i motsvarande situation. 

Vi vet av naturliga skäl inte särskilt myck
e t om Per Adolf Stefansson och hans tid 
som ägare och brukare av Groveda mer än 
att han var gammal - över 70 år - innan han 
slutade med lantbruket. Det kan tyckas vara 
mindre märkligt med tanke på de många 
egna barnen som kunde arbeta på gården. 
Det fanns fram till omkring 1880 fyra pojkar 
och två flickor i arbetsför ålder som alla bod
de hemma hos föräldrarna på Groveda, den 
äldste sonen var 1880 36 år, den yngste var 
15 år. Ändå var det mera normalt vid den 
här tiden att en gård överfördes till nästa ge
neration tidigare än så. Kanske finns också 
i fördröjningen av generationsskiftet en för
klaring till USA-febern bland Stefanssonbar
nen, och inte minst till att samtliga söner 
emigrerade. 

Grovedabarnen flyttar till USA 
Det började med att de två äldsta sönerna, 
Jonas Peter och Adolf Fredrik, flyttade till 
USA 1879 och slutade med dottern Ida 
1886.207 Däremellan hade också Carl Gustaf 
(1880) och Axel Gottfrid (1883) emigrerat 
och kvar i Sverige av de åtta syskonen fanns 
bara tre döttrar - Josefina (som all tså var gift 
med Anders Peter), Karolina och Maria. 

Utvecklingen inom famiij en Stefansson 
påverkade av allt att döma också närmaste 
grannens, mågen Anders Peters, barn. Den 
äldsta sonen, Johan Erik, ansökte om och 
fick utflyttningstillstånd från Sverige ijuni 
1889. En månad senare emigrerade han till 
"N. Amerika". Han var då 23 år gammal. (Det 
vi vet är att han kom att stanna i USA hela 

sitt liv, av allt att döma bosatt i Jefferson, 
Iowa, och att han sannolikt aldrig gjorde 
något besök i hemlandet.) 

Vidgar vi perspektivet till att också inne
fatta de andra "boställena" på Groveda (Mål
hagen, Asplund, Lundsbo) visar det sig att 
emigrationen var mycket allmän. Sex av 
hemmansägarungdomarna från Groveda 
flyttade alltså till USA. Det gjorde också un
gefär samtidigt i början av 1880-talet två yng
lingar från Lundsbo (födda 1863 och 1864 
och därmed jämngamla med Johan Erik) 
och lite senare, 1892, livgrenadjären August 
Hilding (född 1863) och hans hustru , ock
så dessa två var skrivna på Lundsbo. Mer än 
tio personer i åldern 20- 35 år lämnade med 
andra ord på bara några få år i slutet av 
1800-talet Groveda och småställena på går
den för att flytta till USA. Det betyder att fler 
i den ålderskategorin flyttade än blev kvar. 

En strömning i tiden 
Utvandringen var verkligen en strömning i 
tiden. Just under 1880-talet var utvandringen 
som störst. Mer än 325 000 svenskar emigre
rade under decenniet till USA och 50 000 
personer till andra länder. Från Norra Kin
da emigrerade under 1880-talet lite över 
600 personer varav från Tjärstad någonstans 
mellan 250- 300 personer. Vi vet att bara 
under år 1880, "peakåret" under decenniet, 
utvandrade 86 personer från Tjärstad.208 En 
av dessa kom från Groveda. 

Det mest uppseendeväckande i 1880-ta
lets Grovedaemigration var ändå att samtli
ga Per Adolf Stefanssons fyra söner samt 
äldste sonen till Anders Peter flyttade iväg. 
Att hemmansägarsöner utvandrade på 1880-
talet var ovanligt.209 Grovedagårdarna var 
trots allt inga torp. Det var gårdar på ett 
halvt mantal vardera vilket vid den här tiden 
gjorde dem större än det svenska medel
jordbruket. Det finns något i detta som för
vånar en sentida iakttagare. Det är svårt att 
komma ifrån en känsla av att allt inte stod 
rätt till i förhållandet mellan far och söner, 
i varje fall när det gäller Per Adolf Stefans
son som ju var väsentligt äldre än Anders 
Peter. Det är emellertid bara spekulationer. 
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Emigrationens orsaker 
Vad berodde emigra tionen m era allmänt 
på? J a, först och främst på handfasta ekono
miska realite te r. 2 10 Sve rige va r fortfarande 
e tt fattigt samhälle, vissa år d essutom drab
bat av missväxt och utbredd misär, som inte 
kunde e rbjuda några särskilt ljusa framtids
utsikter för den som var yngre i en stor sys
konskara på en gård av Groved as sto rl ek 
eller, än mera, för den som var fattig av börd 
som en livgrenadjär på Lundsbo. Emigratio
nen var med andra ord en konjunkturbaro
me te r. Den första vågen av ve rkligt omfa t
tande emigra tion i lande t kom i slute t av 
1860-tale t. Det var ingen tillfällighet. Det var 
missväxttider. Efter "det våta åre t" 1867 följ
d e "d et torra året" 1868 som i sin tur efter
träddes av "det svåra året" 1869. Under dessa 
tre å r res te uppemot 100 000 svenska r till 
USA som emigranter. Från våra trakter (Nor
ra Kinda kommun ) reste 1869 181 personer. 
Det betydde att tre på hundra av befolkning
en emigrerade 1869. Nästa "lågkonjunktur" 
kom således under 1880-talet. 

De t kunde också vara de t sociala trycke t. 
Om andra ungdomar, kanske ens bästa vän
ner elle r äldre syskon , flyttade till USA och 
sna rt kunde berätta om de möjligheter som 
erbjöds i de t nya lande t, kunde d et i sig bli 
en oemotståndligt stark drivkraft till att göra 
samma sak, att också emigre ra . Elle r d e t 
kunde vara n egativa omständigh e te r som 
rela tione rna till fö räldra rna som gjord e de t 
svårt, till och med odräglig t, att gå hemma 
på gården. Elle r d e t kunde vara utsikte rna 
att utan kostnad komma åt en "homes tead" 
på 65 hektar som efter fe m års odling och 
bebyggande blev ens egen. De t mest troliga 
är väl a tt de t var e n kombination av o rsake r 
som fi ck J onas Pete r och senare de andra att 
flytta . Med säke rhe t kan vi inte veta. 

Ett annat synsätt 
Emigrationens drivkrafter kan fö rklaras på det 
här sätte t. Men det finns också e tt annat per
spektiv. Utvandringen var det konkreta uttryck
et fö r en grav obalans på den svenska a rbe ts
marknaden . De t gällde i synnerhet landsbyg
dens arbetsmarknad. Nytillsko ttet av arbets
kraft var stö rre än vad som efterfrågades. Det 
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fanns helt enkelt inte j obb fö r all a som ville 
ha ettjobb och då "drog man" nä r möjlig
heten fanns. De t gällde särskilt efter 1865. 

Låt oss titta lite nä rmare på j o rdbruke ts 
a rbe tsmarknad under 1800-tale ts sista d e
cennie r. 

Någon gång under 1860-tale t minskad e 
efterfrågan på a rbetskraft i j o rdbruket. 
Ell e r m era korrekt uttryckt, strukturen i 
efterfrågan ändrad es. Först min skade d en 
årliga ökning av arbe tskraften i j o rdbruke t 
som vi had e haft i vart fa ll under pe riod en 
1830-60 och bl ev e n stagn a ti on. I näs ta 
steg - vi ä r d å framme vid slute t av 1870-
talet - minskade arbe tskraften i j o rdbruket 
också i absoluta te rmer. 1880 var för övrigt 
de t år då d en svenska j ordbruksbefolkning
en var som stö rst, 3, 1 miljon e r, " ... större 
än någonsin vare sig fö rr elle r senare i vår 
historia", som Sten Carlsson skrive r. Efte r 
1880 skedde en has tig minskning. Mellan 
1880 och 1910 minskad e j ordbruksbefolk
ninge n med 400 000 pe rsoner. 

Att jordbruke ts efterfrågan på arbetskraft 
minskade efte r 1860 berodde på några saker 
i kombination . För de t första är de t rimligt 
a tt anta a tt investeringarna i jordbruket gick 
ned. De fl es ta byarna had e skifta ts 1860 . 
Under loppe t av 1860-tale t minskade antalet 
laga skiften avsevärt. Mo t d e t stå r att nyod
lingen nådde sin kulmen under 1870-talet, 
men sammantage t bör ändå den reala inves
teringsnivån i j o rdbruket efte r 1860 ha varit 
lägre än under pe riod en 1830-60. 

Fö r d e t andra h ad e vi få tt en trendmäs
sigt ökad arbetsproduktivitet i j o rdbruket. Med 
andra o rd krävd es d e t fö r varj e å r en a llt 
mindre arbe tsinsats fö r att producera exem
pelvis en viss mängd spannmål. Sture Marti
nius har, som j ag redan skrivit om, gjort den 
mest övertygande analysen av hur arbetspro
duktivite ten fö rändrad es realt. H an menar 
a tt den ökade med strax under en procent 
per å r under pe riode n 1830-60. Efter 1860 
fo rtsa tte p roduktivite tsförbä ttringen och 
ö kade någo t. De t har beräknats att som ett 
ge nomsnitt fö r århundrad ets fyra sista de
cennier ökade arbe tsproduktivite ten i jord
bruke t med e n proce nt pe r å r. Efte r 1890 
ö kad e a rbe tsp roduktivite te n ytte rliga re .211 
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Om inge t annat ändras, minskar det arbets
krafts behovet. 

För det tredj e hade reallönerna i jordbruket 
stigit. Det hade bö1jat redan under 1850-
talet. Man kan förmoda att det hängde sam
man m ed både "härtill är jag nödd och 
tvungen" och goda tiders släpphänthet. De t 
är väl belagt att jordbruket vid den här tiden 
tvingades att betala bättre löner eftersom 
industrin och en del stora proj ekt, bland 
annat de stora järnvägs byggen som pågick 
som bäst, efterfrågade mer och mer arbets
kraft. De t ledde till stora regionala löneskill
nader. Dagsve rkspriserna i skogsindustri
och järnvägs byggarlänen kunde under peri
oden 1850-70 vara dubbelt så höga som i 
utpräglade jordbrukslän. För övrigt redovi
sar Öste rgötland under den här perioden 
en av de lägsta lönenivåerna i landet.2 12 Den 
andra sidan av förk laringen kan vara den 
generositet som de goda tiderna för jord
bruket i mitten av 1850-talet skapade. Då 
steg i va1je fall lönerna markant. 213 

Allt annat lika innebär stigande reallöner 
att efterfrågan på arbetskraft minskar. 

Den andra stora emigrationsvågen 
Vi är därmed ti llbaka där vi började. Emi
grationen under dess mest intensiva skede 
från slutet av 1860-talet och ett par decen
nier fram åt blev en logisk konsekvens av 
den utveckling som jag har skisserat. Det 
gick åt mindre arbetskraft i jordbruket sam
tidigt som fo lkökningen på landsbygden 
fortsatte, låt vara i något lägre takt. Det som 
gav emigrationen dess tidsmönster var kon
junkturerna. När tiderna för jordbruke t för
sämrades, som under missväxtåren 1867 
och 1868, blev läget akut. Antalet drängar 
och pigor minskade för första gången på de
cennier. Och möjligheterna för den tillfälli
ga arbetskraften från torp och backstugor 
att få jobb i jordbruket var mindre än van
ligt. Det förklarade den första vågen av emi
gration med toppåret 1869. Sedan blev kon
junkturerna för jordbruket bättre under 
1870- talet och utvandringen minskade. Det 
var samtidigt e tt lugn före stormen. Under 
1880-tale t blev det återigen kris för det 
svenska jordbruket och den andra stora 

emigrationsvågen svepte fram över stora 
delar av landet. 

Det var i den vågen Grovedaungdomarna 
drogs med. 

Epoken Per Adolf Stefansson över 
En av Per Adolfs och Karolinas hemma
varande döttrar, Maria, gifte sig i juli 1879 
med en Johan Nils Pettersson från Åtvida
berg och de t unga paret bosatte sig på Grov
eda. Johan Nils och Maria fick 1881 en son, 
Axel , som skulle bli enda barnet och som 
senare också skulle komma att bli brukare 
av "Larssongården ". 

På de t här sättet kom Per Adolf Stefans
son och hans hustru att på sin ålders höst ha 
två av sina mågar på Groveda. Den ene, An
ders Peter, ägde och brukade "Pettersson
gården". Den andre , Johan Nils, arbetade 
på gården och skulle 1889 komma att bli 
ägare till "Larssongården". 

Per Adolf Stefansson dog 76 år gammal 
1893. Hans hustru Karolina levde i många 
år som någo t av "gammelmor" på Groveda. 
Hon dog 1909, 87 år gammal. 

Andra generationens ägare 
Johan Nils Pette rsson är en förhållandevis 
anonym ägare av Groveda. Det finns idag få 
handlingar som dokumenterar hans tid . Det 
vi vet är att han och Maria fick lagfart på 
"Larssongården" i januari 1889. Det betyder 
a tt köpehandlingarna sannolikt underteck
nades någon gång under 1888. Priset de 
betalade för gården var 13 500 kr. 

Den värdering av Groveda som Östgöta 
Hypoteksförening lät göra 1882 och där vär
deringshandlingen för "Petterssongården" 
finns bevarad angav gårdens värde till 15 200 
kr, (Bilaga 3). Det fanns av allt att döma en 
liknande värdering för "Larssongården" 
(som gått förlorad) men vi kan utgå från att 
denna visade ungefär samma belopp. I det 
perspektive t kan 13 500 kr förefalla som ett 
lågt pris . Det hade trots allt gått sju år sedan 
Hypoteksföreningens värdering gjordes. 
Samtidigt gjorde Johan Nils sin affär mitt 
uppe i 1880-talets djupa kris för det svenska 
jordbruket. Det är också känt att gårdspri-
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serna mer allmänt sjönk något under sena
re delen av 1880-talet. 

En märklig värderingsmetod 
Parentetiskt är den här värderingen av Grov
eda från 1882 värd en kort kommentar. Den 
gjordes efter en metod enligt vilken gårdens 
samlade areal fördelades på åker, äng res
pektive "afrösningsjord" och delades i kvali
tetsklasser. De senare varierade vad gäller t 
ex åkern från "lermylla på fast lerbotten af 
den mest utmärkta beskaffenhet" till "sand
mylla på lerbotten af medelmåttig beskaf
fenhet". Den areal som fanns i varje kvalitets
klass prissattes därefter till en på förhand 
fastställd tariff. Sammantaget för åker, äng 
och "afrösningsjord" bildades på så sätt går
dens uppskattade värde. 

Det tankeväckande är att enligt denna 
värderingsmodell var det jorden, åkerarealen 
och den uppodlingsbara delen av ängen, 
som skapade värde på en gård. Skogen fick 
exempelvis i den här modellen ett mycket 
lågt, nästan försumbart värde. Lite beroen
de på hur man räknar värderades skogsmar
ken till som högst 4% av Grovedas samman
lagda värde. Det är anmärkningsvärt med 
tanke på att värderingen gjordes så sent som 
1882. Skogen hade då i dessa trakter börjat 
få ett eget ekonomiskt värde som borde ha 
fått slå igenom. 2 14 Nu var det i och för sig 
ingen stor fråga eftersom man beloppsmäs
sigt med metoden hamnade - eller mera 
korrekt, såg till att hamna - ganska nära 
marknadsvärdet. Det intressanta ligger i att 
värderingsmodellen avslöjar att Hypoteks
föreningen ännu inte hade fångat upp de 
förändringar i bondejordbrukets ekonomi 
som vid den här tiden var på gång. Det gäll
de för övrigt inte bara skogsbruket. Också 
animalieproduktionen var marginaliserad i 
modellen. Man nöjde sig exempelvis med 
att i allmänna ordalag i värderingsprotokol
let konstatera att "de för jordbruket uppför
da åbyggnaderna äro för behofvet tillräckli-

Den karta som togs fram i sarnband med Östgöta Hypoteks
förenings värdering av Groveda 1882. Kartan var ett kornple
ment till själva värderingshandlingen (som finns som Bilaga 3). 
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ge .. . samt befinn as till e n del i godt samt 
till en de l i fullt tj enligt skick". De t betyder 
a tt man ännu inte hade börj at sätta e tt pris 
på moderna ekonomibyggnader lämpliga 
för djurhållning. De t skulle de närmas te de
cennie rna komma att tvinga fram helt enkelt 
av de t skäle t a tt de t var animalieproduktion 
som alltmer skulle komma a tt bli de t svens
ka j o rdbruke ts huvudinriktning. 

Fö r övrigt kan man också, nä rmas t som 
e tt kuriosum , konstate ra a tt gårdens värde 
av värderingsmannen räknades upp m ed 
hela 6 % med hänvisning till dess nä rh et till 
"ege n lastplats vid Kinda kanal". Mig ve te r
ligen har nä rhe te n till Kinda kanal aldrig 
haft någon ekonomisk be tydelse fö r gården , 
i va rj e fall finns ingen dokumentatio n som 
tyder på de t. 

Frågetecken 
Det vi ve t är att de nya ägarna - J ohan Nils 
och Maria - sj älva brukade gården under ett 
drygt tio tal år. Men 1903, sann olikt per far
dagen den 14 mars, slutade J ohan ils med 
lantbruke t och en a rrenda to r tog över.2I5 

Varfö r de t blev så attJohan ils bara 51 år 
gammal lämnade jord brukande t mås te bli 
ren spekulation. Men någonting hade ganska 
säkert inträffat , kanske sjukdom. Det var 
inte vanligt, inte ens för 100 år sedan , att en 
ägare av en måttlig t stor gå rd som Groveda 
slutad e med lantbruke t i femtioårsåldern 
(den tillträdande arrenda to rn var bara tre 
å r yngre än J o han Nils). O ch det var i syn
ne rhe t inte vanlig t om de t enda barne t, 
Axel, va r 22 å r och alltså rimligen mycke t 
snart skulle ha kunnat ta över brukande t av 
gården. 

De t gj o rde han i ställe t fe m år se nare, 
1908. Då flyttade arrendatorsfamilj en från 
Groveda men också, något förvånande, J o
han ils och Maria. De bosa tte sig på den 
gå rd i Hägerstad ("Lillbankes tad"), en dryg 
mil från Groveda, som sone n Axel hade 
köpt 1904 och sj älv bruka t under några å r. 
Fa r och so n bytte så a tt säga gå rd och till 
Groveda flyttade Axel, hans nyblivna hustru, 
en dräng och en piga. 

Axel Pe tte rsson brukade gården i tio år, 
fra m till de n 10 mars 19 18. Av skäl so m vi 
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helle r ingenting vet om utbj öds nämlige n 
"La rsson gårde n" till fö rsäljning på vå re n 
1917. Den 26 juli 1917 h ölls aukti on på 
fas tigh e ten och efter "bud och överbud" 
lämnades de t högsta anbude t av Oskar Lars
son , då bosatt på Högtomta i Gärdala. En
ligt köpekontrakte t skulle gården tillträdas 
den 10 mars 1918. 2 16 

Försäljning utanför familjen 
Oskar Larsson var 46 år när han kom till 
Groveda med sin 30-åriga hustru Anna och 
fö rs ta barne t Kurt, då två år. Att Oskar Lars
son va r 44 å r nä r han fi ck sitt fö rsta ba rn 
hängde samman med att han i unga år hade 
bott i USA och var rela tivt gammal nä r han 
kom hem och gifte sig. Samma å r som fl ytt
ningen till Groveda föddes också do ttern 
Margit och några år se nare Ingrid. 

Oskar Lar son hade betalat bra för Grov
eda, 31 500 kr, go tt och väl över de t dubbla 
gällande taxe ringsvärde t ( 14 500 kr). Den 
stora skillnaden mellan fö rsäljningsprise t 
och taxeringsvärde t var samtidigt inte så för
vånande, de t speglade bara de tide r som 
rådde . 19 17 var kanske de t värsta spekula
tionsåre t under fö rsta världskrige t och till
gångspriserna, inte bara på jordbruksfastig
heter, pressades upp. Priserna hade dessutom 
redan stigit under några å r. Så tidig t som 
1914 hade H enrik Pe tte rsson be tala t drygt 
25 000 kr för den andra halvan av Groveda 
( en fråga som j ag skall å te rkomma till i ett 
senare kapite l) och efte rsom de båda gå r
darna i princip hade samma värde te r sig 
31 500 kr tre å r senare som ett högt pris, om 
än inte som e tt extremt högt pris. 

Spåren efte r famiij en Oskar Larssons 30-
åriga ägande är inte särskilt tydliga. Det gjor
des inga sto ra inves te ringar på gården 
(bo rtse tt frå n viss nyodling av ett par skiften 
mot Skeda) 2 17 och några tillköp till elle r fö r 
den de len avs tyckningar från "Larssongår
den" fö rekom inte. 2 I8 J ag kan inte bedö ma 
om Oskar Larsson var en duglig pe rson. De t 
ä r emelle rtid tro ligt. I varj e fall spelade han 
en roll i e tt större sammanhang ino m sock
nen . Tillsammans med en handfull pe rso
ner, bland andra brodern Axel, va r han 
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1921 med och bildade bolaget Rimfo rsa 
Gård, också kallat "Bonnbolaget", som i 
praktiken genom skickligt genomförda fast
ighetsaffärer och på annat sätt på kort tid 
kom att bli en ekonomisk maktfaktor i sock
nen, till en början betraktad med viss miss
tro av omgivningen , efterhand som tiden 
gick med respekt. 2 19 

Oskar Larsson dog 1947, 75 år gammal. 
Sedan två år hade då gården brukats av 
sonen Kurt och hans hustru. I samband 
med Kurts giftermål 1945 hade Oskar och 
Anna flyttat till Asp(e) lund som egentligen 

inte var en riktig flyttning från Groveda. 
Asplund var, som vi vet, byggd på mark som 
styckats av från Groveda. Det var således där 
som Oskar Larsson avled. 220 

På sensommaren 1947 undertecknade, 
efter ett anbudsförfarande, sterbhusdel
ägarna ett köpekontrakt som gjorde min far 
till ägare också av "Larssongården". Köpe
skillingen var 35 000 kr. Den nye ägaren till
trädde den 14 mars 1948. 

Med det kan det sättas punkt för den för
sta av Grovedagårdarnas ägarhistoria för 
perioden 1862-1940. 
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KAPITEL 8 

Byggboomen på Groveda kring sekel
skiftet 1900 

Anders Pe te r Johansson var 30 å r - han var 
född på juldagen 1832- när han våren 1862 
flyttade till Groveda och blev ägare till "Pe t
tersson gård en ". Han hade som vi vet just 
gift sig med J osefina, Pe r Adolf Stefanssons 
äldsta, då 19-åriga dotter. 

På vilket sätt Anders Pe ter hade träffat sin 
hustru , som under 1850-talet bodde med 
förä ldrarna i Södra Vi utanför Vimmerby, 
vet vi ingenting om. Det vi vet är att de inte 
bodde så långt från varandra. Med häst och 
vagn kunde det vara fem kilome te r, fågelvä
gen var det bara e tt par kilome ter. Kanske 
va r det så att Anders Peter träffade Josefina 
ge nom h en nes far? Det finns åtm instone 
sunt förnuft till stöd för att anta det. Per 
AdolfStefansson skulle knappast ha givi t sig 
i lag med en okänd när han gjorde sitt livs 
största affär och köpte en gård av en kon
kursförvaltare för 24 000 kr. Det mest sanno
lika är att de två , Per Adolf och Anders Pe
ter, kände varandra väl under några år före 
Grovedaköpet. På vilket sätt vet vi all tså inte 
men kanske hade de arbetat ti ll sammans? 
Åldersskillnaden var bara 15 år så de t hade 
varit fullt möjligt. För övrigt hade den by, 
Skärstad , där Per Adolf bodde och Dabbe
torp där Ande rs Peter bodde vid den här 
tiden marker som gränsade till varandra. 
Oavsett på vi lket sätt de hade kommit att 
känna varandra, hade Per Adolf Stefansson 
fått så stort förtroende för Anders Peter att 
han gav sig ut på detta stora ekonomiska 
äventyr tillsammans med honom. 

Bara något år efter flyttningen till Grov
eda föddes Anders Peters och Josefinas för
sta barn Karolina. Under en period av tjugo 
år föddes ytterligare sex barn. 22 1 En av dött
rarna dog i difteri samma dag som hon fyll
d e sex år. 222 Alla de andra barnen n ådde 
vuxen ålder. 

Nya hypotekslån 
Det Anders Peter åstadkom som ägare och 
brukare av Groveda under de första årtion
dena är i praktiken nästan helt fördolt. De t 
blir så efte rsom inge n som var med lever 
och kan berätta och efte rsom in ga privata 
handlingar, tex brev, eller ens forme lla do
kument finns bevarade som kunde ge en 
antydan om vad som skedde. Med ett un
dantag. Vi vet att i början av 1880-talet gjor
de de båda ägarna av Groveda samfällt en 
ansökan till Östgöta Hypoteksförening om 
att få höja de inteckningslån i föreningen 
som hade tagits upp 1863 i samband med 
köpet av gården. Lånen som ursprungligen 
var på vardera 6 000 kr hade, i va1je fall att 
döma av Anders Peters situation , under de 
tjugo år som gå tt amorterats ned och var 
1882 på 4 000 kr. Genom att ta ut ytterliga
re 1 500 kr i inteckningar i vardera fastighe
ten kunde ett lån på 7 500 kr beviijas. Det 
betydde att Anders Peter, och med all säker
het också Per Adolf, fick ut 3 500 kr i "friska 
pengar" (motsvarande i dagens penningvär
de ca 200 000 kr). 

Vad dessa pengar användes till vet vi inte 
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med säkerhet. Den gemensamma ansökan 
om nya lån tyder närmast på ett gemensamt 
projekt. Det mest sannolika är att det var en 
överenskommelse mellan de båda ägarna 
att ta ett samlat grepp över de vid den här ti
den ganska säkert otidsenliga och delvis 
sammanbyggda ekonomibyggnaderna på 
Groveda. Vi vet nämligen att mellan 1880 
och 1895 skedde en del avgörande föränd
ringar av ekonomibyggnaderna, bl a bygg
des en ny ladugård till "Larssongården".223 

För att något mera precisera hur Groveda 
bebyggelsemässigt såg ut årtiondena kring 
sekelskiftet 1900 skall vi rekonstruera bygg
nationen vid tre tidpunkter. För de t första 
1880, dvs omedelbart innan Anders Pe ter 
och Per Adolf tog upp lånet i Hypoteksför
eningen och innan förändringarna började. 
För det andra 1895, valt med tanke på att 
det ligger mitt i den 30-åriga period (1880-
1910) då de stora byggnationerna på Grov
eda gjordes och också eftersom Anders Peter 
just 1895 gjorde en "Anmälan till Östergöt
lands Brandstodsbolag" och då i egna ord 
beskrev de fastigheter som vid den tiden till
hörde "Petterssongården" ("En byggning i 
2ne våningar, reviterat både in- och utvän
digt med 9 eldrum under bräder och tegel
tak", som beskrivningen av mangårdsbygg
naden formulerades). För de t tredje 1910 
eftersom alla nya byggnader då fanns på 
plats. 

Grovedas bebyggelse 1880 
Figur 4 på nästa sida visar i grova drag vilka 
byggnader som fanns på Groveda i början av 
1880-talet. De byggnader som är skuggade i 
figuren tillhörde Anders Peter ("Pettersson
gården"), de övriga Per Adolf ("Larssongår
den"). 

Det finns till att börja med några byggna
der som är samma som idag, i första hand de 
båda mangårdsbyggnaderna. "Gula huset" 
(A), som vi känner från tidigare , var 1880 
redan en mer än 100 år gammal byggnad. 

Den andra mangårdsbyggnaden (B), Väs
tra flygelbyggnaden , idag arrendatorsbo
stad, var yngre men enligt Svenska gods och 
gårdar var "manbyggn. uppf. på 1700-talet".224 
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Det är möjligt att den uppgiften är korrekt. 
Att den "Västra flygelbyggnaden " i varje fall 
fanns på plats 1804 framgår av protokollet 
från storskiftet av Groveda samma år.225 Ett 
indicium på att "Västra flyge lbyggnaden" 
ungefär vid den tiden fick det utseende den 
har idag är byggstilen. De fl esta mangårds
byggnader med samma karaktär och utseen
de - ganska fula, lådliknande tvåvånings
byggnader - dateras så gott som alltid till 
sent 1700-tal elle r tidigt 1800-tal. 

Mycket talar för att också den kombinera
de tvätt- och drängstugan (C) som fortfaran
de står kvar, fanns 1880. Däremot är den 
"Östra flygelbyggnaden " (D) inte identisk 
med dagens flygelbyggnad, "Röda stugan". 
Någon gång kring sekelskiftet 1900 revs den 
gamla flygelbyggnaden och "Röda stugan" 
kom till, inte genom nybyggnation utan ge
nom a tt ett redan befintligt hus köptes , 
monterades ned, flyttades till Groveda och 
timrades upp på den gamla byggnadens 
plats. 226 

Ekonomibyggnaderna 
Den stora skillnaden mot dagens Groveda 
gäller ekonomibyggnaderna. De logar, fä
hus, stall, bodar och diverse småhus (E, F, G, 
H samt]) som vi vet fanns omkring 1880 är 
samtliga idag borta. Den sista av dessa bygg
nader - den tvåvåningars bod (H) som låg 
intill östra flygelbyggnaden - var jag själv 
med om att riva någon gång under 1950-
talets första år. Den innehöll på nedre botten 
i sin södra del ett vagnslider och i sin norra 
del ett stort, fönsterlöst visthusrum. Det fanns 
i de t rummet, kommer jag ihåg, krokar i 
taket där t ex torkat kött eller bröd kunde 
hängas upp oåtkomligt för råttor och andra 
djur. Andra våningen var sädesmagasin. Åt
minstone magasinet användes så sent som 
under 1940-tale t. Om alla de äldre ekono
mihusen såg ut som boden gjorde, skulle de 
ha varit omålade byggnader som innan de 
revs säkert var, liksom boden, sneda och vin
da, flera försedda med halmtak. 

I vinkel mot boden låg ett stall (G) och 
en mindre vidhängande byggnad (kanske 
ett dass?). Stallets gödselstad var i den yttre 
vinkeln mellan stallet och boden . 
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Figur 4. Grovedas bebyggelse omkring 1880. 
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Källa: Karta från 1882 (Östgöta Hypoteksförenings värdering). Specifikation av brandförsäkring 1866 
(Groveda 1:2). 

Parallellt med stallet ( och parallellt med 
den väg som delar upp gårdsområdet i två 
delar) fanns 1880 en lång byggnad (E). Vi 
kan inte säga med säkerhet hur denna var 
disponerad men den hade (bl a att döma av 
kartan från 1882) en något bredare bygg
nad i mitten, med all sannolikhet en loge 
tillhörande "Larssongården ", omgiven av 
två fähus, ett i vardera änden. Fähuset var 
den del av ladugården där kor, kvigor och 
kalvar fanns, ofta i äldre tider skilt från stal
let där oxar och hästar förvarades. I Bygg
ninga Balken i 1734 års lag görs det här än 
tydligare. "Ladugården bygges särskilt från 
mangården, och där skola vara stall , fäh us, 

fårhus , och svinhus, med nödiga foderrum, 
så ock loge och lador, eftersom gården är 
stor till ." 

Det verkar troligt att det västra fähuset 
användes av Per Adolf och det östra av An
ders Peter. Om ingen väsentlig förändring 
hade skett sedan Anders Peter specificerade 
byggnaderna 1866, och det kan man förmo
da att det inte hade gjort, bestod "Petters
songårdens" fähus av dels ett sk kohus, dels 
ett s k oxhus. Till detta kom en "loge" (F) 
tillhörande Anders Peter och troligen be
lägen på ungefär samma plats som dagens 
gamm ellad u gård. 227 
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Grovedas bebyggelse 1895 
En stor fö rändring hade in träffat unde r de 
15 år som gått sedan 1880. Till "Larssongår
den" hade alltså under 1880-talet byggts en 
ny lad ugård . Läge t och sto rle ke n på de n 
nya ladugården är känt (K i Figur 5). Vi ve t 
också a tt Anders Pe te r byggt e tt nytt "fähus 
med loge", med all sannolikhe t ungefär på 
den pla ts dä r de gamla byggnade rna låg 
(L) .228 Ko nsekvensen blev att vi också 1895 
hade en enda lång ladugårdsbyggnad på 
Groveda. 

Byggnaderna på Groveda o mkring 1895 
ä r skisse rade i Figur 5. De mått på byggna
derna tillhörande "Pe tte rssongården " som 
finns i fi gure n är de som anges i Anders 
Pe te rs specifikation till Östgöta brandstods
bolag daterad den 3 juli 1895. 

De t vi också ve t ä r a tt Ande rs Peter 1895 
hade byggt po tatiskälla re (M) och "hemlig
hus" ( ) . Båda dessa byggnader stå r kvar 
nä r de tta skrivs. Om de t hus som när j ag 
växte upp på 1940-talet användes som vagns
skjul , snickarbod och magasin och som fo rt
farande finns kvar, stod färdig t 1895, ve t vi 
inte . De t är möjligt att de t är byggt senare, 
ka nske till och m ed efte r 1918. De t skulle 
innebära att de t hus som fanns på ungefär 
samma plats redan 1880 (I), stod kvar 1895. 

Grovedas bebyggelse 1910 
Fyra viktiga fö rändringar i byggnadsbestån
de t på Groveda skedde mellan 1895 och 
1910. Den fö rsta och viktigas te var ladu
gårdsbygge t till "Petterssongården" (0 i Fi
gur 6). Den nya ladugården stod kla r 1904. 

De t andra var att "Snickarboden " (P) 
byggdes. I en brandförsäkringshandling 
från 1936 beskrivs byggnadens många funk
tioner på följande sätt: "Tvätts tuga, svinhus 
och källa re med väggar de lvis av sten och 
timme r och snickarverkstad fö rsedd med 
e ldstad på övre våninge n under tak av te
gel. " Det var inte ba ra i snickarve rkstaden 
de t var eldstad , sj älvklart också i tvättstugan, 
och mera intressant, i svinstian . "Det stod en 
j ärnkamin inne i svinhuse t och när suggor
na just hade grisat eldades det så att de t blev 
fruktansvärt varmt, de t ko mmer j ag ihåg." 
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Den gamla boden fJå gårdsplanen (H i Figur 4). Den 
hade visthusbod och vagnslider på nedre fJlanet och 
sädesmagasin fJå det övre. Byggnaden revs i början av 
1950-talet. 

(Marie Norling, sam tal i augusti 1996) . 
"Snickarboden" står kvar i stort se tt in takt, 
e tt slags, idag oanvänt, konkret bevis fö r hur 
en såda n här mångfunktio nell ekono mi
byggnad kunde se ut på en mellanstor bond
gård fö r snart 100 år sedan . 

Man kan fö r övrigt notera att "Snickarbo
den " va r e tt radikalt brott mot den gaml a 
principe n fö r j o rdbruke ts eko no mibygg
nader, nämligen att varj e funktion skulle ha 
sin byggnad . Det fanns på nästan alla bond
gårdar under 1700- och 1800-talen en upp
sj ö av olika byggnade r - stall , fähus, loge, 
b rygghus, sn ickarbod , sm edja etc. I Lant
bruksakad emiens Annale r från 1817 sägs 
de t att de t finns gårdar bebodda av e tt enda 
hushåll dä r man räknar med 40 stö rre e ller 
mindre byggnader "ehuru tredjedelen dä r
av, j a e tt mindre antal hade kunnat göra 
samma gagn ". 229 Den mångfunkti on ella 
byggnad som uppfö rdes på Groveda i bö r
j an av 1900-talet var med andra ord ett u t
tryck fö r att bönderna nu tänkte annorlun
da än hundra år tidigare . 

Den tredj e förändringen va r a tt e n ny 
byggnad med vagnsskjul i ena änden , ved
bod i den andra änden och e tt litet hönshus 
mitt emell an hade byggts (Q). O ckså de n 
byggnade n finns kvar ("Garage t") men ä r 
idag någo t längre än vad den var 1910. Ved-
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Figur 5. Grovedas bebyggelse omkring 1895. 
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(Groveda 1:2). Specifikation av brandförsäkring 1895 (Groveda 1:2) 

boden förlängdes nämligen omkring 1915 
(med sin södra "avd elning" som gjorde att 
man fick utrymme för två års eldningsved
behov). 

Det fjärde som händ e m ed Grovedas 
byggnade r fram till 1910 (förutom att d e 
gamla ekonomihusen - fähus, loge, stall och 
diverse småhus m ed undantag för boden -
revs) var, som j ag red a n har p åp ekat, att 
"Röda stu gan" kom på plats. Det intressan-

ta var att d e t var Ande rs Peter och inte Jo
h an Nils Pettersson som byggde "Röda stu
gan". Kanske gick d e t ti ll så att d e n ur
sprungliga "Östra flygelbyggnaden" som se
dan storskiftet 1804 h ade tillhört "Larsson
gården", var i så dåligt skick att d en m åste 
rivas? Kanske gjorde de båda ägarfamiljerna 
d å upp att om e n ny byggnad kunde upp
föras på den gamlas pla ts skulle nyttjande t i 
och med d et övergå till den nye ägaren? 
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Västra flygelbyggnaden (Bi Figur 4 ), idag arrendatorsbostad. Byggnaden är sannolikt från sent 1700-tal eller tidigt 
1800-tal. Till höger i bilden södra gaveln av östra flygelbyggnaden, "Röda stugan " (D i Figur 4 ). 

Kanske var det en regelrätt affär där Anders 
Peter köpte det gamla huset av Johan Nils 
Pettersson? Hur som helst vet vi att 1895 till
hörde den östra flygelbyggnaden inte "Pet
terssongården ", d et gjorde den emellertid 
1908.230 Byggnationen omkr 1910 finns skis
serad i Figur 6. 

Varför gjordes dessa stora förändringar i 
Grovedabebyggelsen just vid den här tiden? 
Hur kom det sig att Anders Peter byggde ny 
ladugård när han bara ett par årtionden ti
digare på annan plats hade byggt ett "fähus 
med loge"? Ekonomihusen på gårdarna 
hade normalt mycket längre livslängd än så. 
Det måste ha varit insikten att de byggnader 
som fanns för djuren, trots att de var förhål
landevis nya, inte skulle komma att räcka till 
vare sig utrymmesmässigt eller på annat sätt. 
Det var nya tider på gång. Från mitten av 
1880-talet och ett par decennier framåt ge
nomförde även måttligt stora gårdar som 
Groveda en tydlig omsvängning mot ökad 
animalieproduktion. Det gällde framförallt 
mjölkprodukter. 
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Den framväxande marknaden 
för mjölkprodukter 
Enligt en studie av bouppteckningsmaterial 
från ett par socknar i Södermanland fram
går att på de gods som ingick i undersök
ningen fanns fram till 1840-talet 20-30 kor 
i besättningarna. Det var husbehovskor, kort 
sagt kor för att producera den mjölk som 
krävdes för att anställda och andra på går
den skulle få mjölk, ost och smör. Besätt
ningarna på dessa och andra stora gårdar 
ökade sedan på kort tid drastiskt. I boupp
teckningar från 1840- och 1950-talen kunde 
de t finnas uppemot 100 kor på samma går
dar. Under tiden ökade gårdshushållen inte 
nämnvärt. Det är rimligt att anta att detta 
var ett uttryck för att på dessa stora gårdar i 
Södermanland hade man någon gång un
d e r 1840-tale t börjat a tt producera mjölk 
och smör för avsalu .23 1 Utvecklingen var san
nolikt densamma på andra håll i landet. Vi 
vet visserligen att det finns tidigare exempel 
på mjölkproduktion för marknaden på en-

r 
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Figur 6. Grovedas bebyggelse omkring 19IO. 
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staka gårdar nära större städer.232 Men sam
tidigt tycks det först framemot mitten av 
1800-talet ha blivit en verksamhet med viss 
bredd på flera större gårdar. Det förekom 
till och med produktion för export. Det 
finns bl a uppgifter om skånska godsägare 
som under 1840- och 1850-talen tillverkade 
och förde ut smör. 233 Det förefaller välgrun
dat att sätta startpunkten för en medveten 
satsning på produktion av mjölkprodukter 
för avsalu i Sverige till 1840-talet. 

Bönderna låg någo t tiotal år eller mer 
efter i den här utvecklingen . Det var först 
under 1860-talet som de första bondgårdar-

na började att sälja mjölk och smör och an
passade besättningsstorlek och annat efter 
den strategin. 234 På de flesta håll i landet 
kom emellertid böndernas mjölkproduk
tion för marknaden igång väsentligt senare, 
egentligen först mot slutet av 1800-talet. 

Parallellt med den här utvecklingen steg, 
logiskt nog, kopriserna. Priset på kor stiger 
av i princip två skäl. Antingen därför att ge
nomsnittskon, allt annat lika, producerar 
mer mjölk än tidigare av samma eller bättre 
kvalitet eller därför att böndernas framtids
tro vad gäller mjölken ökar, kort sagt därför 
att marknaden för mjölk, smör och ost växer 
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- eller av båda d essa skäl i kombination . 
Det var precis vad som inträffade i Sve rige 

från mitten av 1800-tale t och fram å t. Det 
finns som jag redogjort för tidigare gott om 
uppgifter a tt mjölkproduktione n per ko 
ökade mycket kraftigt mellan säg 1850 och 
1875. Det finns uppgifter om en 50-procen
tig ökning i årsproduktionen för en genom
snittsko under d enna rjugofemårspe riod. 
Och utvecklingen fortsatte därefter. Enligt 
Juhlin-Dannfelt som särskilt studerat perio
den 1875-1925 uppskattades kornas medel
mjölkmängd per år för pe rioden 1871- 80 
till 1 200 kg. Den hade 1923 stigit till 2 300 
kg, nästan en fördubbling på 50 år. 235 

Svältsystemet 
Denna dramatiska ökning i produktiviteten 
var resultatet av en kombination av åtgärder. 
Den sannolikt viktigaste orsaken var att d e t 
sk svältsysteme t awecklades med början på 
de stora och mest välskötta gårdarna någon 
gång under 1830- och 1840-talen. Svältsyste
met gick ut på att djuren fi ck äta upp sig på 
somrarna och svälta på vintrarna. "En av de 
största kräftskadorna i det gamla sve nska 
jordbruket," som Eli F H eckscher uttryckte 
saken. 236 Strindberg beskrive r i H emsöborna 
målande hur svältsystemet kunde te sig i 
praktisk utformning. 

Tolv kor låga på knäna och åta mossa och halm, se
dan f odret tagit slut. Vmje försök att resa dern var 
omöjligt, och sedan han [Carlsson} och Gusten för
sökt f å dem jJå bena genom att skjuta en planka 
under buken, lämnades de åt sitt öde tills vidare . . . . 
Med oxparet var det ändå sämre, ty de hade nyss 
slutat vå,plöjan, och f åum hade bara bad1 att fnal
la från de längesedan avätna lövknipporna. Svi
nen vore rnagra som jakthundar; hönsen sfnungo 
omkring i lagårn, och gödselhögar låga kringkasta
de här och var, under det vattnet fick rinna ut i 
rännilai; var det kunde. Sedan allt var översett och 
befunnit i lägervall, förldarade Carlsson, att här 
inte var något annat att göra än att lwinma med 
kniven. - Sex kor som mjölka är mer än tolv som 
svälta! Och han undersökte sj1enarne och mjölk
hålorna, och med stor säkerhet jJrickade han de sex 
ko,; som skulle få äta up/1 sig och så gå till slaktarn. 
Gusten gjorde invändninga1; men Carlsson försäk
rade och bedyrade: att de slmlle till döden! De skulle 
dö såvisst han levde! Och sedan skulle de bli andra 
ordningar av. M en f örst och främst skulle det köj1as 
torrt och gott hö, innan kreaturen släj1ptes på skogen . 
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Svältsystemet var naturligtvis inte e tt uttryck 
för medvetet djurp låge ri. Det var snarare 
konsekvensen av den sedan mitten av 1700-
talet ständigt pågående uppodlingen av 
ängsmark till åker som gjorde fodertillgång
e n till e tt å terkommande problem. U nder 
1800-tale ts två första decennier var ängs
arealen i två socknar i Södermanland mel
lan 150 och 300% av åke rarealen - och det 
var ängen som producerade merparten av 
fodret för djuren. På 1850- och 1860-talen 
hade ängsmarken minskat ti ll 25-125 % av 
åkerarealen. 237 Vi vet att bi lden var densam
ma i Östergötland .238 

Ett uttryck för denna utveckling var svält
systemet. Ett annat var den under perioden 
1750- 1850 ständigt pågående minskningen 
av kreatursstammen i Sverige. Som jag har 
beskrivit tidigare i de t närmaste halverades 
under denna tid djurantalet mätt i antal kor 
p e r pe rson på vanliga bondgårdar, både i 
skogs- och slättbygd. 

Bättre tillgång till f orj_e:z, 
Framväxten av det som vi lite senare skulle 
komma att kalla växelbruk, som på d e stora 
gårdarna under d ecennie rna före 1850 
innebar att man i växande utsträckning od
lade vallväxter och andra foderväxter, ledde 
till att tillgången till foder ökade - och fod
ret fick också högre kvali tet. Steg för steg 
blev det möjligt att öka antalet djur och så 
småningom kunde man på dessa stora går
dar satsa på mjölkproduktion som en verk
samhe t för sig. De t var något nytt. Det ha r 
sagts att svältsystemet på de stora gårdarna 
mera allmänt var borta under 1860-talet. 

Svältsystemet försvann också på bönder
nas gårdar men med en tidsfördröjning på 
åtminstone ett par decennier, i vissa regioner 
och på mindre gårdar dröjde d et sannolikt 
kvar till fram emot sekelskiftet 1900 (vilket 
citatet ur Strindbe rgs Hemsöborna skull e 
kunna vara ett tecken på). 

Ökad fodertillgång och bättre kvalitet på 
fodre t, förbättrad avel och ökad förståe lse 
bland godsh errar och bönder fö r att god 
djurhå llning också var viktigt, ledde till 
d essa dramatiska förbättringar i kornas av
kastn ing under sena re delen av 1800-tale t. 
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Ökad efterfrågan på rnjålkprodukter 
Ökad efterfrågan på mjölkprodukter - den 
andra faktorn som kan förklara ökade ko
priser - var också ett kännetecken för den 
andra halvan av 1800-talet. Det var en åter
spegling av snabbt växande marknader. Den 
grupp människor i samhället som arbetade 
utanför jordbruket och som bodde i städer 
och samhällen ökade snabbt, särskilt efter 
1870, och den utvecklingen skulle sedan 
komma att fortgå under hela den period 
som den här boken handlar om, all tså fram 
till och med andra världskriget. 

Under en trettioårsperiod mellan 1870 
och 1900 mer än fördubblades stadsbefolk
ningen i Sverige, från 540 000 till 1,1 miljo
ner personer. Och den utvecklingen fortsat
te. Mellan 1900 och 1935 växte städernas 
folkmängd till drygt 2 miljoner. På mot
svarande sätt ändrades näringsstrukturen. 
Medan drygt 70 % av svenskarna fick sin ut
komst från jordbruket och dess binäringar 
1870 så hade denna andel krympt till 55% 
år 1900 och till knappa 39% 1930. Andelen 
sysselsatta inom industri och handel ökade 
i motsvarande grad från knappt 15% 1870 
ti ll 28% vid sekelskiftet och till 36% 1930. 

Det var i den här processen av urbanise
ring och industrialisering som den inhem
ska marknaden för mjölkprodukter skapa
des. Samma utveckling pågick i andra län
der - och särskilt i England var efterfrågan 
på importerade livsmedel mycket stor. I själ
va verket kännetecknades den svenska 
mjölkproduktmarknaden under perioden 
från 1860-talet och fram till sekelskiftet mer 
av en snabbt stigande och mycket omfattan
de smörexport till England än av leveranser 
av mjölkprodukter till den svenska markna
den . Den inhemska marknaden kom på all
var igång först efter sekelskiftet. 

Animalieproduktionen allt viktigare 
Det var också under den här perioden, de 
sista tre decennierna av 1800-talet, som 
animalieproduktionen tog kommandot över 
spannmålsproduktionen mätt i tex jordbru
kets export- eller förädlingsvärde. Det sam
lade exportvärdet av animalieprodukter 
översteg exempelvis saluvärdet av utförd 

spannmål redan under senare delen av 1880-
talet. Vid sekelskiftet bestod jordbruksex
porten så gott som helt av animalier. 

Omsvängningen hade flera orsaker. En 
var den vi just beskrivit, den snabbt stigande 
efterfrågan på mjölkprodukter. En annan 
orsak hade att göra med den, relativt spann
mål, gynnsamma prisutvecklingen för ani
malieprodukter. I stort sett under hela 1800-
talet hade priset på spannmål "förlorat" 
gentemot priset på kött- och mjölkproduk
ter. Det förstärktes ytterligare efter 1850 när 
stora och köpkraftiga marknader för mjölk 
och kött utvecklades i England och i de 
svenska städerna. Det lönade sig helt enkelt 
bättre att satsa på mjölk. En tredje orsak var 
förbättrade kommunikationer. Med järnväg 
kunde även en färskvara som mjölk trans
porteras till marknader som låg flera tiotals 
mil bort. För saltat smör kunde till och med 
export bli aktuellt. Dessutom kom på 1880-
talet de första kyljärnvägsvagnarna. Och på 
1890-talet fick Göteborgsbåtarna särskilda 
kylutrymmen för smörexporten.239 En fjärde 
orsak var mejeriteknikens utveckling och 
den snabba spridningen av mejerier efter 
1860. 

Mejerier 
Just etableringarna av mejerier är en god 
indikation på när mjölkproduktionen fick 
fotfäste på allvar i olika delar av landet. Från 
våra trakter är det känt att ett gårdsmejeri 
vid Söderö började sin verksamhet 1860 (och 
att det upphörde 1950) .240 Det var tidstyp
iskt i den meningen att de första mejerierna 
i landet var godsmejerier. Tillsammans med 
privatägda uppköpsmejerier dominerade 
dessa gårdsmejerier näringen så gott som 
hela perioden fram till sekelskiftet. Att dri
va mejeri blev en verksamhet i sig där ägarna 
ofta hade flera enheter spridda inom en re
gion. "Forsby mejeri ägdes av en dansk vid 
namn Kierkegaard som också hade tre me
jerier i Örebro län", som det står i en be
skrivning hämtad från Södermanland.24 1 

1882 rapporterade Kinda hushållnings
gille att mejerier fanns, förutom på Söderö, 
i Tävelstad (Rimforsa), Bankestad och Stjärn
vik. Vi vet att det under 1890-talet fanns ett 
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mejeri också i bl a Opphem. Mejerierna i 
Rimforsa och Opphem låg närmast Grov
eda. Avståndet var i båda fallen ca fem kilo
meter. 

Efter sekelskiftet kom de s k andelsmeje
rierna att mer och mer ta över från gårds
mejerierna och de privatägda uppköpsmeje
rierna. Ett andelsmejeri ägdes och drevs i 
samverkan mellan bönderna där andelen i 
verksamheten, inklusive andelen i vinsten, 
stod i direkt proportion till levererad mjölk
kvantitet och utnyttjade återleveranser av 
skummjölk och andra produkter. Det var 
ett danskt koncept som introducerades i 
Sverige redan på 1880-talet men som hade 
det trögt i portgången. Det föreföll som om 
de svenska bönderna inte gärna ville enga
gera sig i denna producentkooperativa ide. 
Det har sagts att det kanske berodde på att 
bönderna fortfarande hade det gamla by
kollektivets avigsidor i minne. Hur som, 
helst kom andelsmejerierna en bit in på 
1900-talet att få en allt större andel av inväg
ningen av mjölk. I mitten av 1920-talet var 
hälften av alla mejerier i landet andelsmeje
rier. 

Det första andelsmejeriet i denna trakt 
öppnades i Rimforsa 1915. Bakgrunden var 
att det gamla gårdsmejeriet i Tävelstad hade 
lagts ner och bönderna i trakten måste an
tingen forsla mjölken till Skedevi som var 
det mejeri som låg närmast eller också han
tera mjölken hemma. Det blev en blygsam 
start för mejeriet. Första året levererades lite 
över 200 000 kg mjölk från 33 bönder med 
tillsammans 210 kor.242 På sikt kom emeller
tid mejeriet i Rimforsa att bli helt domine
rande i trakten. Det var också dit Groveda
gårdarna levererade sin mjölk. 

Att det utvecklades en marknad för mjölk
produkter på det sätt som jag nu har beskri
vit innebar att antalet kor och ungdjur ökade 
på gårdarna. Det var emellertid en förhål
landevis liten ökning, bl a eftersom avkast
ningen per djur hela tiden ökade. Juhlin 
Dannfelt anger att det i slutet av 1870-talet 
fanns 1,4 miljoner kor i Sverige. Fyrtio å r 
senare, 1920, var antalet kor drygt 1,7 miljo
ner, låt vara att antalet då hade pressats ner 
något av att smörexporten minskade dras-

148 

tiskt under första världskriget. 243 Den lång
samma ökningen på gårdarna bekräftas av 
andra uppgifter. Den genomsnittlige bon
den hade under 1860-talet enligt en uppgift 
4,8 kor. 20 år senare hade antalet ökat till 
6,6 kor. 244 Kanske var genomsnittsbondens 
besättning vid första världskrigets utbrott 8-
9 kor. 

En ny tid också på Groveda 
Vi vet från Dahlstedt-konkursens boupp
teckning att det på Groveda 1862 fanns 11 
kor. Det var rimligen flera kor än vad som 
krävdes för att tillgodose gårdens och hus
hållets behov av mjölk. Enligt den värdering 
som gjordes i samband med konkursen an
ses det till och med att det borde finnas 16 
kor på gården vilka var och en skulle kunna 
ge ett årligt "arrende" på 37 rdr eller tillsam
mans 600 rdr. Det skulle i så fall motsvara en 
femtedel av gårdens samlade intäkter. Osä
kerheten är stor men det antyder att också 
värderingsmännen menade att en viss för
säljning av mjölk eller, som det kan tolkas, 
"utarrendering av kor", borde ge intäkter av 
denna storlek. Detta var således så tidigt 
som 1862.245 

Hur förhållandena på Groveda utveckla
des vad gäller antalet kor under de närmas
te femtio åren, fram till första världskriget, 
vet vi ingenting om. Det vi vet är att 1919 
fanns det på den ena av Grovedagårdarna 
10 kor. Det blir då rimligt att räkna med att 
det då fanns kring 20 kor på de två gårdar
na tillsammans. 

Åren i början av 1900-talet då Anders Pe
ter Johansson fattade beslut om att bygga en 
stor, modern ladugård var, det måste vi kun
na utgå från, starkt präglade av den här ut
vecklingen. Det måste ha stått klart för 
Anders Peter att ekonomiskt låg framtiden 
för en gård som Groveda i att i än högre 
grad satsa på animalieproduktion - och 
framförallt på mjölk. Vid den här tiden var 
det säkert möjligt för Anders Peter att skicka 
i väg sin överskottsmjölk till något av meje
rierna i trakten, förmodligen till mejeriet i 
Opphem, och på det sättet få regelbundna 
intäkter. Huruvida han gjorde det eller inte 
känner vi inte till. Men det är en rimlig hy-
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L adugården från 1904. Byggnaden på bilden är 54 meter lång och 12 meter bred. Dock var ladugården när den var 
ny ca 10 meter kortare. 1948 fdrlängdes nämligen byggnaden i sin bortre ände f ör att lagkapaciteten skulle höjas ( se 
kaf1itel 10). Det f anns också från bö1j an körbana med infart från en sten.ramp i hitre gaveln. 

potes att nä r han räknade på ekonomin i att 
gö ra ladugårdsinves te ringen , kalkylerade 
han säke rt med viss mjölkfö rsäijning. J ag 
har överhuvudtage t svårt att inte se investe
ringen i en ny ladugård på Groveda 1904 
som e tt uttryck fö r a tt mjölkproduktion fö r 
avsalu var det som e n bonde på Groveda 
bo rde satsa på. 

Vidgar vi pe rspektivet kan vi se på alla de 
om- och nybyggnader som gjordes på Grov
eda mellan 1880 och 1910 som e tt uttryck 
fö r a tt nya tide r fö r jordbruket krävde nya 
eko nomibyggnader. De t var inge t specifikt 
fö r Groveda. Alla gårdar so m vill e vara en 
de l av de t nya paradigmet fö r de t svenska 
j o rdbruke t med to nvikt på växelbruk och 
mjölkproduktion måste se över sina byggna
der. Det krävdes nya redskap fö r åkerbruket 
som i sin tur krävde m er utrymme fö r fö r
varing och underhåll . O ch , vi ktigast, anima
liep roduktion , och särskilt en satsning på 
mjölkproduktion för avsalu, ställde krav på 
nya, stö rre och mer hygieniska kos tall och 

på logutrymmen som var tillräckliga. De t är 
ingen tillfällighe t att den helt dominerande 
delen av de t svenska j ordbruke ts ekonomi
byggnader byggdes just under en rela tivt 
begränsad period i slute t av 1800-tale t och 
början av 1900-tale t. Det är heller ingen till
fä llighe t att så go tt som alla äldre ladugår
dar i lande t ser likadana ut. Höga byggna
der med stall i ena änden och lada och loge 
för hö, halm och säd i de övriga utrymmena, 
ibland med körbana, ibland utan . De bygg
des på de t sättet fö r att m öjliggöra en effek
tiv mjölkproduktion och djurproduktion i 
övrigt. 

Den nya ladugården på Groveda 1904 är 
mer tidstypisk än man som u tanförstående 
skulle kunna tro . 

En förbryllande iakttagelse 
En förbryllande iakttagelse är a tt Anders 
Pe te r trots e tt kapitalkrävande ladugårds
bygge och andra inves te ringar, bl a utdik-
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ningen av Råsmekärr i det som kom att kal
las Opphem-Gärdala dikesföretag, inte tog 
ut några nya inteckningar i sin fastighet och 
därmed in te heller tog upp några nya in
teckningslån. I själva verket kan man konsta
tera att lånet i Hypoteksföreningen , som 
efter 1882 hade varit på 7 500 kronor, enligt 
bouppteckningen hade amorterats ned till 
lite över 6 000 kronor. Visserligen hade han 
å andra sidan vid sin död ett par betydande 
privatlån, bl a ett på 1 050 kronor från må
gen Henrik, men sammantaget borde hans 
skulder rimligen ha varit större med tanke 
på åtagandena. Anders Peters ekonomi vid 
dödsfallet var god. Tillgångarna översteg 
skulderna med i det närmaste 7 000 kronor. 
Slutsatsen blir att han sannolikt hade till
gång till ett kompletterande kapital via nå
gon annan källa. Att jordbruke-t,Jiksom 
möjligen uttag u r skogen, skulle ha varit 
denna källa är knappast troligt. Det saknas 
med andra ord en pusselbit i förklaringen , 
en inkomstkälla som Anders Peter kan ha 
använt sig av. 

Finansieringskällan 
Det är möjligt att vi kan identifiera denna 
finansieringskälla . Vi vet att östra central
banan,järnvägen Linköping-Hultsfred, in
vigdes sommaren 1902, två år innan den nya 
ladugården stod klar. Vi vet också att arbete
na med järnvägsbygget över mossen mitt 
emot Groveda, bara ett femtiotal meter från 
gårdens östra gräns, var mycket besvärliga. 
Det fordrades enligt uppgift över 100 000 
kubikmeter fyllnadsmaterial för att få fast 
mark på Skälfalla mosse där järnvägen drogs 
fram över dittills odränerad och vattensjuk 
mark. 246 Det är känt att grus i stora mängder 
forslades från Anders Peters grustag via en 
eget stickspår ut tilljärnvägsbygget, 3000-
400 meter bort. I själva verket kan man utgå 
från att det grustag som under h ela 1900-
talet har funnits på gården i omedelbar när
h et ti ll mossen öppnades upp i samband 
med att järnvägen byggd es under några år 
kring sekelskiftet 1900. Det blir också en 
rimlig hypotes att grusförsäljningen var den 
inkomstkälla som gjorde det möjligt för 
Anders Peter att genomföra ladugårdsbyg-
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get och de andra investeringar som han en
gagerade sig i under 1900-ta lets första år 
utan att h amna i en väsentligt större skuld 
än som faktiskt blev fallet. 

Det är ostridigt att Anders Peter Johans
son under sina många år som ägare av "Pet
terssongården" (1862-1907) satte tydliga spår 
på Groveda genom de stora fö rändringar i 
gårdens bebyggelse som han och fami lj en 
Stefansson genomförde under ett par de
cenn ier i 1800-talets slut och 1900-talets 
bö1jan . I övrigt vet vi li te om Anders Peter, 
både om hur han var som person ("envis 
och lite egen")247 och vad h an åstadkom. 

Anders Peter dog 1907. Han efterlämna
de då, förutom hustrunJosefina, sex barn . 
Dottern Karolina, äldst av syskonen, hade 
1902, nästan 40 år gammal, gift sig med 
Henrik Pettersson , min farfar. Hon bodde 
vid faderns död i Skackebo i Nykil, en gård 
som Henrik arrenderade sedan lång tid till
baka. J ohan, det näst äldsta barnet, h ade 
emigrerat till USA. De övriga syskonen -
Anna, Emma, Ida och Melker - bodde alla 
1907 hemma på Groveda.248 

Josefina och de tre döttrarna skulle kom
ma att bo kvar på Groveda till 1914. Melker, 
som 1911 stod i mantalslängden som ''.jord
br. arb." och möjligen vid den tidpunkten 
arbetade som dräng på gården, hade flyttat 
från Groveda redan 1912.249 På senhösten 
1913 dog modern och efter bouppteckning 
och arvskifte i bö1jan av 1914 flyttade systrar
na från Groveda. Det som hade inträffat var 
att Karolina 1908 hade kommit tillbaka till 
Groveda. Maken Henrik tog den 14 mars 
1908 arrendet på "Petterssongård en" och 
efter svärmoderns död 191 3 köpte Henrik 
och Karolina i januari 1914 utde tre hemma
döttrarnas och Melkers del av fastigheten. 

Detta är emellertid frågor som jag mer 
utförligt strax skall komma tillbaka till. Först 
en uppsummering inför det nya århundra
de som nu hade inletts. 

Att ett sekelskifte passeras blir i sig ofta en 
viktig händelse i ett lands utveckling. Det 
kan gälla både ekonomiskt, poli tiskt och 
kulturellt. Det hänger förmodligen samman 
med att vi då ägnar extra mycket tid och 
resurser åt att analysera och utvärdera det 
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som varit och fantisera och spekulera kring 
det som kan komma. Sekelskiftet leder helt 
enkelt ti ll en anhopning av tankeverksam
het kring ett bredare tidsperspektiv. 

Att vi nu skall ägna ett antal sidor åt en 
uppsummering och analys av det vi hittills 
presenterat skulle alltså kunna hänföras till 
en så trival sak som att ett århundrade hade 
bytts mot ett annat. Det finns emellertid 
mera substantiella skäl. Det gäller i synner
het sett i det marknadsperspektiv som vi här 
har valt. 

Det svenska bons!rjordbruket 
kring sekelskiftet 1900 och 
vägen dit 
Anders Peter Johansson och andra bönder 
som levde och verkade kring sekelskiftet 
1900 förstod knappast på vilket sätt produk
tionsförutsättningarna för det svenska jord
bruket hade ändrats under det sekel som 
man just lämnat bakom sig. Inte därför att 
de var obegåvade eller inskränkta. Det skul
le ha varit en omöjlig uppgift för vem som 
helst, skeendet låg alltför nära inpå. Idag 
kan vi med det stora tidsavståndets hjälp 
och perspektiv göra det. Tre grundläggande 
förändringar framstår då som de viktigaste. 

Animalieproduktionen allt viktigare 
Den första förändringen var att spannmåls
produktionen under 1800-talet steg för steg 
hade förlorat i ekonomisk styrka till ani
malieproduktionen. Tittar man på prisut
vecklingskurvor för spannmålsprodukter 
respektive djur och djurprodukter kan man 
med bara en hastig blick se att utbytesförhål
landet mellan de två har varit till vegetabili
ernas nackdel trendmässigt under hela 1800-
talet. Kort sagt, havre- och vetepriserna har 
under 1800-talet stigit mycket långsammare 
än ko-, mjölk- och köttpriserna. 250 Det är gi
vetvis i det här perspektivet som vi skall se 
böndernas ökade intresse för djurhållning 
och mjölkprodukter under den andra halv
an av 1800-talet. Ladugårdsbygget på Grov
eda 1904 passar in i den bilden. 

Finns det något entydigt svar på varför vi 
unde r 1800-talet fick denna förskjutning i 

ekonomisk styrka på marknaden? Knappast. 
Det döljer sig ett mycket komplicerat samspel 
mellan både utbuds- och efterfrågeförhållan
den. En uppenbar orsak är a tt under 1800-
talet har effektiva internationella produk
tionsmiljöer pressat priserna på spannmål 
långt mer än priserna på animalieprodukter. 
Och kostnaderna för spannmålstransporter 
har sjunkit dramatiskt under 1800-talet, mer 
än för transporter av kött- och mjölkproduk
ter. Det påverkar givetvis relativpriserna till 
spannmålets nackdel. 

Fram till mitten av 1800-talet, ja snarare 
fram till omkring 1870, var också utbudet av 
animalieprodukter, tex kött och mjölk, på 
den svenska marknaden mycket begränsat. 
Det gamla odlingssystemet, framförallt två
sädet, satte bestämda gränser för hur stor 
djurhållning som kunde mäktas med om vi 
skulle få fram mer åkermark för spannmåls
odling som i sin tur behövdes för att mätta 
alltfler munnar. Det fanns flera djur på de 
svenska gårdarna 1750 än vad det gjorde 
hundra år senare, 1850. Detta har säkert 
också gynnat animalieprodukternas relativa 
prisutveckling. Att sedan mot slutet av 1800-
talet ökad vallodling möjliggjorde fler djur 
och ökad produktion av mjölk, kött och 
fläsk, balanserades av en snabbt stigande 
efterfrågan i takt med att industrialisering
en och urbaniseringen fortgick. 

Arbetskraften dyrare 
Den andra stora förändringen under 1800-
talet gäller jordbrukets arbetskraftskostna
der. Vi har gått från en situation med ett 
överflöd på billig arbetskraft under första 
halvan av 1800-talet, i synnerhet efter 1820, 
till något som liknade dess raka motsats i 
slutet av seklet. Om vi på samma sätt som för 
jordbruksprodukterna skulle titta på en kur
va över hur arbetskraftskostnaderna i reala 
termer utvecklat sig under 1800-talet, skul
le den vara nedåtlutande från 1820 fram till 
omkring 1850, sedan stiga trendmässigt. 
Med andra ord, det Anders Peter Johansson 
på Groveda och andra bönder som hade 
varit med under några decennier kände i 
början av 1900-talet var med stor säkerhet 
att arbetskraften steg för steg blev dyrare. 
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Den tredje förändringen , och den mest 
grundläggande av alla , var att jordbruket 
efter 1800-talets stora omvälvningar faktiskt 
nu var en integrerad, och på det hela taget 
väl fungerande, del av en internationell 
marknadsekonomi. 

Det påståendet kräver en utvidgning. 

Jordbruket och marknaden 
Det finns några "måste-krav" för att en mark
nad skall fungera effektivt. Det måste , för 
det första, finnas ett regelsystern för hur man 
gör affärer. Det måste exempelvis finnas ro
busta system för hur äganderätt skall kunna 
registreras. Det måste också finnas rättsliga 
regler för hur överföring av en tillgång från 
en ägare till en annan skall gå till. Likaså 
måste det finnas rättssys tem för hur man 
bildar bolag, konkurrerar, behandlar arbets
kraften etc . Marknadsplatsens spelregler 
måste helt enkelt vara överenskomna och 
kända av alla parter. Det inkluderar också 
riktlinjer för den som bryter mot spelregler
na inklusive sanktionssystemen. 

De basala spelreglerna i den här mening
en var inget problem vid sekelskiftet 1900. 
Det hade knappast varit det någon gång 
under 1800-talet. Ett lagfartssystem hade vi 
exempelvis fått genom 1734 års lag. De s k 
"laga fången" (reglerna för att sälja, ge bort, 
ärva etc) var ännu äldre, de hade i olika for
mer haft laga kraft sedan medeltiden. Och 
även dessförinnan fanns i Sverige regler för 
hur tex jord bytte ägare. 25 1 

Det andra som ovillkorligen krävs är att 
köpare och säljare är fria att göra upp orn pri
set helt utan inblandning utifrån. Det är där
emot ett villkor som inte alltid har varit upp
fyllt för jordbruket under den tid som den 
här boken täcker in. U nder de första åren av 
perioden fanns exempelvis taxor som be
stämde vad tjänstefolket, drängar och pigor, 
som högst skulle få i lön. Lönerna kunde 
sättas fritt först i och med en ny tjänstehjons
stadga 1805. Går man tillbaka till 1700-talets 
skatteköp var det myndighe terna som be
stämde till vilka priser gårdarna kunde fri
köpas. (Att de t inte upplevdes som något 
större problem i bondens pe rspektiv förkla
ras av att han - om han nu ville köpa - fick 
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gården mycket billigt.) 252 Det tillhör bilden 
att på andrahandsmarknaden för jord fan ns 
inga inskränkningar i prissättningen ens 
under tidigt 1700-tal. 1888 års tullar kan vara 
ytterligare ett exempel på inblandning i 
pris bilden, låt vara indirekt. 

För att en marknad skall fungera väl får 
det heller inte finnas några andra inskränk
ningar i köparens och säljarens friheter, tex 
begränsningar kring vad som får tillverkas 
eller säljas, vilken marknadsplats en köpare 
eller säljare vill uppträda på etc. Det måste , 
lite förenklat sagt, finnas en full rörelsefrihet 
på marknaden för både köpare och säljare. Det 
har heller inte alltid gällt för jordbruket. Fri
heten för bönderna att köpa frälsejord var 
länge väsentligt kringskuren , formellt för
bjuden före 1789. Det är ett exempel. 
Tjänstehjonsstadgarna var i praktiken ett 
regelsys tem som satte upp hinder för de 
drängar och pigor som ville flytta och pröva 
på något nytt. Det är e tt annat exempel. 

Till dessa tre ovillkorliga kriterier för att 
marknaden skall fungera smidigt och utan 
snedvridningar kan läggas ett fjärde villkor 
- tillgång till kredit för köparen. Det gäller 
oundvikligen för handel med jord och för 
andra marknader med dyra tillgångar. 

] ordmarknaden 
En röd tråd i den hittillsvarande diskussio
nen har varit att visa vad som under 1700-
och 1800-talet har inträffat på jordbrukets 
fyra viktigaste marknader - marknaden för 
jord, arbetskraft, kredit och produkter. Eller 
uttryckt på annat sätt. Målet har varit att visa 
hur marknaden och marknadens villkor 
(preciserade i dessa fyra kriterier) steg för 
steg tog plats på arenan. 

De två första kapitlen - "En 1700-talsman 
som satte sin prägel på Groveda" och "Stor
skiftet 1804" - handlade på e tt plan om 
Samuel Rudin och hans bedrifter respektive 
om Samuel Samuelsson och Salomon Eriks
sons initiativ att storskifta Groveda. Men i 
dessa historiebeskrivningar fanns en gemen
sam nämnare som vi skulle kunna kallajord
rnarknadens förutsättn ingar. Vi visade hur rå
gångsförrättningen 1786 gjorde gränserna 
mellan Groveda och t ex Hamra tydliga och 
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därmed hur "tillgången" Groveda (och för 
den delen också Hamra) ökade i värde på 
jordmarknaden. Vi visade hur skiftesrörel
sen, i synnerhet storskiftet, bidrog till att 
utmarksjord som tidigare varit samägd fick 
en ägare och hur i nästa steg dessa tillgångar 
kunde köpas och säljas påjordmarknaden. 
Vi konstaterade att i takt med att krono- och 
frälsegårdar "friköptes" i allt snabbare takt 
utvecklades en andrahandsmarknad för 
jord - och regelsystemen för att en andra
handsma-F~nad skall fungera smidigt. Kort 
sagt, under loppet av en period som sträck
te sig från tidigt 1700-tal ( då myndigheterna 
tex tillät ståndspersoner att köpa frälsehem
man) till sent 1800-tal (då bördsrätten togs 
bort) blev vi llkoren för att handla med jord 
marknadsmässiga i den mening som j agjust 
har preciserat. 

Jordbrukets arbetsmarknad 
Det tredj e kapitlet - "Om det tidiga 1800-
talets torp, backstugor och arbetskraft"
handlade i och för sig om Kulla, Soldattor
pet, Målhagen och en del andra specifika 
Grovedaförhållanden. Men egentligen kret
sade resonemanget kring jordbrukets arbets
marknad under 1800-talet. Arbetsmarknaden 
utvecklades från en strikt lokal marknad där 
den enda näring som överhuvudtaget efter
frågade mer arbetskraft var jordbruket till 
mot slutet av seklet en nationell arbetsmark
nad där j ordbruket måste konkurrera om 
arbetskraften med den snabbt expanderan
de industrin , med städernas servicenäring
ar och med infrastrukturprojekt typ de sto
ra järnvägs byggena. Följden blev stigande 
reallöner. Det i sin tur ledde till minskande 
efterfrågan på arbetskraft i jordbruket. 

Vid sekelskiftet 1900 var marknaden för 
arbetskraft för jordbruket en bland andra 
arbetsmarknader. Jordbrukets särdrag när 
det gällde arbetskraften, bl a säsongsvaria
tionerna, och anställningsformerna, t ex 
statsystemet, ställdes mot och jämfördes 
med hur det såg ut i andra näringar. Det i 
sig ökade trycket på jordbruket att anpassa 
sig till nya tiders krav. Till det kom att fack
föreningarna under senare delen av 1800-
talet mer och mer blev aktörer att räkna 

med när lönerna och andra villkor för arbe
tet skulle fastställas. Det hade bildats ensta
ka lokala fac kklubbar för j ordbruksarbetare 
på 1890-talet. Skånska Lantarbetarförbun
det, som var den första regionala fackfören
ingen, bildades 1904. Fyra år senare, 1908, 
bildades Svenska Lantarbetarförbundet. 
Det var för övrigt samma år som Henrik 
Petterson blev ny arrendator på Groveda. 

Jordbrukets kreditmarknad 
Det fjärde kapitlet, "Grovedakonkursen 
1862", behandlade den mest laddade episo
den i Grovedas ekonomiska historia, G 0 
Dahlstedts konkurs. På det allmänna planet 
handlade emellertid kapitlet om kreditmark
naden, och då i synnerhet om hur jordbru
kets behov av långfristig kredit tillgodosågs 
under 1800-talet. Därvidlag fanns det allvar
liga brister. Bl a var kreditsys temen inte ro
busta i starka konjunktursvängningar. När 
tiderna blev sämre fanns inte kredit att få 
och gamla krediter sas upp. Dessutom visade 
det sig att det ibland var omöjligt för hypo
teksföreningarna att finansiera utlåningen. 
Föreningarna kunde helt enkelt inte hitta 
några köpare till sina obligationer. Det led
de till kreditknapphet - i vissa lägen - som 
tidvis i slutet av 1850-talet, till total strypning 
av kreditgivningen. Hade G O Dahlstedt 
1857 då han köpte de båda Grovedagårdar
na försökt att få en kredit hos Östgöta Lands
hypoteksförening (vilket vi inte vet om han 
ansökte om) hade troligen beskedet blivit 
nej. 

Vid sekelskiftet 1900 hade både banker 
och hypoteksinstitut byggts ut väsentligt. På 
den organiserade kreditmarknaden kunde 
kreditvärdiga bönder få sina lån. Det gällde 
både bankkrediter för rörelsen och hypo
tekslån för fastighetsaffärer. De ömsesidiga 
krediterna inom bondekollektivet, privat
lånen, spelade dock fortfarande en stor roll. 
Vi vet in te med säkerhet men det förefaller 
sannolikt att detta informella kreditsystem 
ännu vid den här tiden , sekelskiftet 1900, 
beloppsmässigt var större än den samlade 
bank- och hypoteksutlåningen till det svens
ka bondejordbruket. Så sent som 1940 ut
gjorde, anmärkningsvärt nog, privata skul-
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der och leverantörsskulder runt 40% av den 
redovisade skulden bland nyligen avlidna 
jordbrukare i Uppsala län. 253 Det tycks som 
om bönderna hellre lånade av varandra än 
i bank respektive hellre sparade genom egen 
reversutlåning än genom att sätta in sina 
överskottspengar på bank. Det är i varje fall 
det intryck dåtidens bouppteckningar kan 
ge. Privatlånen och , sett från andra hållet, 
sparandet i form av finansiella fordringar var 
ordnade "lite hur som helst" när det nya se
klet gick in ettväl fungerande kreditsystem. 

Betyder det att kreditmarknaden funge
rade friktionsfritt? Nej, inte vad gäller priset 
på kredit, räntan. Räntan var som regel inte 
förhandlingsbar. Vi hade visserligen ännu 
inte vid 1900-talets ingång fått en räntepoli
tik i modern mening, alltså där Riksbanken 
direkt eller indirekt styr räntenivån. I stället 
var högstaräntan på kredit fastställd i lag. 
Ingen skall , som det heter i 1734 års lag, 
handelsbalken, kunna ta ut eller förskriva 
sig för större ränta än 6% om året. I praktiken 
var under i stort sett hela 1800-talet utlån
ingsräntan som lägst 4% (för bl a Riksban
kens fastighetslån), för det mesta 5%, någon 
gång 6%. 

Nivån 5-6 procent gällde också så långt vi 
vet för säljarreverserna och för de s k inbör
des krediterna som jag har beskrivit. Det 
tycks också ha gällt oberoende av om kredi
ten var säkerställd genom inteckningar eller 
inte. Samtidigt vore det naivt att tro att det 
inte på den här informella marknaden ock
så fanns gott om exempel på olagliga räntor, 
ibland också rena ockerräntor, särskilt på 
korta småkrediter till personer som var i 
trängande behov av att låna. 

Det femte kapitlet, "Groveda och 1880-
talets emigrationsvåg", innehöll en konkret 
beskrivning av USA-febern bland Groveda
ungdomarna och en diskussion om emigra
tionens orsaker. Det kan därmed också ses 
som en diskussion om en av de starkaste driv
krafterna på det sena 1800-talets arbetsmark
nad. Kapitlet inleddes med en beskrivning av 
den nya tid kännetecknad av växelbruk och 
animalieproduktion som det svenskajord
bruket gick in i någon gång efter 1860. 
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Jordbrukets produktmarknader 
Det sjätte kapitlet, "Byggboomen på Grov
eda kring sekelskiftet", beskrev hur bebyg
gelsen på Groveda såg ut vid tre olika tid
punkter - 1880, 1895 respektive 1910. Men 
i det flätades också in ett avsnitt om den 
svenska mjölkproduktionen helt enkelt efter
som det är i denna omställning mot anima
lieproduktion som man kan förklara varför 
Anders Peter byggde sin stora ladugård. 
Och därmed varför många andra bönder 
gjorde likadant. Det är ingen tillfällighet att 
de gamla ekonomibyggnader som idag finns 
kvar på de svenska bondgårdarna - och det 
gäller särskilt för ladugårdar - byggdes un
der några decennier mellan 1880 och 1910. 

Marknader för spannmål hade funnits 
under lång tid. Vi vet t ex att Sverige var 
nettoimportör av spannmål fram till om
kring 1820. Det måste ju ha inneburit att det 
fanns marknadsplatser ute i Europa där säl
jare och importörer kunde träffas, att det 
fanns möjligheter att skeppa spannmålen 
till svenska hamnar och distribuera det till 
de platser där det fanns köpare som var vil
liga att betala marknadspriset. Vi vet också 
att Sverige efter 1850 var stor exportör av 
havre. Det har sagts att svensk havre under 
ett antal decennier i slutet av 1800-talet var 
det viktigaste drivmedlet för Londons 
droskor. Från nästan ingenting före 1840 
formligen exploderade havreexporten till 
omkring 300 000 ton när den var som störst 
omkring 1880. Det hade bildats en havre
marknad i den meningen att de fyra grund
lägganden kriterierna var uppfyllda. 

Det nya vid slutet av 1800-talet var att jord
brukets produktmarknader inte bara var olika 
spannmålsmarknader. Också mjölk- och kött
produkter handlades på väl fungerande och 
snabbt expanderande marknader. 

En metamorfos 
För att sammanfatta. Det svenska jordbruket 
hade under 1800-talet genomgått en meta
morfos. Bondejordbruket hade, förenklat 
sagt, omvandlats från en självförsörjnings
styrd, bycentrerad produktionsordning med 
stora inslag av gemensamt ägande och be
slutsfattande till en marknadsstyrd, gårds-
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centrerad produktionsapparat där självstän
diga bönder var ägare till sina gårdar och 
fa ttade besluten utan inblandning av andra. 
En konsekvens av denna omdaning var att 
d e t hade utvecklats marknader - för jord, 
kredit och kapital , arbetskraft, produkter 
och insatsvaror - som när det nya seklet 
började, på det hela taget uppfyllde de fyra 
kriterierna på en väl fungerande marknad. 

Produktmarknaderna var dessutom i näs
tan modern mening internationella. Det var 
inte vid ) ekelskiftet 1900 handelshinder el
ler andra politiskt fattade beslut som i första 
hand satte gränser för hur stora marknader
na kunde bli. Det var snarare transaktions
och transportkostnaderna. Kontrakts- och 
kontrollkostnaderna på avlägsna markna
der i andra kulturer blev höga. Det blev ock
så för vissa jordbruksprodukter prohibitivt 
dyrt att transportera varorna över stora av
stånd. Det gällde tex för kött och fläsk som 
krävde kyltransporter. 

Också jordbrukets kapitalmarknad var 
vid sekelskiftet genuint internationell - och 
hade varit det under lång tid. Landshypo
teksföreningarna hade redan före 1850 
gjort delar av sin upplåning utomlands, 
framförallt i Hamburg. Det är uppenbart att 
ett par tre decennier från tidigt 1890-tal 
fram till första världskriget blir den fria 
marknadens period par preference. 

Senare under 1900-talet skulle vi komma 
att få se inskränkningar i dessa friheter. Det 
skedde t ex 1933 när politikerna införde 
ntjölkregleringar inklusive prisreglering av 
mjölk och mjölkprodukter. Det är möjligt 
a tt åren från sekelskiftet och fram till första 
världskriget respektive p e riode n efter det 
att världskrigets prisexcesser hade övervun
nits, åren 1925-29, är de två perioder under 
1900-talet d å jordbrukets marknader fick 
vara som mest fria frå n politikers och in
tresseorganisationers inflytande. 

Jag skall å te rkomma till dessa frågor. 

"Modernäringens kris" 
Det kan med ett ekonomiskt synsätt tyckas 
som om bonden kring sekelskiftet 1900 lev
de i den bästa av d e världar han dittills upp
levt. Det var som vi sett en tid när nya mark-

nader för jordbrukets produkter utveckla
des i snabb takt. Ett nytt odlingssystem, 
växelbruket, hade fått fäste och givit ökad 
produktivitet åt dem som lagt om sin pro
duktion. Bonden kunde köpa och sälja på 
de marknader som han var berörd av med 
mindre inblandning från myndigheter och 
andra än vad som hade gällt under det 
gångna seklet. Och det konkreta beviset för 
att det fanns framtidstro hos bönderna var 
en investeringsvåg decennierna kring sekel
skiftet i nya redskap, maskiner och, inte 
minst viktigt, nya ekonomibyggnader. 

Det är emellertid bara ett perspektiv, och 
inte det som dominerade vid den här tiden. 

Den kulturella och politiska debatten i 
Sverige kring sekelskiftet 1900 gav nämligen 
en helt annan, mörkare bild, man kan nästan 
säga motsatt bild. Det talades om "moder
näringens kris". Emigrationen var återigen, 
efter en nedgång under 1890-talet, omfat
tande och kallades en nationell olycka. Stor
staden kring sekelskiftet beskrevs av någon 
som "ett kolosande inferno". Och framför 
allt, det gamla bondesamhället, det som vi 
hade haft före 1870, idealiserades. Några av 
dåtidens mest välkända kulturpersonlig
heter som Erik Axel Karlfeldt och Arthur 
Hazelius och statistikprofessorn Nils Wohlin 
ansåg att utvecklingen i samhället gick för 
fort, kanske till och med i helt fel riktning.254 

Wohlin tyckte exempelvis att den fria försälj 
ningen av jord utom släkt var ett misstag. 

Det faller utanför ramen för den här bo
ken att försöka förstå dessa båda motstridi
ga synsätt. Men vad den kulturella och poli
tiska debatten nog speglade mer än n ågot 
annat var en slags bondesamhällets identi
tetskris, en kris som av allt att döma handla
de mycke t om att den dominerande posi
tion och det stora inflytande i samhället som 
bönderna och jordbruket hade haft höll på 
att gå över i andra händer. Eller uttryckt på 
annat sätt. Den tid var för alltid över när 
jordbruket var nationens oomstridda eko
nomiska motor. Hade bönderna då haft till
gång till den statistik vi har idag skulle de ha 
kunnat konstatera att någon gång under det 
nya seklets första fem år passerade industrin 
jordbruket i termer av vilken sektor som 
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producerade mest föräd lingsvärde i det 
svenska sam hället. 

Den här utvecklingen kände naturligtvis 
bönderna intuitivt. Det gjorde också alla 
andra som hade hjärtat och känslorna nära 
det gamla bondesamhället. Det fanns gott 
om konkreta tecken. Jordbruket h öll på att 
förlora sin attraktionskraft bland människor 
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som hade alternativ. Det var all t svårare att få 
tag i arbetskraft för j ordbruket, i varje fall till 
de löner som bönderna var beredda att beta
la. I synnerhet kvinnorna började fly lands
bygden. Det handlade , kort sagt, om ett eko
nomiskt, kulturellt och politiskt maktskifte . 

De t var h elt klart en ny tid p å gång.255 
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KAPITEL 9 

Henrik Pettersson och hans ekonomi i 
skuggan av första världskriget 

Anders PeterJohansson dog 1907. Han var 
då 75 årgammal. Vi kan rimligen utgå från 
att Anders Peter och hans Josefina under de 
sista åren av hans liv ofta funderade på vad 
som skulle komma att ske med gården den 
dag de inte skulle orka längre. Äldste sonen 
Johan hade för gott flyttat till USA. Ingen av 
de hemmavarande döttrarna hade ett gifte 
och en man i sikte och den yngste sonen, 
Melker, var bara lite över 20 år gammal, i 
yngsta laget för att ta över gården , dessut
om, det vet vi, ville han inte. Det behövs inte 
så mycket fantasi för att förstå att äldsta dot
tern Karolina och hennes man Henrik Pet
tersson låg nära till hands som tänkbara 
framtida brukare av Groveda. Det enda som 
kunde tala mot var att Henrik och Karolina 
inte var särskilt unga. Henrik skulle vara 57 
år 1908, det år då arrendekontraktet på 
Skackebo som han hade brukat i tjugo år 
löpte ut. Karolina skulle fylla 45 år. Anders 
Peters död skyndade säkert på beslutet att 
övertala Henrik och Karolina att ta över 
Groveda. Det kom också att ske. 

Arrendet på "Petterssongården" utbjöds 
genom "annons i ortens tidningar" till auk
tion den 12 december 1907. För ett årligt 
arrende på 680 kr under arrendets första 
fem år och ett antal, väl preciserade undan
tagsförmåner till ägarfami ljen - "tvenne 
tunnor råg, en tunna vete , en tunna potatis, 
2 liter oskummad mjölk dagligen ... " - fick 
vid auktionen Henrik arrendet med tillträ
de den 14 mars 1908. Arrendekontraktet, 
som löpte på fem år, undertecknades för 

ägarnas del av änkan Josefina, döttrarna 
Anna, Emma och Ida samt av sonen Melker. 

För övrigt var ett arrendekontrakt nume
ra en överenskommelse med större rättslig 
tyngd än tidigare. Samma år som Henrik 
skrev kontrakt, 1907, hade vi i Sverige för 
första gången fått en arrendelagstiftn ing. 
Godtyckliga uppsägningar, arrenden på 
obestämd tid och andra avarter som av allt 
att döma tidigare gjort det svårt för många 
arrendatorer förbjöds. 

Vem var Henrik Pettersson? 
Henrik Pettersson föddes 1851 i Vårdnäs. 
Hans föräldrar arrenderade vid den tiden 
en gård i Viggeby under Brokind. Det har 
antytts att de ekonomiska omständigheter 
som Henrik och hans sex syskon växte upp 
under var knappa. Det är näppeligen kor
rekt. Den Viggebygård som fadern - Petter 
Samuelsson - arrenderade var på ett 1/2 man
tal vilket var en större gård än vad de flesta 
bönder vid den här tiden ägde eller brukade. 
Och på hösten 1869 köpte Petter Samuels
son och hans hustru en egen gård i Norra 
Fjälla ("Sörgården") , mindre än den de bru
kade men ändå en egen gård. När Petter 
Samuelssons hustru dog 1871 visade boupp
teckningen att makarna hade en netto
behållning på ca 5 000 kr vilket var ett inte 
helt obetydligt belopp, motsvarande kanske 
300 000 kr år 2002. 

1877, 26 år gammal, gifte sig Henrik med 
Sara Lena Eriksdotter från Gärdala, den by 
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som ligger närmast Groveda. Sara var då 22 
år gammal. De bosatte sig på faderns gård i 
Norra Fjälla som Henrik hade tagit på ar
rende. Snart får Sara sitt första barn som 
emellertid dör efter bara två månader. Ett 
par år senare får hon tvillingar som också 
dör inom två månader, märkligt nog dör de 
på samma dag i juni 1880. 

Henrik och hans hustru kom inte att 
köpa föräldragården efter det att också fa
dern hade gått bort. Anledningen känner vi 
inte till. Kanske ville inte Henrik betala det 
pris som han måste betala för att bli ägare 
till gården? Den såldes via ombud till en 
amerikasvensk, en svåger till fadern. Hur 
som helst flyttade Henrik och Sara från 
Norra Fjälla i mars 1888. De hade tagit 
Skackebo i Nykil på arrende, en gård som 
var ungefär lika stor som Norra Fjälla vad 
åkerarealen beträffar men som låg i en an
nan slags trakt, mörkare och mer skogbe
vuxen. Skackebo var kronogård. Den hade 
tidigare varit överjägmästarboställe vilket 
antagligen förklarar dess imposanta och 
mycket karaktäristiska mangårdsbyggnad. 

Lösöresauktion i Norra Fjälla 
Innan Henrik och Sara flyttade från Norra 
Fjälla höll de i början av mars 1888 auktion 
på en del lösöre. Det var ingen stor auktion, 
uppenbarligen sålde de en del men inte alla 
tillhörigheter. Man kan ändå undra hur det 
kom sig att man sålde både verktyg, maski
ner och djur som man bara några veckor 
senare skulle ha behov av på sitt nya arren
de. Eftersom tekniken med auktioner i sam
band med flyttningar var allmän vid den här 
tiden är det troligt att det hade en rationell 
förklaring. En kunde vara att lösöret inte 
behövde flyttas över längre sträckor. De be
hov man hade av djur, maskiner och annat 
på det nya stället kunde köpas på plats. 
Veckorna omkring fardagen den 14 mars 
hölls auktioner på många gårdar i socknar
na. En annan förklaring kunde vara att man 
ville göra sig av med vissa saker för att få råd 
att köpa en del man hade större behov av. 

Att lösöreauktioner regelmässigt hölls i 
samband med dödsfall och arvskiften är där
emot lättare att förstå. Boets lösöre fick ett 
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riktigt värde som inte kunde ifrågasättas av 
arvingarna. Överhuvudtaget slås man av hur 
noggrann man var i gamla tider med att allt 
skulle ha gått rätt till vid värderingar av till
gångar av olika slag. Det gällde naturligtvis 
särskilt fast egendom. Det är i slutet av 1800-
talet, åtminstone att döma av förhållandena 
i Östergötland, mer regel än undantag att 
offentlig auktion hålls på en fastighet ( eller 
ett arrende) även när det handlade om en 
rent familjeintern transaktion. 

Henriks 20 år i Skackebo 
Henrik skulle komma att stanna i Skackebo 
i 20 år, fram till 1908. Vi vet egentligen ing
enting om vad som hände under Henriks 
tidiga år i Skackebo. Det första vi vet med 
säkerhet är att Sara dog i januari 1890. Det 
hade inte fötts några fler barn i äktenskapet 
än d e som dog vilket gjorde att arvs- och 
bodelningsfrågorna kunde ordnas upp på 
ett snabbt och smidigt sätt. Bara ett par veck
or efter Saras död, förmodligen i samband 
med begravningen, skrev svärföräldrarna 
ett gåvobrev med innebörden att deras an
språk på arvedel i boet kvittades mot att 
Henrik betalade 500 kr. 

Henrik dröjde inte med att gifta om sig. 
Redan i november 1890, mindre än ett år 
efter det att hustru Sara hade avlidit, gifter 
sig Henrik med Alma Karolinajohansdot
ter, 24 år gammal och därmed ungefär 15 år 
yngre än maken. Också Alma var från Gär
dala , föräldrarna ägde sedan 1860-talets 
mitt Gärdala Lillgård. 

Man kan undra hur det kom sig att Hen
rik hämtade också sin nya hustru i Gärdala, 
en dagsresa med häst från där han nu bodde. 
Svaret är antagligen att i Gärdala kände han 
sedan ungdomsåren och tiden i Norra Fjälla 
de flesta gårdarna och dess människor. Det 
var av allt att döma i den krets man kände 
och var känd som en man hämtade sin hus
tru, åtminstone om man vid tiden för frie
riet var i det närmaste 40 år gammal och 
hade varit gift tidigare. 

Alma födde två barn, Timar 1892 och 
Ivar 1894. Ivar dog efter bara fem dagar. 
Timar, min far, växte upp och skulle komma 
att bli 76 år innan han avled 1968 i sviterna 
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av en bilolycka. Det är emellertid en helt 
annan historia. 

Också Alma skulle komma att dö mycket 
ung. På våren 1897 avled hon - bara 31 år 
gammal. Återigen var Henrik änkling, 46 år 
gammal , denna gång med en liten son på 
fem år. Han förblev ensam under fem å r 
innan han 1902 således gifte sig med Karo
lina Johansson från Groveda, ofta kallad 
bara Lina. Lina flyttade till Skackebo och 
där skulle hon och Henrik bo tillsammans i 
sex år. Det föddes tre barn i äktenskapet, 
först Erik (1903), därefter Alva (1905) och 
sist och yngst Maria (1910). 256 

Köpet av Groveda 
Arvskiftet efter Anders Peters död 1907 led
de till att de sex barnen blev ägare till halva 
gården, dvs de ägde var och en 1/ 24 man
tal. Den andra halvan ägdes av änkan Jose
fina. Hon dog på senhösten 1913 och redan 
efter någon dryg månad - strax före jul 1913 
- skedde bouppteckningen och efter hel
gerna gjordes den affär som i praktiken 
gjorde Henrik och Karolina till ensamma 
ägare av "Petterssongården". 

Köpekontraktet undertecknades i januari 
1914. Ägarsituationen före den här affären 
var således den att de sex syskonen var och 
en ägde 1/ 12 mantal Groveda. Enligt köpe
brevet sålde fyra syskon (Anna, Eimna, Ida 
och Melker) 4/ 12 mantal för 16 700 kr. Det 
betyder att gården vid denna tidpunkt hade 
ett försäljningspris på totalt 25 050 kr (varje 
1/ 12 mantal värderades till 4175 kr). Den 
del som Henrik och Karolina således inte 
ägde efter 1914 var den del av fastigheten 
som Johan, den till USA utvandradejohans
sonsonen, var lagfaren ägare till. 

Hur det kom sig attJohan inte sålde sin 
part av Groveda redan 1914 är oklart. Visser
ligen tog de formella frågorna lång tid , men 
på hösten 1914 hade brodern Melker fått de 
fullmakter som erfordrades. Ändå skulle det 
komma att dröja till 1919 innan också den 
affären gjordes och Henrik och Karolina var 
ensamma ägare till "Petterssongården". 

1919 var också d et år som Karolina dog. 
Återigen var Henrik änkeman . Vid Karo
linas död 1919 var Timar 27 år, Erik 16 år, 

Alva 14 år och Maria 9 år. Henrik själv skul
le snart fylla 70 år. 

Det ligger nära till hands att ställa sig frå
gan hur Henriks ekonomi såg ut efter dessa 
ganska betydande fastighetsaffärer. Hade 
Groveda blivit hans och Karolinas till priset 
av en hög belåning? Hade familjens netto
förmögenhet minskat eller ökat under tiden 
på Groveda? Svaret på sådana frågor finns 
att få. Låt oss emellertid först granska förhål
landena under första världskriget sett i en 
bondes perspektiv. När Henrik och Karolina 
blev huvudägare till Groveda 1914 kunde de 
med all säkerhet inte ens drömma om vilka 
stora förändringar som världskriget skulle 
komma att föra med sig för bönderna.257 

Första världskriget i ett bonde
perspektiv 
Åren före krigsutbrottet 1914 var kulmen på 
den utveckling som jag har beskrivit tidiga
re . Den svenska ekonomin var vid det här 
laget starkt internationaliserad. Exporten 
hade under lång tid vuxit snabbare än BNP. 
Den svenska industrin hade efter 1890 gått 
in i en mycket expansiv fas, en slags andra 
andning, ibland kallad den andra industri
ella revolutionen. Under perioden 1890-
1910 växte industriproduktionen realt med 
över fem procent om året (att jämföra med 
jordbrukets en procent). Som andel av BNP 
var nu också industrin större än jordbruket. 
Snabbast växte pappers- och massaindustrin 
och verkstadsindustrin. Också gruvorna 
ökade sin produktion mer än genomsnittet. 
När kriget började var svensk industri redan 
väl etablerad på exportmarknaderna och 
hade med malm och verkstadsindustripro
dukter ett attraktivt utbud för de krigföran
de nationerna, t ex Tyskland. 

För jordbruksprodukterna hade också 
marknaderna internationaliserats. Sverige 
hade när kriget bröt ut ett handelsunde r
skott när d et gällde livsmed el. Vi exportera
de framför allt smör, kött och fläsk. Men det 
räckte inte för att kompensera för den stora 
importen av vete, råg och havre. Dessutom 
importerades socker och mjöl men också, 
märkligt nog, potatis. 
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Det ligger i sakens natur att i detta doldes 
en sårbarhet. Ett krig skulle med säkerhet 
komma att stänga gränserna för handel 
med jordbruksprodukter snabbare och ef
fektivare än för industriprodukter. Det var 
också vad som kom att ske. 

Enastående goda tider för bönderna 
Tiderna var verkligen gyllene för bönderna 
under första världskriget. Vinsterna i jord
bruket var större än någonsin. Det hängde 
samman med fundamenta. Priserna på de 
produkter man sålde steg snabbare än kost
naderna. Eftersom produktionen i stort 
minskade bara måttligt under kriget blev 
följden stora vinstökningar och hög avkast
ning på kapitalet. Låt oss titta lite närmare 
på detta. 

Priserna på jordbrukets produkter form
ligen exploderade. Det började med en viss 
höjning redan före krigsutbrottet 1914. Sät
ter vi prisindex till 100 1912 hadejordbruks
priserna stigit med lite över 30% vid utgång
en av 1914. Det var emellertid bara början. 
När prisindex för svenska livsmedel stod 
som högst i slutet av 1918 var det 377. Priset 
på de jordbruksprodukter som bönderna 
sålde på marknaden hade alltså på 6- 7 år 
nästan fyrdubb lats . Kött-, fläsk- och mjölk
produkter h ade stigit mest, med 340% till 
index 440. Vegetabilierna hade när de stod 
som högst vid utgången av 1918 stigit med 
270 % till index 370.258 

Naturligtvis steg också priset på de varor 
och tjänster som bönderna behövde köpa 
på marknaden. En hundrakilosäck super
fosfat kostade 1912 li te över 7 kronor. 1919 
fick man betala över 40 kronor säcken, en 
prisökning gott och väl i nivå med animalie
produkternas prisökning. Chilesalpeter steg 
också i pris men mera måttligt, knappt en 
tredubbling som högst. För maskiner och 
redskap som jordbruket behövde höjdes 
också priserna. Handseparatorer, för att ta 
ett exempel, mer än fördubb lades i pris 
mellan 1915 och 1920.259 Överhuvudtaget 
kan man säga att priserna på insatsvaror, 
både produkter för driften och investerings
varor, fö ljde industrins produktpriser. Och 
då vet vi att industritillverkade produkters 
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priser inte steg lika snabbt som jordbrukets 
produktpriser. Så hade det varit under lång 
tid. Räknat från sekelskiftet till 1920 hade 
jordbrukspriserna stigit med 40% relativt 
industrivarornas priser. Trenden förstärktes 
under krigsåren. Böndernas ekonomi på
verkades givetvis positivt. 

För tjänster som bönderna behövde köpa 
kan man utgå från att de grovt sett följde 
industriarbetarlönerna. En industriarbetare 
tjänade 1914 strax under 4 kronor per dag. 
Dagsersättningen var som högst 1920 och 
då fick man betala kring 12 kronor, en tre
dubbling. För jordbrukets egna löner var 
den procentuella ökningen i samma stor
leksordning. Dagslönen för en dräng var 3 
kronor år 1914. Den var som högst lite över 
9 kronor 1920.260 

Den samlade effekten av att varje år pris
erna på det man säljer stiger mer än priserna 
på det man behöver köpa (inklusive lönerna 
för arbetskraften) blir en snabbt vidgad rö
relsemarginal. Kan man dessutom i stort sett 
sälja lika mycket som vanligt blir vinsterna 
med åren allt större. Det är i korthet karak
täristiken för hur det svenska jordbruket 
utvecklades under första världskriget. Det 
skulle komma ett allvarlig bakslag. 

Enorma prisstegringar 
Varför fick vi dessa enorma prisstegringar 
på jordbrukets produkter? Ja, egentligen av 
två samverkande skäl. Det producerades 
inte tillräckligt med livsmedel för att till
godose efterfrågan och då steg priserna. 
Och vi fick en allmän penningvärdesförsäm
ring i landet. 

Det som inträffade vid krigsutbrottet var 
att delar av jordbrukets produktmarknader 
nästan i ett slag blev inskränkt nationella, 
det gick vare sig att exportera eller importe
ra. Det skedde samtidigt som krigsförhållan
dena tvingade fram ändrade efterfrågemöns
ter tex för att tillgodose militärens omedel
bara behov. För den svenska marknaden 
skulle nu bönderna producera de livsmedel 
som tidigare till stor del importerats. Det 
gällde alltså bl a säd och mjöl. Dessutom 
skulle krigstillståndets särskilda behov av 
jord- och skogsbruksprodukter tillgodoses. 
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Det uppstod exempelvis ganska omgående 
bränslebrist eftersom importen från Tysk
land av kol och stenkol minskade. Det gjorde 
att ved blev en bristvara. Allt detta skapade 
flaskhalsar som gav prisökningar. En skogar
betares dagslön steg t ex väsentligt snabbare 
än andra löner, från 3:50 till över 13 kronor 
mellan 1914 och 1918. 

Det har sagts att Sverige under första 
världskriget fick en knapphetsekonomi. De t 
är korrekt m en inte i första hand därför att 
den svenska försö1jningen med livsmedel 
och andra nödvändighetsvaror totalt sett var 
otillräcklig utan därför att vi inte hade effek
tiva instrument för en omfördelning så att 
alla fick vad de behövde. Det infördes visser
ligen tidigt ransoneringar av socker, mjöl 
och bröd och senare me r drastiska metoder, 
bl a kvoterades mjölk till barn och gamla, 
men systemet fungerade inte bra. 261 Det led
de till oroligheter. De t var i det samman
hanget som statsminister Hammarsköld fick 
heta "Hungersköld". På många h åll i landet 
gjorde människor uppror. Det gällde också 
i denna d el av landet. "Hungerupproret i 
Västervik" var ett av de mera omskrivna. Och 
F:a Pettersson &Johansson Köttaffär i Norr
köping stormades och hyllorna rensades på 
kött och charkuterier. Det har sagts att Sve
rige 1917 var n ärmare folklig revolution än 
någon gång i modem i tid. 262 Bristen på mat 
var den handfasta drivkraften. 

Man kan fråga sig varför vi inte samtidigt 
fick en prispress på vissajordbruksproduk
ter. Det fanns ju uppenbarligen en överpro
duktion av t ex smör eftersom exporten 
drastiskt hade minskat. Värdet av smörex
porten reducerades under perioden 1916-
20 m ed 60%jämfört med åren 1911-15.263 

Statistiken tyder inte p å n ågon prispress, 
snarare tvärtom. Prise t p å kor steg under 
krigsåren mycket kraftigt. Det kan egentligen 
endast förklaras av att bönderna såg alter
nativa användningsområden för produkt
mjölken. Den inhemska efterfrågan på mjölk
produkter växte mycket snabbt. 

Pengarna mindre värda 
Det andra var således att det skapades e tt 
allmänt inflationstryck. De t hade med de 

penningpolitiska förhållandena att göra. 
Guldmyntfoten (systemet att guld all tid 
skulle kunna växlas in till en lagligt fastställd 
kurs, ett kilo guld betalades i Sverige med 
2 480 kronor) hade tagits bort 1914. Det 
innebar, kort sagt, att det var fritt fram att 
använda sedelpressarna, vilket oundgängli
gen leder till inflation. I ekonomiska termer 
kan man säga att det inte längre behövdes 
något sparande för att balansera tex statens 
stora insatse r. De t kunde ske genom att sta
ten lånade i Riksbanke n som när alla reser
ver var uttömda satte igång sedelpressen, 
dvs ökade penningmängden. De t var också 
d e t som kom att inträffa. 

Ganska snart efter krigsutbrottet behöv
des p engar för att finansiera statens utgifter, 
tex för militärens mobilisering och upprust
ning. Det svenska organiserade sparandet 
var i den situationen otillräckligt. Det häng
d e delvis samman med att Sverige p å kort 
tid under krigsåren kom att betala tillbaka 
en stor del av sin utlandsskuld. Bakgrunden 
var att de n svenska handelsbalansen och 
bytesbalansen visade mycket stora överskott, 
särskilt 1917 och 1918. Det leder till n e tto
fordringar på köparländerna. Kapitalexport 
till krigförande länder var samtidigt inte 
lockande, däremot att utlandsskulden snabbt 
amorterades ner. Praktiskt betydde det tex 
att Tyskland som behövde de svenska indu
striprodukterna för sin krigföring betalade 
importen genom att "lämna tillbaka" sina 
svenska statsobligationer. Den här utveck
linge n var p å ett sätt önskvärd och i linje 
med en pågående politisk diskussion om 
den stora utlandsskulde n. Sverige var före 
kriget räknat per capita världens mest skuld
satta nation. Men när nu kapitalexport inte 
var aktuell och utlandsskulden minskade på 
kort tid fick det också oönskade konsekven
ser genom ökad inflation. Förklaringen var 
enkel. Sparandet h ade varit större utan 
amorteringarna på den svenska utlandsskul
den och därmed hade sedelpressarna inte 
behövt användas lika frekvent . Det hade 
nämligen betytt att de svenska exportföre
tagen hade fått betalt med kontanta medel 
i stället för med svenska guldkantade obliga
tioner. De hade med andra ord då för sin 
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ökade kassa kunnat köpa mera av d e nya 
statspapper som emitterades under krigs
åren. Som en konsekvens skulle staten inte 
i lika hög grad behövt använda sedelpressar
na för att finansiera sina krigssatsningar. 
Och inflationen skulle ha blivit lägre .264 

Ojämn inkomstfördelning 
Den samlade effekten av knapphetsekono
mi och inflation blev att levnadskostnader
na steg dramatiskt. Om konsumentpris
index sattes till 100 år 1914 var det lite över 
300 år 1920 när priskulmen nåddes. Betyder 
det att realönen för den genomsnittlige ar
betaren försämrades under krigsåren ? Nej , 
d e t finns knappast underlag för att säga. 
Lönerna, även jordbrukets löner, steg mer 
än konsumentprisindex. Problemet var ett 
annat. Inkomstfördelninge n hade snedvri
dits. Dels hade löne rnas andel av landets 
samlade inkomster minskat kraftigt under 
kriget. Löneandele n hade i själva verket inte 
sedan 1870-talet varit så låg. Kapitalandelen , 
alltså kapitalägarnas inkomster, hade i mot
svarande grad ökat. Dels skedde en inkomst
omfördelning inom löntagarkollektivet. Vin
nare var de som arbetade i industrin , båd e 
yrkesarbetare och tjänstemän och de som 
var verksamma i överhettade branscher (som 
skogsarbetare). Förlorare var alla andra, 
och i synnerhet de som måste köpa alla sina 
livsförnödenheter på marknaden , ibland 
dessutom på svartabörs-marknaden med sina 
höga priser. Med andra ord var det i första 
hand breda grupper i de stora städerna som 
fått sin ekonomiska situation försämrad. 

I takt med att jordbrukets produktprise r 
höjdes mer än kostnaderna och därmed 
överskotten förbättrades, steg också gårds
priserna. Att döma av förhållandena på 
Groveda fördubblades gårdspriserna m ellan 
1914 och 1919. Det kan tyckas som en mått
lig prisuppgång när vi vet att t ex kurserna 
på Stockholms fondbörs bara under 1917 
fördubblades. Å andra sidan rådde krigsför
h ållanden och det måste rimligen ha ökat 
risken. Det m est troliga är att denna oro för 
vad som skulle komma att ske efter kriget 
höll tillbaka ytte rligare prisstegringar på 
gårdar. För övrigt bö1jade aktiekurserna att 
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sjunka redan före krigsslutet. Börsmarkna
den hade kanske redan då utvecklat sin seis
mografiska känslighet och förmåga att för
utse vad som skulle komma. 

Det är den här bakgrunden som vi måste 
ha klar för oss när vi fördjupar analysen av 
H e nriks privatekonomi så som den såg ut 
1919. 

Henrik Petterssons ekonomi 
Henriks ekonomi går a tt följa med re lativt 
stor noggrannhet frå n 1890 och fram å t. 
Bouppteckningarna efter hans tre hustrur -
bouppteckningen 1890 efter den första hus
trun Sara, bouppteckningen 1897 efter hus
trun Alma och bouppteckningen efter Karo
lina från 1919 - ger tillsammans inte bara en 
god överblick över H enriks ekonomi under 
en lång följd av år. De ger också en intressant 
inblick i vad som vid respektive tidpunkt var 
värdefullt och i vad som skapade en förmö
genhet. Dessutom ger de självklart en del 
upplysningar om hur väl Henrik skötte sin 
ekonomi. 

En sammanställning över de tre boupp
teckningarna finns i Tabell 1. Några iaktta
gelser kan då göras. 

Det första är att Henrik hade ordning på 
sin ekonomi i meningen att han hade större 
tillgångar än skulder vid alla tre tidpunkter
na. Visserligen var nettobehållningen i boet 
1890 och 1897 bara ca 5 000 kr, men med 
dåtidens penningvärde var det inget för
sumbart belopp (i köpkraft skulle det år 
2002 motsvara gott och väl 200 000 kr). Vid 
bouppteckningen efter Karolina 1919 hade 
behållningen mer än tiofaldigats och Hen
rik framstår vid den tidpunkten närmast 
som förmögen. Det är samtidigt till stora 
delar en synvilla. Kriget hade snedvridit alla 
vanliga ekonomiska samband. De ekono
miska förhållandena för landets bönder var 
1919 minst sagt ovanliga. 

Det ärt ex tänkvärt att Henrik på 1890-
talet i stort sett hade samma djuruppsätt
ning i antal djur som 1919 medan värdet 
hade mer än sexdubblats (från ca 2 000 kr 
till ca 13 000 kr). Tar vi i bouppteckningen 
efter Karolina bort fastigheten värderad till 



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 157-169.

Tabell 1. Bouppteckning efter H enrik Petterssons hustru·,: Beloppen (SEK) i resjJektive års penningvärde. 
Procentsatserna i tabellen visar respektive tillgång i relation till "Surnrna tillgångar" exkl fast igheter. 
Källa: Bouppteckningarna. 

Sara 
(1890) 

TILLGÅNGAR 

FASTIGHETER -

LÖSÖRE 718(13%) 
Inre inventarier 
(möbler, kläder etc) 

Yttre inventarier 837(15%) 
(verktyg, maskiner) 

Spannmdl 574(10%) 

Kreatur 1 842(33%) 
Hästar 500(3) 
Oxar 500(2 par) 
Kor 540(9) 
~jurar, kvigor, kalv. 165 
Ovriga djur 137 

Summa lösöre 3 971 

FINANSIELlA TILL- 1 605(29%) 
GÅNGAR 

Reverser 1 020 
Bank 400 
Övrigt 185 

SUMMA 
TILLGÅNGAR 5 576 

SKULDER 1 214 
Privata reverslån 314 
Banklån 255 
<'.;>stg. Hypotek -
Ovrigt 645 

BOETS 
BEHÅLLNING 4 362 

30 000 kr och dä rmed lånen på fastigheten 
och värderar kreaturen till 2 000 kr i ställe t 
för 13 000 kr,ja då blir boets behållning bara 
ca 14 000 kr. Den siffran är me r jämförbar 

Alma Karolina 
(1897) (1919) 

- 30 000 

867(14%) 2 851 (11 %) 

l 010(17%) 2 403(9%) 

487(8%) 2188(8%) 

1 945(32%) 12 980 (47%) 
550(2) 2 300(2) 
550 (2 par) 2 000(1 par) 
600(10) 5 500(10) 
100 1 600 
145 1580 

4 309 20 422 

1 787(29%) 6 914(25%) 

l 787 1800 
- 5 114 
- -

6 096 57 336 

l 285 7 085 

- -
- -
- 5 628 
1 285 1 457 

4 811 50 251 

med förhållandena 1890 respektive 1897. 
Ytte rligare några iakttage lser kan göras 

från de tre bouppteckningarna. 
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Tre iakttagelser 
Det första är a tt lösöre t i övrigt (inre inven
tarier som möbler och kläder och yttre in
ventarier som verktyg och maskiner samt 
spannmål) har e tt förhållandevis lågt värde. 
De t är samtidigt också det en slags synvilla. 
Möjligen bortsett från värdet av inneliggan
de spannmål är med all säkerhet d essa till
gångar kraftigt undervärd erade . Det har 
alltid varit praxis att bouppteckningar har 
undervä rderat tillgångar som inte har e tt 
lä tt avläsbart marknadsvärde. 

Det gäller fört ex begagnade kläder, möb
ler och maskine r. Vi kan av den anledning
en säkert utgå från att "inre och yttre inven
tarier" i alla tre bouppteckningarna är för 
lågt vä rderade - och troligen särskilt i bo
uppteckninge n efte r Karolina 1919 efter
som krigsårens inflationsekonomi då hade 
pressat upp nyanskaffningspriserna. 

Den andra iakttagelsen är att de finansiel
la tillgångarna i boe t vid alla tre tillfällena 
är, relativt sett, stora. De motsvarar 25- 30% 
av de totala tillgångarna exklusive fastighe
ter. Visserligen har H enrik 1919 merparten 
av sina pengar på bankbok. Men i övrigt kan 
man se a tt reversfordringar på grannar och 
släktingar utgör en stor del av de finansiel
la tillgångarna . De t är tankeväckande a tt 
vissa bönder, dä ribland H enrik, långt in på 
1900-talet "sparade" sina pengar genom att 
låna ut mo t revers. 

Det tredje man kan se i bouppteckningar
na är att skulderna varit högs t må ttliga. T ill 
och med efter de t att H enrik och Karolina 
blivit fas tighetsägare är lånen små. Ett lån i 
Östgöta Hypoteksförening på ca 5 000 kr 
1919 u tgör i praktiken hela belåningen av 
fastigheten som alltså värderades till 30 000 
kr. 

En del nya maskiner och redskap 
Går man bakom de strikt ekonomiska as
pekte rna på de tre bouppteckningarna er
bjuder de li te information för d en som vill 
förstå vilka förändringar som skett under 
den långa period som täcks in. De enda som 
m an med säkerhe t kan uttala sig o m med 
bouppteckningarna som grund är att H en
rik 1919 hade investerat i vissa nya maskiner 
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och redskap för j ordbruke t. Maskin- och 
redskapsuppsättningen i bouppteckningarna 
1890 och 1897 var på d e t hela taget identis
ka. 1919 finns emellertid en slåtte rmaskin , 
en radsån ingsmaskin, frösåningsmaskiner 
och en del annat som inte hade funnits med 
tidigare . Det är samtidigt kanske inte förvå
nande. H enrik brukade 1919 en större gård 
och d e t hade gått över två decennier sedan 
hans andra hustru dog. Det var naturligt att 
maskiner och redskap in te var desamma. 
För övrigt kan man i bouppteckningen 1919 
notera att det finns en del elektrisk armatur 
upptagen som lösöre. Det bekräftar andra 
uppgifter vi har om att elektricitet hade dra
gits fram till gården under krigsåren. 

Vid Karolinas död 1919 bodde fami lj en 
sedan några år ensamma på sin d el av Grov
eda. Systrarna J ohansson hade fl yttat från 
Groveda efter moderns död och försäijning
en 1914. Kvar på gården blir all tså H enrik 
och Karolina, d eras fyra barn och en piga. 
Sonen Timar står vid den här tiden i mantals
längd erna som ''._jordbr.arb." och ha r alltså 
tagit över den anställde drängens roll. Skill
naden mot hur det hade varit bara några år 
tidigare är minst sagt be tydande. Då hade 
d e t funnits 12 vuxna på bara den här delen 
av Groveda, nu var d e t 4- 5 vuxna ( och vä
sentligt färre barn). 

1921 fyllde H enrik 70 år. Han pensione
rade sig i meningen att han överlät arrendet 
på gården på Timar som den 14 mars 1922 
bö1jade som egen lantbrukare , någo t som 
han skulle fortsätta med till 1948. 

Ett laga skifte av Groveda? 
Åren mellan de t att H enrik lämnade d e t 
aktiva jordbrukandet 1922 och h ans död 
1941 innehåller få dokumente rade viijeytt
ringa r från hans sida. Det är samtidigt inte 
särskilt märkligt. H enrik var alltså vid d en 
här tiden över 70 år och kunde med ålde rns 
rätt dra sig ti llbaka. Två dokument finns 
emellertid bevarade som tyder på att han 
funderade på framtiden. 

Det första är ett brev från Skogsvårdssty
relsen i Östergötlands län d aterat d e n 8 
oktober 1923 (s 166). I breve t läm nas en 
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kort upplysning om att mätnings- och karte
ringskostnaderna för ett laga skifte av Grov
eda skulle kunna uppgå till ca 1 000 kr. 
"Härtill kommer så kostnaderna för utflytt
ning av hus, vartill dock staten bidrager med 
halva beräknade kostnaden." Det sägs också 
att skulle en sådan förrättning göras redan 
sommaren 1924 så måste ansökan vara inne 
före den 1 februari samma år. 

Idag finns ingen information om vad som 
fick Henrik att ta denna kontakt och funde
ra i dessa banor. Men på något sätt måste 
han ha kommit till den slutsatsen att det 
fanns så stora nackdelar med den ordning 
som rådde på Groveda med två gårdars 
marker och byggnader inflätade i varandra 
att det möjligen kunde löna sig med ett laga 
skifte , dvs tydligare tudelning av marken 
och, framför allt, utflyttning av den ena går
dens byggnader. Vad som kom tanken att 
förbli en tanke vet vi heller ingenting om. 
Kanske var det insikten att det skulle vara 
ekonomiskt oklokt att genom ett laga skifte 
försvåra en framtida sammanläggning av de 
båda Grovedagårdarna? Trots allt hade Grov
eda haft en ägare och brukare så sent som i 
början av 1860-talet. Kanske ville inte Oskar 
Larsson, den nye ägaren av "Larssongården", 
vara med på projektet? Kanske var kostna
derna för utflyttningen av byggnaderna all t
för avskräckande? Oavsett orsaken försvann 
av all t att döma uppslaget från Henriks dag
ordning mycket snabbt. 

Testamentet från 1934 
Det andra dokumentet är det testamente 
som Henrik skrev 1934. En kopia av orginal
handlingen finns på nästa uppslag. 

Det kan tyckas märkligt, närmast orätt
vist, att ett av barnen - Timar - genom tes
tamente ges en favör framför sina syskon. 
Det var emellertid mindre uppseendeväck
ande än vad det i hastigheten kan ge sken 
av. Vid arvskiftet efter Karolina fick Erik, 
Alva och Marie vardera 7 / 72 mantal Grov
eda. Timar, som inte var son i det äktenska
pet, fick däremot ingenting. Henrik ägde 
resterande 15/ 72 mantal. Det testamentet 
gjorde var med andra ord att tilldela alla 
fyra barnen en lika stor arvslott. Av fästig-

heten skulle således va1je syskon komma att 
få 9/ 72 mantal efter Henriks död. 

Det skulle kunna invändas att Timar re
dan hade fått sin arvslott när hans mor dog 
1897. Av den slutredovisning som gjordes 
per den 6 september 1913, Timars 21-års
dag, framgår att morsarvet då var i det när
maste 5 000 kr, vilket vid den tidpunkten var 
ett inte helt obetydligt belopp. Det är troligt 
att Henrik bortsåg från det och gjorde 
Timar till med syskonen likaberättigad ar
vinge med motiveringen att det i grunden 
var både rättvist och klokt. Rättvist eftersom 
Timar vid tidpunkten för testamentet redan 
hade brukat Groveda i 12 år och med all 
sannolikhet hade berättigade ekonomiska 
anspråk på Henrik och syskonen för de 
"ägarinsatser" som han ofrånkomligen hade 
gjort på gården. 265 Klokt eftersom det skul
le komma att minimera risken för konflikter 
mellan syskonen efter Henriks död, i syn
nerhet mellan Timar å ena sidan och de 
övriga syskonen å den andra. Henrik dog 90 
år gammal i januari 1941. 

1941 hade Timar, min far, brukat "Pet
terssongården" i nästan rjugo år. Han hade 
tagit gården på arrende i mars 1922, mitt 
uppe i den värsta ekonomiska baksmällan 
för det svenska jordbruket. De gyllene åren 
under första världskriget hade nämligen 
förbytts i dess raka motsats, depression för 
ekonomin i stort och väldiga ekonomiska 
påfrestningar för bönderna. 

Låt oss innan vi går vidare titta närmare 
på det. 

Den ekonomiska baksmällan 
efter första världskriget 
Efter krigsslutet och de många fredsavtalen 
vändes alla pristrender upp och ner. Priser 
som tidigare stigit i snabb takt sjönk nu i lika 
snabb takt. Hjulen rullade helt enkelt i andra 
riktningen. Det som hade verkat till jord
brukets fördel visavi industrin under kriget 
blev nu omedelbart till dess nackdel. Såt ex 
sjönk jordbrukets produktpriser snabbare 
än industrins produktpriser. Man kan fråga 
sig varför plötsligt de högre relativpriserna 
för jordbruket, som vi hade haft sedan i var-
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SKOGSVÅRDSSTYRELSEN 
I 

ÖSTEROÖTLANDS LÄN 

TELEFON 120 

C/EH. 

Hemmansägaren 

Herr Henrik Pettersson 

Grofeda .. . 
Går dala • 

. 

lJ okt. 1923. 

Efter att ha talat med landtmätare Wolke Ar Jag meddela, 

att mätningskostnaden med kartläggning m.m. vid ett 'laga akirte 

af Grofeda torde komma att gå till cirka 1000 kr., kanske nå~ot 

mindre. 

Hi:jrtill kommer så kostnaden för utflyttning af ltus, vartill 

dock Stat·en bidrager med haJ:fvå beräknade kostnaden. · 

Ansökan om förrättning bör till landtmätaren ingifvas 

före l februari, för att arbetet skall kunna utforas nästa ~ommar. 

Handlingar och kartor bifogas. 

Linköping som ofvan 

Högaktningsfullt , ~-----

EU brev frän Slwgsvå-rdsstyrelsen i Öste1götlands län angc1ende kostnaderna för ett eventuell/ laga skifte av Omveda. 
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Henriks testamente ji-ån den 14 f ebruari 1934. Ordalydelsen är }oljande: "Undertecknad Henrik Peuersson förordnar 
härmed min yttersta vilja och testamente au vid m.in död skall min kvarlc1lenskap fö·1delas så au min son Karl Timar 
farst erhåller utöver sin lagliga lott äganderätt till 7/ 72 av mig tillhörande Grvveda 1:2. Ä terstc1ende 8/ 72 samt 
övrig kvarlåtenskap fördelas lika mellan alla mina barn. " 
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j e fall sekelskifte t, vändes i andra riktningen? 
Fö rklaringen var antaglige n a tt nä r kriget 
var över kom d e t ut mängde r av j ordbruks
produkter på de internationella spannmåls
och animaliemarknaderna. De fl esta lände r 
had e under krige t tvingats producera sina 
livsm ed e l inom lande t och när gränserna 
öppnades igen såldes en del av denna pro
duktion till andra länder. O ch det hade dess
utom byggts upp en exportkapacite t i icke
krigförande lände r som Kanada, som också 
trängd es på den eu rope iska marknad en ef
te r krige t. 266 De t pressad e prise rna. För in
dustriprodukter var d e t tvärtom. I varj e fall 
fö r den typ av produkter som Sve rige expor
terade. Uppbyggnaden efte r krige t i fram
fö ra llt Tyskland och Frankrike krävd e inte 
minst ve rkstadsindustriprodukte r och d e t 
kunde bl a Sverige erbjuda. De t blev e tt pris
tryck uppå t. Sammantage t fi ck vi skifte t i 
rela tivprise rna till j o rdbrukets nackdel. 

Men inte bara det. Eftersom de varor som 
j o rdbruke t måste köpa, tex maskiner, red
skap och konstgödsel, följde industripriserna 
h öjdes också d en re lativa kostnadsnivån. 
Den omständighet som hade fö rbättra t rö
relsemarginalen under krige t verkade nu i 
mo tsatt riktning. Och visserligen sjönk också 
lönerna men inte lika mycke t som priserna 
på d e livsmedel man sålde. Allt sammanta
ge t fick vi en dramatisk lönsamhetssänkning 
i j o rdbruke t räknat från toppennivån 1919. 
Processen stannade av först i mitten av 1920-
tale t. 

Allt detta fick till följd att jordbruke ts in
komster, avkastningen på j o rdbrukskapitalet, 
sj önk relativt industrin. O ch föga fö rvånan
de utvecklad es dränglön erna sämre än in
dustri arbe tarlön e rna. Om d e t skiljde en 
knapp krona i dagslön 1914 var skillnad en 
1925 minst tre kronor. En industriarbe tare 
tj änad e i mitten av 1920-tale t lite över åtta 
kronor om dagen , en dräng fem kronor. 

jordbrukets nedgradering 
Denna relativa nedgradering av j ordbrukets 
ekono miska betydelse skulle kunna vara en 
tillfällighe t, styrd av efterkrigstidens hausse
a rtade efte rfrågefö rhållande n fö r svenska 
industrip rodukte r, som snart skull e rä ttas 
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till när tide rna norm alise rad es. Ba ra om 
j ordbruke ts produktivite tsutveckling va r 
sämre än fö r industrin skulle nedgradering
en kunn a bli bes tående. De t var precis så 
de t hade blivit. Visserligen hade det svenska 
j ordbruke t visat på en impon erande p ro
duktivite tsökning under åren 1870-1 914. 
Mätt som produktion pe r individ i j o rd
bruksbefolkningen had e p roduktivite ten 
mer än fö rdubblats. För animalieproduktio
n en had e p roduktivite ten nästan tredubb
lats. Problemet var bara att industrins ökning 
av a rbetsproduktivite ten had e varit ännu 
mycke t högre under samma period. I mitten 
av 1920-tale t stod det allt mera klart att indu
strin var den sektor i samhälle t som hade ta
git kommandot när d e t gällde inko mstut
vecklingen . Avkastningen på industrikapi
tale t var h ögre än på j ordbrukskapita let. 
De t fö rstä rktes av att industr ins re la tiv
p rise r nu dessutom steg snabbare än j o rd
bruke ts. 

På samma sätt som prise rna had e haus
sats till höga nivåer med hjälp av sedelpres
sarna efter 1914, kom de a tt strypas efte r 
krigsslute t. Kron an bands till dolla rn och 
den praktiska konsekvense n blev penning
politisk åtstramning. De t be tydde, lite fö r
enkla t sagt, att d e t fanns mindre pengar i 
marknad en. Det blev, logiskt nog, svårare att 
låna pengar. Och pengar blev dyrare i m e
ningen att realräntan steg. Vi fi ck en allmän 
penningvärdesstegring, defl atio n. 

I en sådan situation sitter vissa aktörer illa 
till . De t var ingen tillfäll ighe t att vi i börj an 
av 1920-tale t hade en bankkris som var på
fallande lik 1990-tale ts fas tighe ts- och bank
kris. Skillnaden var bara den att på 1920-talet 
va r de t in te fas tighe te r som hade belåna ts 
fö r högt, u tan aktier. De t var ändå samma 
mekanismer som ve rkad e. När tide rna blir 
säm re och priserna sjunker samtidigt som 
realräntan stiger, bli r tillgången väsentlig t 
mindre värd . De t spelar ingen roll om de t är 
en fas tighe t eller aktie . Är den lämnad som 
säke rhe t fö r en kredi t, j a då kan både d en 
som äger tillgången (fastighe tsägaren eller 
aktieägaren ) och d en som har belånat den 
(banken ), hamna i allvarliga ekonomiska 
bekymmer. 
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Det här gäller givetvis även för tillgången 
"bondgård". 

Några bönder satt illa till ekonomiskt 
De bönder som hade det verkligt besvärligt 
under 1920-talets första hälft var de som med 
lånade medel hade köpt sina gårdar när 
priserna stod som högst i slutet på 1910-talet. 
De fick nu för va1je år försämrad lönsamhet 
i själva rörelsen samtidigt som kostnaderna 
för lånen var mycket höga. Likviditeten pres
sades mellan sjunkande driftsöverskott och 
stigande kapitalkostnader. Samma problem 
had e de bönder som i de goda tidernas 
amosfär hade dragit igång lånefinansierade 
inves teringar. De hade kanske byggt nya 
ekonomihus , täckdikat stora åkerarealer, 
dragit fram elektricitet till gården e ller nå
got annat. 267 Värst hade givetvis de bönder 
som gjort "både-och", någon gång under 
1910-tale t både köpt en gård och investe rat. 

När prissänkningarna planade ut i mitten 
av 1920-talet hade bondejordbrukets ekono
mi gått "varve t runt". Med en blick på pris
kurvor av olika slag framstår perioden 1914-
25 som en slags tillfällig störning som inte 
förändrade just någonting. Efter 1925 tycks 
utvecklingen ta vid där den slutade just före 
kriget. Den bonde som, medvetet eller omed
vetet, "låg lågt", inte gjorde någonting annat 
än sådde, skördade och skötte sina djur, ja 
för honom blev de här åren en slags overk
lighetens parentes. 

En sak hade emellertid skett. Det svenska 
jordbruket hade i den här processen tappat 
mark när det gäller inkomstfördelningen i 
samhället. Den relativa försämringen i eko
nomiskt hänseende var sannolikt en av orsa
kerna till att bönderna bö1jade att sluta sig 
samman i intresseorganisationer. Ett h e lt 
nytt skede höll , än en gång, på att ta vid. 
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KAPITEL 10 

Hur klarade Groveda ekonomin under 
andra världskriget? 

1940 var situationen för det svenska bonde
jordbruket förändrad i ett väsentligt avseen
de (alldeles bortsett från det just påbörjade 
världskrigets konsekvenser). Vi hade fått en 
jordbrukspolitik som bestod av avsevärt mer 
än tullar.Jordbrukets produkter hade, bort
sett från spannmålstullarnas indirekta på
verkan, dittills prissatts utan inblandning av 
politiker och myndigheter. Det kom att änd
ras i början av 1930-talet genom den nya 
jordbrukspolitiken. Detta fick djupgående 
konsekvenser för det svenska bondejordbru
ket under lång tid. Ultunaprofessorn Olof 
Bolin har kallat det för jordbrukspolitikens 
"Big Bang".268 Den principmodell för politi
ken som las fast i bö1jan av 1930-talet kom 
att bli kvar i mer än femtio år fram till den 
ensidiga svenska avregleringen sommaren 
1991. 

Jag skall inledningsvis helt kort redogöra 
för bakgrunden till att vi fick en jordbruks
politik - och förklara vad den innebar. Dis
kussionen avgränsas till det som gäller 
mjölkprodukter.269 Det infördes också regle
ringar för övriga djurprodukter liksom för 
vegetabilier, bl a priskontroll av spannmål. 
Motiven och målsättningarna var desamma 
som på rnjölkområdet. Ofta också metoder 
och medel. 

Jordbrukskrisen 
Sverige hade sedan 1860-talet exporterat 
smör. Smörexportens andel av den samlade 
produktionen av mjölk produkter var under 

1800-talets sista decennier mycket stor. Mer 
än 85% av de svenska mejeriernas smörtill
verkning såldes till utlandet under 1880-
och 90-talen. Under femårsperioden 1896-
1900 exporterades smör för ca 40 milj kr. 
Det gjorde smör till en av de större svenska 
exportprodukterna. Den nivån och lite till 
gällde fram till första världskriget. 

Kriget gjorde det svårt eller omöjligt att 
exportera livsm edel och produktionen av 
smör sjönk. Vid mitten av 1920-talet var 
em ellertid smörexporten värdemässigt till
baka på förkrigsnivån. Exporten till och 
med ökade. Inte under någon femårsperiod 
hade Sverige exporterat så mycket smör 
som under åren 1926-30. Beräknat efter 
exportvärdet kom då smöret på femte plats 
bland svenska exportartiklar, närmast efter 
järnmalm. Samtidigt hade bönderna en om
fattande produktion av mjölk och andra 
mejerivaror för hemmamarknaden som stän
digt växte i storlek. Problemen för mjölk
och smörproduktionen började på allvar 
1929. 

Efter 1924 hade det rått högkonjunktur 
för industrin. Det dramatiska fallet i priser 
och löner under 1920-talets första år hade 
vänts i andra riktningen på mycket kort tid. 
Perioden 1925-29 var för industrin en fram
gångshistoria. Det var det kanske inte för 
jordbruket men tiderna hade normaliserats. 
När böndernas intresseorganisationer 1933 
skulle ta ställning till vilken period som man 
skulle utgå från när det gällde målsättning
en för jordbrukspolitiken, valde man just 
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perioden 1925- 29. Den betraktades som en 
normalperiod för jordbruket både vad gäl
ler produktion och priser. 270 

Denna "normalperiod" var emellertid 
lugnet före stormen. 

Drastiskt sjunkande priser 
Internationell t utvecklades mot slutet av 
1920-talet en stark lågkortj unktur. Förloppet 
blev drastiskt manifesterat av Wall Street
kraschen i oktober 1929. Smörpriserna på 
exportmarknaderna bö1jade nu sjunka i 
snabb takt. Den internationella smörmark
naden bokstavligen kollapsade 1931. Priser
na på svenskt exportsmör hade då fallit med 
cirka 40 procentjämfört med 1925 års nivå. 
Även om den svenska smörexporten inte var 
särski lt stor i ett internatio ne ll t perspektiv, 
tex j ämfört med den danska smörexporten, 
var den inkomstmässigt betyd e lsefull för 
bönderna. I själva verket exporterades i slu
tet av 1920-talet i stort sett halva landets smör
produktion, en förvånande stor andel med 
tanke på att hemmamarknaden hade vuxit 
snabbt. Värdemässigt uppgick d en svenska 
smörexporten som högst till 72 milj kr, det 
var 1929. Exportvärdet hade 1932 sjunkit till 
25 miij kr. En så kraftig inkomstreduktion 
på bara tre år fick givetvis ett direkt genom
slag i sämre ekonomi i bondelede t. 

Parallellt, faktiskt med viss tidigarelägg
ning, hade spannmålspriserna också sjunkit. 
Priset på vete och råg i Sverige sjönk 1929 
med ca 15% j ämfört med å ret innan. På vis
sa marknader och under vissa pe rioder var 
prissänkningen ännu kraftigare. Mellan maj 
1928 och maj 1929 sjönk priserna på vete på 
Stockolmsmarknaden med 5 kr per 100 kilo, 
det motsvarade en tjugofemprocentig sänk
ning. Prisfallet fortsatte under det fö ijande 
året. 271 

Produktionen kunde upprätthållas 
Det fanns en balanserande omständighet. 
Produktionen kunde upprätthållas, ja till 
och med öka, under krisåren 1929-33. Den 
genomsnittliga mjölkproduktionen för kris
åren ökade m ed 15% visavi genomsnittet 
för perioden 1925- 28, all tså för d en period 
som jordbrukarna själva ansåg som normal. 
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Skörden varierade visserligen någo t mellan 
å ren men på det hela taget bara i takt med 
skördeutfallen. Spannmålsskörden i Sverige 
låg under krisåren 1929-32 någo t över ge
nomsnittet för närmast föregående fyraårs
period (1925-28) .272 

Denna positiva omständighet kunde ändå 
långt ifrån kompensera föijderna av de dras
tiska prissänkningarna. Lönsamheten i det 
svenska jordbruke t minskade kraftigt under 
krisåren jämfört med åren dessförinnan. 
Men de t var in te någon kris i meningen att 
många bönde r fick , som i USA under d e
pressionen , gå ifrån hus och hem. Två på 
tusen av a ll a svenska bönder gick i konkurs 
under det ekonomiskt svåraste året 1932.273 

De regelbundna och respekterade lönsam
hetsstudier som Lantbrukssällskapet gjorde 
visade också att för vissa typgårdar märktes 
knappast krisen . "Sydsvenska storbruk över 
100 ha" , i praktiken stora spannmålsgårdar 
i Skåne och Halland, hade i stort sett samma 
nettoavkastning under krisåren som under 
normalperioden (1924-29). Den andra ex
tremen var "norrländska småbruk under 10 
ha" som under perioden 1929- 34 hade en 
negativ ne ttoavkastning. 274 Övriga typgårdar 
fanns mitt emell an. Tendensen var att ju 
längre norr ut, desto lägre avkastning och 
desto djupare svacka mellan normalperio
den och krisperioden . 

"Vi ära i händerna på första bästa bil
chaufför" 
Till dessa företagsekonom iska bekymmer 
kom andra problem. Trots att det var flera 
decennier sedan de första andelsmejerierna 
upprättades hade bönderna ännu inte i slu
tet av 1920-talet bestämt sig för hur de ville 
ha det. Endast en fjärdede l av bönderna le
vererade sin mjölk till de egna mejerifören
ingarna. De mejerier som fanns var ofta för 
små. Och det rådde på sina håll en otyglad 
konkurrens mellan mejeriföretagen vid ut
bud och försäijning. Prisbildningen på kon
sumtionsmjölk fungerade inte på ett stabilt 
sätt. 

Det senare hängde också samman med 
den genomgripande förändring som trans
porten av färskmjö lk genomgick just under 
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1920-talet. Fram till 1920 hade mjölken till 
städerna i allt väsentligt transporterats med 
järnväg. Nu blev det allt van ligare med last
bilstransporter. Medan järnväg och ångbåt 
enligt en studie svarade för så gott som alla 
transporter av konsumtionsmjölk till Stock
holm i början av 1920-talet h ade lastbilar 
redan 1930 tagit över hälften av mjölktrans
porterna. 

De t var på många sätt positivt m en i ett 
viktigt avseende problemfyllt. Det skapades 
en högre flexibilitet också i den meningen 
att en grupp bönder eller ett mejeri kunde 
finna d e t lönsamt att i egen regi leverera 
mjölk till mjölkaffärer och uppköpare i stä
derna. Det påverkade prisbilden och det 
blev bekymmer för de bönder och mejerier 
som deltog i ett större system baserat på 
järnvägstransporter. Den här utvecklingen 
fick i vissa regioner ett så stort genomslag att 
läget karaktäriserades som kaotiskt. "Vi äro 
i händerna på första bästa bilchaufför. Och 
vi kan göra ingenting! Absolut ingenting! " 
klagar en sörmländsk bonde i en intenju. 275 

Hela denna situation bidrog till att bön
derna och deras organisationer mot slutet 
av 1920-talet var överens om att någon ting 
radikalt måste göras. 

Bönderna tar initiativet 
Lantbrukssällskapet, en av de tre viktigaste 
jordbruksorganisationerna i Sverige vid den 
här tiden (ti llsammans med Hushållnings
sällskapen och det då nybildade Riksförbun
det Landsbygdens Folk, RLF) , hade redan 
1929 arbetat fram ett förslag till omstruktur
ering av landets mejerihantering. Mjölkför
eningarna ute i landet skulle slås samman till 
större enheter. Dessa i sin tur skulle samarbe
ta genom en topporganisation och på så sätt 
skulle man kontrollera utbud och prisbild
ning på mjölk och mejeriprodukter.276 Det 
skulle bli väsentligt mindre utrymme, ja i 
praktiken omöj ligt, för enskilda bönder och 
mejerier att försöka hitta sina egna lönsam
ma nischer på marknaden, tex sälj a konsum
tionsmjölk på Stockholmsmarknaden. Det 
var inte e tt okontroversiellt förs lag bland 
bönderna och deras organisationer. Bl a RLF 
ställde sig till en början kritiskt avvaktande. 

Prisfalle t 1931 och de allmänt dystra ti
derna, 1930-talets depression kunde vid den 
här tiden mer än anas, förändrade situatio
nen. Lantbrukssällskapet kunde nu med 
bl a RLFs goda minne gå till regeringen 
med begäran om stöd till den ekonomiska 
föreningsrörelsen. Enligt förslaget skulle en 
riksomfattande topporganisation bildas, det 
som senare kom att bli Svenska Mejeriernas 
Riksförening, och denna skulle ges rättighe
ten att ta ut en avgift per kilo mjölk av alla 
mjölkproducenter. De pengar som organisa
tionen fick in skulle användas till att subven
tionera smörexporten. Den allmänna mjölk
avgiften skulle kompletteras med lokala och 
regionala mjölkavgifter på konsumtions
mjölken. De pengar man fick in på det sät
tet skulle användas för att minska gapet 
mellan högprissatt konsumtionsmjölk och 
billig produktmjölk. Det handlade i prakti
ken om a tt "beskatta" de bönder och meje
rier som levererade konsumtionsmjölk och 
använda intäkte rna för att ge ytterligare ett 
stöd å t den mindre lönsamma men volym
mässigt viktiga smörtillverkningen. Det skul
le skapa en högre stabi litet i systemet. 

Det vi inte får glömma bort i samman
hanget är att Sverige vid den här tiden hade 
ett produktionsöverskott av mjölk. Det pro
ducerades helt enkelt mer mjölk än vad vi 
konsumerade inom landet vilket gjorde ex
port nödvändig. Exportsmörets pressade 
priser hade kommit att bli normgivande för 
priset även på det smör som såldes inom 
landet, och delvis för det allmänna mjölk
priset. Man kan säga att Lantbrukssällskapets 
förslag syftade till att begränsa exportsmörets 
dominerande inflytande på den inhemska 
prisbildningen för mjölk och mejeriproduk
ter. 

Kontroll över förädlingsledet 
När först den borgerliga regeringen och 
sedan den nytillträdda socialdemokratiska 
regeringen under 1932 gick med på att stöd
ja Lan tbrukssällskapets organisationsplan 
förändrades det svenskajordbrukets situa
tion i ett slag. Vi fick en prisreglering av 
mjölkprodukte r, inte administrerad av myn
digheterna som normalt är fallet med pris-
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regleringar utan av böndernas egna organi
sationer. Och kanske viktigare , det skapades 
förutsättningar för bönderna att ta kontroll 
över förädlingen och distributionen av mjölk
produkter. Eftersom både de bönder som 
var medlemmar i mejeriföreningar och de 
som inte var det måste betala avgiften för 
den mjölk de sålde på marknaden, ledde 
systemet i praktiken till ett utbudsmonopol. 

Alla fristående mejerier och tex smörex
portföretag hamnade i ett beroendeförhål
lande ti ll böndernas intresseorganisationer 
som gjorde det svårt att ekonomiskt och 
kommersiellt driva verksam heten. Följden 
blev en djupgående omstrukturering av hela 
mjölknäringen från mejerier till privata för
ädlings- och handelsföretag, allt på de vill
kor som dikterades av den nya strukturens 
sätt att fungera. Kerstin Niskanen har i sin 
avhandling exempelvis visat hur mejeriorga
nisationerna i Mellansverige inom loppet av 
knappa tre år skapade kontroll över mjölkut
budet och mjölkens prisbildning i regionen 
och tog över mjölkhandeln i Stockholm.277 

De första avgifterna, 0,2 öre per kg mjölk, 
samlades in i november 1932 och den första 
riksnoteringen för runmärkt smör fastställ
des till 205 öre per kg. 

En ny epok 
Mjölkregleringen utgjorde ( tillsammans 
med spannmålsregleringen) början till en 
ny epok inom svensk jordbrukspolitik. Den 
fria konkurrensen var satt ur spel vad gäller 
priserna. Bönderna kunde inte själva be
stämma sina avräkningspriser. De fick det 
pris för mjölken som hade bestämts av nå
gon annan, låt vara av egna intresseorgani
sationer. Partipriserna för ost och smör var 
också administrativt bestämda - liksom indi
rekt konsumtionsmjölkens pris. Senare kom 
också beslut om importkontroll. Det beslu
tades om en skatt på införsel av margarin, 
detta för att undvika att svenska fo lket i all t
för hög grad skulle övergå till att bre marga
rin på brödet istället för svenskt smör. Över
huvud taget är mjölkregleringens framväxt 
mellan 1932 och 1934 ett skolexempel på 
hur regleringar föder andra regleringar. 
Detta kan man i detalj läsa om i Maurtiz 
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Bonows bok Staten och Jordbrukskrisen från 
1935. 

Till det kom de organisatoriska konse
kvenserna som jag just beskrivit. 

Det har sagts att det nya regleringssyste
met för jordbruket kom till på ett nästan 
kuppartat sätt. J ordbrukets intresseorganisa
tioner överrumplade politikerna med för
slag om regleringar skriver en iakttagare.278 

Det är förmod ligen sant i den meningen att 
fram till 1920-talets slut hade det mest varit 
tal om tullskydd från böndernas sida, i va1je 
fall från politiskt bondehåll. Socialdemokra
ten Fabian Månssons ofta citerade angrepp 
på dåvarande bondeförbundet i en riksdags
debatt 1921 gör det mycket tydligt. "Ni krä
va tull på vete , tull på råg, tull på korn, tull 
på hästar, tull på kött, tull på socker, tull på 
Gud vet allt," (sagt i samma anförande som 
slutar med de bevingade orden: "Vet hut, vet 
sjudubbelt hut! "). Det är möjligt, ja till och 
med sannolikt, att politikerna blev överras
kade av det nytänkande som låg i en regler
ingsmodell av det slag som Lantbrukssäll
skapet arbetade fram och presenterade. 279 

Politiskt begripligt . .. 
Å andra sidan är det inte förvånande att 
regleringssystemet accepterades av politi
kerna. Jordbruket och dess kringnäringar 
var i början av 1930-talet ekonomiskt pressa
de. Det var kanske inte i första ha nd kris
årens akuta ekonomi som oroade mest, det 
var snarare att jordbrukets lönsamhet hade 
pressats under så lång tid. Om man sätter 
förhållandena för perioden 1909/ 13 till 100 
hade det svenska jordbrukets produktpriser 
1930, det första av krisåren, stigit till 111. 
Med andra ord had e under 20 år priserna 
bara stigit med 11 %. Insatsvarorna, det bön
derna behövde köpa på marknaden , t ex 
konstgödsel och foder, hade 1930 index 128 
och, än mera tankeväckande, arbetslönerna 
index 185.280 Om prise rna på de produkter 
man sälj er under en så lång period som vi 
här talar om stiger med bara 11 % samtidigt 
som arbetskostnaderna ökar med 85%, om 
detta är u tgångsläget när tiderna försämras 
i oroande snabb takt som de gjorde i bö1jan 
av 1930-talet, ja då är det inte bara ekono-



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 171-200.

miskt utan också mentalt och stämningsmäs
sigt kris eller n ära kris. 28 1 Det h örde dess
utom till bilden att jordbrukets skuldsätt
ning under den här perioden hade fördubb
lats. Skulderna i bö1jan av 1930-talet upp
gick till ca 3 miljarder kr. Denna kraftiga 
skuldsättning och skuldökning förvärrade 
både jordbruksföretagens lönsamhet och 
likviditet. 

Det var uppenbart att det politiskt var nöd
vändigt att göra något för att hjälpa jordbru
ket och människorna som var direkt beroen
de av jordbruket. Det var vid den här tiden 
uppemot h alva svenska befolkningen . Om 
det i en sådan situation kommer ett brett 
förankrat åtgärdsförslag från jordbrukets 
in tresseorganisationer som inte bygge r på 
tullskydd (vilket både vänstern, främst soci
aldemokraterna, och liberalerna av hävd var 
emot) och som dessutom inte kostar skatte
pengar, är det sannolikt att de t godtas av 
politikerna. Det är betecknande att varken 
den borgerliga eller den socialdemokratiska 
regeringen h ade några principiella invänd
ningar. 

... och troligen samhällsekonomiskt väl
grundat 
Med det vi idag vet kan man dessutom hävda 
att införandet av regleringssystemet troligen 
var samhällsekonomiskt välgrundat. Jordbru
ket tillhör en av de få branscher där skaleko
nomin i produktionen är förhållandevis svag. 
Skalekonomi innebär, li te förenklat sagt, att 
kostnaden sjunker om verksamheten bedrivs 
i större skala. Det är med andra ord ingen 
tillfällighet att vi inom jordbruket i västvärl
den inte har fått se d en utveckling mot all t 
större företag som är så kännetecknande för 
det h ögt utvecklade industrisamhället i öv
rigt. Den basalajordbruksproduktionen -
att sköta djur, mark och miljö - kan av all t 
att döma inte drivas ekonomiskt mer effek
tivt i stora företag. Konsekvensen blir en 
struktur av m ånga, m åttligt storajordbruks
företag. 

En bransch bestående av en stor mängd 
ungefär lika stora företag som säljer sina 
produkter på e n oregle rad marknad får er
farenhetsmässigt e n del problem. Överhet-

tad konkurrens, priser pressade under själv
kostnaden och starka prisfluktuationer kan 
bli följden om dessa små företag inte sam
ordnar sig i de delar där det faktiskt finns 
skalekonomi, tex distributionen. Det regler
ingssystemet m edverkade till var att just 
åstadkomma en sådan samordning på ut
budssidan. Det var troligtvis i e tt allmän
nyttoperspektiv välgrundat. 282 Det var san
n olikt också en samhällsekonomiskt bättre 
modell än att som många andra länder vid 
den här tiden förlita sig till höjda tullar för 
att skydda jordbruket.283 Det gäller i synner
het eftersom de svenska bönderna i den här 
processen själva fick greppet över förädlings
ledet. De ägde och kontrollerade Sveriges 
Mejeriers Riksförening, Mj ölkcentralen, Sve
riges Slakteriförbund och all t vad dessa or
ganisationer för att föräd la och distribuera 
jordbrukets produkter hette. Bönderna hade 
med andra ord skapat förutsättningar för att 
kunna utnyttja skalekonomi just i de delar 
av kedjan mellan producent och konsument 
där det fanns vinster att göra. 

Systemet för reglering av mjölkproduk
tionen byggdes på och reformerades under 
de närmaste åren. Redan 1933, ett år efter 
det att riksdagen hade godkänt mjölkreg
leringssystemet, la regeringen ett nytt för
slag i samband med den s k kohandeln och 
vissa justeringar i modellen gjordes. 284 Det 
som gällde vid utgången av 1930-talet var 
ändå i stort sett i linje med det vi nu beskri
vit. Viktigast för bonden var att hans mjölk
produktion var kontrollerad vad gäller pris. 
Medlen var d e t batteri av å tgärder som jag 
har beskrivit och några till. Man kan säga att 
det övergripande målet för politiken var att 
mjölkproduktionen i landet skulle kunna 
ligga kvar på den nivå som den hade innan 
regleringarna infördes, varken drastiskt 
minska eller öka.285 

För kött-, fläsk- och spannmålsproduktio
nen gällde i stort sett samma sak. Bönderna 
fick det avräkningspris som myndigheterna 
angav vid va1je tidpunkt. Med o lika medel 
försökte myndigheterna att göra det mindre 
lönsamt att öka produktionen. 

Priskontroll av mjölk, kött, fläsk och spann
mål var d e grundläggande ekonomiska ar-
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betsförutsättningar som gällde för en bond
gård 1940. De kom inte att ändras, men väl 
skärpas, av de regleringar som mera direkt 
var förknippade med krigsutbrottet. 

Jordbrukspolitiken under 
andra världskriget 
Målet för 1930-talets krispolitik var som vi 
har konstatera t att hjälpa jordbruket i en 
ekonomiskt svår situation. Det var ett poli
tiskt relevant mål eftersom 1930-talets djupa 
lågkonjunktur och höga arbetslöshet gjorde 
det angeläget att inte också landsbygden 
drabbades av ekonomisk misär. Lägre pro
duktion i lantbruket och, än värre, utslag
ning av jordbruk, skulle skapa ännu mer 
arbetslöshet. Det var med andra ord ange
läget att jordbruksproduktionen grovt sett 
kunde upprätthållas. Ett annat sätt att se på 
saken var att man med krispolitiken försök
te avskärma det svenska jordbruket från de 
pressade priser som följde med d en globala 
överskottsproduktionen på både spannmål 
och animalier. 

Det fanns också ett mera handfast mål för 
30-talspolitiken. Jordbrukspriserna borde 
enligt riksdagens beslut ligga på minst 75 % 
av genomsnittsnivån under normalåren 
(1925- 29). Det höjdes efter några år till 
85% samtidigt som det uttrycktes som ett in
tervall. Det tilläts en marginal uppåt och ned
åt på 15%. Detta speglade att statsmakterna 
mera aktivt ville styra prisnivån också uppåt, 
d e tta för att undvika överproduktion . Ris
ken för överproduktion av livsmedel fanns 
nämligen. Lönsamheten i de t svenskajord
bruket förbättrades avsevärt under senare 
delen av 1930-talet. För stora och mellansto
ra gårdar i hela landet var nettoavkastning
en under andra halvan av 1930-talet väsent
ligt bättre än normalårens avkastning. Goda 
tider leder erfarenhetsmässigt till invester
ingar och utvidgningar. 1939 års skörd var 
dessutom den största Sveriges bönder hade 
skördat någonsin. Det fanns helt enkelt mot 
slute t av 1930-talet ganska besvärande ten
denser till överproduktion. Men som Erik 
Lundberg lakoniskt konstaterar i sin Kon
junkturer och ekonomisk politik, det var " ... en 
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utveckling som dock blev värdefull under 
krigsårens avspärrning". 286 

Överproduktion inte längre problemet 
Målet för jordbrukspolitiken efter krigsut
brottet 1939 måste således bli ett helt annat. 
Det gällde a tt se till att det svenska folket 
hade tillgång till mat och dryck till acceptab
la prise r. De t var ett omvänt m ål mot vad 
som hittills hade gäll t under 1930-talet, i 
varje fall under dess senare del. Nu mås te 
den inhemska produktionen öka. Vi hade 
haft en betydande import av livsmedel som 
hade fallit bort - eller riskerade att göra det. 
Det operativa prismålet relaterat till förhål
landena under normalåren i slu tet av 1920-
tale t var inte längre relevant. Det togs också 
bort sommaren 1940. En prissättning an pas
sad efter beredskapssituationen skulle ut
vecklas. Ansvaret för det hade en nybildad 
myndighet, Statens Livsmedelskommission. 

Livsmedelskommissionen, som införliva
de så gott som alla de regleringsorgan på 
jordbruksområde t som hade skapats under 
1930-tale t, blev själva navet i styrningen av 
jordbruke t under krige t. Ute i landet hade 
kommissionen sina nästan 2 000 kristids
nämnder och uppemot 75 000 blockledare, 
de senare personer på det lokala plane t, för 
det mesta bönder, som skulle se till att jord
bruket fungerade för ett "block" av n ågra 
gårdar. En by kunde vara ett eller e tt par 
block. 287 Min far var både medlem av kris
tidsnämnden för Tjärstad, i ett senare skede 
också ordförande, och sk överblockledare i 
området. 

AB Svenska Bönder 
Förenkla t sagt ordnade politikerna, i prak
tiken regeringen och livsmedelskommissio
nen , d en na uppgift genom att betrakta de t 
svenska jordbruket som en enhet, ett slags 
"AB Svenska Bönder" med uppgiften att se 
till a tt svenska folket hade tillgång ti ll mat i 
erforderlig mängd och till priser som kunde 
accepteras i e tt fördelningspolitiskt perspek
tiv. "Alla måste bära sin del av bördan", var 
en politisk slogan. Det fick inte bli som un
der första världskriget då livsmedelsprise rna 
löpte amok, gjorde vissa bönder rika, i någ-
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Leveransbesked beträffande fodersäd 

Till ... ~. ~~~ 
,f! ~/4 

bru kn ingsdel _____ / _ .,.._ ~ 

Krislidsnämnden har fåll sig ålagt all Inom sitt område uttaga vissa kvantiteter fodersäd till del allmänna. Vid 
fördeln ing av dessa kvantiteter hor kris!idsnämnden bestämt, att från ovannämnda brukningsdel snarast möjligt och senast 
före utgången av februar i 1943 I behörig ordning skall försäljas och levereras 

.. -13/b ........ kil ogram fodersöd 

Beträffande leveransskyldigheten och dess fullgörande skall ia kttagas föl jande: 
1. Från ovannämnda kvantitet får göras avdrag enl igt vissa regler för vad som kommer att åtgå till utfodring 

av svin (dock ej hushållsgris) för tide n från och med den ·J januari 1943. (Hänsyn till utfodrin gsbehovet för tiden dessförin nan 
har tagits redan vid bestämmandet av leveranskvantiteten) . Uppgift om avdragens storlek kan erhållas hos kris
tidsnämnden . 

Anmälan (enligt formulär C 355) om svinbeståndets storlek den 1 janua ri, 1 mars och 1 maj 1943 göres senast den 10 
maj 1943 till kristidsnäm nden, som ut rä knar avdragen och a ntecknar den slutliga leveranskvantiteten på beskedet. 

2. Såsom leverans i enlighet med delta leveransbesked räknas även vad som före utslällandet av leveransbeskedet 
levererats dels av årets skörd dels ock, efter den 31 augusti 1942, av 1941 års eller tidigare skörd , allt i den mån leveransen 
e1 utgör ett fullgörande av leveransplikt från 1941 /42 . 

3. Leve ransen skall fu llgöras i korn, i den mån Edert fodersädsinnehav utgöres av korn och detta icke är erforderligt 
till utsäde eller för förmalning mol förmalningskort eller eljest för tillåten husbehovsförbrukn ing eller utfodrin gslicens därå 
icke erhåll its. 

Anm. Inom Götaland samt de delar av Svealand, där utfodringsförbud för korn gäller, får korn användas för husbehovsförbrukning 
endast såtillvida som korn få r förmalas mot förrna lningskort samt utlämnas till fullgörande av sfafovlol. 

4. All fodersäd kan försä ljas till svenska spannmålsaktiebolaget, a uktorise rad spann måls hand lare elle r auktoriserad 
utsädeshand lare. Därjäm te kan överlåtelse ske av korn till brödsädskvarn och grynkvarn samt av havre till gryn kva rn. 
Överlåtelse av fodersäd kan slutligen ske till innehavare av lnköpslicens (t. ex. an nan jo rdbrukare med ln köpslicens). 

5. Vid berä kning av leveranskvantiteten har hän syn tagits till Edert behov av utsäde. Viss kvantitet har reserverats 
för detta ä nda mål. Denna kvantitet, om vars storlek uppgift ka n erhållas hos kristidsnämnden, få r icke utan tillstånd 
av krist idsnömnden användas för annat ön utsädesöndamål. ln köpsl icens för utsäde kan erhållas endast i den mån 
Ni visa r Ed er ha försålt fodersäd utöver den på leveransbeskedet angivna kvantiteten. 

6. Därest Ni till annan överlå ter ovannämnda fastighet, innan leveransskyldigheten fullgjorts, ör Ni skyldig att 
underrätta d en nye innehavaren om alt fodersöd fran fa stigheten skall levereras till det allmänna. Ni har vidare 
att oförd röjl igen till kristidsnämnden göra anmä lan om överlåte lsen med angivande av den nye Innehavarens namn 
och adress samt storleken av den kvan1itet, so m skall avstås till det allmänna men ännu icke levererats. 

7. Klagan över detta leveransbesked må fö ras hos kristidsstyrelsen. 
Fra mstä llning i saken skall i så fall göras skriftligen sa mt ingivas till kr istidsnämnden senast d en 15 jan uari 1943. 

Uta n hinder av förd klagan skall kristidsnömndens beslut lända ti ll efterrättelse intill dess annorlunda för
ordnas. Ändring av kris!id sn ämndens bes lut kan i varje fall som regel icke på räknas, förrän all jordbrukarens fode rsäd 
uttröskals och tröskningsrapporter ing ivits. 

8. Den, som enligt utfärdat leveransbesked hor att avstå viss kvantitet fode rsöd till det allmänna, äger 
icke fö rfoga över större d el av sitt innehav av fod e rsäd än vad som fa ll e r utanför den på leveransbeskedet 
ang ivna kvantiteten, vilke n kvantitet skall försäljas i den ordning som anges i punkt 4 ovan. Den på leverans
beskedet upptagna kvantiteten skall således ovillkorligen levereras (eventuellt efler avdrag för svinutfodring 
enligt pun kt 1). 

9. Förfogar någon över beslagtagen fod ersäd i strid mot vad under punkt 8 sägs, gör han ·sig skyldig till brott :~;.~~;;~:: ... :~::~~~:,:::; ~:f:~.~~ kan följa straff:,::,~ 

Datum 

jon. 1943 

mars 1943 

maj 1943 

Avdrag för svinutfodring från leveranskvantiteten 

A n f a I 
l-----------~- - ---- -----1 Avdrag från leveranskvantiteten 

gödsvin (ej hushållsgrisar) 

....... . st 

...... ....................... ....... st 

....... ....... ....... ..... ... .. ...... . st 

mo<le rsug:3-'-or _ __ -i------- --- - -l 

... ... ...... . .. ............... ,, ... st 

.. . .. ...................... ,. .......... st 

... kilogram 

........ kilogram 

............. . . .... . ... kilogram 

I Summa avdrag ......................... ......... kilogram 

verkställts hor den definitiva leveransskyldigheten en-

Vänd! 
STATENS lelV$rJ! E!?E!,~K9MMISSlO N formutar C 375 - ok!. 1942 C!rkulat 'J60 

Kristidsnärnndens åläggande orn "att uttaga vissa kvantiteter utsäde till det allrnänna ". Man kan notera den 
rnycket långtgående stymingen av bondens verksarnhet. 
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ra fall till rena gulasch baroner, och jord
brukssektorn totalt sett till en vinnare i för
delningen av resurserna. Det ledde nu till 
att det i en politisk process !as fast hur stora 
vinster i miijoner kronor som "AB Svenska 
Bönder" kunde tillåtas få ha ett normalår 
och också hur bördorna skulle fördelas 
mellan bönderna och staten vid missväxt. 
Det senare aktualiserades av de katastrofalt 
dåliga skördarna 1940 och 1941. Genom
snittsskörden av brödsäd under 1930-talet 
hade varit lite över 1 miijon ton. 1940 upp
gick skörden till knappt 700 000 ton. 1941 
var i grova drag bilden densamma. 

Framställt på detta sätt låter det enkelt. 
Det var det inte i praktiken . Kriget med allt 
vad det innebar, politikernas vånda, inte 
minst jord bruksministerns, bondeledaren 
Axel Pehrsson-Bramstorps, bekymmer i sam
lingsregeringen, den byråkratiska appara
tens trögheter och mycket annat, gjorde att 
det drog ut på tiden med beslutet om hur 
modellen skulle se ut och , viktigast, hur 
jordbrukets priser för 1940 skulle bli. Det 
tillsammans med de rekorddåliga skördarna 
hösten 1940 ledde till upprorsstämning 
bland bönderna. Det förekom protestmö
ten, mjölkstrejker, leveransbojkotter och 
andra uttryck för oro och osäkerhet i bonde
ledet. Inte minst RLF mobiliserade bönder
na. Det kanske är symptomatiskt att min far 
under just 1940 var med om att bilda en 
RLF-avdelning i Tjärstad.288 

Så småningom, i november 1940, kunde 
priserna för jordbrukets produkter läggas 
fast av regeringen. 

Det närmaste planhushållning vi 
kommit 
Det ligger i sakens natur att med detta am
bitiösa upplägg för jordbrukspolitiken blev 
graden av reglering ännu högre än under 
1930-talet. J ordbruksregleringen under kri
get är antagligen det närmaste planhushåll
ning vi har kommit i landet. Staten försökte 
bestämma vad som skull e produceras, hur 
mycket som skulle produceras och vad det 
fick kosta. Dessutom skulle det göras så att 
ingen , varken konsument eller producent, 
skulle kunna sägas tjäna på att det blivit krig. 
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Det viktiga för den fortsatta diskussionen 
är att under krigsåren gällde för den enskilde 
bonden att hans fr ihetsgrader var mer in
skränkta än någonsin tidigare. Det rådde 
priskontroll på alla de varor, animalier och 
vegetabi lier, som han sålde på marknaden. 
Det rådde också priskontroll på viktiga in
satsvaror som kraftfoder, gödselmedel, spann
mål och frö för utsäde och skummjölk. Indi
rekt påve rkades gårdens produktinriktning 
genom prissättningen. Ibland fanns det rena 
diktat, som att den areal som använts för 
tex betor under ett år i princip måste an
vändas för betor också nästa år. 

Detta var de ekonomiska ramar som gäll
de för en bonde under krigså ren på 1940-
talet. 

Groveda under andra världs
kriget 
Syftet med den kommande framställningen 
är att så tydligt som möjligt beskriva och 
analysera Grovedas ekonomi under 1940-
talet. Eller mera precist och utvidgat, att 
beskriva och analysera lantbrukets och fami l
jen Petterssons - mina föräldrars - ekonomi 
under decenniet. Det senare är inte ett ovä
sentligt förtyd ligande. Redan 1804 hade 
som vi vet Groveda delats i två gårdar. Med 
undantag för ett par perioder under 1800-
talet, bl a under de fem år som G O Dahl
stedt ägde gården fram till konkursen 1862, 
hade de båda fastigheterna ägts och brukats 
av två famiijer. Det gällde fortfarande då 
1940-talet gick in. 

Det mesta i framställningen - och särskilt 
den del som handlar om sj älva rörelsens, 
lantbrukets, ekono mi - begränsas således 
till "Petterssongården ", ( Groveda 1 :2). Men 
eftersom Timar 1945 blev ensamägare till 
den gården och senare, 1948, också förvär
vade "Larssongården", (Groveda 1:3) och 
som en konsekvens av det såg till att de båda 
Grovedagårdarna å terigen blev en bruk
ningsenh et, får framställningen, som just 
antyddes, även det vidare syftet att beskriva 
och analysera famiijen Petterssons ekonomi 
under 1940-talet. 
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Källor 
Källorna för framställningen är av hög kva
litet. I stort sett finns all den dokumentation 
som erfordras för att med god säkerhet vad 
gäller siffermaterialet beskriva gårdens och 
familjens ekonomi. Följande material har 
använts: 

• självdeklarationerna inklusive rörelsebi
lagor för Timar Pettersson för samtliga år 
under 1940-talet; 
• samtliga verifikationer (fakturor, kvitton, 

avräkningsnotor etc) avseende lantbru
ket för respektive år, dock inte för 1940; 

• alla relevanta bankhandlingar som berör 
1940-talet (reverser, lagfartsbevis , grava
tionsbevis etc); 

• alla relevanta handlingar i samband med 
fastighetsförvärven under 1940-talet (kö
pebrev, kontrakt mm); 

• alla övriga, relevanta juridiska dokument 
(bouppteckningshandlingar, testamen
ten etc) och andra handlingar (tex auk
tionsprotokoll); 

• underlaget för "allmän fastighetsdeklara
tion vid fastighetstaxering år 1945", dess
utom finns motsvarande underlag för 
fastighetsdeklarationerna 1927, 1938 samt 
1952; 

• kassajournaler för månaderna januari
maj 1942 med bl a detaljerade uppgifter 
om hushållets utgifter samt 

• Saga Petterssons dagböcker för åren 
1940- 45. 
Med tanke på tillgången till det så gott 

som fullständiga bakgrundsmaterialet bör 
tillförlitligheten i beskrivningen av ekonomin 
vara mycket hög. Vad som kan diskuteras är 
representativiteten, dvs om Grovedas och fa
miljen Petterssons ekonomi under 1940-
talet så som den kommer fram i den här 
framställningen är relevant också för andra, 
liknande gårdars, lantbrukares och hem
mansägares ekonomi. Det mesta talar för att 
representativiteten är god. Det finns ingen
ting väsentligt i Grovedas inriktning, tex en 
stark specialisering i lantbruket, och förut
sättningar, t ex vad gäller jordens kvalitet, 
som gör just den här gården unik. Man kan 
på goda grunder anta att lantbruket på de 
flesta mellansvenska gårdar av Grovedas 

storlek och typ i det stora hela bedrevs på 
samma sätt. Att den studerade perioden till 
stor del sammanfaller med krigsåren och 
dess priskontrollerade ekonomi understry
ker antagligen det påståendet. Och man kan 
på lika goda grunder anta att familjen Pet
terssons löpande ekonomi inte i något avgö
rande avseende skiljde sig från hur många 
andra jordbrukarfamiljers ekonomi såg ut på 
1940-talet. 

Vissa basf akta om gården 
"Petterssongården" (som i fortsättningen 
för enkelhets skull kallas enbart Groveda) 
fick vid den fastighetstaxering som gjordes 
1945 taxeringsvärdet 33 000 kr, en viss upp
värdering från 1938 års taxering då värdet 
var 29 700 kr. "Larssongården" hade nästan 
samma taxeringsvärde, 30 800 kr. Brandför
säkringsvärdet på Groveda uppgavs i underla
get för 1945 års taxering till 30 000 kr. 

Grovedas areal var enligt fastighetsdekla
rationen 1945 51 ,5 hektar (ha). Dessa förde
lade sig på 23 ha åker, 24 ha skog och ca 5 
ha "övrig mark". Det senare definierades 
som "vägar, icke odlade mossar, myrar, kärr, 
bergmark". Till det kom 0,5 ha "tomt och 
trädgård". Bakom dessa siffror dolde sig 
samtidigt en verklighet med bäring på går
dens ekonomi. Det framgår av deklaratio
nen att av åkermarken var 13 ha lerjord, 3 
ha sandjord och hela 7 ha "kärrmarksjord". 
Det senare syftade på Råsmekärr, de låglän
ta skiften längst i öster ner mot järnvägen, 
det som vi tidigare här har kallat mossen. 
Det var i praktiken uppodlad gammal sjö
botten,jord av lägre kvalitet som dessutom 
var sårbar vad gäller möjligheten att så och 
skörda regniga år. 

På samma sätt angavs att skogsmarken 
(24 ha) till 10 ha bestod av hagmark. Det var 
säkert en riktig uppskattning. Över huvud 
taget kännetecknas den del av Östergötland 
där Groveda ligger, mitt emellan de södra 
delarnas skogsdominerade landskap och 
Östgötaslätten , av mycket hag- och ängs
mark. På Groveda finns t ex betydande ek
hagar. Ur ekonomisk synvinkel är hagmar
ken av betydelse som betesmark. För skogs
bruket saknar hagmarken värde. 
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Djurbesättningen på Groveda varierade 
något från år till år. Under perioden 1940-
47 fanns vid utgången av respektive år 3- 5 
hästar, 8- 14 kor, 10-15 ungdjur (kalvar och 
kvigor), 1- 2 tjurar och 5- 10 grisar. 

Uppgifterna för "Larssongården" skulle , 
grovt uttryckt, bli ungefär desamma. Vad 
gäller taxeringsvärde, areal och djurbesätt
ning för de båda Grovedagårdarna samman
tagna, skulle således felet bli litet om vi dubb
lade värdena för Groveda. 

1940-talets stora ekonomiska 
händelser på Groveda 
För Timar och Saga Pettersson, det här kapit
lets huvudpersoner, blev 1940-talet ekono
miskt händelserikt, i själva verket det mest 
avgörande decenniet för familjen och med 
konsekvenser för Groveda som fort- farande 
gäller när det här skrivs i början av 2000-talet. 

Den första viktiga händelsen blev Henriks 
död i februari 1941. Den är inte viktig i me
ningen att den leder till att Henriks fyra 
barn - Timar, Erik, Alva och Marie - får sto
ra arv i pengar räknat. För varje syskon blir 
det bara drygt 1 200 kr i kontant utbetalning 
efter arvskiftet. Betydelsen ligger i att ägan
defrågan aktualiseras. Henrik, född 1851 
och således på sitt nittionde år då han dog, 
hade levt så länge att Timar i början av 1940-
talet hade arrenderat Groveda i det närmas
te 20 år, han tillträdde arrendet 1922. 

Det var från ekonomiska utgångspunkter 
en inte helt tillfredsställande situation. In
vesteringar och andra betydelsefulla ägar
frågor skulle avgöras av en åldrande ägare 
som, medvetet eller omedvetet, måste sneg
la på vilka konsekvenserna av eventuella åt
gärdsbeslut skulle bli för de fyra syskonen. Å 
ena sidan för Timar som brukare av gården 
och å andra sidan för de övriga tre syskonen. 
Det fanns åtminstone en risk att investering
arna i byggnader,jord och skog under såda
na förhållanden blev för små och att hem
masonen Timar inte skulle få full avkastning 
på de "ägarinsatser" för gården som han 
ofrånkomligen gjorde. Det här dilemmat 
löstes av Henrik på det sätt som jag tidigare 
beskrivit - att Timar i testamente tilldelades 
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e n större del av Groveda än arvslotten. 
Den 27 maj 1941 registrerades boupp

teckningen efter Henrik vid Kinda härads
rätt. Från den tidpunkten och fram till näs
ta viktiga ekonomiska händelse - Timars ut
köp av syskonen i oktober 1945 - rådde en slags 
interregnum. Det är inte svårt att föreställa 
sig att den situation som gällde före Henriks 
död nu förstärktes . Det fanns i avvaktan på 
att Groveda ånyo skulle få en dominerande 
ägare inga starka incitament att satsa lång
siktigt, inte ens att vidta de nödvändigaste 
underhållsåtgärderna. Det är säkert ingen 
tillfällighet att enligt Timars deklarationer 
för respektive år spenderades under perio
den 1941- 44 inte en enda krona på "under
håll av byggnader". Det finns heller ingen 
dokumentation som visar att något av de 
övriga syskonen under dessa år satsade någ
ra pengar på att underhålla, än mindre in
vestera, i den gård de ägde. Det är lätt att 
föreställa sig att Timar och Saga som bodde 
på och brukade gården kände det som nöd
vändigt att en gång för alla reda ut ägar
situationen. Det kom alltså att ske hösten 
1945. Tidpunkten var kanske inte vald av en 
tillfällighet eftersom den s k jordförvärvsla
gen just skulle beslutas och träda i kraft vid 
årsskiftet. Den nytillträdda socialdemokra
tiska efterkrigsregeringen hade sett till att 
också bönderna själva skulle prövas innan 
de fick köpa till en jordbruksfastighet.289 

I Sagas dagbok för 1945 beskrivs denna 
händelse kortfattat men tydligt: 

Onsdagen den 31 oktober var vi inne på Gorners 
kontor och köpte Groveda för 46 000 kr: Erik erhöll 
genast full betalning insatt på sparbanksbok. 
Tirnars systrar tog skuldsedlar på 11 500 kr var

dera rned tre rnånaders uppsägning. 

Den tredje ekonomiska händelsen av digni
tet under 1940-talet var att Grovedagårdarna 
1948 återigen fick en ägare. Den 16 augusti 
194 7 undertecknades ett köpe kon trakt som 
gjorde Timar till ägare också av "Larssongår
den". Den överenskomna köpeskillingen 
var 35 000 kr. Gården till träddes den 14 
mars 1948 som också var den dag då Timar 
slutade med lantbruket. Den praktiska kon
sekvensen blev således att båda brukarna, 
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både T imar och Kurt La rsson , d en senare 
delägde och brukade "Larssongården", slu ta
de med j ordbruket samma dag och att Grov
eda från och med den 14 mars 1948 ba ra 
hade en ägare och brukare . (Efter 1948 har 
de t också he la tiden vari t arrendatore r som 
brukat Groveda.) 

Denna konsekvens led er över till den fj ä r
d e stora eko nomiska h ände lsen på 1940-
talet - storinvesteringen 1948. Att Groveda 
hade ägts och brukats som två enheter un
der lång tid betydde i praktiken dubbel upp
sättn ing av alla byggnade r. De t fanns 1948 
två mangårdsbyggnader, två ladugårdar, två 
magasin och i praktiken två av diverse uthus 
och småhus som fyllde samma funkti o n 
(tvättstuga, d ränghus, dass, snickarbod , ved
bod etc) . Framför allt krävd e nyordningen 
vad gäller gård en en ladugård . De tta ledde 
till a tt det under sommarhalvåre t 1948 gjor
des betydande om- och tillbyggnader av den 
ladugård som tillhörde "Pe tterssongården". 
Den hade som vi ve t byggts av And ers Peter 
J ohansson 1904 och ansågs, med rätta, som 
d en kvalitetsmässigt bästa ladugård en . För 
e n to ta lkostnad på ca 15 000 kr - bo rtse tt 
från kos tnad e rna fö r allt ege narbe te och 
alla trävaror som hade tagits ut ur egen skog 
och sågats upp i e tt temporärt sågverk på 
gården under 1947 - byggdes ladugården 
till på längden med ca 10 meter (mot öster ) 
fö r att få ökad skullkapacite t och sj älva stal
le t totalrenoverades och u tvidgades fö r ra
tionell dj urhålln ing. Det sas att ladugården 
d å var d en modernaste i trakten . 

På tre år - frå n 1945 till 1948 - hade så
ledes tre stora investeringar gjorts. Syskonen 
hade köp ts ut från Groveda 1 :2 fö r ca 34 500 
kr och fö r nästan exakt lika mycke t, 35 000 
kr, hade Groveda 1:3 förvärvats frå n famil
j en Larsson . Ombyggnad erna och invester
ingarna 1948 hade kostat 15 000 kr. Tillsam
mans had e på kort tid investerats i det när
maste 90 000 kr, i dagens penningvärde över 
1,5 milj kr. Det som hade skett genom dessa 
fyra hände lser lede r va1je eko nomiskt och 
finansiell t intresserad person till frågo r och 
undringar. Avsikten är a tt när läsaren har 
kommit till slute t av framställningen skall 
frågorna vara besvarade. 

J ag skall fö rst beskriva och analysera sj äl
va lantbruke ts ekonomi . Med lantbruke t 
menas då båd e brukandet av j orden ( exklu
sive skogen ) och djurhållningen . Det ligger 
i sake ns na tu r att den d elen av framställ
ningen måste avgränsas till perioden 1940-
47 eftersom Timar slutad e med lantbruke t i 
mars 1948. De t följ er också av vad j ag redan 
sagt att analysen av lantbruke ts eko nomi 
måste begränsas till "Pe tterssongården ". 

De t andra led e t i framställningen blir att 
beskriva familjens ekonomi. U töver ne ttoin
komste rna från lantbruke t fanns vissa andra 
inkomster. Mot d e samlad e inkomsterna 
kan sättas de kostnader för hushållet och för 
privata utlägg som också med god säke rhe t 
kan uppskattas. Till de tta avsnitt hör också 
en beskrivning av familjens tillgångar, skul
d er och förmögenhe t. 

I d et tredj e och avslutande avsnitte t skall 
j ag försöka bed öma hur Groved as och fa
milj ens ekonomi sköttes, om betyge t i e tt 
"managementperspektiv" blir högt, lågt eller 
med el. 

Lantbrukets ekonomi under 
1940-talet 
De allmänna fö rutsättningarna för att bedri
va lantbruk under 1940-tale t var starkt på
verkad e av kriget, de t har vi redan konstate
rat. Både de p rodukter som bönderna sålde 
- spannmål, po ta tis, slaktdjur, mjölk e tc -
och de som d e måste köpa för a tt driva e tt 
aktivt och effe ktivt j ordbruk - utsäd e, göd
selmed el och fod er - var prisregle rad e. De t 
är ofrånkomligt a tt prisregle ringarna o ch 
krigsekonomin i övrigt starkt präglad e jord
bruke ts ekonomi. Dessa förhållanden är så
ledes den viktigaste allmänna förutsättning
en för analysen . 

Lantbrukets inkomster 
Grovedas årliga inkomster från lantbruket 
steg under 1940-talet från nivån 8 000-10 000 
kr i bötjan av decennie t till 12 000-17 000 kr 
mot slu te t av period en . Som lägst uppgick 
de årliga inkomste rna på Groveda till strax 
under 9 000 kr ( 1940) och som högst till ca 
1 7 500 kr ( 194 7) , allt be räkna t i löpande 
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penningvärde (vilket för övrigt genomgåen
de gäller om inget annat anges). Det är en 
förhållandevis kraftig inkomsthöjning åstad
kommen inom ramen för, på det hela taget, 
stabila produktpriser. Också räknat i fasta 
priser var det en betydande ökning. Inflatio
nen var som ett genomsnitt för perioden li te 
över 3% per år. Eller sagt på annat sätt. Det 
krävdes 10 000 kr 194 7 för att få samma 
korg av varor som man 1940 kunde köpa för 
8 000 kr. 

Vad lantbrukets inkomste r på Groveda 
bestod av och utvecklingen över tiden fram
går av Figur 7. 

Åtminstone två observationer kan göras. 
För det första att mjölkproduktionen och 
försä ljningen av slaktdjur är de två domine
rande inkomstslagen bland de traditionella 
produkterna. Tillsammans svarar de varje år 
för en god bit över hälften av inkomsterna. 
Det man också kan se är att mjölkproduktio
nen med åren fick en allt större betydelse av 
de två . 

Spannmål är den tredje viktigaste inkomst
källan. Det framgår av figuren att spann
målsproduktionen var som störst 1943 och 
1944. Vi vet att 7 ton höstvete, 5 ton råg och 
ett drygt halvt ton gula ärtor levere rades 
1944. Sammantaget gav det intäkter på 3 
269 kr. Visserligen var leveransvärdet något 
högre 1943 (3 550 kr) men i den siffran in
går inkomster från sockerbetsodling med 
2 750 kr. Det senare m åste innebära att 
spannmålsproduktionen det året i själva 
verket var nere på 1940-talets absoluta mini
miproduktion på Groveda. 

För det andra förstår man att "nischjJro
dukter" - hampa, ägg och potatis - blev allt 
viktigare med tiden, mest tydligt för åren 
1945-4 7 då odlingen av hampa gav betydan
de inkomster. Ungefär 20 % av d e samlade 
inkomsterna 1947 kom från hampodlingen. 
Också försäijningen av ägg ökade markant. 
Produktionen av ägg mer än fördubblades 
mellan 1943 och 1944 och den högre för
säijningen behölls därefter perioden ut. Yt
terligare en "nisch produkt" - potatis - odla
des för avsalu. Nisch produkternas gradvisa 
all t större betydelse för lantbruket på Grov
eda framgår också av Figur 8. 
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Mjölkproduktionen 
Det mest slående är att mängden levererad 
mjölk ökade radikalt under perioden 1940-
4 7 och så gott som fyrfaldigades. 1943, som 
är det första år då säkra uppgifter om leve
rerad volym föreligger, levererades 8 148 kg 
mjölk till Rimforsa Andelsmejeri - ortens 
mejeri där för övrigt Timar under de här 
åren var styrelsens ordförande. Fem år sena
re, 1947, levererades 28 693 kg mjölk, en an
märkningsvärt stor ökning på fem å r ( + 
252 %) . Leveransvärdet mätt som bruttolik
vid , dvs före d e avdrag av olika slag som re
gelmässigt förekom, steg proportionellt 
ungefär lika mycket, från 2 064 kr 1943 till 
7 044 kr 194 7 ( + 241 % ) , en å terspegling av 
att priset per kilo mjölk som levererades i 
stort sett var konstant över perioden. Priset 
definieras då som grundpriset vid mejeriet 
med vissa tillägg eller avdrag för mjölkens 
relativa fetthalt och för hur hygienen i mjölk
produktionen sköttes. 290 Till det kom vid 
enstaka tillfällen tillägg eller avdrag för tu
berkuloskontrollens utfall. Den ekonomiskt 
mest betydelsefulla prisjusteringsfaktorn var 
fetthal ten. 

Fetthalte n i den mjölk som levererades 
från Groveda var påfallande konstant över 
åren (kring 3,75%). Det framgår av de må
natliga avräkn ingsnotorna att fetthalten på 
gårdens mjölk och den genomsnittliga fett
halten som samtliga leverantörer till mejeriet 
hade, i stort sett sammanföll. Någon månad 
kunde fetthalten på Grovedamjölken vara 
en tiondels procent eller två lägre än genom
snittsvärdet, en annan månad var avvikelsen 
positiv. Sammantaget var fetthaltsvariatio
nerna i mjölken på Groveda utan nämnvärd 
betydelse för priset och därmed för leve
ransvärdet under åren 1943-47. En närma
re granskning visar att visserl igen steg bas
priset per kg Grovedamjölk, dvs efter av
drag/ tillägg för relativ fetthalt mm, från 22 
till 24 öre, mera precist med 10% på fem år, 
men justerat för det sk produktbidraget låg 
de faktiska priserna så gott som stilla. I själ
va verket betalades det högsta kilopriset för 
mjölken, lite drygt 25 öre, 1943. Produkt
bidraget var den ersättning som bonden 
fick för den mjölk som mejeriet använde för 
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Figur 7. Strukturen i lantbrukets inkomster på Groveda. Leveransvärde, kr. 1940-4 7, Grov
eda 1:2. 
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smör- och ostproduktion . Det var effekten 
av det omfördelningssystem mellan pro
dukt- och konsumtionsmjölk som jag beskri
vit tidigare och som i en eller annan form 
hade funnits med sedan 1933. 

Från den bruttolikvid som på detta sätt 
beräknades en gång per månad gjordes av
drag för återleveranser av skummjölk och 
diverse färdigprodukter, särskilt smör, "tjock
grädde" och ost. Värdemässigt var dessa av
drag betydande - i storleksordningen 20-
40 % av bruttoleveransvärdet. Under t ex 
1943 köptes som ett genomsnitt varje må
nad 7,5 kg smör (a 4:20 kr/ kg) och i det 
närmaste 700 kg skummjölk (a 4,5 öre/ kg). 
Den totala kostnaden för dessa återleveran
ser var det året 816 kr motsvarande 40% av 
bruttoleveransvärdet (2 064 kr). Ne tto ut
betalades således 1 248 kr för mjölkleveran
serna från Groveda 1943. Den summan skil
j er sig samtidigt n ågot från den deklarerade 
n e ttointäkten (1 449 kr). Differensen för
klaras av den direktförsäljning av mjölk till 
grannar och sommargäster som förekom. 

1944 1945 1946 1947 

Förhållandena under 1943 gäller i princip 
för varje år under perioden. 

Slaktdjursförsäljningen 
Det totala leveransvärdet för slaktdjur för 
perioden 1940-4 7 var ca 26 000 kr. För åren 
1943-4 7 avsåg ungefär två tredjedelar av 
leveransvärdet nötboskap (kor, kvigor, tju
rar, kalvar etc) , en knapp tredjedel gödsvin 
och resten e nstaka leveranser av andra djur 
(häst, stut). 

Också vad gäller slaktdjur var priserna 
under dessa år reglerade av myndigheterna. 
Om priset per kilo och djurtyp respektive år 
definieras som det årets totala slaktvärde 
dividerat med den sammantagna leverans
vikten blir priserna i löpande penningvärde 
grovt sett konstanta, i vissa fall har de till och 
med en tendens att sjunka. För exempelvis 
kor levererade till slakt var priset per kg 
slaktvikt 1:90, 1:98, 1:72, 1:88 respektive 1 :75 
kr för åren 1943-4 7, för tjur var kilopriset 
som lägst 1946 (1:92 kr/ kg) och som högst 
(2:13 kr/ kg) 1943. För gödsvin, den djurtyp 
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Figur 8. "Nischprodukternas" ökande betydelse på Groveda. Andel av leveransvärdet. 1940-
47, Groveda 1:2. 
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som i Grovedas fa ll had e högst samma nlagt 
leve ransvärde för periode n 1943- 47, låg pri
se rn a i praktike n stilla i inte rva lle t 2:25-
2:40 kr/ kg. 

De totala intäkte rna från rö relsen (inklu
sive skogsbruket) för pe riode n 1940-4 7 upp
gick till 107 602 kr. Fö r h ela d ece nnie t va r 
in täkte rna 122 830 kr. På några punkter bö r 
de hä r be lo ppe n kommente ras. 

• De t sammanlagda vä rde t av mj ö lk- och 
slaktdjursproduktion e n uppgick fö r pe rio
de n ti ll 58 885 kr motsvarande 55% av gå r
de ns totali ntäkte r. Mjölk.l everanserna svarade 
för 33 080 kr av de t beloppe t. Då har belop
pe t räkna ts upp m ed vä rde t av å te rleveran
se rn a , sammantage t för pe riod e n 1940- 47 
m ed 8 414 kr. Ö vriga intäkte r i sj ä lva lant
bruke t, d e som ko m frå n försä ljningen av 
spannmål, po tatis, hampa och ägg, uppgick 
to talt ti ll 42 145 kr. 

• De sam lad e intäkterna frå n skogsbruket 
unde r pe riod e n va r på lite öve r 6 500 kr. 
Näs ta n h e la d e t be lo ppe t fa ll e r på e tt å r, 
1946 (5 917 kr). De t finn s e n e n ke l förk la r
in g. So m j ag redan tid iga re på pe ka t fi ck 
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Tima r d e n fu lla ägand e rätte n ti ll Groveda 
först på sen höste n 1945 . O ch det var således 
först efte r de t som e tt uttag av skog va r möj
ligt. För övrigt förs pilldes inge n tid i de t här 
avseende t. I Sagas dagbok för 1945 stå r det 
b l a följ ande: 

Den I 9 november lwm jägmästare Karlqvist för all 

beräkna in.gångsvärdet på skogen för all stäm/1la 
skog till a.vsalu. 

Bråd ska n had e m ed säke rhet e n handfast 
för kl a ring. Kö pe t av G roveda h ad e d e lvis 
fina nsie ra ts på e tt sådant sätt a tt sto ra amo r
te ri n ga r m ås te gö ras red an 1946. För d e t 
be h övdes ko ntanta med e l och e tt uttag ur 
skogen va r av all t a tt döma d e t sätt som d e t 
å tagande t sku ll e lösas på . Även dessa frågo r 
skall j ag se na re ko mma ti ll baka ti ll. 

• O ckså fö r åren 1948- 49, dvs efte r de t a tt 
Tima r lämna t d e t a ktiva lantbruke t, fa nns 
vissa rö re lseinkomster. Dels från fö rsäljn ing
e n av slaktdjur och mjö lk unde r d e fö rsta 
må nad e rn a av 1948. De ls frå n äggproduk
tio ne n . Tima r had e för a tt förstärka a rre n
de in ko mste rn a (på he lår 3 400 kr) beslu tat 
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sig för att sätta upp ett hönseri och det fram
går av siffermaterialet att den satsningen 
kom i gång på allvar under 1949. Det året 
såldes ägg för i det närmaste 4 000 kr. 

De svenska jordbrukspriserna 
Parentetiskt kan det vara intressant att stäl
la sig frågan om de svenska jordbrukspriser
na under kriget var högre e ller lägre än 
världsmarknadspriserna. Eftersom utgångs
punkten för prissättningen var "AB Svenska 
Bönders" produktionskostnader skulle man 
kunna tänka sig att de svenska priserna låg 
högt relativt sett. 

Det är inte en helt enkel fråga att svara 
på. Marknaden för jordbruks produkter, lik
som för den delen för alla andra exportpro
dukter, fungerade inte på vanligt sätt under 
kriget. I många länder, hade det, liksom i Sve
rige , införts prisregle1ingar och ransonering
ar. Och exporten och importen var påverkad 
av tullar, acciser och särskilda överenskom
melser. Såt ex gjorde tyskarna särskilda pris
överenskommelser med de länder de ocku
perade. Med andra ord var både priserna på 
den inhemska marknaden och på export 
politiskt påve rkade i olika avseenden. 

Men om vi definierar världsmarknadspri
set för o lika jordbruksprodukter som det 
danska marknadspriset, kan en del sägas om 
den svenska prisnivån.291 Är den jämförelsen 
relevant? Ja, i va1je fall bättre än någon an
nan. Danmark ligger nära Sverige både geo
grafiskt och på annat sätt. Och Danmark var 
vid den här tiden Europas ledande exportör 
av både animalie- och spannmålsprodukter. 
Danmark var dessutom egentligen det enda 
land vid sidan av England som under kriget 
hade en frihandel medjordbruksprodukter 
värd namnet. 

Priset på svenskt smör låg under 1930-talet, 
eller mera precist efter prisregleringen 1933, 
väl över den danska prisnivån. De svenska 
priserna för runmärkt smör låg mellan 1933 
och 1940 som ett genomsnitt 50% högre än 
d e danska. Det var en markant prishöjning 
jämfört med förhållandena dessförinnan . 
Grovt sett hade de svenska och danska smör
priserna legat nära varandra under de tre 
första decennie rna av 1900- talet. 

Under krigsåren å terfördes relativpris
nivån till den som gällt före prisregleringen. 
De svenska smörpriserna sänktes till den 
danska nivån och låg där under 1940-talets 
första hälft. Det ändrades ungefär vid krigs
slutet och en trendmässig uppgång i det 
svenska smörpriset inleddes.292 

Bilden för andra animalieprodukter är 
ungefär densamma. Krigsårspriserna för 
svenskt fläsk och nötkött närmade sig de dans
ka priserna. I fallet nötkött föll de svenska 
priserna under den danska nivån för att efter 
kriget, ungefär som smöret, börja en åter
fjädring till en nivå över det danska priset. 

För spannmål finns inga jämförelser med 
den danska prisnivån. Däremot med den 
engelska. Mönstret är detsamma som för 
övriga produkter. Den svenska prisnivån 
före 1930 låg bara måttligt över den engel
ska - och hade med en sjunkande tendens 
gjort det sedan spannmålstullarna infördes 
1888. Efter spannmålsregleringarna i bör
j an av 1930-talet fick vi en dramatisk höjning 
av priserna relativt sett, de svenska vetepri
serna var under hela decenniet ungefär 
dubbelt så höga som de engelska. Krigsåren 
innebar en lika dramatisk sänkning. Bilden av 
1930-talets svenska prisutveckling för spann
mål får i ett längre tidsperspektiv karaktären 
av puckel. 

Det samlade intrycket är att de svenska 
myndighe terna med kristidsregleringarna 
framgångsrikt lyckades kontrollera den 
svenska prisnivån för jordbruksprodukter. 
Inte bara undvika de starka prisuppgångar 
som kan följa med krigstider (som första 
världskrigets dramatiska jordbruksprissteg
ringar är ett exempel på) utan tvärtom hål
la priserna mer e ller mindre konstanta på 
en nivå som i varje fall inte nämnvärt skiljde 
sig från den internationella prisnivån. Bety
get för kris tidsregleringarna måste i det av
seendet enligt min mening bli mycket högt. 

Låt oss återgå till Grovedasiffrorna. 

Kostnaderna för lantbruket 
De totala röre lsekostnaderna för pe rioden 
1940-4 7 på Groveda uppgick till !i te över 
76 000 kr. Tre poster dominerade. (1) Löner 
ti ll fast ans tälld personal och ersättningar 
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ti ll vad som kallades legodagsverkare och 
som i praktiken var allt från skolklasser som 
på hösten kom och p lockade potatis till 
tröskverksarbetare , tillfälliga skogsarbetare 
etc. Som ett genomsnitt för perioden 1940-
47 svarade lönekostnaderna definierade på 
detta sätt för 30% av de totala rörelsekosU1a
derna. (2) insatsvaror i termer av utsäde, fo
der och gödselmedel respektive (3) inköp 
av levande djur. De två senare kostnadssla
gen svarade tillsammans för drygt 40 % av 
rörelsekostnaderna. Med andra ord åter
stod knappt 30% för alla andra kostnader -
inköp av smärre redskap, underhållskostna
der av diverse slag, kostnader för elström, 
försäkringar, arrenden , tröskning och mal
ning samt dessutom räntor. 

Det finns an ledning att lite mer i detalj 
kommentera de o lika kostnadsslagen - sär
skilt de tre stora kostnadsposterna. 

Hur många arbetade på Groveda? 
Två källor gör det möjligt att relativt säkert 
bestämma hur många som varje år arbetade 
på Groveda under 1940-talet. Den första är 
de uppgifter om "kostdagar" som skulle upp
ges i självdeklarationens rörelsebilaga. Det 
finns an ledning tro att dessa uppgifter, som 
dessutom är uppdelade på "fast anställda" 
respektive "legodagsverkare", är relativt till
förlitliga. Om antalet kostdagar för fast an
ställd personal divideras med 350 får vi en 
teoretisk uppskattning av antalet årsarbeta
re respektive år. Det ä r den ena källan. Den 
andra är mera handfast - diverse dagboks
anteckn in gar, verifikationer av utbetalda 
löner och, i någon mån, minnesbilder. 

Några förhållanden är då kända med sä
kerhet. Under åren 1940-45 fanns vid varje 
tidpunkt åtminstone tre manspersoner som 
arbetade i lantbruket. Timar, hans bror Erik 
och en dräng. Det senare var en person , 
oftast en ung man som kunde arbeta med 
lite av varje utan att vara särskilt utbildad 
varken för lantbruk e ller djurskötsel och 
som var fast anställd , för det mesta på ett år 
i taget. En sådan person betalades i början 
av 1940-talet med mellan 800 och 1 000 kr/ 
år, senare något högre , plus, som det hette, 
fritt vivre. Det senare betydde i praktiken att 
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man åt dagens alla mål mat med familjen i 
övrigt och fick ett eget rum men utan toalett 
och rinnande vatten, i dagligt tal kallad 
"drängkammaren". På Groveda fanns det 
två sådana i "Röda stugan", den östra flygel
byggnaden. Erik bodde med familjen i öv
rigt i "Gula huset". 

Det andra vi vet med säkerhet är att det 
alltid fanns en flicka anställd i familjen Pet
terssons hushåll , åtminstone var det målsätt
ningen. Hon hette, som jag kommer ihåg 
det, sådant som Anna-Lisa, Barbro, Gulli 
och liknand e "innenamn" för unga fli ckor 
på 1940-talet, arbetade några månader eller 
på sin höjd något år med allt sådant som 
hörde hushållet ti ll och ersattes därefter 
med någon annan. Det var mycket unga 
flickor, sällan över 20 år. Den kontanta må
nadslönen var under dessa år 40- 60 kr, en 
årslön på 500- 700 kr. Till det kom att också 
hon hade fri mat och fritt husrum. Bosta
den bestod av rummet innanfö r köket. 

Mera preciserat finns de här uppgifterna 
sammanställda i Tabell 2. Tabellen talar i allt 
väsen tligt för sig själv men några förtydligan
den behövs. 

• Den fast anställda personalen, 3 perso
ner, borde betyda att det varje år gjordes 3 
årsarbetarverken. I praktiken var det emel
lertid mera komplicerat. Omsättningen på 
personalen, särskilt bland flickorna, var hög 
och det gjorde att det ibland fanns bara en 
anställd. Någon enstaka gång, för några veck
or e ller någon månad, kunde både dräng 
och flicka saknas. Från Sagas dagböcker vet 
vi att det gällde bl a under några delperio
der av 1942. Det är antagligen förklaringen 
till att det teoretiskt beräknade an talet årsar
betare det året (2 ,09) är väsentligt lägre än 
vad målet att ha tre personer anställda skul
le motivera. 

Extrainkomster 
• Den beräknade genomsnittslönen kan för
brylla, särskilt den stora skillnaden mellan 
förhållandena före 1946 och periodens två 
sista år ( 1946-4 7). Förklaringen hänger 
med all säkerhet samman med att Erik slu
tar att arbeta åt brodern den 1 november 
1945. Eriks kontanta lön , som var lågjäm-
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Tabell 2. Antalet personer som arbetade på Groveda 1940-47. Utbetada löner m. m. Groveda 1:2. 

FAST ANSTÄLLD PERSONAL 

Ant,I Anul Summa Summ., Fakti.J:t 
an,ulkll l.!\1Wlda in.arb ,, .. ort, u1bculd lon 
"Orina'" .. Fbcb~ f'"hu"ude:n- l (tcore1iskl (k,) 

1940 2,0 1,0 3,0 2,43 
1941 2,0 1,0 3,0 2,37 
1942 2,0 1,0 3,0 2,09 
1943 2,0 1,0 3,0 2,57 
1944 2,0 1,0 3,0 3,09 
1945 2,0 1,0 3,0 2,91 
1946 2,0 1,0 3,0 2,42 
1947 1,0 0,5 1,5 1,39 

fört m ed vad en anställd i övrigt betalades 
(sannolikt därför att lön till syskon som ar
be tade på d en egna släktgården av hävd var 
låg och därför att Timar be talade Eriks skat
ter) fi ck d å e rsättas m ed lönen till en fast 
anställd. Intressant nog finn s i dokumenta
tion en d e exakta löneutbe talningarna un
der 1946. Med namns nämnande fördela
des de fyra på följande sätt: 

Namn Utbetal.d lön Ber. årslön 

Allan Svensson 1 232 kr 2 000 kr 
(22 maj-31 dec) 

Karl Andersson 1 641 kr 1 600 kr 
( 1 jan-1 dec) 

Gulli Johansson 600 kr 750 kr 
(I j an-15 scpt) 

Allan Svensson var (en ligt den annons i Öst
göta Correspondenten som ledde till hans 
anställning) en "ogift ladugårdsforare", dvs 
i praktiken en person som var gammal och 
erfaren nog för att sköta utfodringen av dju
ren. Det gjorde att hans lön (2 000 kr/ år) 
blev därefter, långt mer än vad Eri k hade 
fått i kontante rsättning för samma arbete. 

Karl Andersson var en äldre ungkarl som, 
om jag minns rätt, normalt inte arbetade i 
lad ugården med djuren utan mera som en 
allmän hjälpreda i j ordbruket. Det ansågs 
förmodligen som mindre kvalificerat arbete. 
Hans årslön ( 1 600 kr) var också något lägre. 

Gullijohansson var "1946 års flicka". Det 
mest a nmärkningsvärda, å tminstone sett 

I 510 
1 430 
I 440 
1 790 
2 108 
2 449 
3 472 
2 400 

TILLFÄLLIGT ANSTÄLLD 

Gcnomsni11J... Summa Fakti$1:t - Tot. t.nuJla-
lon per lrt,art, lrwt ulbt-uJ.d enittn per arb pl Grov-

(teoretisk\ ttst.tut (kr) dul'krl oda<•?Ol 

650 0,05 145 8 4,48 
603 0,19 265 4 4,56 
689 0,34 700 6 4,43 
696 0,12 441 JO 4,69 
682 0,25 704 8 5,34 
842 0,27 1 222 13 5,18 

1 435 0,45 I 561 10 4,87 
1 727 0,34 1 000 8:50 3,73 

med dagens ögon, är hennes beräknade års
lön (750 kr) , mindre än halva d en lön som 
Karl Andersson had e och inte särskilt myck
et mer än en tredj ed el av Allan Svenssons 
lön. 

Det framgår också av tabellen att d e till
fälligt anställda inte var så få. Vissa år kunde 
den samlade insatsen av "Iegodagsverkare" 
motsvara 0,3-0,5 årsarbe tare. De t gälle r t ex 
under åren 1945- 47. De betalades per dag 
och att döma av d e faktiska utbetalningarna 
låg ersättningarna för en vuxen tillfällighets
arbetare på 8-12 kr. Av dagboksanteckning
ar vet vi att 10 kr/ dag var en vanlig e rsätt
ning. Det fi ck exempelvis de två unga män 
som i novembe r 1945 under några dagar 
hjälpte jägmästare Karlqvist a tt stämpla ut 
för skogsavverkning. Att genomsnittsvärdena 
för e tt dagsverke i tabellen vissa år ligger läg
re än 8-1 2 kr hänger antagligen samman 
med att potatisplockande skolungdomar 
som i årsarbetartermer räknades fullt ut ( ef
tersom de hade maten de dagar de arbeta
de) fick en låg dagsersättning, kanske bara 
2- 3 kr. 

Det mest tankeväckand e är att denna 
måttligt stora gå rd under 1940-talet sysse l
satte - om T imar och Saga också räknades 
in - aldrig mindre än 4 årsarbetare och som 
mest mellan 5 och 6 årsarbetare. Det fram
går av d en sista kolumnen i tabellen. 

Kostnaderna för utsäde, kraftfoder mm 
Den näst största kostnadsposten i lantbruket 
var inköpen av insatsvaror. Det var i princip 
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fem typer av kostnader - för foder, gödsel
medel, spannmål och frö för utsäde, skum
mjölk och sättpotatis. Sammantaget köptes 
under den aktuella perioden sådana pro
dukter för lite mer än 17 000 kr. 

Den största posten i pengar räknat (6 798 
kr) var för foder och kraftfoder. Två förhål
landen påverkar här siffrorna för de o lika 
åren. 1941 köptes tex halm för 804 kr, en 
extraordinär åtgärd som höjde kostnaden 
det året långt över normalnivån. Vi vet inte 
med säkerhet orsaken idag men man kan 
anta att den egna hö- och halmskörden 
under detta kända missväxtår blev väsentligt 
mindre än normalt och beräknat. I sådana 
situationer tvingades bönderna antingen till 
nödslakt eller till att försöka få tag i foder, i 
praktiken blev det då halm ( ett par år sena
re , både 1943 och 1944, var situationen den 
omvända, då såldes halm från Groveda). 
Eftersom dessa bristsituationer uppträdde 
för många bönder samtidigt - vädret och 
skördeförhållandena var lika för alla - steg 
priserna på halm. Att 1941 köpa halm för 
lite drygt 800 kr antyder att priset var högt. 

Det andra förhållandet som påverkar den 
här kostnadsposten var en större satsning på 
äggproduktion, sannolikt någon gång under 
1943. Av de markant högre inköpsbeloppen 
som gäller för åren efter 1942 förklaras det 
mesta av en ökning av inköpen av höns- och 
kycklingfoder. Ungefär hälften av dessa kost
nader för åren 1945-47 avsåg foder för ägg
produktion. 

Gödse lm edel var den näst största kost
nadsposten (4 544 kr). För 600-800 kr/ år 
köptes superfosfat, kalksalpeter, kalisalt, 
kalkkväve och en del andra gödselmedel. 

Under rubriken "spannmål och frövaror" 
(2 787 kr) doldes vissa inköp av utsäde för 
kom, höstvete och andra sädesslag. Men 
under vissa år är inköpen av hampfrö, med, 
relativt sett, ett extremt högt kilopris , den 
största enskilda kostnadsposten. 

Slutligen köptes skummjölk och sättpota
tis under perioden för 2 524 kr respektive 
795 kr. 

Vi vet en del om prisutvecklingen på dessa 
insatsvaror under 1940-talet. Priserna steg 
ganska markant på fodervaror. Foderbland-
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ning kostade 29 kr/ 100 kg 1942, några år 
senare låg priset på 37 kr. På fem år hade 
priset med andra ord stigit med över 25%. 
O ckså vetekli och hönsfoder steg i pris un
der åren 1942-4 7. Här hade krigsregler
ingarna uppenbarligen inte kunnat undvika 
prisökningar. För gödselmedel var prisut
vecklingen lugnare. Priserna låg på det hela 
taget stilla under perioden. Detsamma gäll
de för skummjölken som betalades med ca 
5 öre per kg under hela perioden. Det finns 
i materialet inga jämförande uppgifter om 
prisutvecklingen för utsäde. Det kan emel
lertid noteras att priset på hampfrö sjönk 
från nivån 200 kr/ 100 kg (1942/ 43) till ni
vån 125 kr (1946/ 47). 

Inköp av levande djur 
På Groveda köptes levande djur för lite 
drygt 14 000 kr under perioden 1940-4 7. 
Mer än hälften av detta belopp avsåg nötkre
atur. Merparten av det beloppet - nästan 
80% - faller på två år, 1942 och 1943. Det 
antyder att inköpen då avsåg djur - ganska 
säkert kalvar och ungdjur - för slaktdjurs
produktion. Det var under dessa båda år 
som mjölkproduktionen var som lägst un
der perioden. Det finns två tänkbara förklar
ingar. Den ena är att missväxtåren 1941 och 
1942 ledde till foderbrist som i sin tur på 
olika sätt tvingade ner mjölkproduktionen. 
Den andra är att det någon gång i början av 
1940-talet togs ett beslut om ändrad produk
tionsinriktning på Groveda, mjölkproduk
tionen skulle tonas ned och slaktdjurspro
duktionen skulle det satsas på (se Figur 9). 
Det mest sannolika är väl att de två förklar
ingarna hänger ihop. Siffrorna, både vad 
gäller intäkter och kostnader, antyder hur 
som helst att den förändrade strategin blev 
kortlivad. Mjölkproduktionen steg trend
mässigt efter 1943, lika trendmässigt sjönk 
värdet på levererade slaktdjur. 

Den näst största posten vad gäller inköp 
av djur var gödsvin. För det mesta köptes det 
in 6 grisar varje år, något enstaka år (1940 
och 1945) var satsningen större, andra år 
mindre. Däremot fanns på Groveda under 
1940-talet ingen uppfödning av egna små
grisar. Beviset för det är att antalet inköpta 
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Figur 9. Så varierade mjölk- och slaktdjursproduktionen. Årligt leveransvärde från Groveda, 
kr. 1940-47, Groveda 1:2. 
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grisar varje år i stort sett sammanfaller med 
det antal som levererades till slakt. Fört ex 
perioden 1943-46 köptes 21 och såldes 19 
grisar. Ganska säkert förklaras differensen 
av den årliga egna slaktgrisen. 

Utöver inköpen av nötkreatur och grisar 
köptes under perioden två hästar och varje 
år kycklingar. 

Den största kostnadsposten vid sidan av 
löner, insatsvaror och djur var arrenden. 
1940 och 1941 avsåg arrendet ersättningen 
till Henrik (800 kr) och arrendekostnaden 
för Lillhamra, en angränsande mindre gård 
som Timar sambrukade med Groveda un
der hela perioden. Efter Henriks död höj
des arrendet, inte genom att basarrendet på 
800 kr höjdes utan genom att Timar också 
fick betala en viss, med prisutvecklingen 
varierande, summa pengar för det egna hus
hållets uttag av mjölk, spannmål, potatis och 
ägg. För åren efter 1945, det år då Groveda 
1 :2 köptes ut, återstod endast arrendet för 
Lillhamra, ca 350 kr årligen. 

Bland övriga kostnader kan noteras att 
räntekostnaderna under perioden 1940-47 
uppgick till sammanlagt ca 3 300 kr, mindre 

1944 1945 1946 1947 

än 5 % av den totala kostnadsmassan, att 
försäkringarna kostade drygt 1 200 kr, el
strömmen ca 850 kr, tröskningen en bit över 
1 000 kr och malningen ungefär lika myck
et. Mest som kuriosum kan också noteras att 
gårdens hästar skoddes för ca 200 kr. 

Lönsamheten i lantbruket 
Lönsamheten i rörelsen i meningen det 
överskott som uppstår när samtliga rörelse
kostnader dras från samtliga rörelseintäkter 
är i och med den här genomgången fast
ställd. De totala intäkterna från lantbruket 
(inklusive skogsbruket) under perioden 
1940-4 7 uppgick som vi har visat till i det 
närmaste 108 000 kr och rörelsekostnader
na till lite över 76 000 kr. Samtliga år under 
den studerade perioden visar överskott -
som lägst (1942) 1 600 kr, som högst (1946) 
nästan 8 500 kr. Det finns också en stigande 
tendens i överskotten. Det gäller även om 
intäkterna från skogsbruket exkluderas, (se 
Figur 10 på nästa sida). 

Att det i denna mening fanns lönsamhet 
i lantbruket på Groveda under 1940-talet är 
samtidigt en ganska trivial insikt. Kalkylen 
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Figur I 0. Intäkter och kostnader i lantbruket på Groveda. Lantbruket exkl intäkter från skogs
bruket. 1940-4 7, Groveda I :2. 
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blir verkligt intressant när den fördjupas 
och lönsamheten - eller mera korrekt ut
tryckt, driftsöverskottet för att täcka ägarens 
egna arbetsinkomster och ränteanspråk på 
egna kapitalinsatser (som således inte är in
kluderade i rörelsekostnaderna) - fördelas 
på lantbrukets båda huvudverksam heter -
animalie- och vegetabilieproduktionen (nivå 
I) och nästa steg på de olika produkt- eller 
verksamhetsområden som de båda huvud
grenarna i sin tur kan delas upp i (nivå Il). 
I den kalkyl som vi skall göra görs en upp
delning på sex sådana "profit centers" - slakt
djurs-, mjölk- och äggproduktionen respek
tive spannmåls, potatis- och hampaproduk
tionen. 

Lönsamhetskalkylen på nivå I - således 
uppdelningen i lantbrukets två huvudgrenar 
- bygger på några väsentliga antaganden: 

• Kostnaderna för den fast anställda per
sonalen fördelas lika på de två huvudgrenar
na, medan 80% av kostnaderna för den till
fälligt anställda personalen hänförs till spann
måls-, växt- och rotfruktsproduktionen (ve
getabilieproduktionen). Den proportionen 
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kan visserligen diskuteras men att va1je år 
långt mer än hälften av kostnaderna för till
fällighetsarbetarna var hänförlig till själva 
jordbruket kan knappast ifrågasättas. Det 
gäller tex kostnaden för tröskning, potatis
plockning etc. 

• 30% av kostnaden för återköpen från 
mejeriet antas vara skummjölk, en kostnad 
som således i sin helhet belastar djurproduk
tionen i lönsamhetskalkylen. Siffran 30% 
gällde som ett genomsnitt för åren 1943-4 7 
och har således fått styra kostnadsfördelning
en för hela perioden. Det fel som därmed 
kan uppstå är antagligen helt försum-
bart. 

• De rörelsekostnader som kvarstår sedan 
kostnaderna för arbete, inköp av djur och 
insatsvaror och vissa smärre andra kostnader 
(bl a kostnaden för tröskning och malning) 
fördelats - 20 056 kr motsvarande 25% av de 
totala rörelsekostnaderna - fördelas lika på 
de två huvudgrenarna. Det är det bästa an
tagande som kan göras. De berörda kost
nadsslagen - inköp av kostnadsförda maski
ner och redskap, försäkringar, elström samt 
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underhåll, arrenden och räntor - är samt
liga sådana som genomsnittligt berör lant
brukets båda verksamhetsgrenar. 

På nivå Il i kalkylen där animalieproduk
tionen således delas upp i slaktdjurs, mjölk
respektive äggproduktion och vegetabilie
produktionen i spannmåls-, potatis- respek
tive hampaproduktion, görs också några 
väsentliga antaganden om hur arbetskostna
derna fördelas på respektive "profit center" 
eller produktgrupp. Detsamma gäller för 
fördelningen av insatsvaror och samkostna
der. Dessa antaganden redovisas inte här. 

Figur 11 sammanfattar lönsamhetskalkyl
ens utfall. 

Kalkylens utfall är ytterligt intressant och 
tankeväckande. Det visar sig att djurhåll
ningen är lika tydligt lönsam som växtpro
duktionen, själva jordbruket, är olönsam. 
Lantbrukets samlade överskott under perio
den uppgår till 24 705 kr. Det bildas som 
summan av 28 857 kr i överskott på djurhåll
ningen och 4 152 kr i underskott på växt
produktionen. Notera att några in täkter 
från skogsbruket då inte ingår i kalkylen. 

På nivå Il blir kalkylen än mer informativ. 
Mjölkproduktionen är den helt domineran
de "vinstgeneratorn" på Groveda under 1940-
talet ( + 18 117 kr). Alla övriga produktområ
den, med ett undantag, visar också lönsam
het, visserligen inte särskilt stora överskott 
men ändå tillräckligt stora för att inte behöva 
tveka om lönsamheten. Undantaget - den 
renodlade spannmålsproduktionen, dvs för
säljningen av vete, råg, blandsäd etc - är på
fallande olönsam (. / . 11 117 kr). 

Är kalkylen rättvisande och möjlig att lita 
på? Svaret är att mera nära sanningen är det 
antagligen mycket svårt att komma 50 år eller 
mer efter det att verksamheten bedrevs. Det 
finns några skäl till det påståendet. Det 
grundläggande siffermaterialet som erford
ras är, som jag inledningsvis konstaterade, så 
gott som fullständigt och av hög kvalitet. 
Det andra är att den "mjuka" information 
som krävs för att bedöma prisutvecklingen 
och för att rätt fördela tex rörelsekostnader
na har funnits tillgänglig i form av verifika
tioner, dagboksanteckningar etc. Det tredje 
skälet är att det visar sig att en känslighets-

kalkyl som varierar tex arbetskostnadernas 
fördelning på olika produktområden inte i 
nämnvärd grad påverkar kalkylens utfall 
och viktigaste budskap - att för en gård som 
Groveda var mjölkproduktionen under 1940-
talet helt avgörande för lönsamheten. 

Familjens ekonomi i stort 
Familjens samlade nettointäkter från rörel
sen under 1940-talets sju första år uppgick 
till lite drygt 31 000 kr, summan av överskot
tet i lantbruket (24 705 kr) och skogsawerk
ningens nettoinkomster (6 572 kr). Till det 
kom vissa andra inkomster, dels räntein
komster - under perioden 1940-4 7 samman
lagt ca 2 400 kr - dels övriga inkomster på 
över 6 000 kr. De senare är värda en egen 
kommentar. 

Timar var starkt engagerad både i politik 
och föreningsliv och så småningom under 
1940-talet ledde det till inte helt oväsentliga 
inkomster. Fört ex inkomståret 1947 upp
gick dessa "inkomster av tjänst" till i det 
närmaste 1 500 kr förde lade på följande 
engagemang ( enligt den specifikation som 
fanns i den självdeklaration som Timar läm
nade våren 1948): 

lJärstad skolstyrelse, ordf 
Rimforsa mejeriförening, ordf 
Kristidsnämnden, ordf 
Ombud för Östergötlands an
delsslakteriförening 

Överblockledare 
Taxeringsnämnden 
Skördeuppskattning 

Summa 

500 kr 
250 kr 
300 kr 

239 kr 

75 kr 
40 kr 
60 kr 

I 464 kr 

Tillsammans uppgick de totala nettoin
komsterna - summan av rörelseinkomster 
netto, räntor och arvoden - till 39 700 kr för 
perioden 1940-47. För hela decenniet var 
beloppet 4 7 964 kr. 

Likviditetsmässigt var inkomsterna inte 
lika stora. Bruttobeloppet måste justeras 
ned med 8 414 kr, det sammanlagda värdet 
av återköpen från mejeriet. I termer av likvi
ditet hade således familjen Pettersson under 
1940-talet totala kontanta nettoinkomster 
på strax under 40 000 kr (39 550 kr). 
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Figur 11. Lönsamheten i lantbrukets två huvudgrenar. Genomsnittet för perioden 1940-4 7, 
Groveda 1:2. 
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Ingångs läget - f amilj"ens förmögenhet 
den 1 januari 1940 
Familjens balansräkning vid 1940-talets in
gång går att rekonstruera med relativt stor 
säkerhet. 

Tillgångssidan domineras av två poster, 
dels de tillgångar i bankmedel och reverser 
som Saga förde till boet, dels lantbrukets 
tillgångar i form av djur, spannmål, potatis 
mm i förråd och maskiner och redskap. 

Saga och Timar gifte sig 1936. Det betyd
de att Saga, som sedan 1920-tale t tillsam
mans med systern Anna hade bedrivit affärs
verksamhet av olika slag, senast affären i 
Gärdala, blev bondmora på heltid. De t fick 
också ekonomiska konsekvenser. När de 
båda systrarna delade på sig 1936 hade de 
genom sin verksamhet arbetat upp ett kapi
tal på tillsammans någo t över 26 000 kr. 
Saga fick genom "bodelningen" en fordran 
på Anna på halva det beloppet som årligen 
amorterades ned. Vid utgången av 1939 var 
Sagas fordran på systern 4 000 kr. Med an
dra ord hade i det närmaste 9 000 kr amor
terats under åren 1936- 39. Tillsammans 
med ränta hade gott och väl 10 000 kr be
talts ut. I den rekonstruerade balansräk
ningen antar jag att 4 000 kr av dessa fanns 
innestående på bank per den 1 januari 
1940. Antagandet bygger på att det nygifta 
paret under 1930-talets sista å r hade bety
dande utgifter för att bygga upp sitt hem 
och att en hel del av dessa investeringar och 
utlägg finansierades med de amorteringar 
som Sagas syster gjorde. En viss osäkerhet på 
den här punkten är emellertid ofrånkomlig. 

Då är säkerheten större för den andra av 
de tillgångsposter som är Sagas, en fordran 
på boet efter modern som hade avlidit 1937. 
Denna arvedel, som i praktiken var 1/ 8 an
del i föräldragården Krångestad i Gammal
kil, uppgick till strax under 15 000 kr. Vi vet 
det eftersom Saga i mars 1940 sålde sin del 
av gården och i stället fick en fordran på 
14 657 kr mot "säkerhet i inteckning" (mest 
sannolikt i form av en revers med brodern 
Albin, som hade övertagit Krångestad, som 
gäldenär). 

Tillgångarna i lantbruket vid ingången av 
år 1940 har i den rekonstruerade balansräk-

ningen uppskattats till 22 500 kr, en uppräk
ning med 50% på de värden på djur, lager 
och lösöre som uppgivits i deklarationen för 
inkomståret 1939. Det deklarerade sam
manlagda värdet var således 15 000 kr. Om 
vi också antar - utan att kunna belägga det 
- att Timar hade bankinlåning på 1 000 kr 
uppgick familjens samlade tillgångar till 
46 500 kr. Skulderna var enligt självdeklara
tionen sammantaget vid denna tidpunkt 
12 100 kr och förmögenheten således 34 400 
kr. Den rekonstruerade balansräkningen 
per den 1 januari 1940 å terfinns i Figur 12. 

Bankaffärerna under 1940-talet 
Strukturen på lånen vid ingången av 1940-
talet är inte fullständigt klar. Det vi vet är att 
Timar hade ett lån i Linköpings Sparbank 
med en kvarstående skuld per den 1 janua
ri 1940 på 4 000 kr. Utöver sparbankslånet, 
och möj ligen ytterligare något smärre lån i 
ett kreditinstitut, fanns med all säkerhet ett 
eller flera privatlån. Oavsett vilka kredit
givarna var uppgick således den totala kapi
talskulden vid ingången av 1940 till 12 100 
kr. Skulden hade varit större. Under 1930-
talets sista tre år hade den amorterats ned 
med totalt ca 3 000 kr. Dessa amorteringar 
fortsatte under 1940-talet. Efter fyra år, vid 
utgången av 1943, hade 7 600 kr betalts av 
på låneskulden som då uppgick till bara 
4 500 kr. 

Timars utköp av syskonen från Groveda 
1:2 på hösten 1945 förändrade lånebilden 
radikalt. Affären på totalt 34 500 kr innebar 
att 11 500 kr betalades kontant - brodern 
Eriks andel - och att de båda systrarna Alva 
och Marie fick reverser på resterande be
lopp, tillsammans 23 000 kr. Enligt deklara
tionen ökade skulderna 1945 med 20 900 
kr, således ett något mindre belopp. Det kan 
med all säkerhet förklaras av att vissa amor
teringar gjordes på de gamla krediterna. 
Det ingick för övrigt i överenskommelsen 
att krediten till systrarna skulle amorteras 
med ungefär hälften, med 10 000 kr, redan 
året därpå, 1946. (Det var denna överens
kommelse som tvingade fram ett uttag ur 
skogen på vintern 1945/46. Netto tillfördes 
därmed ca 6 000 kr i likvida medel, helt av-
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Figur 12. lngångsläget 1940 - Familjens Petterssons balansräkning per den 1 januari I 940. 
Siffror i kursiverad fetstil är säkra uppgifter, övriga är kvalificerade uppskattningar (se texten ). 
Källa: Självdeklaration, bankhandlingar, dagböcker, kvitton m .m. 
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en .) 

Nya banklån togs upp först i samband 
m ed den andra fastighetsaffären under 
1940-tale t, köpet av Groveda 1 :3 i mars 1948. 
Ytterligare inteckningar på 20 000 kr togs då 
ut på Groveda, alltså utöver d e inteckning
ar på 15 000 kr (vardera 7 500 kr på Grov
eda 1:2 och 1 :3) som fanns med från tidiga
re. Den totala skulden vid utgången av 1948 
var 53 200 kr. Det betydde i praktiken - efter
som den ingående skulden 1948 var 16 400 
kr - att köpet av Groveda 1 :3 helt lånefin an
sierades. Skulderna ökade nämligen 1948 
med 36 800 kr (och Groveda 1:3 kostade 
som vi vet 35 000 kr). 

Förändringarna i lånebilden under 1948 
kan därmed preciseras i en enkel samman
ställning. 

Skuld Förändr. Skuld 
ljan under 31 dec 
1948 1948 1948 

Inteck nings- +35 000 35 000 
skuld 
Kvarstående 13 000 13 000 
skuld till 
systrarna 
Övriga skul- 3 400 +l 800 5 200 
der 

16 400 +36 800 53 200 
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Summa skulder & eget kapital 46500 

Ett år senare, när å rtionde t gick ut, var skul
d en 41 500 kr. Krediten från sys trarna had e 
helt avvecklats och vid sidan av intecknings
skulde rna kva rstod med andra ord "övriga 
skulde r" på 6 500 kr. Under 1949 hade såle
des stora amorte ringar gjorts. Det var möj
ligt tack vare de t kapital som lösgjordes när 
Timar slutade med lantbruket våren 1948 
och på auktion sålde sina djur, maskine r 
och annat lösöre. 

Slutläget - famil:Jens förmögenhet den 
31 december 194 9 
På samma sätt som en balansräkning kunde 
beräknas för ingångsläget - som det såg u t 
d en 1 januari 1940 - kan en balansräkning 
konstrueras också för decenniets slutläge, 
vid årsskiftet 1949/ 50. 

På tillgångssidan finns , förutom vissa bank
medel, egentligen bara två poster - fastig
heterna Groveda 1:2 och Groveda 1:3. Om 
dessa tas upp ti ll marknadsvärdet definierat 
som köpeskillingen vid de två affärstillfä llena 
1945 och 1948 var de samlade tillgångarna 89 
600 kr. Mot det stod totala skulder på 41 500 
kr. Den redovisade förmögen heten var så
ledes 48 100 kr, en ökning med ca 14 000 kr 
från hur det såg ut tio år tidigare, se Fig;ur 13. 

Invägt all t arbete och a ll a d e ansträng
ningar som gjorts under tio år kan utbytet 
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Figur 13. Läget vid 1940-talets utgång- Familjens Petterssons balansräkning per den 31 de
cember 1949. Siffror i kursiverad fetstil är säkra uppgifter, fastigheterna är värderade till mark
nadspris = försäljningspris 1945 (Groveda 1:2) respektive 1948 (Groveda 1:3), se texten. 
Källa: Självdeklaration, bankhandlingar, dagböcker, kvitton m.m. 
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mätt i förmögenhetstillväxt förefalla ma
gert. Men självfallet är det ett alltför snävt 
synsätt. Det som hade inträffat- att familje
gården Groveda 1:2 hade fått en ägare , att 
"Larssongården" hade kunnat förvärvas till 
ett rimligt pris, att de båda gårdarna hade 
slagits samman och fått en brukare, att stora 
investeringar hade gjorts i ny-, till- och om
byggnader av ladugården etc - skapade helt 
nya och bättre förutsättningar för en långt
siktigt god avkastning och för en förmögen
hetstillväxt genom att Groveda skulle kom
ma att stiga i värde. Den potentialen hade 
inte diskonterats när de båda fastigheterna 
i balansräkningen per ultimo 1949 värdera
des till bara 81 000 kr. Med det synsättet kan 
familjen Petterssons förmögenhetstillväxt 
under 1940-talet sägas ha varit betydande. 

En avslutande kommentar om 
1940-talet 
Finns det på basis av den här analysen en 
möj lighet att betygsätta hur Grovedas och 
fami lj en Petterssons ekonomi hanterades 
under 1940-talet? Ja,jag menar att den möj
ligheten finns och att betyget blir godkänt 
av väsentligen två skäl. 

• Lantbrukets lönsamhet förbättrades påfal
lande starkt under perioden 1940-47. Det upp
nåddes, som så ofta, genom en kombination 
av ökade intäkter och god kostnadskontroll. 

Intäkterna (exklusive skogsbruket) för
dubblades under perioden 1940-47, de år 
som Timar drev lantbruket i egen regi. Titt-

Summa skulder & eget .kapital 

ar man närmare på siffrorna kan man se att 
det fanns i första hand två skäl till de kraftigt 
ökade intäkterna. Mjölkproduktionen mätt 
i leveransvärde fördubblades mellan 1940 
och 1947 (och intressant nog mer än tre
dubblades mellan 1943 och 1947). Det är 
det ena. Det andra skälet är att det satsades 
på tre nischprodukter - potatis, ägg och 
hampa. Intäkterna från försäljningen av 
potatis och ägg var 194 7 fyra gånger högre 
än 1940. Det ger en antydan om en mål
medvetenhet i satsningen. I själva verket 
såldes 194 7 ägg för nästan lika mycket som 
den totala spannmåls- respektive slaktdjurs
produktionen uppgick till det året, vardera 
kring 2 000 kr. Efter några års experimente
rande blev hampa den viktigaste nischpro
dukten. 1947 såldes hampa för 3 000 kr, efter 
mjölkproduktionen den största intäktskäl
lan i lantbruket det året. Det hör till bilden 
att nisch produkternas lönsamhet var god, i 
själva verket svarade de tre nisch produkter
na beräknat som ett genomsnitt för perio
den 1940-4 7 för nästan hälften av Ian tbru
kets intjäningsförmåga. 

Det är tankeväckande att dessa intäktsök
ningar också var produktionsökningar. För 
som vi har visat ökade inte priserna på lant
brukets produkter nämnvärt under de här 
åren. För Grovedas viktigaste produkt, mjölk
en, var priset 194 7 till och med något lägre 
än fem år tidigare . Också för den näst vikti
gaste intäktskällan, slaktdjursproduktionen, 
var priserna antingen stillastående eller 
sjunkande. Slaktpriset på gödsvin rörde sig 
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t ex inte märkbart mellan 1943 och 1946 
(kilopriset för en levererad gris var ca 2:30-
2:40 kr). Och för nötkreatur, särskilt kor, 
hade priserna en tendens att sjunka (från 
nivån kring 2 kr / kg). 

För mjölkproduktionen var det en kom
bination av kvantitet och kvalitet. Mjölk- och 
slaktdjursproduktionen var något av kom
municerande kärl, när det ena drogs upp 
drogs det andra ned. För 1942 och framåt 
minskade slaktvärdet trendmässigt. Lika 
trendmässigt ökade värdet av levererad 
mjölk. Den praktiska innebörden var att 
antalet mjölkkor ökade, från åtta 1943 till 
fjorton 1946. Det andra som vi kan an ta på
verkade mjölkproduktionen var att djurbe
ståndet gradvis blev mera högproducerande, 
kort sagt att varj e ko årligen producerade 
fler kilo mjölk och fetare mjölk. Samtidigt 
skall in te kvalitetsfaktorn överbetonas. Den 
genomsnittliga fetthalten på Grovedas mjölk 
under perioden 1943- 47 låg i stort sett stil
la kring 3,75%. 

Produktlönsamhet 
Från lönsamhetssynpunkt var det riktigt, 
som vi vid det här laget vet, att skjuta över 
mer och mer av animalieproduktionen på 
mjölk. Det leder över till en intressant fråga. 
Resonerade dåtidens bönder i produktlön
samhetstermer? Satsade Timar efter 1942/ 43 
på mjölkkor och på ägg, potatis och hampa
produktion därför att han efter eget kalky
lerande var övertygad om att det var där den 
bästa lönsamheten fanns under åren som 
skulle komma? Eller var det andra omstän
digheter som styrde, att han tex fö ljde med 
i en "modetrend", bara gjorde vad många 
andra bönder också gjorde? Eller var det 
krigets och myndigheternas villkor som be
stämde? Eller var det kanske bara rena ti ll
fälligheter? 

Det senare är in te sannolikt. Det finns 
belägg för att Timar gjorde vissa formella 
lönsamhetskalkyler (bl a finns i dokumenta
tionen en kalkyl över äggproduktionens lön 
sam het verksamhetsåret 1946). Att han där 
emot systematiskt försökte bedöma och 
beräkna intjäningsförmågan hos huvud
verksamheterna - animalie- och vegetabilie-
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produktionen - och på de olika produktom
rådena inom dessa, finns det inget, minst av 
allt någon dokumentation, som talar för. 
Det är av många skäl inte särskilt sannolikt 
att den typen av forme lla kalkyloperationer 
gjordes på 1940-talet, i varje fall inte på en 
medelstor lantgård av Grovedas typ. Det var 
mera troligt den intuitiva känslan för var 
möjligheter till förtjänst fanns som styrde 
besluten att öka produktionen på ett visst 
område och minska den på ett annat. Det 
parades i Timars fa ll med en viss experi
mentlusta och vilja att testa nya möjligheter 
att tjäna pengar. Det speglade för övrigt en 
allmän nyfikenhet hos Timar. Han var känd 
för att tidigt pröva ny teknik. Groveda hade 
exempelvis tack vare honom fått elström 
(1918) och telefon (1929), tidigare än på de 
flesta andra gårdar i trakten. 293 Det var den
na vi lj a att pröva det nya som ganska säkert 
ledde till tex hampaodling. Ibland misslyck
ades av allt att döma försöken ekonomiskt, 
t ex sockerbetsodling och slaktdjursp ro
duktion, ibland måste de pågå under flera 
år innan lönsamhet kunde nås (hamapod
ling). 

Det framgår ganska klart av dokumenta
tionen att åren 1942/ 43 var en slags bryt
punkt vad gäller lantbrukets inriktning. Det 
var då mjölkproduktion återtog positionen 
som dominerande intäktskälla efter några 
år i skymundan av slaktdjursproduktion. 
Och det var då den mera medvetna sats
ningen på nischprodukter startade, först 
med sockerbetsodling som av all t att döma 
inte blev någon ekonomisk succe, därefter 
med ägg, potatis och sist hampa. 

Nischprodukter vanligt? 
En annan intressant fråga är om nischpro
dukter som en väsentlig del av verksam
heten - 194 7 svarade de i Grovedas fall för 
36% av inkomsterna från lantbruket - var 
van ligt bland bönderna på 1940-talet? Sva
ret är att jag in te har underlag för att rätt 
bedöma den frågan. Mitt intryck och min 
minnesbild är att det var lite speciellt. Timar 
levererade all potatis till bl a "seminariet" 
(Fredrika Bremerförbundets lanthushåll
ningsseminarium) och ålderdomshemmet i 
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Rimforsa. På den tiden måste dessa båda 
institutioner ha varit två av de relativt få stor
köparna av potatis inom kommunen, och i 
va1je fall hörde jag inte talas om andra bön
der som år ut och år in sålde potatis på det 
här sättet, dvs hade en långsiktig leveran
törsrelation till en storkonsument. Det fung
erade ungefär på samma sätt med äggpro
duktionen. Äggen levererades till den pro
ducentförening som fanns i Östergötland 
för vidare distribution till affärer och andra. 

Vad gäller hampaproduktionen var den 
naturligtvis inte unik under krigsåren. Ham
pa var en av de produkter som följde med 
kriget och avspärrningarna. Den odlades av 
bönder på många håll men det var av allt att 
döma inte särskilt vanligt i den här delen av 
Östergötland, åtminstone inte i den omfatt
ning som odlingen så småningom fick . Det 
var ett exotiskt inslag i bygden som många, 
som jag minns, ville titta på och prata om . 
En stor del av mossen odlades med hampa, 
flermeterhög när den var mogen. Den "av
verkades" med ens k avläggare, bands i kär
var som med järnväg från Gärdala transpor
terades till fabrik. Det var mycket arbete och 
en hel del bekymmer med hampaodlingen. 
J ag kommer bl a ihåg att Timar vid ett till
fälle fick åka in till Linköpings central och 
lasta om en järnvägsvagn med hampa, san
nolikt för att den långa och styva hampaväx
ten inte hade stuvats på det omsorgsfulla 
sätt som Statens Järnvägar ansåg var nödvän
digt. Men det var utan tvivel en lönsam han
tering. Familjen tjänade lika mycket på tre 
års hampaodling som på sju års potatisod
ling. Den ekonomiska framgången av hampa
odlingen blir än mer tydlig när den jämförs 
med spannmålsodlingen som var, som vi har 
sett, en rejäl förlustaffär på Groveda under 
1940-talet. Enligt mina kalkyler var den sam
lade förlusten på odlingen av vete, råg, bland
säd mm en bit över 11 000 kr under perio
den 1940-43. Utan de positiva tillskotten 
från potatis- och hampaodlingen skulle går
dens lönsamhet försämrats avsevärt. 

God kostnadskontroll 
Väsentligt ökade intäkter är således den ena 
förklaringen till lönsamhetsförbättringen i 

Ian tbruket under 1940-talet. Den andra är 
god kostnadskontroll. 

Rörelsekostnaderna ökade m ed bara 
57% mellan 1940-47, långt mindre än in
täktsökningen ( + 100%) och dessutom hade 
kostnadsstegringarna sin tyngdpunkt i pe
riodens börj an. Konsekvensen av den h är 
utvecklingen blev att driftsöverskottet i lant
bruket (exklusive skogen) förbättrades radi
kalt mellan periodens början och dess sena
re del. 

Att åstadkomma en fördubbling av netto
inkomsterna från lantbruket är således det 
första som motiverar ett godkänt betyg. Det 
godkända betyget förstärks av att avkast
ningen i det svenska jordbruket i gemen 
försämrades under perioden 1940-4 7. 294 

Det andra är de beslut som togs och de 
åtgärder som vidtogs för att strategiskt, lång
siktigt säkerställa Grovedas ekonomiska ex
istens. 

• Under 1940-talet skapades förutsättningar
na för Grovedas långsiktiga överlevnad som 
bondgård.Jag tror inte att det som i ägarhän
seende hände på Groveda under 1940-talet 
var resultatet av visionärt tänkande och pla
nering. Antagligen var det som i nästan alla 
sammanhang när stora strukturförändring
ar görs - och det gäller oavsett om företaget 
är stort eller litet - mera resultatet av tillfäl
ligheter och omständigheter än någonting 
annat. Det var en tillfällighet att Henrik dog 
1941 och att det i sin tur ledde fram till en 
tvingande omständighet, att något måste 
göras för att Groveda 1:2 skulle få en tydlig 
ägare. Alla syskonen visste att sterbhusägan
de skulle verka hämmande på gårdens eko
nomiska utveckling, på sikt vara direkt skad
ligt och leda till kapitalförluster som ingen 
önskade. Tillsammans med andra tillfällig
heter, tex att de ekonomiska förutsättningar
na för att köpa Groveda 1 :2 fanns, inte minst 
tack vare de tillgångar Saga förde med sig i 
boet, blev resultatet utköpet av syskonen i 
hösten 1945. 

Man kan också säga att det var en tillfäl
lighet som gjorde att "Larssongården" kun
de förvärvas 1948, dessutom till ett pris som 
var lågt (för Groveda 1:3 betalades i stort 
sett taxeringsvärdet medan marknadsvärdet 
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av Groveda 1 :2 mätt på samma sätt tre år 
tidigare var väsentligt högre, i de t närmaste 
40% över taxeringsvärdet). Ett generations
skifte och andra omständighe ter gjorde att 
familjen Larsson var be redd att sälja. 

Stora affärer som kunde ha gått snett 
Det som är värt gott betyg är a tt dessa ägar
förändringar faktiskt genomfördes, att den 
ökade finansiella och e konomiska risken 
togs och a tt man inte backad e ur. För d et 
var, även med modern måttstock, stora affä
rer som kunde gå snett. Det var de t ena som 
kan värdesättas högt. Det andra var att sam
manläggningen av de båda gårdarna genom
fördes konsekve nt. Dels genom att Timar 
insåg att de två gårdarna måste ha en bruka
re och tog beslutet att sluta m ed lantbruket 
trots att han bara var 55 år, kanske m edve ten 
om att han inte var rätt person att vid d en 
åldern ta sig an e n gård dubbelt så stor som 
de n han dittills h ad e haft ansvaret för. Dels 
genom att de stora till- och ombyggnatio
nerna av ladugården , också en förutsättning 
för att sammanläggningen skulle bli effektiv, 
faktiskt genomfördes trots att de finansiella 
åtagandena redan tidigare var mycket stora. 

De n radikala lönsamhetsförbättringen i 
lantbruket och de framsynta förändringar
na genom sammanläggningen av Groveda 
1:2 och 1: 3 är således sj älva basen för det 
godkända betyget. 

Utrymme för kritik 
Finns det då ingenting att kritisera? Självfal
let. Det som kan kritiseras ur ekonomisk 
synvinkel är att resursfördelningen inte var 
optimal. Eller uttryckt på annat sätt, den 
olönsamma och starkt resurskrävande spann
målsproduktionen fick ta ett a ll tför stort ut
rymme i anspråk på bekostnad av de lön
samma produktområdena. Å andra sidan 
låter sig den kritiken lätt uttalas vid ett skriv
bord. Verkligheten var mera komplicerad. 
För det första måste jorden brukas. Och att 
då också odla spannmål var inte bara en 
självklarh e t av hävd utan också en nödvän
dighet. Jordens beskaffenhet på Groveda 
var inte särski lt lämpad för andra grödor. 
Det fanns tex inte mera sandjord för pota-
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tisodling ä n den som redan utnyttjades. 
O ch för d en som vid skrivbordet tycker att 
d en höglönsamm a mjölkproduktione n 
skulle h a utvidgats och att j o rden i ökad ut
sträckning skulle ha använts för vall och 
bete glömmer bort att ladugården inte hade 
utrymm e för fl era mjölkkor. I själva verket 
förefaller det som om Timar gick så långt 
som då var möjligt att blanda animalie- och 
vegetabilieproduktione n ekonomiskt opti
m alt. Med 1950- och 60-talens erfarenhe t 
för ögonen skulle antagligen investeringar
na i ökad kapacitet i mjölkproduktionen 
1948 varit än m e ra offensiv. Ombyggnaden 
av ladugå rden skulle kanske ha varit inrik
tad på att Groveda skulle ha 40- 50 mjölkkor 
i stället för 20- 30 som d e t nu blev. Det är 
e m e lle rtid e n efte rklokh e te ns insikt som 
egentligen inte h ar något särskilt värde för 
d e n som vill be tygssätta vad som gjordes 
under 1940-talet. 

En annan punkt som möjlige n kan kriti
seras, å tminstone ifrågasättas, är d e höga 
kostnaderna för arbete b åde för d en fast 
anställda personalen och för tillfällighetsan
ställda. Räknade som ett årsgenomsnitt för 
åren 1940- 4 7 var lönekostn aderna på Grov
eda för höga a tt döma av de sammanställ
ningar över östgötska typjordbruks ekono
mi som gjordes av hushållningssällskapet i 
län et.295 En förklaring kan vara att Timar 
själv ägnade e n stor de l av sin tid å t allmän
na e ngagema n g. Att unde r krigsåren vara 
ordförande i kommunens kiistidsnämnd och 
skolstyrelse tillsammans med en del annat 
tog uppenbarligen en h el del tid . Den tiden 
måste på något sätt kompe nse ras på "hem
maplan". För övrigt kompenserades den ock
så ekonomiskt genom att de samlade arvode
na uppgick till ganska betydande belopp, 
ungefär vad en "dräng" hade i årsinkomst 
under 1940-talets första hälft. Det senare för
klarar också varför skillnaden i nettoinkomst, 
all tså fam iljens samtliga inkomster minus alla 
kostnader, mellan ett östgötsk typjordbruk 
och Groveda var h elt försumbar. 

Analysens allmängiltighet 
Den fråga som hänge r kvar delvis obesvarad 
är vilken grad av allmängiltighet som denna 



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 171-200.

Vid Groveda 
Tjärsta ds socken , föniiltas oukLioo lördagen den 6 mars 1948 med början kl. 
10 fm., vardd Hemmansägaren llerr Timar Pettersson på grund av upphörande 
med Jnnlbrnket låter försälja all yttre lösegendom, varuv niimnes: 

HÄSTAR: 3 st., därav 1 vnlnck 11 itr, 1 sto O år samt 1 valack i 2:a året. 
Gron och krnftign. 

NÖTKREATUR: J9 st., ditrnv 10 unga goda ko1· i mjölk. oeif-Jrnlvställning, 
4. kvigor i 2 :n itret, 4 d :o i 1 :n året somt 1 tjurkalv. 

Besättningen reaktionsfri och kaslsjukefri. 

MASKINER, ÅKDON OCH REDSKAP: I Thermamius A-2 tröskverk 2¼' 
med tillhörande dammfläkt, boss- och halmfläkt samt rör och krökar, I råolje
molor (Bei jers) 16 hkr., I el. motor (lå vagn (ASEA) 24 hkr. med olj~molstånd 
och tillhörande kabel nästan ny, I mjölkningsmaskinsanläggning (Manus) typ 
IV med 2 maskiner, pump och el. motor för 3-fas, I komplett utemjölknings
maskinsanläggning med el. I-fas motor, pump och rörledningar, I självhindare 
MeCormick O' med kärvsnmlare, 1 sjlilvavlilgga,·e, 2 sliittermnskiner1 1 sånings
maskin 15 bill., 1 ny gödselspriclarc för naturlig gödsel, 1 konslgödsclspridare 
(Tempus) 2 m., 1 hästräfsa, 1 sliipräfss, frösåni.ngsmaskin, potatiskvnrn, 1 
Svenskharv, 1 Cnmbridgeviilt, sliifrilll, 1 hiisthnckn, 1 SO•pinunrs liittlrn.rv, 4 
nrbetsvugnnr, 1 lnstrngn pii fjädrar, 1 fjiidcrvngo, vinteråkdon oeh kälkar, åk• 
släde, ve<lbommnr och bunkar, höskifodor och saudkistor, årt!cr, plogar, hnrvnr, 
sladdar m. m. 

DIVERSE: 1 slor ny presenning, 2 drivremmar O' 22 och 12 m. långa, dilrnv 
1 ny, siickkllrra, 1 drivrem 4' 10 m. litug, 2 decimnh•ågar med vikter, kedjor och 
kättingar, säckar, taggtråd, slipsten för motordrift, hilssjelinor och krnksWr, 
seldon för par oeh enhet, nijölkkiirl och transpoxtflnskor, mjölkkylnre, 1 fliklipp
ningsmnskin för vncunmdrift, vågar och s,iinglo.r, fläkt. och Vnllavannor, di,,. 
bodinvcnlurier och hnndredsknp m. m., m. m. I parti utsäde (analys finnes) , I 
parti tlmotej- och klöverfrö, I parti spåntat virke. 

På samma dag, plats och tid försäljer Lantbrnknre Kurt Larsson på gnmd 
nv upphörande med lantbruket a.11 sin yttre lösegendom, varav nämnes: 

HÄSTAR: 3 st., därav 1 sto 11 år prem. med B, 1 vnlaek O år snmt 1 
hingstföl i 1 :a året. Liiga Mh kraftiga. 

NÖTKREATUR: 15 st., därav 10 unga prima kor i mjölk- och knlvställ• 
ning, diirav 2 stamhoksförda, 1 bet. kviga, 1 kvigknlv, 1 tjur 16 mån., 1 tjur 11 
mån. inrcg.-bcrättignd samt 1 tjur 8 mu.nader. 

Besättningens medelmjölkning senaste kontrollåret 3.520X 4,00 = 141 kg. 
smörfetl. 

Besättningen r eaktionsfri och kastsjukefrl. 

FÅR: 7 bet. tackor. SVIN: 2 bot. suggor samt 1 gödr;ris. 

HÖNS: 30 st. l•åriga höns. 

MASKINER, ÅKDON OCH REDSKAP: I traktor Munktell 25 1937 års mo
dell nyrenoverad 1947 med järnhjul och transportband, I 2-skärlg traktorplog 
12' (över um Zephyr) ny 1946, I traktorharv 18-pinnars 2 del. 3-axlad, I Svensk
harv 15-pinnars, I el. motor 15 hkr (Siemens) med 15 m. kabel, I höinjektor på 
hjul (Thcrmamius) med 12 m. rör och 3 krökar, I mjölkningsmaskinsanläggning 
(Manus typ IV) med 2 maskiner, pump och el. motor, I fotogenmotor I ½-2½ 
hkr (Harvester) för utemjölkning, rörledningar för d :o, 1 självbindare Iforku• 
les 6' med kiinsamlnro och trnktordrng, 1 slåttermaskin i oljebad, 1 sånings• 
maskin 15·bill. Salix niistnu ny, 1 hiistrUfsa, 1 sliiprlifsa, 1 Cnmbrldgevält 35-
ring., skjutw och hiisthnckor, 1 frösåningsmnskin, årdcr, plogar, harvar, sladdar, 
höskrindor och snndklslor, I gummihjulsvagn m. 16" däck och plan nyinköpt år 
1946, 1 nrbetsvagn,_l lnstvagn pil fjiidrar, 1 fjiidcrrngn, vin!eriikdol) och kiil· 
kar, korgsliidc, 1 låglryckspnnna (VEÅ) 1-45, vedbommar och banknr, 1 parti 
traktorolja samt 2 fat briinnolja, 1 översilo 3 m., 1 vattentunna av plåt rym• 
mande 800 lit. mect kran, 1 fiiklippnillgsmasldn m. m. 

DIVERSE: Dccimnlvilg med vikter, kedjor och kättingar, k:rnkstör och !ngg
tra.d, säcknr, mjölkkiirl och transportflaskor, seldon för pm- och enhet, olje• 
pump, slipsten, mjölkkärrn på gummihjul, lnggki:\rl, div. handredskap och bod· 
inventarier m. m. 

I parti virke, I parti ulsädes potatis, I parti hö och halm, J par!i foderbe!or. 

Kataloger över besättningen erhå lles efter r ekvisition. 

Kaffeservering. 

Rim:forsa i februari 1948. 

AUKTIONSFIRMAN LUNDBERG, JOHANSSON & Co. 

Du bbelauhtion på Groveda. Den 6 
mars 1948 hölls stor auktion på Grov
eda, båda gårdarna höll auktion sam.
tidigt vilket var ovanligt. 

Det jag kornmer ihåg ji"ån den här 
dagen - jag var 10 år gammal - var 
en enorm mängd människor och all 
hela "Gula husets" bottenvåning gjor
des o·m till kaffeservering och all auh
tionsdagen avslutades rned middagför 
vissa inbjudna gäsle1; allt enligt ortens 
sed. 

Annonsen ur Östgöta Correspon
denten. 
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långa analys av Grovedas och fa milj en Pe t
te rssons eko nomi under 1940-tale t har. J ag 
har redan e tt par gånger påpeka t att siffer
m ate ria le t och d okum enta tione n i övrig t 
fylle r i stort se tt alla tä nkbara krav på full
ständighet, tillfö rlitlighet och exakthet. Går
dens och ägarens/ brukarens representativi
te t kan naturligtvis diskuteras. Men, som j ag 
också har påpekat, ä r avstegen från vad som 
känne tecknade andra medelstora gårdar i 
södra Sverige och andra bönder antagligen 
inte större än a tt represe n tativitetskrave t i 
rimlig grad är tillgodosett, a tt de t således 
kan vara rätt att säga att de t som känneteck
nade Grovedas ekonomi under 1940-talets 
första år, an tagligen gällde på fl e rtalet andra 
medelstora gårdar av Grovedas typ och läge. 
Hushållningssällskape ts typjo rdbruksmate
rial unde rstryker de n slutsatsen. 

Med det i minne t kan två iakttage lse r vara 
värda att göra: 

• Ersättningen för den egna arbetsinsat
sen var mycke t låg. Under 1940-talets fe m 
första år, de år Timar arrenderade gå rden , 
var den genomsnittliga kon tanta årsinkoms
ten från lantbruket 1 600 kr. Det betydde att 
dessa inkomster inte något år räckte för att 
täcka de allra nödvändigaste kos tnade rna 
fö r fa milj en . Ett anna t sätt att få pe rspektiv 
på inkomstnivån ä r att säga att 1 600 kr/ år 
var ungefär vad en dräng vid den tiden hade 
i å rslö n (om han sam tidigt hade fri bostad 
och mat). u var de t den full a ersättningen 
fö r Tima rs och Sagas arbe te på gårde n. 

Om allmängil tighe ten i denna iakttagel
se är acceptabel blir slu tsatsen att det under 
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1940-talets första år inte var möjlig t fö r en 
arre ndator a tt leva på en gård av Groveda 
1 :2s storlek och kvali tet. 

Låg totalavkastning 
* Avkastningen på en jordbruksfastighet var 
låg. Om avkastningen på Groveda 1:2 under 
perioden 1946- 4 7 grundas på en kontant 
genomsnittsinkomst på 2 000 kr (efter av
drag på 1 600 kr i e rsä ttning fö r ägarens 
egna arbe tsinsatser) m o tsvara r det en av
kastning på 4,5 % på gårdens marknadsvär
de ( 46 000 kr). För pe rioden 1948- 50 mo t
svarade arrende t, 3 400 kr, en avkas tning på 
ungefä r samm a nivå (på marknadsvärde t 
80 000 kr). 

O m allmängiltighe ten också i den iaktta
ge lsen är accep tabel, blir slu tsatsen a tt av
kastningen på enjo rdbruksfas tighe t i mit
ten av 1940-talet var något lägre än vad, med 
ett modernt uttryck, marknade n skulle ha 
krävt, kort sagt lägre än vad en investering i 
en annan tillgång med mo tsvarande ri sk
skulle ha fo rd rat. 

Till sist. Det viktigas te budskape t av de n 
här långa analysen fö r mig som dagens äga
re av Groveda är an tagligen den triviala in
sikten att fö r a tt öve rleva på sikt mås te e tt 
företag investera i fra mtiden , ofta dj ärvt och 
stort. De t gjo rdes på Groveda unde r 1940-
talet och gården har också överlevt unde r 
de snart 60 å r som gått sedan dess. Den ut
manande frågan till m ig som äga re ä r o m 
j ag har haft samma fö rmåga att fa tta fö ru tse
ende beslut. 
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KAPITEL 11 

Grovedas framtid som bondgård - finns 
den? 

Vi har i de första sex kapitlen beskrivit hur 
det under perioden från sent 1700-tal fram 
till första världskriget skapades väl fungeran
de marknader för jordbruket och dess pro
dukte r. Med det menar vi marknader där 
inga lagar eller andra regler i någon väsent
lig mån begränsade vad och hur mycket 
som skulle utbytas på marknaden , var det 
skulle ske och, viktigast av allt, till vilket pris. 
Köpare och säljare kunde göra upp om vill
koren utan att fråga någon annan om lov. 
Det är detsamma som att säga att det i Sve
rige i början av förra seklet fanns en i ordets 
sanna mening fri marknadsekonomi. Det 
har sagts att vare sig förr eller senare har vi 
haft så - från politisk inblandning - själv
ständiga marknader som då. 

Mera av myndighetsingrepp 
Det de två avslutande kapitlen - kapitlen om 
de båda världskrigen och åren däremellan 
sedda i Grovedaperspektivet - har beskrivit 
är hur denna fria marknadsekonomi nagga
des i kanten. En jordbrukspolitik som gick 
längre än till tullar hade blivit följden av det 
tidiga 1930-talets jordbrukskris. Prissättning
en av flertale t av jordbrukets produkter var 
efter 1935 inte längre fri. Staten i samarbe
te med branschens egna organisationer be
stämde i praktiken priserna i bondeledet. 
Och prisregleringen blev ännu mer konsek
vent och närgången under krigså ren på 
1940-talet. Då fi ck vi också vad gäller t ex 
betodlingen de första direkt inriktningspå-

verkande besluten. Bonden var inte längre 
helt obunden att själv bestämma vad han 
skulle få producera och hur mycket. En eko
nom skulle säga att när producenten utsätts 
för frihetsinskränkningar vad gäller inte 
bara pris och volym utan också i vissa fall 
inriktning,j a då har vi inte längre en effek
tiv marknadsekonomi. Jordbrukspolitiken 
under andra världskriget var så nära plan
hushållning som vi har kommit i Sverige. 

Ocksåjordmarknaden hade genom 1946 
års jordförvärvslag fått inskränkningar som 
inte tidigare fanns. Man skulle med viss rätt 
kunna hävda att det svenska jordbruket 
1950 hade "gått varvet runt". 1789, mitt i 
Samuel Rudins ägande av Groveda och vid 
själva startpunkten för den här historien , 
togs avgörande politiska beslut att avreglera 
jordmarknaden. Det var bl a då som det blev 
tillå tet för bönder att äga ett allmänt frälse
hemman. Man kan säga att efter 1789 och 
fram till mitten av 1940-talet fanns det, bort
sett från bördsrätten som hela tiden minska
de i betydelse, och forme llt avskaffades un
der 1860-tale t, egentligen inga väsentliga 
inskränkningar i vem som fick köpa jord. 
De t ändrades således genomjordförvärvs
lagen 1946. 

Till det kom under 1930- och 40-talen i 
tidens anda en mera allmän inblandning i 
regelsystemet för marknaderna. Det gällde 
på arbetsmarknaden där fack och arbets
givare skapade sina egna regelböcker och 
mer övergripande avtal, som Saltsjöbadsav-
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tale t 1938. O ch kreditmarkn ad e n va r i väx
ande g rad fö re mål fö r po litike rnas intresse . 
De t skulle så småningom resulte ra i en riks
bankss tyrning av båd e ränta oc h kredit
volym som skull e komma a tt bli kvar till mit
te n av 1980-tale t. De n enda av j o rdbruke ts 
ma rknade r där vi inte kan påstå a tt det efter 
1933 hade ske tt e n fr ihe tsinskränkning var 
in satsvarum arknad e n. De n var på de t h ela 
tage t lika fri som de n had e va rit 150 å r tidi
gare . 

Vi ve t a tt 1930-tale ts po litike r nä r d e fa t
tade besluten menade att den prisreglerande 
j o rdbrukspolitike n skulle va ra te mpo rä r. 296 

Att de n inte blev de t utan tvä rto m förstärk
tes unde r pe riode n fram till 1950 hade fl e ra 
skäl. 

De t i p raktike n viktigaste skäle t va r säker
ligen andra vä rldskrige t. De t ställde, na tur
ligt nog, sä rskilda krav på li vsmed elsförsö1j
ningen m e n också på resursfö rde lningen i 
samh älle t , krav som knappas t hade varit 
möjliga a tt uppfylla uta n m a rknad sregle r
ingar av olika slag. Den i allt väsentligt o reg
le rad e livsm ed elsma rkn ad e n unde r fö rsta 
världskrige t tjänade fö r 1940-tale ts politiker 
so m e tt avskräckande exempe l. Ett anna t 
skäl va r a tt inte heller and ra lände r avregle
rad e e fte r d e t a tt d e n akuta krise n unde r 
1930-tale t had e övervunnits. Sn ara re tvärt
om. J o rdbrukspo litik i olika fo rme r, i fö rsta 
hand tull a r, va r vid utgången av 1930-ta le t 
me r regel än undantag i sna rt sagt a lla län
d er so m producerad e för samma m arkna
d e r som d e t sve n ska j o rdbruke t. De t i sig 
blev e tt argument fö r me r po litik, i va1je fa ll 
e tt a rgument m ot avreglering. 

Tidsandan 
Ett tredj e skäl va r tidsandan . Det är lä tt att 
glömma bort a tt und er 1930- och 40-ta le n 
hade ma rknadsin te rventio n , och de t gällde 
inte a ll s ba ra på j o rdbruke ts o mråd e , e n 
politisk fö rankring och e tt brett fo lkligt stöd 
so m aldrig tidiga re (e ller se na re) unde r 
1900-tale t. De som ville gå lä ngst, po li tike r 
på vänste rkante n , hade visio ne r av en långt
gåe nd e a llm ä n planhush ållning, på indu
str ins om rådes k bransch politik, som i p rak
tike n om de förverk ligats skulle ha förött 
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marknadsekon omin . Men också de som var 
motståndare, b l a den s k PHM-rörelse n, var 
å ren närmast efter andra världskrige t be red
d a att poli tiskt acceptera e n väse ntligt mer 
rad ika l inbla nd ning i ma rknadsekon o min 
ä n d e n so m de fl es ta idag sa nn olikt skull e 
betrakta som accep tabel. 297 Det gällde in te 
minst på j o rdbruke ts område. 1947 års j ord
brukspoliti ska beslut ä r det ko nkreta exem
plet. I och m ed det ä r de t kanske möjligt a tt 
också lägga till e tt fj ärde skä l. De t byggdes 
efte r 1947 i Sverige upp e n storjo rdbruks
po litisk byråkrati, båd e centra lt och u te i 
läne n, som i sig blev e n slags bo rgen fö r a tt 
j o rdbrukspo litike n var dä r fö r a tt stann a. 

Dagens jordbrukspolitik inte nödvändig .. . 
Efte rso m vi nä r d e t hä r skri vs i bö 1ja n av 
2000-tale t ve t a tt en ma rknadsstö rande j o rd
brukspolitik ha r blivit e tt modus vivendi , e tt 
sä tt a tt leva, fö r bönderna inte bara i Sverige 
uta n i så go tt so m a lla OECD-länder (un
dantagen ä r egentligen bara Australie n och 
Nya Zee land ) , blir e n fråga ofrånko mlig. 
Kan de t vara så a tt den fri a ma rknadseko no
mi som vi had e uppnå tt i bö rj a n av fö rra 
sekle t inte lämpar sig fö r d e n primä ra j o rd
bruksp roduktio ne n ? De t ligge r nä ra till 
hands att dra den slutsatsen eftersom vi ock
så ve t a tt på m a rknad e fte r ma rknad - med 
e tt viktig t unda n tag, just j o rdbruke ts p ro
duktma rknade r - ha r de t unde r de senaste 
d ecennie rna, man kan säga frå n 1980 och 
framåt, avreglerats och därm ed skapats stö r
re frih e te r för produce n te rn a. Grovt se tt 
ka n man säga att i bö 1jan av 2000-talet är, 
å tminsto n e på d e n n a ti o ne lla nivån , alla 
produktmarknad er utom j o rdbruke ts fri a 
frå n po litisk inblandning i pris och volym. 
Denna avregle ringstrend ha r känn e teckn at 
alla OECD-länder. Ka n d e t va ra så a tt j ord
bruke t h ar p roduktio nsbe tingelser som är 
så särpräglad e a tt po litisk inblandning i vad 
som få r p rod uceras, hu r mycke t och till vil
ke t pris, ä r ofrånkomlig? 

J ag a nser in te det. Men det fa ller uta nfö r 
ram e n fö r de n här boken a tt nä rmare för
söka förk la ra varfö r ett mode rn tjordbruk 
sa nn olik t sk ull e kun na in te ba ra e ko n o
miskt överl eva, utan också leva väl, u tan pris-



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 201-211.

stöd, produktionsbegränsningar och andra 
politiska ingre pp på marknaderna av d e n 
typ som EUs jordbrukspolitik i bö1jan av 
2000-talet är ett exempel på. 

... men politik för jordbruket kan behövas 
Det är en h elt annan sak att vi säkert kom
me r att behålla e n jordbrukspolitik för att 
skydda miljön och djuren och för att betala 
för e n del kollektiva varor, t ex ett öppnare 
landskap, som jordbruket producerar. 

Det står nog också klart att den splittra
d e företagsstrukturen ti ll följd av låg skal
ekonomi i den basalajordbruksproduktion
en, kort sagt att jordbruk av allt att döma 
drivs mest effektivt i små familjeföretag (en 
fråga som jag strax skall återkomma ti ll ), 
leder till en marknadsimperfektion som 
m åste åtgärdas, i vissa fall genom politik. 
Eller uttryckt på annat sätt. Det komm e r 
sannolikt att krävas n ågon form av politisk 
ti llsyn över och kontroll av marknaden vad 
gäll er de prise r som förädlingsledet betalar 
ti ll bonden för att inte hans andel av för
ädlingsvärdet skall bli för låg sett i ett all
männyttoperspektiv. Alternativet till politik 
är e n vital och konkurrenskraftig produ
centkooperation av den typ som vi har i bl a 
Sverige. 

En gradvis utveckling av marknads
ekonomin 
Med det är uppsummeringe n av vad som 
har hänt med marknaderna och marknads
ekonomin under perioden 1786-1 950 full
ständigad. Bilden som tonar fram är tydlig. 
Det vi kan se är en gradvis utveckling av 
marknadsekonomin. Också de frihetsin
skränkningar som marknaderna utsatts för 
under l 900talet blir en del av det gradvisa 
framåtskridandet. Det vore fel att se det på 
något annat sätt. Vi måste i demokratins 
namn acceptera de ingrepp i marknaderna 
som medborgarna vid en viss tidpunkt, via 
politiken, anser bör göras. 1930-talets jord
brukspolitik blir med det synsättet en del av 
"framåtskridandet" oaktat att vi som ekono
mer tror oss veta att poli tiken i vissa av sin a 
delar går på tvärs mot vad som krävs av en 
väl fungerande marknadsekonomi. Det vi i 

vårt fördömande glömmer bort är att mark
naden trots allt bara är en del , låt vara viktig 
del , av samhället och samhällsekonom in. 

Det är två frågor som åte rstår. För det 
första att pröva om d en hypotes om mönst
ret i det svenska jordbrukets strukturutveck
ling som jag formulerade inledningsvis var 
sann. Och för det andra, naturligt nog, att 
diskutera om Groveda - som fortfarande 
idag mer än femtio år efter det att den här 
historie n slutar, är ett levande jordbruk -
har e n framtid som bondgå rd. Eller mera 
allmänt, om bondejordbruket har e n fram
tid också in på 2000-talet. 

Grovedas marknadsvärde 
1786-1950 
Utgångspunkten för diskussionen är värde
utvecklingsfiguren i inledningskapitlet, (Figur 
1, s 31). Figuren visar Grovedas försäljnings
värden och taxeringsvärden i fasta priser för 
perioden 1786-1 950. Mönstret som fram
träder i figuren är ett trappsteg där nivåhöj
ningen inu-äffar under en relativt kort period 
kring mitten av 1800-talet. 

Jag argumen terade för att en fastighets 
reala värdeutveckling över en så lång p eriod 
som 150 år berättar något både specifikt och 
allmänt. Värdet ett visst år, det kan vara när 
som helst under perioden, speglar givetvis 
gårdens, Grovedas i det här fa llet, förvänta
de avkastning och produktivitetsutveckling 
just vid bedömningstillfället. Men de ekono
miska förutsättningarna, exempe lvis pro
duktpriserna och arbetskraftens kostnader, 
är på det hela taget samma för alla bönder. 
Det som vid en viss tidpunkt gäller för en 
gård gäller inom relativt snäva ramar också 
för alla andra gårdar. 

Till det kommer en helt annan aspekt på 
allmängiltigheten. Värdet säger något om 
den framtidstro och risksyn som finns bland 
bönderna och hos aktörerna på jordmark
naden mera allmänt när priset sätts. Det blir 
så eftersom den riskbedömning som köpa
ren, medvetet eller omedvetet, alltid gör är 
en återspegling av allmängiltiga förhållan
den. Är det orostider eller dystra framtidsut
sikter för jordbruket lägger köparen på en 
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riskpremie på avkastningskravet och det pris 
han är beredd att be tala sjunker. Och om 
tiderna är bra och framtiden ijus , ja då sti
ger priserna efte rsom riskpremien sänks. 

Med utgångspunkt i antagandet om Grov
edas värdeutvecklings allmängi ltighet for
mulerades hypotesen att den trappstegsfor
made värdeutvecklin gskurvan antydde att 
det svenska bondejordbruke t i mitten av 
1800-talet bröt det avkastnings- och produk
tivitetsmässiga stillastående t under 1800-
talets första decennier. Med andra ord, det 
skulle ha hänt något kvalitativt nytt med det 
svenskajordbruke ts avkastning och riskut
sikter unde r några dece nni e r kring 1850. 
Det understryks av att värde t på Groveda 
efter denna övergångsperiod la sig, bildligt 
talat, på e tt högre trappsteg. Den nivån kom 
därefter att behållas under hela undersök
ningsperioden, dvs fram till 1950. 

Kan hypotesen om det svenskajordbru
kets trede lade utvecklingsmönster under 
den period som d en här boken behandlar 
sägas vara verifierad? Och framför allt, finns 
det grund för att hävda att det under en 
kort period i mitten av 1800-talet faktiskt 
in träffade djupgående positiva förändring
ar när det gäll er förväntningarna på det 
svenskajordbruket, förändringar av en dig
nitet som varken tidigare eller senare under 
undersökningsperioden har inträffat? 

Ja, jag anser d et. Lå t oss ta va1je period 
för sig. 

Stillastående gårdspriser 
Under de första decennierna av 1800-talet 
fanns det knappast grund för en mer allmän 
uppgång av de reala gårdspriserna. För det 
sku lle ha krävts inte bara förväntningar om 
högre avkastning utan också en allmän fram
tidstro vad gäller jordbruket. Det är svårt att 
finna underlag för vare sig de t ena e lle r det 
andra. 

Bortsett från de turbulenta tide rna under 
Napoleonkrigens sista år och just efter krigs
slutet låg priserna på spannmål och andra 
jordbruksprodukte r realt sett stilla fram till 
mitten av 1800-talet.298 Visserligen fanns det 
perioder med prisökningar men också, som 
under det tidiga 1820-tale t, vissa år med 
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dramatiska prissänkningar på framförallt 
spannmål. Vi vet att under 1820-talet hade 
många storjordbruk ekonomiska bekym
mer, och i synnerhet d e bönder som hade 
inves terat tungt under de inflatoriska hög
konjunkturåren på 1810-talet. Till det kom 
då och då missväxtår som drabbade bönder
na ekonomiskt och den snabbt växande be
fo lkningen i torp och backstugor med svält 
och undernäring. De t skapade osäkerhet. 
Det gjorde också "den d elikata balansen" 
som under de här årtiondena på många håll 
var satt ur spel. Det fanns he lt enkelt in te 
foder för att den genom nyodling ständigt 
växande åkerarealen skulle få tillräckligt 
med gödsel. Antale t djur i jordbruket, båd e 
absolut och pe r capita, minskade fortfaran
de under 1800-tale ts första årtionden . Det 
ligger i sakens natur att sådant inte kunde 
läggas till grund för stor och uthållig opti
mism i det svenska jordbruket. 

De t finns emellertid en motbild. Det här 
var å rtionden då de t svenskajordbruket in
vesterade i nyodling och laga skiften. Det 
mås te rimligen tolkas som e tt uttryck för 
framtidstro. Samtidigt fanns en osäkerhet. 
Ännu had e man inte fullt ut kunnat dra 
nytta av de n ökade avkas tning som dessa 
investeringar så småningom skul le komma 
att ge. Produktivitete n utvecklades fortfa
rande långsamt, möjligen kan man inte tala 
om en mätbar real produktivite tshöjning i 
jordbruket förrän efter 1830. 

Konsekvensen av en , som bäst, blandad 
avkastningsbild och en splittrad framtidstro 
blev att de reala priserna på jordbruksfastig
h eter antingen inte steg all s eller till och 
med sjönk (vilke t sänkningen av taxe rings
värdena i vissa socknar under 1820-talet 
antyder). Det var först efte r 1830 som en viss 
ijusning på marknaden förjordbruksfastig
he ter kunde skönjas. 

Övergångsperioden 
Det är antagligen svårt, kanske inte ens 
meningsfullt, att precisera när övergångs
perioden bö1jade och slutade. Men elen ryms 
inom inte rvalle t 1830- 80. De t vi kan säga 
med säkerhet är a tt gårdspriserna steg som 
mest under en dryg tioårsperiod från mitten 
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av 1840-talet till sent 1850-tal. Det var under 
dessa år som priset på svenska bondgårdar 
lyftes upp till en högre nivå. En av Groveda
gårdarna betalades som vi vet med 5 000 
Rdr Banco 1846, tolv år senare med 15 000 
Rdr Banco. Det var en ökning med 200%, 
en tredubbling av priset, låt vara i löpande 
priser. När G O Dahlstedt köpte Groveda
gårdarna 1857 stod gårdspriserna av allt att 
döma som högst. Det som gällde för Grov
eda kan vi på goda grunder säga också var 
kännetecknande för den svenska gårdsmark
naden mera allmänt. 

Det vi vet är att prisutvecklingen dämpa
des efter 1860. Under andra halvan av 1860-
talet hemsöktes jordbruket av tre svåra år i 
följd och priserna pressades. Den översyn av 
1862 års taxeringsvärden som gjordes 1867 
innebar på många håll en lägre prisnivå än 
fem år tidigare.299 Under 1870-talet skedde 
en återhämtning men den togs tillbaka av 
1880-talets jordbrukskris. Sammantaget öka
de priserna för jordbruksfastigheter så som 
de återspeglas i taxeringsvärdena knappast 
alls under perioden 1860-90. 

Det vi känner till om Grovedas värdeut
veckling efter 1860 stämmer med denna all
männa bild.Johan Nils Pettersson betalade 
1889 13 500 kr för den ena av Groveda
gårdarna. Priset som svärfadern Per Adolf 
Stefansson hade betalat nästan 30 år tidiga
re, 1862, var 12 000 kr. 

En positiv förväntningschock 
Det går att trovärdigt förklara den dramatis
ka prisökningen på gårdar under 1840- och 
1850-talen. Förenklat sagt handlade det om 
en bland bönderna brett förankrad överty
gelse om att på lite sikt höll stora produktivi
tetsvinster och nya, köpstarka marknader 
för jordbrukets produkter på att utvecklas. 
Till det kunde läggas handfasta kortsiktiga 
framgångar för jordbruket. Det ledde, allt 
annat lika, till att priserna på jordbruksfast
igheter, steg mycket kraftigt. 

Om det kortsiktiga behöver vi inte orda så 
mycket. Det manifesterades av allt från den 
under 1850-talet snabbt stigande havreex
porten till London till kraftigt höjda råg
och vetepriser till följd av Krimkrigets av-

spärrningar. Det fanns att döma av lands
hövdingeberättelser och annat ett stort in
slag av eufori med i bilden under de år som 
priserna steg som snabbast. Ett uttryck för 
det var att det, särskilt under 1850-talet, gjor
des alltfler gårdsaffärer till allt högre priser. 
Samtidigt väger häftiga prisuppgångar lätt 
j ämfört med uthålliga produktivitetsvinster 
och volymökningar. Eller sagt på annat sätt, 
det kan inte vara mer eller mindre tillfälliga 
prisökningar på råg eller smör eller någon 
annan jordbruksvara som grundlägger en 
bestående real nivåhöjning av gårdspriserna. 
Det måste ha sin grund i djupgående positi
va förändringar i produktivitets- och avkast
ningsförhållandena. Det var också det som 
grundlades under övergångsperioden. 

Det var flera faktorer som samverkade. Vi 
vet att när övergångsperioden var till ända 
var det gamla odlingssystemet mer eller 
mindre helt borta. Till och med tvåsädet i 
östra Sveriges slättbygder, en av de sista bas
tionerna för den gamla ordningen, hade då 
ersatts med växelbruk. Med det följde nya, 
effektivare maskiner och redskap liksom 
givetvis en allmänt höjd produktivitet i ter
mer av arealavkastn ing. Med växelbruket 
följde också en möjlighet till ökad an imalie
produktion. Man kunde odla vall på åker
marken och på så sätt få fram det foder som 
krävdes för ökad djurhållning. Och just ökad 
djurhållning för produktion av mjölk- och 
köttprodukter för den växande marknaden 
i städerna var den viktigaste av de nya möj
ligheter som tonade fram. Det gällde inte 
minst för bondejordbruket som ansågs , san
nolikt med rätta, mer lämpat för djurhåll
ning än sto1jordbruket. Det förstärktes av 
att priserna på animalieprodukter utveckla
des betydligt bättre än priserna på spann
mål och andra vegetabi lier. 

Det är lätt att föreställa sig att i denna tid 
av nya möjligheter i sikte, dessutom med 
kortsiktigt exceptionellt goda ekonomiska 
utsikter för jordbruket, flyger framtidstron 
i höjden. Allt manifesteras i stigande priser 
på gårdar. Det som således skiljer ut läget i 
mitten av 1800-talet från andra överhett
ningsperioder är att det bortom den kortsik
tiga prisdramatiken fanns en gedigen grund 
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fö r långs ikti ga produktivitets- och avkast
ningshöjningar för det sve nskajordbruket. 
En positiv fö rväntningschock träffade j o rd
bruke t under d en hä r period en. Dessa nya 
möjligheter kunde inte några lågkonjunktu
rer eller missväxtå r efte r 1860 d ö ij a. Det 
insåg marknaden och priset för gårdar hade 
därmed place rat sig på en högre nivå. 

Vissa problem 
En sak måste tilläggas. De t va r inte a lltige
nom en rätlinjig, oproblematisk utveckling 
som känne tecknade j o rdbruke t unde r d e 
hä r å rti o nde na i mitte n av 18OO-tale t. Den 
snabbt växande efterfrågan på spa nnmål, 
och då särskilt havre, stimulerade av allt a tt 
d öma många svenska sto 1jordbruka re och 
bönder att ensidig t satsa på spannmålsod
ling. Men det innebar i dessa tide r av gödse l
brist i praktiken rovdrift, det gällde för mod
ligen i första hand på nyodlingsmarken. 300 

Mot slutet av 186O-talet i samband med miss
växterna blev de t he lt uppenbart i vida kre t
sar a tt en stor de l av den svenskajorden var 
utsugen . "De n övergång till växelbruk och 
ö kad anima lieprodukti o n som påbörj ades 
under 187O-ta let . .. var lågräntabe l i j äm
före lse med d e gyllene å re n på 1840- och 
185O-tale t. Man tvingades nämligen ... läka 
de sår som den ensidiga spannmålsodlingen 
rivit upp", som en historike r uttrycke r sa
ken .301 De t här var fö rhållanden som sanno
likt inte minst gällde i Östergötland med sitt 
slättjordbruk, re lativt se tt stora gå rdar och 
närhe ten till goda utskeppningsmöjlighete r 
som Göta kana l. De t vi i va1je fall vet är att 
det i Öste rgötland i mitte n av 18OO-ta le t 
fanns en stor oro för "d e n d e likata balan
sen"_302 

Perioden efter 1880 
Att gårdspriserna vad gälle r peiioden efter 1880 
realt sett varit me r e ller mindre ko nstanta 
unde r he la undersöknin gspe riode n fram 
ti ll 195O kan i teorin bara ha två förk la ring
ar. Antingen har, allt anna t lika,jordbruke ts 
inkomster i fasta priser legat stilla. Eller ock
så har d en värdehöjande effekten av stigan
d e reala inko mste r dämpa ts ge no m att av
kastningskrave t har höjts lagom mycket för 
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att några p rishöjn in gar in te skall ha kunnat 
registreras på den svenska gårdsmarknaden . 
Att avkastnin gskravet har höjts kan också 
uttryckas som att ri skerna har höjts eller att 
bönderna ha r mist en de l av sin tro på fram
tiden. Är det en plausibel förk la ring? 

På d en första punkten ve t vi inte så myck
e t. Det finns inte statistiskt unde rlag för a tt 
med säkerhet uttala sig om det svenska j o rd
brukets reala inkomstutveckling över den 
hä r perioden. Det vi vet är a tt produktio ns
volymen ökade. Mell an 1890 och 1930 steg 
produktione n in om jordbruket med 1-
1,5 % å rligen räkna t i fasta priser för att re
alt m inska något mellan 1930 och 1950.303 

Vi vet också att föräd lingsvä rdet per anställd 
i j o rdbruke t ö kad e. De n årliga p roduktivi
tetsökn inge n 1880-1950 var ca 1,5% . Ökar 
produktionen och produktiviteten i fasta 
priser bör sekto rns inkomstutveckling vara 
positiv förutsatt att a rbe tskostnaderna inte 
skenat i väg. Det finns d e t ingen anledning 
att tro a tt jordbrukets arbetskostnader gjor
d e . Snarare tvä rtom. Arbets lö ne rn a in o m 
jordbruke t ökade under den här pe rioden 
mindre än inom andra sektorer, i synnerhet 
j ämfört med industrisektorn . Slutsatsen blir 
att jordbrukets reala inkomste r under pe ri
oden 1880-1 950 ökade, sannolikt med mel
lan 1 och 2 p rocent per år. 

Det borde således, allt annat lika, ge ut
slag i höjda gårdsprise r. Med andra ord, 
värdeutvecklingskurvan för Groveda efter ni
våhöjningen i slute t av 18OO-tale t borde luta 
uppåt. 

lvlera riskfyllt au investera i jord 
Att vi inte kan se någo n sådan höjning av 
Grovedas värde mås te då enligt den modell 
vi använde r oss av ha något att gö ra med att 
avkastningskravet ha r höjts. Mycket ta lar för 
a tt så har det ock å varit. Marknadens av
kastningskrav för investe ringar i j o rdbruks
fastighe te r har av allt att döma blivit högre 
under perioden 1890-1 950. De t ä r i prakti
ken detsamma som a tt säga att risk premien 
fö r att inves tera i jord har höj ts. Det kan vi 
an ta har skett - av åtminsto ne tre skäl. 

Fö r det första sä nktes under d e hä r de
ce nnie rna den relativa avkastn in gsnivån i 
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jordbruket. Eller uttryckt på annat sätt. In
dustrikapitalet visade från 1920-talets bö1jan 
och fram å t e n väsentligt högre avkastning 
än jordbrukskapi tale t. De t fanns m ed andra 
o rd bättre placeringar än ijordbruksfastig
h ete r. Konsekve nsen blev att placerarna la 
på en risk premi e för att vi lj a investera i jord 
och avkastningskravet höjdes i motsvarande 
mån . 

För d e t andra fi ck marknad e n steg för 
steg, och i synnerhet efter jordbrukskrisen i 
bö 1jan av 1930-talet, upp ögonen för att 
jordbruke t kunde komma att få avsättnings
problem. Framförallt blev det alltme ra klart 
a tt jordbruket, och d å talar vi inte enbart 
om det svenska jordbruket, riskerade att 
hamna i en permanent överkapacitetssitua
tion med i sin tur pressade prise r. En stän
digt p ågåe nde produktivite tsstegring som, 
allt annat lika, ledde till ökat utbud av jord
bruksprodukte r matchades inte av en ökad 
efte rfrågan.Jordbruksprodukter tillhör inte 
d e t som människor köper särskilt mycket 
mera av om inkomsterna ökar, och i synner
het inte om m an lämnat överlevnadsnivå n 
och det hade västländerna gjort n ågra d e
cennier in på 1900-talet. Det som kan skapa 
ökad efterfrågan p å livsmedel är befolk
ningsökningar m e n sådana sker långsamt, 
klart långsammare än produktionstillväx
ten . Allt led er till prispress. På det hela taget 
kan man säga att dessa samband stod alltme
ra klara för marknaden (och ett antal eko
nomer) mot slu tet av pe riode n . Det höjde 
avkastningskravet. 

För det tredje var jordbrukets utveckling 
under d essa årtionden, i syn nerhet efter 
1914, kantad med politiska inblandningar. 
Man behöver bara påminna om fö rsta världs
kriget och dess pendang, depressionsåren i 
bö1jan av 1920-talet, jordbrukskrisen i bör
jan av 1930-talet och andra världskriget för 
att fö rstå att jordbruket var utsatt för en stän
dig dusch av den osäkerhet som följer med 
ökad po li tisk inblandning. Marknaden har 
ganska säkert reagerat på den ökade poli tis
ka interventionen genom att h öj a riskpre
mien för investeringar i jord och jordbruk. 

Detta är teo rins förklaring till varför vi 
inte fick någon real höjning av gårdspriser-

na. Sett i bondens perspektiv kan vi uttrycka 
samma sak betydligt m er ha ndfast. Om han 
kan iaktta att småföretagare i andra bran
scher, och inte minst inom hantve rk och 
industri , uppenbarligen tj änar mer pengar 
än han själv gör som bonde eller kan betala 
högre löner för sin arbetskraft än vad j o rd
bruke t kan bära, j a då påve rkas h a n nega
tivt. Det ska par pessimism. H an vågar kan
ske inte köpa en gård eller köp a till m ark. 
Risken är för stor. Eller också köper han me n 
till lägre pris än vad han skulle h a be talt om 
framtide n såg ljusare ut. 

Och även om bonden naturligtvis tycke r 
att politik som innebär ökade, elle r å tmins
tone stabilare, spannmåls- eller ntjölkprise r 
är bra, är h a n medve te n om att d et m ed 
politisk inblandning också fö lj er politiska 
risker. Politikerna kan fatta beslut som på ett 
oväntat sätt sänker d e inkomste r som han 
räknat m ed. Medvete t elle r omedvetet kal
kylerar den bonde som skall köpa e n gård 
med den risken. Avkastningskravet på jord
marknaden höjs och gårdspriserna pressas 
nedåt. 

Övergångsperioden 1830-80 - det 
svenska bondejordbrukets guldålder 
Det finns, för att sammanfatta, enligt min 
mening grund för att säga att periode n 
1830-80 är d e t svenska bondejordbruke ts 
verkliga ekonomiska guldålder, i varje fa ll 
om p erspektivet som här begränsas till peri
oden 1786-1950. De t finns två välgrundade 
skäl för det påståendet. Det första handlar 
om vad som faktiskt inträffad e, det andra 
om positiva förvä n tn in gar. Det var under 
perioden 1830-60 som det svenska j ordbru
ket, och inte minst bondejordbruket, kunde 
bygga upp e n ekonomisk bas som sträckte 
sig längre än till överlevnad under svåra år. 
Hur det gick ti ll har jag beskrivit i tidigare 
kapitel. Det var som Sture Martinius har vi
sat en e norm förmögenhetsuppbyggnad i 
bondeledet som skedd e m ellan 1830 och 
1860. De n möjliggjorde inte bara investe
ringar i framtiden och i ökad materiell stan
dard, den skapade också ökad sj älvm ed
vetenh et.30<! De n var ganska säkert den vikti
gaste grunden för böndernas ökade poli tis-
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ka betydelse efter 1850. De svenska bönder
na hade under lång tid haft en stark ekono
misk och politisk position i jämförelse med 
bönderna i andra europeiska länder. 305 Nu 
förstärktes den ytterligare. 

Det andra har vi just beskrivit. Det var de 
nya ekonomiska möjligheter som öppnade sig 
för bondejordbruket och jordbruket mera 
allmänt och som gårdsmarknaden förutsåg. 
Sammantaget ledde dessa två omständighe
ter till att gårdspriserna i Sverige under en 
relativt kort period i mitten av 1800-talet la 
sig, realt sett, på en högre nivå. 

Utvecklingen efter 1950 
En fråga ligger nära till hands. Skulle man 
med hjälp av värdeutvecklingsmodellen ock
så kunna säga något om det svenska j ord
brukets utveckling efter 1950? Jag anser inte 
det av några skäl. 

Jordbruket har under perioden efter 
1950 diversifierats på ett delvis nytt sätt. Den 
gamla ordningen där man på snart sagt alla 
gårdar odlade spannmål och hade djurhåll
ning- till och med slättgårdarna hade mjölk
kor till långt in på 1950-talet - är borta. 
Under 1900-talets senare del har graden av 
specialisering ökat. Den praktiska konse
kvensen av detta har blivit att också gårds
marknaden har diversifierats. Marknaden 
för spannmålsgårdar på södra Götalands 
slättbyggd ser idag helt annorlunda ut än 
marknaden för mjölkgårdar på småländska 
höglandet osv. Marknaden har också blivit 
mindre i meningen att allt färre gårdsaffä
rer görs . Det har ökat sannolikheten för fel
prissättning. Till det kommer att priset på 
vissa gårdar har höj ts genom att icke-bönder 
förvärvar gårdar för att det för dem skapar 
värd en som inte har något med jordbrukets 
avkastning att göra. 

Den politiska inblandningen i markna
derna har blivit större. Det bö1jade redan 
under 1930-talet, fortsatte under andra 
världskriget och har, som jag just har varit 
inne på, stadfästs med efterkrigstidens jord
brukspolitik. J ordförvärvslagen kom exem
pelvis att påverka marknaden under ett an
tal decennier, det bör ha pressat prisnivån 
neråt. Å andra sidan har jordbrukspolitik-
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ens subventioner med all säkerhet kapita
liserats och därmed, allt an nat lika, givit 
högre gårdspriser än vad vi skulle ha h aft 
utan subventioner. 

Så över till den kvarstående frågan - om 
bondejordbruket har en framtid. 

Överlevnadsförmåga 
Det finns ett inslag i Grovedas historia som 
kan förvåna . Hur kan det komma sig att en 
och samma bondgård kunde vara en effek
tiv produktionsenhet både 1786 och 1950? 
För så var det av all t att döma. En familj 
kunde leva på vad Groveda gav i överskott 
både när historien börjar och när den slutar. 
Visst, det går att hävda att 1786 var Groveda 
arealmässigt så stor att den 1804 kunde de
las i två delar och försörja två familj er med
an de två Grovedagårdarna vid periodens 
slut, under 1940-talet, hade reducerats till 
svenska genomsnittsgårdar som behövde 
slås samman för att kunna bli en för framti
den bärkraftig enhet. Men faktum kvarstår 
att 1786 och 1950 är det en och samma gård 
vi talar om och den hade,just vid dessa två 
tidpunkter, en brukare. 

Denna enkla iakttagelse rymmer en prin
cipiellt intressant frågeställning - frågan om 
bondejordbrukets konkurrenskraft. 

Bönder - en andra klassens företagare 
Under lång tid hävdade i praktiken så gott 
som alla ekonomer, både socialister som 
Marx och liberala ekonomhistoriker som Eli 
F Heckscher för att ta två välkända exempel, 
att det mest var en tidsfråga innan bonde
jordbruket hade försvunnit eller i varje fall 
minskat i betydelse ti ll förmån för st01jord
bruket. Bondejordbruket mästrades,ja man 
kan säga föraktades, både av socialister och 
klassiskt skolade ekonomer. Marx, och 
många andra socialister som skrev om eko
nomi och samhälle under senare delen av 
1800-talet, menade att bonden var en andra 
klassens företagare som skulle komma att 
slås ut i takt med att det kapitalistiska stor
jordbruket utvecklades. 306 Bonden hade 
egentligen bara två strategier att fö lj a . An
tingen proletariseras, all tså i praktiken sluta 
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som bonde och bli lönearbetare. Eller läm
na bondenivån och bli storjordbrukare som 
med anställda producerade för marknaden. 
(Att bonden skulle välja den senare strate
gin ansåg Marx som minst sagt osannolikt. 
Bondens letargiska sätt att se på sin verksam
het stämde inte med den expansiva syn som 
krävdes av den som ville bli storjordbruk
are.) 

Heckscher, som skrev sina viktigaste verk 
under första hälften av 1900-talet, var visser
ligen inte lika drastisk i omdömet men me
nade att bondejordbruket var en mindre 
effektiv produktionsordning jämfört med 
ett mer kapitalistiskt organiserat jordbruk. 
Han ansåg med beklagande att det i Sverige 
hade funnits institutionella hinder, inte minst 
en missriktad jordbrukspolitik under 1700-
talet, för att det effektivare storjordbruket 
skulle ha kunnat utvecklas. England med sin 
storjordbruksinriktning var hans förebild. 

Marx och andras felbedömning 
Jag skall avslutningsvis diskutera hur denna 
fundamentala felbedömning av bondejord
brukets konkurrensförmåga kunde vara möj
lig. Den diskussionen tillhör avrundningen 
av den här historien helt enkelt eftersom 
den antyder något om vad som kommer se
dan , efter 1950. Det är exempelvis genom 
den analysen vi bättre kan förstå varför bon
de-:iordbruket fortfarande i början av 2000-
talet, världen över är den dominerande och 
därmed den mest effektiva produktionsfor
men. Det är tankeväckande att världens idag, 
år 2002, mest effektiva företagsstruktur för 
mjölkproduktion, det helt avreglerade ny
zeeländska jordbruket, är dominerat av 
bonde- och familjejordbruk. 

Den felbedömning som Marx och andra 
gjorde har på ett sätt en enkel förklaring. Så 
gott som alla ekonomer och andra iakttaga
re trodde under lång tid, man kan säga fram 
till mitten av 1900-talet, att jordbrukspro
duktion skedde på samma villkor som vilken 
annan produktion som helst. Eller uttryckt 
mera precist. Det ansågs inte vara någon 
större skillnad mellan de ekonomiska och 
organisatoriska förhållanden som styrde 
industriell produktion och primärjordbruks-

produktion, i va1je fall inte om den skulle 
ske på mest effektiva sätt och för avsättning 
på marknaden. 

Det visade sig vara fel.Jordbruket hade -
och har - särdrag som kullkastade denna 
grundläggande premiss. 

Jordbrukets genuina särdrag 
Det finns i den primärajordbruksproduk
tionen åtminstone sex genuina särdrag om 
jämförelsen görs med industriproduktion.307 

(1) Jordbruksföretaget har högrerisk i verk
samheten. Med risk menas då oplanerade 
eller oväntade fluktuationer i intjäningsför
mågan med orsaker som inte kan påverkas 
av den enskilde bonden. Ett exempel kan 
vara de effekter på avkastningen som dra
matiska väder- och klimatomslag kan få. 
Men också översvämningar, torrår, stora in
sektsangrepp, vissa sjukdomar hos djuren 
etc. Mul- och klövsjukan i det europeiska 
jordbruket i början av 2000-talet är ett tyd
ligt exempel på vad hög relativrisk betyder 
konkret. 

Till det kommer den politiska risken. Det 
är risken att politikerna oväntat beslutar om 
väsentliga förändringar i stödsystemen och 
regelverket för jordbruket och därmed på
verkar avkastningens fluktuationer. Det lig
ger i sakens natur att så länge det finns en 
jordbrukspolitik som går längre än motsva
rande "industripolitik" ( och så h ar det de 
facto varit efter 1930-talet i alla OECD-län
der), så utsätts ocksåjordbruksföretaget för 
en, relativt industrin, högre politisk risk i 
verksamheten. 

(2) Jordbruksföretaget har, i motsats till 
industriföretaget, en låg relativ skalekonomi i 
produktionen. I mindre grad än inom indu
strin gällar att kostnaden för att producera 
en enhet sjunker ju fler enheter som pro
duceras. Eller uttryckt i mera konkreta ter
mer, ju större företaget är, desto billigare 
kan det producera. 

En förklaring till jordbrukets låga relativa 
skalekonomi kan vara att jordbruk är en 
näring där transporter och förflyttningar av 
maskiner och djur, både av praktiska, eko
nomiska och biologiska skäl, sätter gränser 
för storleken. Enligt en studie från början av 
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1990-tale t låg i Skå ne de n övre gränsen fö r 
en brukningsenhet vid ca 1 000 ha åkermark. 
Om a reale n blev stö rre uppstod probl e m 
med avstånde n mellan brukningscentra och 
marke r, samtidigt som de t blev svårt a tt kla
ra sig med en maskinpark.308 

En anna n fö rklaring h änger m ed all sä
ke rhe t samma n m ed den högre fl exibilitet 
vad gäll e r t ex arbe tstid , a rbe tsfokuserin g, 
arbe tsorganisation etc som det lilla fö retaget 
utan an ställda alltid kan h a. Ell er o mvänt, 
tillgången till a rbe tskraft nä r man beh över 
d e n har visat sig va ra en kos tsam Akilleshäl 
för sto ijordbruket. 309 En tredj e fö rkla ring, 
i va1j e fa ll tillämplig på e tt inte nsivtj o rd
bruk som de t europeiska, kan ligga i a tt de n 
ve rklig t höga avkas tninge n m ätt i t ex pro
duktio n p e r ko e ll er areal, fo rdrar en nä r
mast pe rsonlig re la tio n till djure n och j o r
den. Den är antagligen möjlig att skapa bara 
om det ä r egna djur och egen m ark bonden 
sköter. 

(3) J o rdbruksföretaget är ett "utvinnande" 
f öretag, dvs ma rke n i sig producerar, direkt 
ell e r indire kt, en be tyd ande d e l av avkas t
ningen. 

( 4) J o rdbruksföretage t har ett naturligt in
slag av rytm i driften. De säsongsmässiga va ri
a tionerna i odl ingen - som vårbruk, sådd , 
skörd e tc för e n spannmålsodla re - ä r e tt 
exempel liksom d en dags-, å rs- e lle r fl erå rs
rytm som finns i djurhållnin gen. En konse
kve ns ka n bli fl askh a lsa r i p roduktio n e n. 
De t är väl kä n t a tt under 1800-talet känne
tecknades trakter med ett ensidigt j o rdbruk , 
typ spannm ålsodlin g i slättbygd en, av ar
betskraftbri st unde r skördetid . Det i sin tu r 
satte upp g rän ser fö r h u r stor produk tio n 
som var före tagsekon omiskt fö rsvarba r.310 

(5) J o rd b ruksfö retaget har en sekventiell 
jJroduktio11. Man plöj er fö r att seda n så fö r att 
sedan skörd a . Man föde r u p p ka lvar som 
blir kvigor som bli r ko r. Produ kti onsproces
sen fö ij er e n av nature n give n ord ning som 
inte går a tt ändra på. 

(6) J o rdbruksfö re tagets basala produk
tionsfakto r, jorden, är deji11itio11smässigt icke
flyttbar. De t är visserligen e n trivial iakttagelse 
me n e fte rsom de n praktiska ko nsekvensen 
bli r att bo nden mås te komma till jord e n , 
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inte tvärtom, blir det särskilt viktigt a tt mark
nade n för j o rd fungerar smidigt och att pris
sättningen på j o rd inte påve rkas av fö rhåll
a nde n som inte ha r med j o rdbruke ts fö r
väntad e avkastning att göra. 

Storjordbruket mindre eff ektiv t 
Det ä r i d essa särdrag som vi kan finna fö r
kl arin ge n till a tt va rfö r bondej o rdbruket 
som produktio nsform va r e kono miskt ko n
kurre nskraftigt visavi sto1jo rdbruke t både i 
bö 1ja n och slute t av unde rsökningspe rio
d en , både 1786 och 1950. Det finns i litte ra
ture n försök till förkl a ringar till varför inte 
ad eln under 1700-tale t, och i e tt senare ske
de unde r 1800-tale t priva ta kapitaliste r e ller 
fö re tagsamma storbö nde r, på bred fro n t 
lyckad es a tt "ta öve r" d e t förme nt mindre 
effe ktiva bondej o rdbruke t och strukture ra 
om d e t till e tt ka pitalistiskt sto 1j o rdbruk. 
De t talas om att socialt betingad lyxkonsum
tion trängde ut n ödvä ndiga investe ringa r i 
ytte rliga re j o rdköp och nya produktio ns
m e tod e r. De t ta las om a tt böndernas a ll t 
starka re politiska ställning under 1800-talet 
i sig blev e tt hinde r för e n omfattande om
strukture ring av jordbruke t till e n kapitali s
ti sk produktionsordning. 

Det ka n ligga n ågot i d e t me n d e t blir 
inga öve rtygande förkl aringar av de t e nkla 
skäle t att d e bo rtse r frå n de e ko n o miska 
funda me nta som fö lj e r av j o rdbruke ts sä r
drag. En mix av hög rela tiv risk och låg rela
tiv skale kon omi , k ryddad med j o rdbruks
produktionens andra ka ra ktä ristika, gjo rde 
h e lt enke lt sto rjord bruke t till e n mind re 
effekti v p roduktio nsfo rm . Det lö nad e sig 
inte att vara sto r i m eningen äga e ller bruka 
sto ra a realer och h a många a nstä llda. Det 
tycks dessutom som om detta re lativa ko n
kurrensha nd ika pp fö rstä rk tes m ed tiden. 
Folke Dovring har i en storj ämfö rand e stu
di e visat hu r det europeiska sto1jordbruke t 
u nde r 1900-talets fö rsta d ecennie r h ar för
lo ra t i betyd e lse visavi bo nde- och fa miij e
j o rdbruket. Ett uttryck fö r det är att andelen 
Ia n ta rbe tare av j o rdbru kets samlad e a rbets
kraft ha r minskat i fl ertalet eu ro pe iska län
d er. 311 Och de t tycks, a p ro på d et bo nde
do min erade, he lt avreglerade nyzeeländska 
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jordbruket, som om utvecklingen har fort
gått också under senare delen av 1900-talet. 

Bondejordbruket som en del av det "mo
derna" 
Det man också med det här perspektivet 
inser är att det blir fel, i varje fall tveksamt, 
att betrakta den s k fria bondeekonomins 
tid ,3 12 alltså den period av historien från 
mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet 
då bondejordbruket dominerade samhället 
både vad gäller produktion, inkomster och 
sysselsättning, som en övergångsfas mellan 
det gamla feodala produktionssystemet och 
det moderna industrisamhället. Det blir 
med det vi vet om jordbrukets särdrag myck
et mer övertygande att se på samhällets ut
veckling under perioden 1750- 1850 som en 
gradvis anpassning till marknadsekonomins 
och den moderna kapitalismens krav. 

Vi har med utgångspunkt i Grovedas his
toria kunnat visa hur steg för steg förutsätt
ningarna för fungerande marknader för 
jord, kredit, arbetskraft, produkter och in
satsvaror utvecklades just under den här 
perioden. Och vi har konstaterat, för att upp
repa, att när 1900-talet gick in fanns alla 
dessa förutsättningar på plats. Det svenska 
jordbruket var vid sekelskiftet 1900 en inte
grerad del av en genuint fri marknadseko
nomi. Att det parallellt under senare delen 
av 1800-talet hade utvecklats en raskt expan
derande industrisektor och att samhället i 
stort höll på att i snabb takt, inte minst ge
nom urbaniseringen, lämna det gamla agrar
dominerade samhället ändrar inte på in
trycket att vi talar om en gradvis utveckling 
från det gamla feodalsamhället till ett mo
dernt, industridominerat samhälle. En del i 
det moderna samhället var bondejordbru-

ket. Det var det senare, att bondejordbruket 
överhuvudtaget kunde betraktas som en del 
av det "moderna", som Marx och Heckscher 
förbisåg. 

Att samhälldebattörer och ekonomer till 
långt in på 1900-talet betraktade bondejord
bruket som en produktionsordning som lev
de på övertid och snart skulle komma att 
ersättas med moderna sto1jordbruksföretag 
kan bara förklaras av att de inte fullt ut för
stod jordbruksproduktionens särdrag. Det 
är rimligt att anta att de, förutom den be
gränsade skalekonomin, framförallt missade 
den riskaversion och därmed riskdiversifier
ing (typ mångsyssleriet) som i alla tider har 
kännetecknat bönder, inte för att de är säm
re företagare än andra utan för att de är 
verksamma i en produktion som karaktäri
seras av hög relativrisk. 

Grovedas framtid som bondgård - finns 
den? 
Har Groveda en framtid somjordbruksföre
tag? Mot den här bakgrunden av bondejord
brukets konkurrensförmåga skulle möjligen 
svaret kunna vara givet. Det vore emellertid 
mer än oklokt att uttala sig med någon 
säkerhet. Två risk- och osäkerhetstyngda 
framtider, både den specifika som gäller hur 
Groveda sköts och den allmänna som gäller 
villkoren för jordbruket i stort, måste be
dömas. Det leder till en så gott som total 
osäkerhet. Det ligger å andra sidan i osäker
hetens natur att det inte kan uteslutas att 
Groveda också om säg 50 år, 2050, kan vara 
ett levande, ekonomiskt vitalt jordbruk som 
helt eller delvis försörjer sin bonde . Det är i 
varje fall inte bara önsketänkande att tro att 
det skulle vara möjligt. 
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Efterskrift 

Bakgrunden till att den här boken har skri
vits är en lång historia. I snart 10 år har jag 
då och då som ett sommar- och semester
projekt försökt sätta mig in i Grovedas eko
nomiska historia. Det ledde fram till ett an
tal "rapporter", skrivna för eget och fam il
jens bruk och mest för att dokumentera. 
Bl a skrev jag om G O Dahlstedts konkurs 
1862 och om Grovedas ekonomi under an
dra världskriget. Allt som allt blev det sex så
dana småskrifter. 

Det som nu tillkommit och givit en bok 
som resultat är två insatser. Det första har 
varit att försöka sätta in denna "lokalhisto
ria" i ett större ekonomiskt och politiskt, 
historiskt sammanhang. Det har tvingat mig 
till att fräscha upp min kunskap i allmän 
ekonomisk historia - och att läsa in den del 
som brukar kallas agrarhistoria. Det har 
visat sig vara ett nöje.Jag hoppas att det har 
märkts. Det andra, och det är det mindre 
steget, har varit att redigera ihop rapport
texterna till en helhet som täcker perioden 
1786-1950. 

Den första versionen av manuskriptet till 
boken fanns framme för snart två år sedan. 
Det har sedan dess bearbetats och knådats. 
En stort antal personer har varit inblandade 
som läsare och synpunktsgivare . 

En av de första som läste manuskriptet 
var Paul Aineström, en av Östergötlands 
förgrundsgestalter vad gäller lokalhistorisk 
forskn ing. J ag tog kontakt med honom 
främst för att vi, utan att känna varandra, 
bodde så gott som grannar och för att jag 
för länge sedan läst hans uppmärksammade 

Vårdnäsbok och blivit imponerad. J ag ville 
få bekräftat att det jag skrivit om södra 
Östergötland var riktigt och acceptabelt. 

Vårt flertimmarslånga samtal en av dagar
na mellan jul och nyår år 2000 visade sig bli 
mycket mera än så. Den nästan 90-årige 
Paul Aineström hade läst manuskriptet med 
stor noggrannhet och pennan i hand. Han 
kommenterade och frågade och förslogjus
teringar. Han var mycket positiv och upp
muntrande på det sätt som bara en gammal 
lärare kan vara. J ag kände mig glad när jag 
gick därifrån. Två dagar senare avled Paul 
Aineström. 

En annan person som läste denna första 
version av manuskriptet och lämnade utför
liga och värdefulla kommentarer var Sven 
Hellström, fd universitetslektor i historia. 
Kalle Bäck och Hans Nilsson, även de histo
riker med anknytning till Östergötland, läs
te också manuskriptet och uppmuntrade en 
publicering. 

För att göra en lång historia kortare kom 
i nästa steg Kungl. Skogs- och Lantbruksaka
demien (KSLA) in i bilden. KSLA beslöt att 
ge ut boken i sin monografiserie. Lars Ljung
gren, chefsbibliotekarie vid KSLA, låg bak
om det beslutet. Liksom att jag fick Britt 
Liijewall, docent i historia, som samtalspart
ner för den fortsatta bearbetningen. Det är 
ingen tvekan om att utan Britt Liijewalls 
noggranna fackgranskning skulle många av 
de brister och okunnigheter som fanns i 
manuskriptets första version ha blivit kvar. 
Överhuvudtaget har Groveda blivit en bättre 
bok, även i andra avseenden än de rent his-
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toriska, gen om Britt Liljewalls e ngagema ng 
och e ntusiasm . O ckså Ro nny Pette rsso n , 
även ha n histo riker, h a r läs t m anuskripte t 
på ett sent stadium och lämnat utfö rliga och 
insiktsfulla komm enta re r. 

Till de n här lista n ka n också läggas vissa 
personer so m läs t d elar av m anuskripte t i 
kraft av sin specialistkunskap .J ag har tala t 
med e n museiindente n t om d e t j ag skrivit 
om d oma rringar och andra fo rnlämningar, 
med en biblioteka1ie om den 1700-talslittera
tur som Samuel Rudin hade i sina bokhyllo r, 
m ed e n välkänd krigshisto rike r o m rege
m e ntsskriva rens ro ll e tc. En av dessa specia
lister skulle j ag särskilt vilj a nämna, Gunnar 
Elfström, byggnadshistoriker. Han har gran
skat de t jag skrivit om "Gula huse t" och gjort 
den d elen i boken bä ttre . 

De t ligge r i sake ns na tur a tt också vissa 
nära vänne r och d ela r av familj en har invol
ve ra ts i läsa nde t. Goda vänn e rn a La rs Fri
be rg och Rolf Olsson h a r n oggrant läs t ma-
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nuskripte t och lämn at syn p unkte r som j ag 
ha r h aft sto r nytta av. O ch Ani ta, min fd 
hustru, har också d enn a gång stä ll t upp 
m ed sin emin enta fö rm åga att se sake r i 
manuskripte ts inn e h å ll och fo rm somjag 
inte ser. 

Till sist e tt bidrag av e tt h e lt anna t slag. 
Pe te r Gerde hag, idag kanske Sveriges främ
ste landskapsfotgraf, har tagit många av de 
fotografi e r som finn s i boke n. Ha ns vackra, 
näs tan poe ti ska, bilde r från G roveda lätta r 
upp och gör d efinitivt b oke n mer ap titlig 
för läsare n. 

Alla dessa personer, nämnda och onämn
da, vill j ag tacka för a tt de gen e röst ha r de
lat med sig av sin tid och kunskap . Att de t 
ändå har, fö rm oda r j ag, blivit felaktigh e te r 
på sin a h å ll , bä r j ag he lt och fullt e n sam 
ansvare t för. 

Groveda de n 1 augusti 2002 

Karl-Hemik Pettersson 
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Bilaga 1 

Protokollet från rågångsförrättningen 1 786 

Avskrift av hela dokumentet inkl bilagor. Den gamla svenskan h ar normaliserats och meningsbyggna
den har behåll its men efter bästa förmåga gjorts begriplig med moderna ord och uttryck. 

.. /\. <lr/tflt.fj.l. • :i;),{{J{"(I/( .. .. .... ,;:. 

€fil . l{ .R..7."if: .f{-:i:/4:A. 7.J: ; l1. ,' c: ·,,, 

'/(, 

Försättssidan till protokollet rned textförtydligancle. 

Rågångs Protocoll 
och 

Charte Beskrifning 
öfwer 

Grofveda 
Frälse-Hemans 

Agor uti 
Tjärstad Sn Kinda Hd 

och 
Östergöthland 
Författade Uti 

Maji månad år 1786 af 
B.J Berger 

År 1786, den 22 maj företog sig undertecknad lantmätare - i enlighet med det förordnande 
som Hans Kungl Majestäts .. . befattningshavare den 8 sistlidna månad låtit avgiva - att avmäta 
och behörigen kartera alla ägor som höra ti ll Grofveda Frälsehemman 1 helt. Mantal i Tjär
stad socken, Kinda härad och Östergötland, varvid sig inställde - utom nämndemännen Peter 
Månsson från Wigerstad och Jonas Ericsson från Nygård, vilka komma att biträda i förrätt
ningen - kommissarien och kronolänsmannen högaktade Herr Peter Elggren efte r förord
nande av den 29 sistlidne april i händelse någon Kungl Majt och Kronan tillhörig jord i rå
gången skulle angränsa, såsom kronofullmäktig dess rätt bevaka, ägaren till förenämnda 
frälsehemman regementsskrivaren äde l- och högaktade H e rr Samuel Rudin samt av näst 
angränsande rågångsgrannar endast åbon på 1/s dels frälsehemmanet Skeda, bonden Peter 
Larsson och ifrån Hamra Säteri med därunder hörande frälsehemman lägenheter vars ägor 
härtill möta och ti llhöra löjtnanten välborne Herr Carl Aolph von Roh1~ inställde sig rättaren 
på Sätesgården Olav Blomqvist. 

Vid efterfrågan om kallelse till denna förrättning vore i rättan tid från predikstolarna för 
vederbörande kungjord, inlämnades kungörelserna av vördiga prästerskapet påtecknade att 
uppläsning skett, den första uti Tjärstad kyrka den 29 sistlidne april och den andra uti Vård
näs kyrka den 23 i samma månad . 
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Sedan d e till denna förrättning utgivna förordnandena blivit upplästa för vederbörande, 
inlämnad e rätta ren från Hamra, Olav Blomqvist, H err löjtnanten von Rohrs skriftliga författ
ande till protokolle t så lydande: 

Eftersom rågångsförrättningen mellan mitt halva frälsehemman Bjöd{e och Backe samt Västerängens utjordar å 
ena sidan samt å andra sidan ett helt Grofvecla, enligt höga landshövdinge ämbetes föro rdnande av den 26 april 
föregående ch; som även verkställdes förliden höst den 2 7 augusti och över vilken finns en fö1jattad karta, och 
eftersom nu denna omnämnda rågångsförrättning är lagd till ortens domstol att skärskådas, kan jag inte för 
niirnarande inlåta mig uti vidare svar än att jag hävdar att alla de skil:Jomärken som å min sida fJå kartan 
finnas upfJgivna, samt även vid alla de påståenden som uti protokollet finnas vara anförda, skola gälla. Tillika 
f örbeluUlerjag mig att öpjma talan i fall några nya anspråk ("prätentioner") slm lle ufJpträda gällande min 
delsida samt att även detta må föras till fJrotolwllet till min ökade säherhet. 

H amra den 22 maj 1786 

Carl von Rohr 

Efter uppläsandet härav underrättad es de n utskickad e Blomqvist, a tt H err löjtnanten von 
Rohr själv e lle r genom laga ombud borde ha infunnit sig ti ll denna i laga o rdning påbö1jade 
förrättn ing samt a tt det i an ledning av Konungens Befallningshavandes förordnande jämlikt 
§ 42 i Hans Kungl Majts alle rnådigaste förordning av den 12 augusti 1783 angående lantmäte
rie t i rike t, för att uppvisa karta och nödvändiga handlingar samt d ess anspråk uti råsträngen, 
sålunda antog ämbe tsmannen att he rr löjtnanten vid närmare efte rtanke och framd eles vid 
avmätningen i rågånge n , varom vidare underrättelse skall givas, sj älv elle r genom sitt laga 
ombud komm er att lämna all nödvändig upplysning på stället, i värsta fall kommer fö rrätt
ningen lika fullt att verkställas jämlikt §§ 50, 53, 54 och 57 i ovan åberopad e höga föro rdning 
av den 12 augusti 1783. 

Efter fullmakt av den 25 november föregående å r, given av H ans Exce llence, Riksrådet, 
Rikskansliråde t, Presidenten i lagkommisionen, Akadem ie Cancellairen , Riddaren och Kom
mendören av Kungl Majts Orden , H ögvälborne Greven Herr Melcher Falkenberg, inlämnade 
hans inspektor, välbetrodde Georg Remmius ge nom brev, intages fö lj ande till proto kolle t: 

Vid den nu förestående rc1gångsfönättningen mellan Grofveda frälsehemman 1 helt och Skeda frälse 1 /8 dels 
hemman, det senare tillhörande hans Axcellence Riksrådet, R i!lSkanslirådet, P1esidenten, Alwdemie Cancellai
ren, Riddaren och Kommendören av Kungl Majts Orden, H ögvälborne herr Greve Fallwnbe1g, få rjag giva H err 
Ingenjören såsom ämbets man, föl:jan de vicl handen: Ehuru föreliggande u tdrag av min höga Herr Principals till 
mig avlåtna order inte tillåter mig att något häruti avsluta utan hans egen närvam, dock eftersom H err ingen
jören Mobe1gs fHeliminära gränslinje på hans karta följde en gammal harta över 1/8 dels S/1eda, vilken H err 
regementssk1ivaren Rudin uppvisade vid förrättningen den 10 december föregc1ende år; kan jag medgiva för 
Skeda H emman denna räta linje från, a, erkänt hörn skäl för Grofveda, 0/Jphem och Skecla, och till, d, såsom 
hörn och så vidare till, c, eftergärdesgården som skär denna linje i rät vinkel, varifrån min höga H m· PrincifJal 
ej går;- ty det är uppenbart att man förr försökt att med gärdesgårda r vika intill berget i övre ändan på sist
nämnda linje, då elen lil<Visst bör gå ufJ/J till hömet, d, vilket hörn Skeda hemman i evärclliga tider innehaft och 
än är i hävd från , a, till ,d,fast det här och där /1rö/1e1; men blir dc1 efter Grofveda ägares begäran en rak linje och 
Gmfvecla får den delen av slwgsbad1en som förr varit och än är uti Sk eda kohage. 

H ärpå lämn ad es till svar; a tt man framde les få r j ämföra rågånge n efter ova n an teckn ade 
fö rslag och om överenskommelse kan träffas kommer den då häruti att in tagas. För dagen var 
inte mera att säga utan vederbörande skiljdes å t. Och eftersom härs tädes e ll er till Grofveda 
ägor ej något krono hemman angränsar, så trodde H err kommissarien och kronolänsmann en 
Elggren att hans närvaro i fo rtsättn ingen var mindre angeläge n varpå han även såsom krono
ombud ifrån de nn a fö rrättning tog full t avträde. 

216 



Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) Nr 28, (1996), s. 215-229.

Den23Maj 

Begyntes med avmätningen i rågången mot Opphems Bys storskiftade ägor, vilka begynna vid 
h örnskälet emot Skeda nr 1, och sträcka sig i en rak linje genom pilen nr 2 åt sydöst 1048 
alnar till ett knärör nr 3 som är av båda sidor erkänd. Ifrån detta ställe i rak linje nordväst till 
ett annat knärör nr 4, 600 alnar bort och så vidare i en rak sträcka fö lja Opphems och Grof
veda ägor varandra igenom pilen nr 5 tills dess Skälfalla halva skattefrälsehemmans ägor möta 
vid nr 6. Förestående rågångs sträckning finnes vara under storskiftesdelningen i Opphem 
rörlagd samt därefter hos domstolen i häradet gillad och fastställd. 

Den 24, 26 och 2 7 Maj 

Fortsattes mätningen mot Skälfalla ägor varvid inställde sig kopparslagaren, mäster Lars 
Fahlstedt å sin svärfars, arrendatorn Palmgrens vägnar. Han angav att gränsen alltid gått från 
sistnämnda hörnskäl vid Opphems sidan i en linj e efter hägnaden upp till björken i Råsme
kärr nr 7. Ägaren till Grofveda Herr regementsskrivaren Rudin gör en enahanda berättelse 
och instämmer således i denna rågång. 

Den 29Maj 

Avmättes gränslinjen emot Västerängens utjord. Löjtnanten välborne Herr Carl Adolph von 
Rohr såsom ägare var härvid närvarande och uppvisade så för sistnämnda utjord liksom för 
dels övriga frälsehemman Björke, Backe samt Hamra Säteri den vid föregående års avmätning 
hävdade och då på karta upptagna rågången, vilken nu vid avmätn ingen även blivit i lika 
sträckning upptagen med sina hävdade gränslirtjer. Å andra sidan kom Herr regementsskri
varen Rudin och uppvisade kartan över det markområde om vilket det tvistades samt även nu 
på marken märkte ut de ställen som för Grofveda hemman tidigare hade hävdats skulle vara 
gränsställen. Dessa anspråk finns på ett tydligt sätt upptagna på den nu upprättade koncept
kartan.1 Efter avslutad avmätning gjorde vederbörande frälseägare tillika med ämbetsman
nen och nämndemännen tillsammans åtskilliga försök för att nå en överenskommelse som 
också till slu t kunde träffas på fö ljande sätt: Från nr 1 björken i Råsmekärr dras en rak linj e 
till nr 8 i Backen vid Kulla Ladugård , ifrån samma hörnskäl en rak linje igenom pilarna nr 
9, 10, 11 och 12 till hörnskälet nr 13, ifrån samma ställe till grindstolpen som rörlägges med 
14 och så vidare över Hamra Ängesnutt igenom pilen nr 15 i rak linje över sjön Järnlunden 
till Tallholmen till nr 16 där Hamra, Grofveda, Skeda med flera hemmans ägor skola samman
flyta. 

Den 30 och 31 Maj 

Blev förestående gränslinj e uppstakad så att vederbörande frälseägare, Herr löjtnanten von 
Rohr för Hamra Säteri med Björke frälsehemman samt Backes och Västerängens utjordar, 
och Herr regementsskrivaren Rudin för sitt hemman Grofveda, förklarade sig å ömse sidor 
till alla delar nöjda att för evärdliga tider antaga den förut beskrivna rågången sinsemellan 
från nr 7 björken i Råsmekärr till nr 8 och igenom nr 9, 10, 11 , 12 och ti ll 13 och så till 14 
igenom 15 till stenen nr 16 på den så kallade Tallholm, dock att uti sjön Järnlunden kommer 
rörläggning att företagas . 
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Den ljuni 

Rågatan inhöggs och stora råstenar sattes ned på alla tidigare nämnda ställen vilkas utseende 
och storlek särskilt kommer att beskrivas . 

Vidare konfe rerades om hägnaden i d enna rås träng. Den beslöts läggas ut i 3 skiften och i 
detta deltar he rr löjtnanten von Rohr för sina hemman på va1je länk till 1/ 3 del och Herr 
regementsskrivaren Rudin för Grofveda till 2/ 3delar. Herr löjtnanten bö1jar för sin tredjedel 
vid sjön eller Hamra Ängegavel i väster och Grofveda ägare efte r ... i ös ter slutar hägnad en 
vid björken i Råsmekärr. Tillträd e t av jorden i d enna rågång blir på fö ljande sätt, var och en 
som jord tillfalli t får så snart som möjligt tillgång härtill , dock kommer den besådda åkern på 
Kulla lycka att i sommar bärgas av Grofvedas torpare .. . Slutligen och eftersom Herr löjtnan
ten von Rohr för sina egendomar Hamra, Backe , Björke och Väste rängen , sam t Herr 
regementsskrivaren Rudin för Grofveda genom frivillig överenskommelse träffat en regel
mässig och skicklig rågång mellan deras egendomar, så förfalla i och med detta för framtiden 
alla vidare anspråk på detta område. 

Vidare, Skeda frälsehemmans ägor tar vid vid nämnda råsten på Talleholmen nr 16. Herr 
inspektoren Rem mius på sin höga Principals vägnar erkänner råstenen nr 17 vid sjön 
J ärnlunden , men har därefter vidare anspråk eller efter gränslinjen och bokstäverna c, d, a . 
Herr regementsskrivaren Rudin hävdar däremot för sin del att Grofveda ägor bör fö lja linjen 
och bokstäverna c, b , a. Undertecknad lantmätare föreslog att en medelväg borde kunna 
följas, nämligen att från sistnämnda nr 17 får gränsen fö lja gam la gärdesgården .. , dock i rak 
li nje ti ll nr 18 och så från denna raka li rue till nr 1 där förrä ttningen hade startat. Herr 
regementsskrivaren Rudin accepterar tills vidare denna föres lagna rågång med förbehållet 
att ... ägaren till Skeda eller dess ombud också för sin de l accepterar så att det från deras sida 
in te finns någo t mera a tt erinra - i annat fall förbehålles en öppen talan . Herr inspektoren 
Remmius kan härvid in te fullt ut bifalla den föreslagna rågången utan vidhålle r vad han 
tidigare föres lagit med hänvisning till den fullmakt han har, han tror sig inte kunna avsluta 
någonting innan hans Excellence Falkenberg därtill lämnat bifall. H err regementsskrivaren 
Rudin önskade väl att avslut skulle kunna göras även i denna del, men undertecknad lant
mätare var inte i stånd att befatta sig mera med frågan utan hemställde att saken fi ck ställas 
under Hans Excellence höga be tänkande och utlåtande, som förväntas - om inte dessför
innan - åtminstone vid nästa års vinterting i härade t då denna karta med sitt protokoll och 
beskrivning kommer att sändas in till den höglärde domstolens prövning och laga stadfästelse. 

Eftersom ägorna till Grofveda nu äro karterade, rågångarna står uppgångna på sätt som 
förut beskrivits och , i allt utom vad Skeda be träffar, äro rörlagda, avlutas denna förrättn ing. 
Slutligen uttryckte regementsskrivaren Rudin önskemålet om en juste rad karta med proto
koll och beskrivning vilket utlovades sedan förrättningen vunnit laga stadfästelse. 
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Grofveda den 1 Juni 1786 

På Ämbetets Vägnar 
B.J. Berger 

Kommisions Lantmätare 

Pe ter Månsson J onas Ericsson 
Nämndemän 
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Detta protokoll vara uppläst och till alla delar godkänt - såsom med förrättningen till alla 
delar nöjda - betyga 

För Hamra Säteri , Backe, Björke och Västerängens frälse egendomar 

Carl Adolph von Rohr 

för Grofveda Egendom 

Samuel Rudin 
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Röse Beskrivning 
över 

de ställen som rörlades vid upphuggningen i råsträngen den 1 juni 1786 i enlighet med 
förestående p ro tokoll 

Nr 8, vid Kulla ladugårdsknut, en gråsten omskolades till 1 aln lång och 3/ 4 aln bred vid 
ro ten . Stenen visar med en kan t å t nr 7 vid björken uti Råsmekärr, och med den andra kan
ten i en rak linje 352 alnar till p ilen 

Nr 9, en gråsten 7 / 8 aln lång omskolad vid kan ten av ett berg så att den visar 340 alnar till 

Nr 10, en sandhäll omskolad till 1 3/ 4 aln hög, 3/ 4 aln bred som visar till 

Nr 11 , 575 alnar är en omskolad grås ten som visar till 

Nr 12, 358 alnar, en häll omskolad i en bergklyfta och visar till 

Nr 13, 142 alnar- som är ett knärör, en omskolad gråsten 1/ 2 aln hög, 3/ 4 aln bred vid roten 
och så till 

Nr 14, 127 alnar, grindröret 2, en trekantig sten vid stora landsvägen , 1 3/ 4 aln hög väl omskolad 
och visandes 61 alnar över Hamra Säteris äng i rak linje till 

Nr 15, en flat häll 3 omskolad 1 aln hög och 1 aln bred - 3 alnar från sj ökanten och visandes 
till 

Nr 16, en j ordfäst piggig gråsten ståendes på norra kanten av Talleholmen 

NB: Kartan u tvisar övriga rösen vilka mot Opphem tidiga re under fö rrättningen blivit ned
satta. 

U t supra [som ovan] 

B.J. Berger 
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Charte Beskrivning 

Grofveda 

Frälsehemman, 1 helt mantal, enstakat, äges av Regementsskrivaren vid Östgöta Kavalleri, 
Ädel- och Högakte Herr Samuel Rudin. 

Hustomten, nyligen välbebyggd med sköna våningsrum och däromkring planerade flera 
slags löv- och fruk tbärande träd. 

1. Hampe, Kåhl och Kryddgård 

2. En vacker plan till en rymlig trädgårdsanläggning 4 

Åker 

3. Västra Gärdet, lerjord __________________ _ 3Tld 

4. Östra Gärdet, inhägnad till största delen, god lerjord med något lite sy1jord [ =sankmark] 
på ändarna _________________________ 6 

5. Södra Gärdet, bördig och inhägnad le1jord, ganska väl brukad och uppdikad 
9 

6. En Skarpen Stenbacke, eftersom flera kullar äro borträknade som impediment är detta 
skifte ca 4 tunnland. På detta kan med hänsyn tagen till vad som avräkna ts också på renarna 
bärga tre lass hö 

7. Storängen, hårdvall med någon lövskog bestående av ek, björk, asp med hassel 
18 

8. Hampe Tomten kallad , hälften hårdvalls äng, hälften starrval __ _ 

9. Bergängen, till 2/ 3 hårdvalls äng och till 1/ 3 starrvall med lite lövskog 

10. Måhlängen, hårdvall __________________ _ 

11. Råsmekärr, sankmark och grov starrvall ___________ _ 

Skog och Betesmark 

12. Beteshage, berg och stenbunden med någon barr- och lövskog, 
inte särskilt mycket bete _________________ _ 

11 

14 

6 

22 

11 

13. Utskogen, består av tall och gran med någon lövskog på ganska bergaktig och stenbun-
den mark, här och där finns områden _______________ 76 
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14. En mager utmarks backe utan skog 3 

Torp på ägorna 

B Krogen 

15. Åkerlycka av le1jord 

16. Äng i båda lyckorna 1 

C Kulla 

17. Åkerlyckor, lerjord 

18. Äng i Råsmekärr, starrvall 6 

D Soldattorp 

19. Norra Åkerlyckan, le rjord 1 

20. De tvenne Södra Åkerlyckorna, lerjord 1 

21. Äng härtill i Råsmekärr som till största delen består av starrvall 5 

22. På sin lott uti sjön Järnlunden har också Grofveda fiske till husbehov vissa tide r på året 
8 

På de ägor som nu odiskutabelt tillhör Grofveda frä lsehemman inräknat de i de t tidigare 
beskrivna torpen finns således en areal på ______________ 218 5 

Tvistiga ägor är nu allenast triangeln [c,b,d], god och bördig hårdvalls äng, som av Grofveda 
ägare hävdas skall tas från Skeda frälsehemman ___________ 1 

Triangeln [a,d,b] som består av berg och mindre duglig ängvall , hävdas tillhöra Skeda 
frälsehemman vilket bestrides från Grofvedas sida __________ 2 

Gränslinjen mellan nr 1 och 18 i rågången är nu föres lagen kompromiss och så vidare till 
nr 17 vid landsvägen, vilket dock kommer lagligen att avgöras om inte en överenskommelse 
kan träffas dessförinnan . 

Mera är ej att anteckna i denna fråga utan denna förrättning blir därmed avslu tad. Grofveda 
den 1 Junii 1786 
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B. J Berger 
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Noter till Bilaga 1 

1 Notera att med "konceptkarta" menar Berger här den arbe tska rta som idag förvaras på lan tmäterie t i 
Linköping, inte den ka rta som finn s på Groveda som är själva orginalhandlingen . Den senare visar 
således inte hur dessa "prätentioner" från resp sida såg ut, t ex att von Rohr gj o rde anspråk på en 
gränslinj e som i praktiken hade betytt att Målhagen in te skulle ha tillhö rt Groveda. Å andra sidan ville 
Rudin dra gränsen så att den gick väse n tligt närmare Gärdalavägen. Knä röset (nr 8) skulle enligt Rudins 
förs lag ligga på be rget mellan Väs terängen och H ögtom ta. 
2 Det bö r no te ras att den gamla vägen Rimforsa-Linköping gick ca 20-25 me te r n ärmare Groveda än 
n uvarande sträckning, mera precist gick den gamla "landsvägen" uppfö r backen omedelbart öster om 
Lillhamra ladugård (in te som idag på västra sidan ) och korsade således Grovedavägen ungefär där 
Alphyddans tomt börjar. 
3 Före sänkningen av Järnlunden unde1- senare delen av 1800-talet gick sj ökanten ca 20-25 me ter upp 
från nuvarande vattenlinj e. Röset, om de t kunde åte rfinnas, skulle med andra ord ligga omedelbart 
nedanför dagens bilparke ring i närheten av den stora eken , ca 12-1 5 me ter från landsvägens väs tra 
kant. 
4 Samuel Rudin ansåg tydligen att Groveda skulle ha en trädgård som mera påminde om en slo ttspark 
än en bondes elle r lägre ståndspersons köksträdgård . 
5 Detta måste va ra en felsummering, den riktiga summan är 206 tunnland (om också de "delar" av e tt 
tunnland som anges i grunddokumentet summeras) om vattenområdet i J ärnlunden räknas m ed , an
nars 198 tunnland. "Tunnland" är e tt o fta använt äldre arealmått, ca 5000 1112, med den ursprungliga 
innebörden att de t var en så stor markbit att det beräknades gå åt en tunna utsäde. Att det blivit fel är 
ingen direkt överraskning, en noggrann granskning av karta och pro toko ll visar att precisionen inte 
alltid var to tal, så t ex stavas en del personnamn (t ex Rernrnius) olika på olika ställen i texten. 
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Bilaga 2 

Värderingen av Groveda av den 22 augusti 1860 

Avskrift av h ela dokumentet. Den gamla svenskan har delvis normaliserats och meningsbyggnaden har 
beh ållits men efter bästa förmåga gjorts begriplig med moderna ord och uttryck. 

År 1860 den 22 augusti förrättades på ställe t av undertecknad t. f. Domhavande i orten med 
biträde av Nämndemännen Christoffer Nilsson i Räfstad och Sam Samuelsson i Christene
berg, värdering å 1 mantal frälse Grofveda i Tjärstad Socken, tillhörigt Lantbrukaren G. 0. 
Dahlstedts och hans hustru Ebba Lundbergs avträdda bo. Vid förrättningen deltog ... ena 
Godemannen i Concursen Kronolänsmannen C. W. Sandström ävensom Gäldenären. 

Egendomen är belägen helt nära allmänna Landsvägen m ellan Rimforsa och Målbäck 
Gästgivaregårdar på ett avstånd av 3/ 8 dels mil från förstnämnda i närheten av sjön Järnlun
den, det egendomens ägor gränsa, 3 3/ 4 mil från Linköping samt ifrån sockenkyrkan 3/ 4 mil 
och från närmaste Quarn 5/ 8 dels mil. Egendomen består av 1 mantal Grofveda, utgörande 
Stamrote till Nr 93 af Kinds kompani och Kg! l st

a Lif.grenadier regementet. 
Egendomen är försedd med erforderliga åbyggnader i gott skick, utom ladugåden vilken 

i en närmare framtid torde behöva ombyggnad . .. men emellertid med skälig kostnad kan 
underhållas, nämligen: 

1 Manbyggningen under tegeltak, reveterad och innehållande i 2:e våningar 8 rum och kök 
samt dessutom två vindsrum; 

2 Flygelbyggning under tegeltak med tre rum och kök i 2:e våningar samt källare ; 

3 En flygelbyggnad öster på gården, under tegeltak, innehållande 3 rum, kök. Till detta finns 
skafferi; 

4 Källare, murad, under tegeltak i trädgården; 

5 Två särskilda visthusbodar, den ena under tegeltak, den andra under halmtak, bägge 
försedda med spannmålsvindar. Vid vardera boden är uppförda särskilda vagnslider; 

6 Stallbyggnad under tegeltak, inrett för fyra hästar; 

7 En äldre stallbyggnad under halmtak, nu inrett eller gagnat till svinhus, fähus, fårhus och 
ett öppet vagnskjul; 

8 Brygghus under halmak; 

9 Två särskilda logar under halm tak, den ena med foderlada. Vid den östra är tillbyggt ett 
mindre fähus med 5 bås, foderlada och skulle; 

10 Fähus under halm tak med foderlada och skulle, inrett för 12 kor; 

11 Svinhus under halmtak; 
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12 En ny byggnad under tegeltak, inrett till svinhus, hönshus, vedbod, vagnbod och hemlig
hus; 

13 Smedja under trätak; 

14 Backstuga under torvtak. 

Alla dessa åbyggnader, utom den sist nämnda, är i länets brandstodsbolag försäkrade till 
samman räknat värde av 8 000 Rdl. 

Enligt karta med beskrivning av 1786 höra till denna Egendom 2 tunnland 24 kpict tomt och 
trädgård, 18 tunnland 24 kpid åker, 71 tunnland 28 kpid äng och 91 tunnland 10 kpict skog och 
betesmark samt till numera indragna torp anslagna åker och äng 16 tunnland 30 kpid. Sede
mera hava blivit uppodlade ägor av dels ängen, dels betesmarken, så att åkern nu anses ut
göra åtminstone 40 tunnland.Jordmånen är blandad, något svartmylla men huvudsakligen 
lerjord och sandmylla. Återstående ängen anses lämna, inberäknat klöverskörden, 40 lass 
hårdvallshö, och 50 lass starrhö. Betet är tillräckligt för å gården vinterfödda kreatur. Å sko
gen finnes tillgång till vedbrand, gärdsle och något byggnadstimmer för gårdens behov. 

Från egendomen är, enligt förevisat contract av den 14 mars 1859, avsöndrad en betesplan 
till 2 016 kvadrat-alnars vidd, åt Gustaf Blomquist och hans hustru på deras livstid mot årlig 
avgift av 10 mans och 10 kvinno dagsverken. 

Efter ortens sed besås årligen 2/ 3jedelar av åkerjorden med nedannämnda sädesslag och 
lämnar här nedan upptagen avkastning: 

Inkomster 
efter utgifter 

2 ½ tr (tunnor) vete å 4 tunn land beräknat till 10"' kornet eller 25 tr a 20 
Rdl 
9 trå I 2 tunnland beräknat till 8 "' kornet eller 72 tr a 12 Rdl 
1 ½ tr korn å 1 ½ tunnland beräknat till 7'" kornet eller 10 ½ tunnor a 12 
Rdl 
7 tr havre å 4 ½ tunn land beräknat till 6 "' kornet eller 42 tunnor a 8 Rdl 

1 tunna äreter på 2 tunn land beräknat till 8 "' kornet eller 8 tunnor a 14 Rdl 

15 xxx Potatis å 2 tunnland beräknat till 9 "'kornet eller 135 tunnor a 2 ½ 

Af höet 40 lass hårdvall och klöver samt 50 lass av starr, allt a 40 Ltt på 
lasset, åtgår till 1 par hästar 6 lass, till 2 par oxar 12 lass och till 3 ungnöt 4 
½ lass eller tillsammans 22 ½ lass hårdvall - af återstående 17 ½ lass hårdvall 
samt 50 lass starr födas: 

16 kor vilka efter vanligt arrende i orten a 37 Rdl 50 öre för 
vardera leverera 
20 får vilka i ull och lamm a 2 Rdl 50 öre vardera lämna 

500:00 

864:00 

126:00 

336:00 

112:00 

337:50 

600:00 
50:00 

2 275:50 

650:00 
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Försäijning av gamla kreatur 
Planpenningar från skörden 

22 kappor råg 
10 mans och 10 qvins dagsverken från Blomquist torpar lägenhet 

Utsäde 2 1/2 tr (tunnor) vete ä 20 Rdl 

9 tr råg ä 12 Rdl 

1 ½ tr kom ä dito 

7 tr havre ä 8 Rdl 

1 tr ärter ä 14 Rdl 

15 tr potatis ä 2 ½ 

Allmänna utskylder enligt 

Debetsedeln 

Krono tionde-medel 

till Soldaten 

l Jtgifter 

Lön 1 :00, råg 12:00, 1 / 4 av legan 1 :00 , Klädespengar -:25 
till Församlingens Kyrkoherde 

Råg 16:50, smör 4:50, kontant 3:00 
Cappellanum, råg 

Orgelisten, råg 3:75, kontant 1 :80 

Kyrkvaktaren , råg 

Orgeltramparen, råg 

Fjärdingsmannen, råg 

De fattige 
Råg 6:00, Korn 6:00, Ärter 1 :75, Kontant 1 :50 

Skolläraren, 1 / 2 famn ved, finns på egendomen 

Allmänna Byggnaders underhåll 

Till redskapens underhåll 

Till underhåll av alla åbyggnader och brandstodsavgifter 

Å värdet av 1 par hästar 250, 2 par oxar 400, 16 kor 960, 20 får 100, 
3 ungnöt 30, Redskapen 400, Utsädet 283:50 och allt annat förlag 
176:50, eller tillsammans 2 600 Rdl , efter 6 procent ränta 
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Summa 

50:00 

108:00 

18:00 

56:00 

14:00 

37:50 

18:25 

18:25 

14:25 

24:00 
3:00 

5:55 

-:38 

-:38 

1:13 

15:25 

6:00 

40:00 

50:00 

75 :00 

8:25 
12:00 

3 020:75 

283:50 

106:44 

90:00 

156:00 
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För ~änstefolkets löner och underhåll 
a) 3 drängar a 183 Rdl 
3 pigor a 133 Rdl 

Till extral'.jälpen 

550:00 

400:00 

6:12 

Summa 

956: 12 

1 592:06 

När utgifterna 1 592 Rdl fråndrages inko msterna 3 020 Rdl återstår en behållning av 1 428 
Rdl vilken efter 5 procent ge r [ett värde på] 28 573 Rdl och 80 öre, som förrättn ingsmännen 
anse vara denna egendoms verkliga värde, be räkna t snarare för lågt än för högt. 

På Domarämbetets vägnar 

F. H . Bagge 
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Bilaga 3 

Värderingen av Groveda (1/2 mantal, Anders Peter Johansson) 1882 

Avskrift av hela dokumentet. Den gamla svenskan och meningsbyggnaden har behålli ts men efte r bästa 
förmåga gjorts begriplig med moderna ord och uttryck. 

År 1882 den 21 oktober inställde sig unde rtecknad af hypoteksföreningens direktion 
förord nad förrättn ingsman, för att i närvaro av ti llkallade biträden, possessionaten Herr A. 
E. Petersson på Hamra och Fanjunkaren H err A. Gyllenhammar i Linköping, uppskatta 
och wärdera Anders Peter J ohanssons egendom 1/ 2 mantal frälse Grofoeda belägen uti 
Östergötlands län, Kinda härad och Tjärstad socken, på ett afstånd af 3,2 mil från närmaste 
stad Linköping och 0,1 mil från egen lastplats vid Kinda kanal. En ligt af J. Berger å r 1786 
upprättad karta, faststä lld den 7 februari 1787 samt under tide n werkstälde, nu uppmätte , 
odlingar, består egendomen af följande ma rk, som e nligt den för värdering fastställda tariff 
blifot sålunda uppskattad: 

Klass- qvadr. 
er ref: 

l sia 53 

2'11.t 65 

3di .. 66 

4•k 32 

l "" 7 

2•lr.t 27 
3dj,· 33 
4•k 13 

!";' 13 

2d•• 15 
3dj,· 58 
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qvadr. 
stänge 
r 

19 

63 

20 

42 

15 

71 
17 
77 

78 

44 
00 

Åk..e.Laf: 

12 a 14 dec. tum djup lem1ylla på fast lerbot
ten , med godt affall och af den mest utmärkta 
beskaffenhet 
10 a 11 d. tum djup dito på fast lerbotten, 
med godt affall och af utmärkt god beskaffen
he t 
8 a 9 d . tum djup sandmylla på fin sandbotten 
samt djup xxxjord på lerbotten , med godt af
fall och af god beskaffenhet 
Djup xxxjord på lerbotten af medelmåttig be
skaffenhet 

Äng..af: 

Hårdvall med påflytning från ofvan liggande 
åkrar af den mest utmärkta beskaffenhet 
Dito, dito af utmärkt god beskaffenhet 
Dito, högläntare, men av god dito 
Dito, högre belägen, af medelmåttig dito 

Afräs□ i □ gajord af 

Slät,jemn hårdvall, till odling utmärkt ~enlig 

Något stenig dito, dito dito 
Något stenig, men god betesmark, bewäxt 
med löfskog 

Kronor/ 
öre 

3191:40 

3609 :65 

2979:00 

11 34:70 

321:75 

1108:40 
995: 10 
275:40 

206:70 

154:40 
290 :00 
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4'''' 

5 
te · 

6''' 

90 

90 
26 

89 

08 
50 

Mera stenig dito, bewäxt med löf- och barr
skog 
dito och något bergig dito, dito 
Bergiga, skogsbewäxta marker 

Skog finnes till hemmanets fulla behof af så
väl byggnadsvirke som till stängsel och ved
brand, af det senare äfven till afsalu; 

Ifrån ofvanstående belopp afgå de jorden 
vidhäftande grundskatter, nemligen 
Kronotionde,jordboks- och hemmanstals
räntor 
Allmän bevillning 
Lön och 1 / 20 af legan till soldaten 
Beklädnadspengar 
Bewärings- och beklädnadspersedlars under
håll 
Rote1ingskostnad för soldaten (torpet är på 
ägorna beläget men i denna värdering i.ck..e 
intaget) 

Sedan detta belopp, förvandladt till hufvud
stol efter 6% och utgörande en summa af: 
blifvit afdraget, återstår ett kapital af 

hwilken summa, i anseende till närbelägen
heten af Kinda kanal, höjes med skäligen an
sedda 6%, utgörande 

då egendomens rätta wärde blifver Femton
tusentvåhundrafyrtio Kronor sjuttiotre öre 

De för jordbruket uppförda åbyggnader äro 
för behofvet tillräcklige och brandförsäkrade 
i Östergötlands läns gamla brandstodsbolag 
till ett belopp af 5 800 Kronor samt befinnas 
till en del i godt samt till en del i fullt tjen
ligt skick. 

Sålunda befunnet och wärderadt betygas 
Tid och ort som ofvan: 

A George Asklund 
förrättningsman, Kommiss. landunätare 

A. E Petersson A. Gyllenhammar 

363:56 

180: 16 
26:50 14836:72 

9:30 
5:63 
-:6 1 
-: 17 
-:81 

11 :00 

27:52 

.45..8.fil 
14378:05 

8.li2li8 

15240:73 
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Noter 

Kapitel 1 
1 Dessa båda stavningar finns i tionde längden 
från 1561 respektivejordeboken från 1564. 
2 I Norra Kinda-boken omtalas den här forn 
lämn ingen på följande sätt: "Inom Norra Kinda 
förekomm er vissa av dessa fl acka röselämningar 
... näm li gen inom Tjärstad vid Groveda , rund 
rösestensättning, 10 me ter i diame ter, skadad ... 
[därefte r nämns vissa liknande vid bl a Linnäs, 
Rimforsa, Skedevi, min anm .] Man to rde kunna 
betrakta åtminstone en del av ovannämnda grav
lämningar som vår kommuns äldsta, ovan mark 
synliga gravmonument. " Se Norra Kinda-boken, 1973, 
s 110-111. 
3 Klim atet skulle emelle rtid komm a att försäm
ras snabbt och drastiskt. Under ett pa r årh undra
den fö re vår tideräknings bö1jan, sannolikt 400-
200 f Kr, rådde ett kärvt klimat, väsentligt säm re 
än det vi har idag. Perioden ä r den vi kommit a tt 
kalla fimbulvintern. 
4 De beskrivs i Norra Kinda-boken på fö lj ande 
li te byråkratiska, men helt korrekta sätt: "Två forn
läm nin gar. Den ena är en ovalt fo rmad ske pps
sättning eller möjligen dom arring, 16 m lång och 
9 m bred , bestående av tio stenar (ursprungligen 
har det varit tolv stena r). Av dessa är fyra resta, 
1,3 m-2 m höga, och fem kullfa ll na , 1,7 m - 2,45 
m långa och en 1,1 m lång, nu ligga nde in vid en 
av de andra. Alla stenarna är fl ata och avsmalnande 
upptill. Den andra , 7 m ONO om den förra , är 
också en skeppssättning eller en domarrin g, 8 m 
lång och 4 m bred, varav numera fy ra stenar finns 
kva r. Båda ändstenarna , 1 m respektive 1,4 m 
långa, är kull fa llna . De två sidostenarna är resta, 
omkring 0,9 m höga." Se Norra Kinda-boken, 1973, 
s 122. 
5 No rdisk Fa mi9'ebok, 1923- 37, "Domarrin ga r". 
Fo rskningen ha r uppenbarligen blivit mera tvek-

230 

sam till tolkningen av domarringar som "tings
p latser". "Te rmen ä r fo lklig och åsyftar en spridd 
men i rege l ogrundad tradition om att doma r
ringar sku lle vara tingsplatse r", skriver man ex
empelvis i Nationalencyklopedin, "Domarring". 
6 Norra Kinda-boken, 1973, s 97. 
7 Elle r som e tt man tal beskrivs i ett uppslagsve rk: 
"Mantal, hemmantal, i äldre tid ett besuttenhets
mått till grund för beskattning. Taxeringsenhe ten 
1 man tal (dvs ett helt hemman ) grundades ur
sprungl igen på för o lika landsde lar anpassad 
normstorlek förjo1-dbruk som gav full bä rgning 
åt en familj med tjänstefolk. I princip skulle från 
va1je helt hemman e rläggas lika stor skatt." Se 
NationalencyklojJedin, "Mantal". 
8 Se bl a He rlitz, 1974, s 162-195. 
9 Heckscher, 1980, s 184. 
10 Det kanske skall tilläggas att det inte var en 
regel utan undantag. I tex Bergslagen , och nå
got senare i Värm land och Dalarna, kunde gå1~ 
dar som var mindre än 1/ 4 mantal också mantals
sättas. 
11 He rlitz, 1974, Tab V:5, s 190. 
12 Att adeln ka llades frälse hade anor från 1200-
ta let och hade ursprungligen innebörden att en 
person var "frä lst" från att be tala skatt till kron an 
mot att han i ställe t stod till kungens förfogande 
som soldat med häs t och stod för sina kostnade r. 
13 H ecksche r, 1980, s 184. Se också Herlitz, 1974, 
s 185 ff. 
14 I en bok om frä lsegodsen i Sverige stå r fö l
j ande under det avsnitt som behandlar H amra 
säteri: "Räntan av e tt tredje hemman (Grovede 
skattegå rd , nästa granne i söder över gränsen till 
Tjärstads socken) hade enligt kammarko ll egie 
immission 23/ 9 1647 sålts av kron an till ovan
nämnda Christina Drake." Se Almquist, 1947, s 
789. 
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15 Bonden på dessa gårda1~ kronobonden respek
tive frä lsebonden, betalade sitt arrende till ägarna 
i fo rm av vad som brukade kallas avrad elle r ränta. 
16 Aineström, 1959, s 198. 
i; Det finn s i litte raturen en mängd fö rsök till 
defi nition av bondgård (för en översikt se bl a 
Pe rsson 1992, Djurfeldt, 1994). Att de t handlar 
om försök bör betonas . När man strävar efte r en 
vetenskap ligt håll bar definition med t ex tyd lig 
gräns mellan bondgård och gods/sto1jordbruk 
(e ll er, ännu mera komplicerat, mellan bondgård 
och småbruk) blir det av allt att döma bekym
mer, i va1je fa ll blir definition e rn a inte utan in
vändningar. Det visar föijande två exempel. "De t 
kan finnas främmande arbetskraft på en gå rd ... 
men så länge famiijearbetskraft krävs för produk
tionen, så ä r de t enligt vår definition en bond
gård. Om främmande a1-be tskraft är nödvändig, 
och fam iij earbetskraften ä r umbärlig, då har vi 
att göra med ett gods ." Se Djurfe ldt, 1994, s 28. 
"När j ag i fortsättn ingen anvä nde r begreppet 
bonde och bondejordbruk avses e tt famiijejord
bruk där jorden och famiijens a rbe te var den hu
vudsakliga grunden för hushållets ex i tens. Som 
en motsats till denna typ av jordbruk använ de r 
jag ti llsvidare termen sto1jordbruk." Se Persson, 
C, 1992, s 4. 
18 Vad vi menar med bonde är på sätt och vis ännu 
mer komplice rat än vad vi menar med bondgård 
eftersom det också mer direkt implice rar sociala 
förhå llanden, klass tillhörighe t etc. En av de mest 
verk lighetsnära defi nitionerna av bonden i äldre 
tid e r har i mitt tycke formul e rats av T heodor 
Shan in." (1) Famiijegården är den grundläggande 
enheten i den sociala organ isationen ... a lla eko
nomiska transaktioner är relaterade ti ll famiijens 
väl och ve. Famiijegården är grunden för fami l
j ens jordinnehav, produktion , konsumtion, väl
färd, reproduktion, identitet och prestige. (2)Jord
bruk är den huvudsakliga sysselsättningen och 
bygger på trad itionella metode r med en låg grad 
av specia lisering. Utbildning sker in form e ll t och 
inom fami ljens ram. Knappa resurser medför att 
jordbruket är känsligt för naturl iga störn ingar ... 
och fam iij ens årsrytm styrs av naturens väx lingar 
.. . (3) Sär kilda kulnirella mönste r styr böndernas 
levnadssätt. Lokalsam hällets höga grad av själv
försö1jning och oberoende mot omvärlden ka
par starka band av ömsesidiga förp likte lse r. or
mer och uppfattningar är trad itionella och kon
formistiska, tidiga re erfarenheter väger tyngre än 
nyhe te r och individuella påfund . ( 4) Bönde r är 
po li tiskt, ekonom iskt och socialt dom inerade av 
andra gruppe r. Detta sker genom ekonom isk ex
ploa tering via skatter, arrenden , arbetspli kt, rän-

tor och ofördelaktiga bytesförhållanden. " Citat 
efter Persson, C, 1992, s 16, sekundär kä lla. 

J ag skull e viija säga att de första tre punkte rna 
på det he la taget helt är ko rrekta om man skulle 
bes kriva det svenska bondejordbruket fram till 
andra världskriget. Den fjärde punkten däremot 
är vad gäll e r förhå llandena efter omkring år 1800 
inte "sven k". 
19 För en diskussion kring dessa frågor se Liijewall , 
1995, s 229 respektive s 3ll-327. 
20 U tte rström , 1957, s 13. 
21 I Östergötland var 35,l %, 34,2% respektive 37,9% 
av totala anta let hem mansdela r större än e tt 1/ 2 
mantal 1810, 1840 respektive 1865. För landet i 
sin helhet (utom orrland och Dalarna) var sam
ma siffror 20,4%, 17,6% respektive 15,6%. Se 
Rosen , 1994, Tabell 5.1 , s ll5. 
22 Bäärnhi elm, 1995, s 25. 

Kapitel 2 
23 Ett produktion - och teknologiorientera t an
greppssätt av den typ so m Lennart Andersson 
Palm använt i Gud bevare utsädet!, (Palm, 1997) , 
skulle kunna vara ett alternativ. Men inte i Grov
edas fall. Vi har inte ti llgång till något som i full
ständighet en liknar de räkenskaper och andra 
noggranna note ringar om jordbruke t som Len
n art Andersson Pa lm hade för en hundraå rs
period. Vi kan note ra att också Gud bevare utsädet! 
i all t väsentligt är en ekon om isk analys kretsande 
kring vad man od lade på gården , avkastn inge n 
etc. De t sku ll e för övrigt när det gälle r Groveda 
inte he lle r vara möjligt a tt ta en bredare teknol o
gisk ansats. Vi vet egentligen inget med säke rhet 
om hurjordbruke t och jordbruksarbetet på Grov
eda inriktats och o rganiserats vid olika tidpunk
ter, när nya verktyg och maskiner tagits i anspråk, 
när nyod linge n e lle r täckdikningen av markern a 
gjordes etc. 
2
• Frågan är om det är lo kalh istoria? Det kan nog 

diskuteras . De t är inte lokalhistoria om vi med 
det menar en kartläggning och beskrivning av det 
historiska skeendet på en viss ort eller i en viss 
socken e lle r by. De t är en gårds historia. O ch 
denna pecifika historia ä r insatt i sitt bredare, 
icke-lokala, sammanhang. Bara om vi är be redda 
a tt se på Grovecla som en självständig ekonomisk 
och social enhe t på det lokala plane t och dess
utom ge lokalhisto1-ien en analytisk dim ension är 
det be rättigat att tala om lokalhistoria . Men de t 
ger möj ligen o rde t lokalh istoria en betydelse som 
går längre än elen gängse. 
25 Set ex Elgeskog, 1975; O la i, l 983; Bäck, 1984; 
Peterson , 1989; Bäck, 1992; Hoppe & Langton , 
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1994; och H ellström, 1995. Christe r Perssons kul
turgeografiska avhandling om 1800-talets bonde
samhälle i Locknevi (Persson, C, 1992) handlar 
visserligen inte om en socken i Östergötland men 
den är ändå intressant, bl a därför att den hand
lar om en bygd som på många sätt påminne r om 
den där Groveda ligger. 
26 Se t ex Norra Kinda-boken, 1973; Ain eström, 
1959; R irnf orsa Samhälle med historia, 1989; En bok 
orn Kisa socken, 1981, Del 3. 
27 Christer Winberg behandlar frågan i sin intres
santa bok Grenverket och skriver sammanfa ttande: 
"Överhuvud bör man nog starkare än vad som 
hittills gj o rts i fo rsknin ge n framhäva m ark
nadshushållningens höga u tvecklingsgrad redan 
unde r 1600-talet. " Se Winberg, 1985, s 156-1 62, 
204. En annan fo rskare, Ulf Jansson, har nyligen 
empiriskt visat att de tta påstående gäller för bön
dern a i Vänerområdet som redan under 1500-
och 1600-talen anpassade odlingssystemet, alltså 
om de t skulle vara en-, två elle r tresäcle, efter 
marknaden , i det falle t efter Bergslagens efte r
frågan på spannmål. Se J ansson , 1998, s 225 ff. 

Det principiella skälet till varför vi kan utgå från 
att marknader funnits mycke t tidigt i vår typ av 
samhälle är a tt specialiseringe ns pendang är en 
m arkn ad och markn adsplats. Man kan alltså 
hävda a tt så länge de t har funnits arbetsdelning 
och specialisering bö r det också ha funnits mark
nader där köpare och sälj are mö ts och frivilligt 
gör upp om e tt byte . Vi vet exempelvis att det 
under mycket lång tid har funnits stora regionala 
skillnader i tillgång och efte rfrågan vad gäller 
spannmål. De t innebar i praktiken att översko tts
områdena, typ Västergötlands och Östergötlands 
slättbygde r, försö1jde undersko ttsområdena, inte 
minst de sto ra städe rna, med spannmål och de t 
skö ttes via marknader. De t har visats att i varje 
fa ll under 1500-tale t producerade vissa svenska 
bönder spannmål fö r avlägsna marknader i denna 
mening. Fö r en fördjupad diskussion se Palm, 
1998, s 51 ff. 

Ett andra, mera handfas t, skäl är att för kron o
och ska ttebö nde rn a , och i vissa fa ll också fö r 
frä lsebönderna, skulle normalt delar av räntan 
betalas i reda pengar - det tycks ha gällt åtmins
tone sedan bö1jan av 1400-tale t - och pengar 
kunde bonden i p raktiken bara få fram genom 
att på en marknad sälj a en del av sina produkter 
eller sin arbetskraft. Se bl a Fridholm, Isacson & 
Magnusson , 1976, s 44. 

För ett annat perspektiv, ovi ljan att fullt ut ac
ceptera marknaden , se Friden , 1991. I avhand
lingen visar fö rfatta ren att Sjuhäradsbönderna 
tro ts en möjlighet a tt exploate ra en växan de 
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textilmarknad valde bo rt, på rationella grunder, 
e tt starkt marknadsbe roende till förmån fö r e tt i 
allt väsentligt sj älvförsö1ja ncle j o rdbruk dä r "in
dustrip roduktionen" kunde ses mest som ett kom
plement. Fö rfa ttaren studerade förhållandena vid 
två tidpunkter, mitten av 1600-tale t och slute t av 
1700-tale t. 
28 La rs H erlitz har i sin avhandling ] ordegendom 
och ränta visat att redan i 1700-talets börj an fa nns 
det i de fy ra fögderier i Skarabo rg som han stu
de rar tendenser till en j ordmarkn ad i mode rn 
mening. Efte rhand under 1700-talet utvecklades 
j o rclmarkn aclen. Särskilt fö r de stånclspe rsoner 
som i allt högre grad köpte och sålde skattejord 
kan man säga att det efter 1700-talets mitt fa nns 
en fö rhållandevis modern t fun gerande andra
hanclsmarknad för j o rdbruksfastigheter. Det gjo1~ 
<les ett sto rt an tal affarer, p rissättningen på gårdar 
var fri och köpare och sälj are kunde agera u tan 
myndighetsinblanclning också i andra avseenden. 
De t är, ko rt sagt, kriterierna fö r en fun gerande 
marknad. Se H erlitz, 1974, s 281 ff. 
29 På den perfekta markn aden är också männis
kan perfekt. Hon är en homo economicus. H on ve t 
alltid allt, de t gäller fö r både köpare och sälj are . 
H on agerar konsekvent och ekonomiskt ra tio
ne ll t. H on tvekar aldrig. H on har samma syn på 
risk som alla andra (vilke t inte säger så mycket 
efte rsom risk och osäke rhetju inte kan existera 
när alla ve t allt) . 
30 Den studie som Christe r Person har gj ort av 
j o rdm arkn aden i Locknevi socken unde r 1800-
talet " . . . visade a tt endast omkring hälften av alla 
försäljningar skedde mellan pe rsone r som var 
nära släkt". Se Persson , C, 1992 , s 271. Andra har 
kommit till liknande resul ta t.Jö rgen Kyle hävdar 
i sin unde rsökning av elen allmänna j o rdmark
naclen i Götebo rgs och Bohuslän att transaktio
ner till icke-släktingar dominerade, se Kyle, 1987. 
Sture Martinius anger att andelen fri a köp , dvs 
till icke-släkt, i Skaraborgs län var omkring 60% 
tiden före 1870. De t tycks dessutom som om ten
densen var mot fl er marknadstransaktioner, se 
Martinius, 1970 a, s 59. Ulla Rosen, som studerat 
förh ållandena i Kumla socken , no terar i en ka
pitelsammanfattning den "ökade andelen försälj
ningar till icke-släktingar under 1700- och 1800-
ta len". Se Rose n, 1994, s 60. 
31 Undersökninge n avsåg en 40-årsperiod i mi t
ten av 1700-ta let. Se Herlitz, 1974, s 322. 
32 "Sj älvförsö1jningsgraden som den framkommer 
i inten j uerna är högre än vad j ag hade vän ta t mig", 
skriver Irene Flygare i sin granskning av fa milje
j ordbruke ts fö rhållanden unde r 1900-tale t i två 
svenska slättbygder. Se Flygare, 1999, s 179. 
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33 De t som här uttrycks i ord är den kända ka
pi taliseringsmodellen so m innebär, förenklat 
sagt, att tillgångens, i de t här fa llet gårdens, år
liga översko tt diskonterat till nuvärde är lika med 
marknadsvärdet. Kapita lise ringsmod e ll en ha r 
anvä nts i va1j e fa ll sedan tidigt 1700-tal (se bl a 
H erli tz, 1974, s 83) men för det mesta, de t kan vi 
utgå från, utan att användarna begripit den. Det 
är först under 1900-talet som ekonomerna har 
hj älpt oss förstå hur diskonte rin gsräntan är upp
byggd och kan beräknas. Och framföra llt ha r vi 
blivit medvetna om vilka dras tiska effekter som 
fö rändringen i riskbedömningen ger på ti llgångs
priserna, tex på hur en gård vä rde ras vid en viss 
tidpunkt. Det är riskbedömningen som här kal
las framtidstron. 
M Korn.talet innebär, kort sagt, att man sätter mäng
den utsäde i relation till mängden skö rd. Om man 
sådde en tunna och fi ck fem tunnor i skörd hade 
man fått "femte ko rne t", korntalet var 5. 
'
15 Att vi har tillgång till taxeringsvärde t hj älper 
oss också över problemet med få observationer 
av marknadsvärdet i det specifika fa llet. Taxe1-ings
vä rde t för en viss gård är i praktiken grundat på 
ett stort antal observationer av faktiskt ge nom
förda affä re r med andra, j ämförbara gårdar. 
Taxeringsvärdekurvan blir därmed elen empiriska 
grund som elen enskilda gårdens, i det här fa ll et 
Groveclas, marknaclsvärcle kan relateras ti ll och 
utvärderas mot. Om vi förutsätter att myndighe
te rna gör någorlunda regelbundna revisioner av 
jorclbruksfastighe ternas taxeringsvärden , och så 
har det va rit efter 1862, j a då blir det fak tum att 
vi bara har några enstaka Groveclaaffärer under 
tex 1900-talets första decennier att förlita oss ti ll 
ett mindre problem. Förhåller sig Grovedas mark
naclsvärclen på ett någorlunda systematiskt sätt 
ti ll taxeringsvärdet vid respektive tidpunkt, och 
så är det uppenba rligen som kurvan visar, blir det 
samma sak som att säga att Grovecl as vä rde
utveckling följer elen allmänna värcleutvecklingen 
för j o rclbrukfastigh eter inom regionen. 
36 An ledningen ti ll att vi här talar om "pe rioden 
1810-1950" hänger samman med att det var först 
1810 som systemet med bevillningstaxeringar 
in fördes i Sverige. Utgångspunkte n fö r värde
ringen skull e vara marknaclspriset. Vid vä rde
ringen skulle man främst gå efter "egendomens 
gångbara pris i orten och deras godhet". För va1je 
socken bildades en s k taxeringskommitte som 
efter vissa regler, och på gru ndva l av vad e n 
bereclningsgrupp hade föres lagit, skulle besluta 
vad de olika gårdarna i socknen kunde vara värda. 
37 Pe rsson , C, 1992, figur 4.12, s 163. 

38 "En långsam prisuppgång sker från slutet av 
1820-tale t till mitten av 1840-talet. Därefter ökar 
prise rna mycket krafti gt. " Se Svensson , 2001 , Bi
laga 7, s 261. 
39 De t finn s en outtalad förutsättn ing för det här 
resonemanget. Bonden och de andra inblandade 
måste handla ekonomiskt förnuftigt och någor
lunda konsekve nt (se också diskussion en unde r 
rubriken Den rationelle bon den i slutet av kapitl et). 
Agerar aktöre rn a "mot allt förnuft" , j a då gäller 
in te procl u ktivi tets-fram tidstro / avkastning-risk
modellen. Men hur är det då med icke-ekono
miska bevekelsegrunder? En person kan tex köpa 
en gård av statusskäl eller för a tt kunna dra nytta 
av skattesystemet. J a, sådana drivkrafte r kan all
tid tolkas i eko nomiska termer och stride r såle
des inte mo t modellen , allt under förutsättning 
att handlandet är ekonomiskt rationell t. De t man 
däremot kan säga är att om andra omständighete r 
än jordbrukets ekonomi (typ status elle r ska tter) 
påverkar kalkylen och övervägandena så blir ock
så möjligheten att via värcleutvecklingskw-van dra 
slutsatser om det sve nska jordbrukets allmänna 
förhå llanden försämrade . Det är ett av skälen till 
varför j ag in te anse r att värcleutvecklingskurvan 
kan använ das för se nare delen av 1900-talet. Den 
senare frågan utvecklas i avslutningskapitlet. 
40 Den ryske ekonomen AV Chayanov (som var 
född 1888 och avrättades i ett av Stalins fånglägei-
1939) ansåg att bonden som företagare inte strä
var efte r vinst på samma sätt som elen "kapitalisti
ske" företagaren, (se bl a Chayanov, 1986). I stäl
let har han som mål a tt göra det nödvändiga men 
ingenting därutöve r. Balanspunkten bestäms i 
skärningspunkten mellan ofrånkomliga behov 
och uppoffring, inte genom att som i elen klassiska 
ekonomin hitta elen punkt där margina lin täkt 
och marginalkostnad sammanfalle r. Chayanovs 
tan kar, som annars delvis enligt min mening var 
mycket insiktsfulla och framsynta, har givit upp
hov till en omfattande akademisk diskussion. För 
en introduktion på svenska se Djurfelclt, 1994, s 
79 ff. 
41 Citatet är hämta t från Bonden i svensk historia, 
D2. Det handlar om lanclbönclerna i Söclerman
la ncl under 1770-tale t och är uttalat av en A. G. 
Barchaeus. Se Ingers, 1948, s 204. 
·
12 Detta visar Patrick Svensson i sin avhandling 
Agrara entreprenörer som handlar om självägande 
bönde r i tre Skånesocknar under pe rioden 1800-
1870. Se Svensson, 2001. 
·
13 Nordström , 1933. 
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Kapitel 3 
44 Enligt ord isk Familj ebok beskrivs en rege
mentsskrivare på fö lj ande sätt: "Vid va1je sve nskt 
reg:te förr anställd civil tj änsteman. R. omhän
d e rh ad e eko nomiska göromål inom reg: te t ss 
utbe talning av avlönin g." Se Nordisk Famil:jebo/1, 
1923- 37, "Regemen tsskrivare" . Fö r en utfö rligare 
analys se Gäfvert & Söde rberg, 1982 , s 201-233. 
•
15 Det vi ve t är att han var mantalsskriven på Grov
eda. Att han fys iskt också verkligen bodde på går
den kan vi sluta oss till. Av t ex de räkenska ps
handlingar fö r Andra livgrenadj ärsregemenre t 
som han hade ansvaret fö r och som finns arkive
rade på Krigsarkive t fra mgår nämligen att han 
ofta daterade dessa "Groveda den ... ", se bl a Rä
kenslwper 1784, (Krigsarkivet) . 
46 "Vid tiden fö r storskifte t i byn [ O pphem] 1784 
-1 786 innehades Mellangården av greve M. Fal
kenberg- .. . Sto rgården av ... De övriga två hem
manen ägdes av bönde r, u tom en bydel som äg
des av den tidigare nämnde Samuel Rudin i Grov
eda." Se Norra Kinda-boken, 1973, s 192, se också 
under "Krogsfall ", s 177. 
47 Kyle, 1987, s 75. 
48 Ibid, s 67. 
49 Enligt Lars H erlitz undersökning steg prisern a 
på skattejord inom Ska raborgs län mätt i fas ta 
priser unde r pe rioden 1730/ 34 till 1770/ 74 med 
2,7% per år " .. . eller uppemot en 3-dubbling på 
40 år". Se H erlitz, 1974, s 327. 

Det finn s för övrigt uppgifte r om än kraftigare 
priss tegringar än de som refe re rats här. "I bö rj an 
av 1700-tale t mo tsvarade försäljningsprise t pe r 
mantal skattej o rd ungefär 70 tunnor spannmål, 
enligt en unde rsökning i ett västsvenskt område. 
Hundra år sena re motsvarade prise t 560 tunn or 
spannmål. Prisöknin gen , mätt i spannmål, var 
alltså åttafaldig. De nomine lla priserna ökade be
tydligt mer, beroende på penningvärde ts fall. " Se 
Gadd, 2000, s 197. 
5° Kyle, 1987, s 101. 
5 1 Se Carlsson , 1956, s 192. Mot slute t av 1700-
tale t började bönder även att köpa ypperligt frälse, 
skriver Sten Carlsson. "De bö1jade förvärva säte ri
j ord, i regel genom förpantning. 1810 blev denna 
utveckling legitimerad ; alla samhällsklasse r lik
ställdes i fråga om rätten att förvärva och äga allt 
slags fräl sej o rd. Ungefär 15% av de t ypperliga 
frälset hade då redan övergått i ofrälse hand ; bön
de rnas egen andel uppgick till 2% (drygt 100 
mantal) ." Se också Winberg, 1985, s 184. 
52 Gadd, 2000, s 212. 
53 Kyle , 1987, s 95 . 
5•

1 lbid , s 97. 
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55 Uppgifte rna om Östgö ta kavalle ri , om kom
panikassornas storlek och sätt och arbe ta, om vad 
en regementsskrivare hade i lön etc harj ag fått 
vid samtal med fd universite tslekto rn Sven He ll
ström. 
56 Svenska Gods och Gårda r, 1939, Östergötland 
(Sydöstra de len) . 
57 Natw °Kultw; Miljöer i Östergötland, 1983, K59 
(Kinda) . 
58 En pa rstuga ha r i regel två sto ra rum, ett i va r
dera änden av huse t med en liten fö rstuga samt 
kammare i mitten. Om parstugan har två våning
ar, det förekom före 1800 men var ovanligt, ser plan
lösningen som regel likadan ut som på bo tten
våningen . Se bl a Så renoveras tO'ljJOch gcl rdar, 1995, 
s 46--48 . 
59 Den sexdelade planlösningen beskrivs på fö l
j ande sätt: "Unde r 1700-tale t bö1jade denna plan
typ användas för officersboställen och prästgårdar. 
Mot gårdsplanen låg fö rstugan i huse ts mitt med 
dö rrar till två hörn kamra r på ömse sido r och till 
salen rakt fram samt trappa till övervånin gen elle r 
vinden, mo t trädgårdssidan den sto ra mittsalen 
med två sidokammare ... eldstäde rna var place
rade kring två skorstensstockar vid rummens skär
ningspunkte r. [Note ra att just precis så ser plan
lösningen på Groveda ut.] Från bö1jan saknade 
denna hustyp kö k: köket låg efte r gammal svensk 
herrgårdssed i en separat byggnad. är typen blev 
mera allmän flyttades emelle rtid köke t in i en av 
hö rnkamrarna mot gården och fi ck en särskild 
köksingång från gaveln. " lbid, s 53- 54. 
60 Svenska Gods och Gårdar, 1939, s 567. 
61 Scl renoveras tor/1 och gårdar, 1995, s 176. Peppar
kaksbeslag fa nns också, vilket är mera intressant, 
på å tminsto ne en av de dörrar på nedre bo tten 
som togs bort i samband med en större repara
tion 1948. Mest sannolikt betyder det att samtliga 
dörrar i huset från bö1jan har haft dessa beslag. 
Dörrarna på andra våningen har idag gångj ärn 
av en mode ll som användes unde r 1800-talet vil
ke t rimligen bör betyda att dessa dö rrar byttes 
någon gång under se na re d e le n av förrförra 
sekle t. 
62 Det speciella med Groveda var att den sexde
lade planlösnin gen gällde både första och andra 
våningen. De t var av allt att döma inte det vanliga. 
De t sexdelade huse t hade i de fl es ta fall inte en 
full öve rvåning utan , liksom "Sörgårdens" par
stuga, två gavelkammare och en öppen vind i mit
ten. Grovedas mangå rdsbyggnad var med andra 
o rd stö rre i kvadratme tertermer än e tt no rmalt 
sexdelat hus. 
63 Se Hofren , 1937, s 240 ff. 
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64 Vi vet att den svenska kakelugnen "utvecklades 
på statligt uppdrag av C J Cronstedt och Fabian 
Wrede, som presenterade sin uppfinning 1775 
. . . Kakelugnen hade ... funnits länge i Sverige -
det finns fynd av kake lugnskakel från 1400-talet 
- men var i sin äldre form relativt primitiv som 
vännekälla." Se Så renoveras tmp och gårdar, 1995, 
s 235. 
65 Dessa mönste rritningar finns på Krigarkivet 
(Tält och Byggnader). Mera allmänt gäller a tt 
mönsterritninga r för d en svenska militärens 
boställen hade funnits i va1je fall från 1600-tale ts 
slu t. Dessa reviderades efter hand och de som ut
arbetades på 1750-tale t - då bl a tvåvåningsbygg
nader med brutet tak blev vanliga - ritades av Carl 
H årl eman , dåtidens mest kände arkitekt. Man 
skulle alltså skämtsamt kunna säga att Grovedas 
mangårdsbyggnad, i varje fall exteriört, har haft 
Carl Hårl eman som arkitekt. 
66 Christe r Winberg har beskrivit den gradvisa 
utvecklingen av en "m ode rn" j o rdmarknad i sin 
bok Grenverket, se Winberg, 1985. 
67 "Den som hade försäljningsrätt hade i prakti
ken också rätt till avkastning och till självständigt 
brukande, men fö r att betraktas som ägare räckte 
de t i en äldre tid sannolikt med att inneha bruk
ningsrätten", skriver Ulla Rosen i sin doktorsav
handling om jordägandet i Kumla socken under 
perioden 1780-1880. Se Rosen, 1994, s 80. 
68 Ronny Pe ttersson gör e tt intressant påpekande 
i sin avhan dling Laga skifte i H allands län där han 
tycks argum entera för att öve rgången från det 
gamla synsättet på ägandet till det moderna, "ab
soluta" ägandet i Sverige skedde på ett sådant sätt 
att inte nödvändiga, politiska reformer av typen 
skiftesrörelsen hindrades. Han nämner att i Frank
rike fickjordägarna en så stark ställ ning efter re
volutionen i slute t av 1700-talet att de kunde sätta 
käppar i hjulen för poli tiska reformer som be
rörde jordbruket. Se Pettersson, 1983, s 348 ff. 
69 Bäärnhielm, 1995, s 25. 
70 Just det forme lla i sammanhanget kunde up
penbarligen vara viktigt. Birgitta O lai berättar i 
sin avhandling om storskiftet i en östgötasocken 
(Ekebyborna) om ett bråk som just denne BJ Ber
ger var inblandad i några år efter förrättn ingen 
på Grovecla. Det gällde e tt mål efter storskiftet i 
Rockluncla 1791 då lantmätare Berger blev stämd 
av en kronorusthållare Hans Danielsson för att inte 
ha tagit hänsyn till alla fo rmalia i samband med 
förrätm ingen. Bergerfrikändes i häradsrätten men 
fä lldes i hovrätten. Av all t att döma var Hans Da
nielsson ute för att "bråka" eller som Berger ut
trycker det: " ... wara mera et kitsligt fö rsök än en 
stadgat tanke" . Se Olai, 1983, s 97- 98. 

7 1 Brevet uttrycks här i en form av normaliserad 
svenska. Brevet är med andra ord korrekt cite rat 
men vissa ord och formu leringar är översatta till 
en mer modern och därmed begriplig svenska. 
Samma sak gäller för övriga citat ur protokolle t. 
72 I de gamla landskapslagarna omtalas de fasta 
märken som utmärkte gränsen mellan två gårdar 
som "rå och rör". Ordet "rå" tycks då ha haft inne
börden stång e ll e r på le. En ligt 1734 å rs lag 
(jordabalken kapitel 12) , som var den lagstiftning 
som låg till grund fö r rågångsförrättn ingen på 
Groveda, var de gil tiga råmärkena rå och rör eller 
fas ta märken i landskapet, t ex stena,~ stenhällar, 
d iken , gamla gärdesgårdar e tc. 
73 Några av de ekonomiskt oriente rade titlarna var: 
Nya Svenska Ekonorniska Dictionairen (i tre band) , 
Ekonorniskt Lexicon far Svenska Jordbrukare, Gårds fogde 
Instruktion, Nordells Landtbruks-cateches eUer Bonde
practica, L antrnanna-vännen, Svenska Red-dejan, 
Ajhandling orn Österbottens Hushållning, Svenska 
fiskaren m f1 (Reservation för tolkningssvårigheter.) 
74 Det framgår t ex av räkenskaperna för Andra 
Livgrenadjärsregementet fö r 1784 som finns på 
Krigsarkive t. 
75 Svensson, 2001 , s 36. 
76 Gäfvert & Söderberg, 1982, s 21 7. 
77 O lai, 1983, s 220. 
78 Jörberg, 1972, se bl a diagram VII: 1, s 4. 
79 Gadd, 1983, s 222. 
80 Att Samuel Rudin verkligen begravdes på kyr
kogården i ÄJvestad vet vi inte med säkerhet. De t 
vi vet är att det i den s k döds- och begravnings
boken fö r ÄJvestad finns antecknat att Rudin av
led på Börringe den 3 juli 1802 "aflungsot" . Att 
han då också begravdes på kyrkogården i ÄJve
stad förefa ller san nolikt. 

Kapitel 4 
81 Se Palm , 1998, s 12. 
82 Se bl aJansson, 1998, s 67. 
83 Heckscher, 1980, s 168. 
84 Se bl a Palm, 1998. 
85 Se bl aJansson, 1998, s 150 ff. 
86 Aineström, 1959, s 235-236. 
87 Norm Kinda-Boken, 1973, s 373. 
88 G:J Gadd ger följande sammanfattande bild av 
hur de olika ocllingssystemen användes- och elen 
utesluter inte att det i vissa trakter kunde finnas 
både tresädes- och tvåsädesgårdar. "På det h ela 
taget fö rekom ensäde där åkerbruket betydde fö r
hållandevis lite. Tvåsäde tillämpades oftast i slätt
bygder. I kanske högre grad än de övriga odlings
systemen användes tresäde i områden med skilda 
naturförutsättn ingar." Se Gadd, 2000, s 128. 
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89 Nyström, 1998, karta 2, s 246. 
90 De tta framgår av den värdering av gården som 
gjordes i samband med G O Dahlstedts konkurs, 
se bilaga 2. 
91 Mot inrösningsjorden stod avrösningsjorden , 
som enligt ordisk Familjebok "var den jord som 
vid skifte avskiljes från inägor, därför att den ej 
anses kunna med fördel odlas (men ej är så odug
lig att den alls icke beräknas vid skiftet, sk impe
dimenter) ." Se Nordisk Familjebok, 1923-37, "Av
rösningsjord". 
92 Olai , 1983, s 114 ff. 
93 Ibid, s 116. 
94 Hoppe , 1997, s 257. 
95 Olai, 1987, s 13. 
96 Mot den bakgrunden är det inget att förvånas 
över att forskningen har visat att den politiskt 
initierade skiftesrörelsen (som således fick sin start 
i mitten av 1700-talet) på flera håll i landet hade 
föregåtts av spontana, av jordägarna själva orga
niserade, skiftesreformer under första hälften av 
1 700-tale t eller till och med tidigare än så. 
97 Olai, 1987, s 22. 
98 Den danske nationalekonomen Ester Boserup 
brukar mer än någon annan förknippas med teo
rin att befolkningstillväxten är den viktigaste av 
de faktorer som ger upphov till tekniska, ekono
miska och sociala förändringar i primitiva sam
hällen. Se Boserup, 1977. Detta är inte en om
tvistad uppfattning. Jag ska längre fram (se av
snittet "Det möjligas dominans" och följande i 
slutet av kapitel 5, s. 88 ff) argumentera för ett 
alternativt synsätt. 
99 Att det fanns andra som gjorde anspråk på 
allmänningsmarken var också ett skäl för ett ökat 
intresse för storskiftet bland bönderna, och kan
ske gällde det i synnerhet för bönderna i skogs
och blandbygd. "En svårkontrollerad, jordlös 
klass börjar trycka på med sina kojor, vedbrand 
och annat illegalt, eller sedvanerättsligt tillåte t, 
utnyttjande . Under 1700-talets senare hälft blir 
det därför viktigt att få ägandet preciserat på e tt 
sätt som gynnar hemmansägarna och utesluter 
alla andra från nyttjandet av allmänningen utan 
vederlag . . . Skiftets betydelse förstås här i minst 
lika hög grad som en precisering och fördjup
ning av äganderätten, som en bättre arrondering 
av jorden." Se Aronsson, 1996, s 41- 42. 
100 Samma uppfattning har Kalle Bäck som i sin 
avhandling Bondeopposition och bondeinflytande 
under frihets/iden har visat att bönderna i Lysings 
härad i Östergötland var betydligt mera positivt 
inställda till storskiftet än vad den traditionella bil
den gör gällande. Ca 40% av alla storskiften inom 
häradet under perioden 1749-72, alltså under 
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storskifte ts två fö rsta decennier, hade "enbart 
bönder" som ansökare. Se Bäck, 1984, Tabell 6, s 
212. 

För de skiften som kom senare (e nskifte res
pektive laga skifte) har Pauick Svensson, som stu
derat förhållandena i tre Skånesocknar under pe
rioden 1800-70, visat att bönderna spelade en 
aktiv och initiativtagande rol l. Se Svensson, 2001 , 
s 127. 

Likaså kan man nog säga att också Ronny Pet
tersson i sin studie över laga skiftet i Hallands län 
kommer till samma slutsats. I varj e fa ll visar hans 
undersökning att Hallandsbönderna inte på ett 
allmänt plan var motståndare till att deras byar 
och gårdar skull e skiftas eller på något annat sätt 
visade en negativ inställning till laga skiftet som 
ide. "Inte heller de negativa reaktionerna i form 
av avvisanden av sökt skifte kunde knytas till de 
mindre jordägarna." Se Pettersson, 1983, s 335. 
10 1 Olai , 1983, s 57. Liknande siffror för Östergöt
land redovisas av Kalle Bäck. De bönder i Bäcks 
studie som på egen hand hade ansökt om skifte 
beskrivs på följande sätt: "De ... framstår inte som 
några jordpossessionater utan innehade gårdar i 
en storlek som var normal i Östergötland vid den
na tid. " Den genomsnittliga gårdsstorleken var 
0,4 mantal. Han gör dock klart att det var bön
der med god social ställning som genom kontak
ter med ståndspersoner av olika slag av allt att 
döma var mera välinformerade om och mindre 
misstänksamma motjordbruksreformer än bon
den i gemen. Se Bäck, 1984, s 209 ff. 
102 Jonas Ericsson i Nygård var av allt att döma 
samme man som deltog som god man vid rågångs
förrättningen på Groveda 1786. 
103 Den sk götiska gården, en av de gårdsarketyper 
som brukar nämnas, såg ut ungefär som Grov
eda i äldre tider, en rektangulär gårdsbildning 
med mangårdsbyggnaden på en sida och fähus 
och uthus glest grupperade runt "rektangelns" fyra 
sidor.Just att den var glest grupperad skiljde den 
från framförallt sydsvenska gårdar som ofta var 
sammanbyggda. På en punkt såg Groveda 1804 
inte ut som en götisk gård, gränsliajen mellan man
gården och fägården utgjordes här av byggnader. 
Arketypen för en götisk gård hade i stället staket 
mellan de två delarna. På den punkten är likheten 
större med det som kallades centralsvensk gård 
med en utbredning i länen närmast norrut räknat 
från Östergötland. Se Lange, 1997, s 173-174. 

Sten Carlsson har för övrigt i Bonden i svensk 
historia D3, en tecknad bild på Härkeberga kom
minsterboställe i Uppland som bebyggelsemässigt 
i mycket liknar förh ållandena på Groveda 1804, 
se Carlsson, 1956, s 93. 
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10
•
1 H eckscher, 1980, s 176. 

105 Elle r som Ronny Pe ttersson skrive r samman
fattnin gsvis: "Laga skiftesreform en 1827 bör ses 
som e tt fö rsök a tt skapa en slagkraftigare skiftes
reform än enskiftet. Framfö r allt gällde de t a tt 
utforma denna på ett sådant sätt a tt den kunde 
a nvändas även utanför de begränsade slättbygder
na med e n samlad uppodlad areal och relativt 
små variati o ner i markkvalite t. " Se Pette rsson , 
1983, s 323. 

Pa rente tiskt är de t intressant att no te ra a tt de t 
var regeringen, inte riksdagen, som fa ttade beslu
te t 1827. Skiftesförordnin garna räknades till den 
ekonomiska lagstiftningen över vi lken regeringen 
vid den här tiden ensam beslutade. Däremot gran
skades oc h diskute rades lagaskiftess tadga n vid 
riksdagen 1828- 30 sedan e n rad mo tio ner rikta t 
kritik mo t de n. Vad riksdagen kunde göra var en
dast a tt framföra önskemål om förändringar. Först 
1884 ko m skiftesförordningarna a tt rä knas som 
civillags tiftning och dä rm ed unde rställas riks
dagens beslut. 
106 Se j anken Myrdals uppsats H ägnaderna, arbets
tiderna och bygdelaget. (Myrdal, 1996 a, s 135 ff. ) 
107 O lai, 1983, s 230. 
108 Hanne rbe rg, 1971. 
109 Juhlin Dannfelt, 1926, s 38. 
110 Dessa uppgifter är hämtade från C-J Gadds 
dokto rsavhandling j äm och Potatis. Han de lar in 
pe rioden från mitten av 1700-tale t ti ll mitten av 
1800-tale t i fem delperioder: 1748/ 57; 1770/ 74; 
1783/ 90; 1820/ 27 samt 1850/ 59. "Räknade pe r 
hemma nsbruk faller antalet Ne ["nö tkreatursen
he ter"; häs t=l ,5 Ne; ko=l ,0 Ne etc] kontinuerligt 
mella n de fe m unclersökningspe riocle rna . Fö r 
0,25 mantal på slättbygden gäller då föij ande serie 
Ne: 10,5; 9,6; 8,8; 8,0 respektive 7,6." Bi lden är 
grovt sett densamma såväl på slä ttgårclar som på 
gå rd a r i skogs bygcl. Se Gadd , 1983, s 130 . 
11 1 Ibid, s 143. 

Kapitel 5 
11 2 I Le nnart Schöns En modern svensk ekonomisk 
historia redovisas be räkninga r som visar a tt 'J o rd
bruk med binäringar" sva rade fö r en ko nstant 
andel av BNP under 1800-tale ts fö rsta decenni er, 
38% av B P be räknad i fas t penningvärde både 
1800/ 04 och 1846/ 50. Med andra o rd skedde 
ingen expansion i andra sektorers andel även om 
"Industri och hantverk" ö kade sin ande l margi
ne llt, från 23% till 26%, se Schö n, 2000, tabell 
2.l ,s58. 
m Utte rströ m, 1957, tabell 1, s 2. 

114 De t är e n sanning med modifikatio n att anta
le t bönde r i Sverige var konstant under förs ta 
hälfte n av 1800-tale t och att därmed utrymme t 
för hemmansklyvningar måste ha varit begrän
sat. De t fann s regio na la skillnader. I delar av lan
de t ö kade antalet brukningsgårdar geno m de l
ning. Så var fa lle t i södra och sydöstra Sverige , i 
dela r av Västsverige, inklusive västra Svealand , 
samt i No rrl and. I de östsvenska slättbygderna 
m inskade dä remot antale t brukningsgårclar ge
nom samma nl äggning av separa ta gå rda r till 
större e nh e ter. 
11 5 Bäck, 1992 , s 123. 
11 6 Ibicl, s 60. 
117 Norra Kinda-boken, 1973, s 254. 
118 De t finns tecken som tyde r på a tt vi kanske 
mås te skiij a på Krogen och Lundsbo i de n me
ningen a tt Lunclsbo byggdes nytt vid Krogen. Ett 
sådant tecke n är a tt i husförhörslängde n frå n 
1805-10 finn s fö r första gången Krogen inte o m
nämnd, däremot note ras a tt unde r Lundsbo ett 
"tillhus" med två ä ldre männ isko r. De t skulle 
kunna tolkas som att Krogen fanns kvar som äldre 
byggnad i omedelba r anslutning ti ll Lundsbo . 
119 Georg Blo mquist skulle komma a tt bo kvar 
fram till 1905 eller 1906. Efte r e tt par ko rta mel
lanspe l av två andra famiij e r köptes Aspelund 
1908 av e n Elin Molin , affärsidkare frå n Linkö
ping, som byggde om huset till sommarbostad 
och köpte till ytterligare tomt. De t var för övrigt 
sannoli kt e tt av de första sommarhusen i denna 
del av kommunen. 
120 Utterströ m, 1957, s 48- 49. 
121 Gadd, 1983. 
122 Citate t häm ta t från Gustaf Utterström, se U tter
strö m, 1957, s 819. 
123 Norra Kinda-boken, 1973, s 297. 
124 Utte rströ m, 1957, s 5. 
125 Ibid , s 749. 
126 Pete rson , 1989, bild 5.7, s 111. 
127 Jörbe rg, 1972, s 337. 
128 Martin ius, 1970 b , s 27 ff. 
129 De t finns e n tä nkba r fe lkälla i de t reso ne
mange t. Om årsarbe tstide n per sysselsatt ökade 
unde r 1800-tale ts fö rsta decennier, och det finn s 
vissa tecken på a tt de t var så, kan löne n i te rme r 
av real å rslö n ha ö kat. Se Schön , 2000, s 72 ff. 
130 Utte rströ m, 1957, s 52. 
131 Ibid , s 730. 
132 Kalle Bäck har shivit om just dessa samband i 
sin bo k Bö·rjan till slu tet - Laga skiftet och torpbebygg
elsen i Öste,götland 1827-1 865 . Öve rhuvudtage t 
inne hå ll e r elen bo ke n ele n mest välg rundade, 
akademiska analys av torp- och backstugticlen som 
jag har se tt. Dessuto m är studien grundad på för-
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hållandena i några Östgötasocknar, bl a Ulrika, 
se Bäck, 1992. 
133 Nyström , 1998. 
13

'
1 Carlsson , 1956, s 140-1 41. 

Kapitel 6 
135 Det omräkningstal som brukar användas för 
fö rhållandena under 1830-talet är att 1 rdl spe
cie mo tsvarar 2 2/ 3 rdl banco. 
136 Carlsson, 1956, s 208. 
m Pete rson , 1989, se bl a figur 4.9, s 69. 
138 Att m an ka n se p å anvä ndande t av vites
förbud en som ett sätt att vä rn a om ägande rä tte n 
kan de t knappas t råda något tvivel om. ''.Jag me
nar att vitesfö rbuden är uttryck fö r en fö rdjup
ning av ägostrukturen", skriver Maria Ågren i sin 
avhandling om 1700- och 1800-tale ts j o rdmark
nad i Dala rn a. Se Ågren , 1992 , s 171-76. 
139 Hoppe & Langton , 1994, s 316 ff. Att räntan , 
som Hoppe & Langton ange r, som ett ge nom
snitt skulle va ra 5,25% är fö rvånande. De t är kän t 
(se Svensson, 2001 , s 139) a tt rän tan på de fastig
hetslån som Rikets Ständers Bank lämnade skulle 
vara 4%, alltså lägre än normalräntenivån vid elen 
här tiden. Varfö r denna skillnad m ellan stipu
le rad och faktisk utlåningsränta finn s i den hä r 
undersökningen ve t vi inte. En hypotes är att lånet 
var e tt annuite tslån , dvs räntan som be talades 
innehöll både en ränte- och en amorteringsdel. 
140 Den bilden bekräftas av en annan unde rsök
ning av lån mot inteckning i j o rdbruksfastighet 
so m gjorts fö r tre Skånesockn ar för pe ri oden 
1800-70. Den visar att av samtliga lån mätt i an tal 
var ca 85% från p1ivatpersone r inklusive släktingar 
(Svensson , 2001 , s 178) . Det finn s dessutom, kan
ske något förvånande med tanke på framväxten 
av den instituti onella kreditmarknaden unde r 
pe rioden, i denna undersökning vissa indikatio
ner på a tt andelen inteckningslån från privatpe r
soner ökade i betydelse med tiden (s 196). 
141 H ellström, 1995, s 31. 
142 Martinius, 1970 a, s 137. 
143 lbid. 
144 lbid. 
145 I den tidigare refe rerade Skån estudien Ufr 
fotnot 140) utgjo rde sälj a rreve rse rna an ta ls
mässigt ca 15% av hela priva tlånestocken (som i 
sin tur var 85 % av samtliga lån mot intecknings
säke rh e t). En un gefär lika sto r andel sva rad e 
"innehavaren av skuldebrevet" fö r (kort sagt en 
ospecifice rad låntagargrupp , eventue llt hade sä
kerheten inte ens utnyttj ats) . Den helt domine
rande andelen va r "övriga", en också ospecifice
rad grupp av långivare där de fl es ta av all t att 
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döma var andra bönde r. Se Svensson, 2001 , ta
bell 7:3, s 191. 
1
•
16 "Bland de 205 unde rsökta bouppteckningarna 

fa nns frå n 1867 till 1899 endast 10 med en eller 
fl era fo rdringar på en bank, i regel en lokal spar
bank. " Citat är frå n Christer Perssons Locknevi
studie, se Persson , C, 1992 , s 278. 
1
·
17 Ibid , s 56. Samma bild ges av många andra . 

Patric Svensson berätta r t ex om en bonde på ett 
m åttligt sto rt hemman (3/ 16 man tal) i V. Karaby 
i västra Skåne som när han avled 1843 hade 73 
u teståe nde fordringar till ett sammanlagt vä rde 
av 39 408 riksdaler ! "En bonde i grannbyn hade 
lånat 4833 rdr, en annan bonde 2165 rd1~ en mj öl
nare 1966 rdr. " Man kan som j ämfö relse no tera 
att ett halvt mantal Groveda vid den tiden kos
tade 6000 rdr, (Sve nsson , 2001 , s 160) . 
148 Olsson, 1998. 
149 Martinius, 1970 a, s 137. 
150 Det gällde inte bara j ordbrukets fin ansie ring. 
Det är väl känt, och min egen minnesbild från slu
tet av 1970-tale t, att ett li kn ande info rmell t kredit
system fanns inom de samhällen som ägnade sig åt 
kustfiske. I de västsvenska fiskesamhällena, t ex på 
Orust och Tj örn, var ett sådan t informellt kredit
system i funktion , och sannolikt också belopps
mässigt dominerande, till långt in på 1900-talet. 
151 Systemet med priva tlån av den här type n i lo
kala samhällen är väl kän t och penetrerat av den 
ekonomiska forskningen. Fö r en intressan t ge
nomgång, se nobelpristagaren George Akerlofs 
klassiska artikel The M arkets for Le-mons där han 
visar att den private u tlånaren med nära kunskap 
om låntagaren och den lokala markn aden på ett 
helt annat sätt än banker och andra kredi tinstitu
tione r kan undvika de dåliga lånen och låntag
arna , "th e lemons" . Se Akerlof, 1970, s 499. 
152 Pete rson , 1989, s 191. 
153 H ellström, 1995 , s 57. 
154 Att vi kan påstå de t beror på att de t finn s gott 
om empiriska studie r och data från o lika delar 
av lande t som har visat på, ell er i va1je fa ll an tytt, 
privatlånens helt domine rande andel, 75% eller 
mer, av böndernas to tala kreditstock under 1800-
tale ts fö rsta fem decennier (Martinius 1970 a; 
Nygren, 1981; Persson , 1992; Hellström 1995; 
Svensson, 2001 ) . Dessutom finns de t nya studier 
som visar att privatlånen av allt att döma fo rtsatte 
a tt dominera bondej o rdbrukets fin ansiering till 
lång t in på 1900-ta let, studi er re fe re rad e av 
More ll , 2001, s 302 respektive s 357. 
155 Svensson, 2001 , s 189- 190. 
156 En sådan kurva över gårdsp1-isernas u tveckling 
för perioden 1830-90 finn s hos Martinius, 1970 a, 
s 73. 
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157 Se bl a Peterson, 1989, Bild 5:1, s 111. 
158 Hedlund-Nyström, 1970, s 25. 
159 Martinius, 1970 a, s 146 
160 Martinius, 1970 b , s 27. 
16 1 Det kan vara fe l att sätta likhetstecken mellan 
sjunkande reallöner och sjunkande reala inkoms
ter. Det tycks nämligen som om den genomsnitt
lige arbetaren i jordbruket under 1800-talets fö1~ 
sta hälft fick flera å rsarbetartimmar genom flera 
arbetade dagar per år. Men om antalet arbets
dagar i jordbruket ökade, skrive r Lennart Sch ön 
i sin bok En rnodern svensh ekonornish historia, kan 
utvecklingen för inkomsten ha varit annorlunda 
än vad lönerna ger vid handen. "Om den löne
arbetande avlönades fl er arbetsdaga1- under året, 
kan d en reala inkomsten ha varit stabil e ller till 
och med ha ökat. " Se Schön, 2000, s 72. 
162 Hedlund-Nyström, 1970, s 29. 
163 Konkursakten finns på Landsarkivet i Vadstena, 
se Konkursahter från Kinda Häradsrätt, 1859-63, 
VLA 7. 
164 Kinda Häradsrätts dornbok 1861. Domboken 
finns på Landsarkive t i Vadstena. 
165 Värderingen ligger som en särskild bilaga sist 
i Kinda Häradsrätts dombok för år 1860. Dom
boke n finns på Landsarkivet i Vadstena. 
166 Lagen är daterad den 12 mars 1830 och finns 
i sin helhet återgiven i Svensk Fö1fattningssarnling 
Nr. 39, 1830. 
167 Det fanns i d en äldre konkurslagstiftningen , i 
1734 års lag, en större möjlighet för gäldenären 
att få avträdesförmån. En s k hederlig konkurs ( att 
ski lja från konkurs orsakad av vårdslöshet respek
tive genom bedrägligt förfarande) ledde som re
gel till avträdesförmån. Gäldenären kunde genom 
att uppge all den egendom han hade för tillfä llet 
bli fö från a lla vidare krav från borgenärerna. Steg 
för steg under slutet av 1700-talet och fram ti ll 
1830 års lagstiftning skärptes villkoren. Se Ågren , 
1992, s 56. 
168 I fortsättningen kommer i huvudtexten begrep
pet "kr" att användas genomgående. Rätteligen 
(kronan infördes först 1872) skulle be teckningen 
vara Riksdalerriksrnynt m en denna - e lle r dess för
kortning Rdl rihsrnynt - används e ndast i d e av
skrifter av o lika handlinga r som finns i huvud
tex te n och bilagor. 
169 De t årliga driftsnettot från jordbruket - 1 500-
2 000 kr - är givetvis e n uppskattning men väl
grundad i meninge n att den är baserad på den 
värdering av Groveda som gjordes med anledning 
av konkursen sommaren 1860. 
170 En ligt skuldsedlar skall G O Dahlstedt betala 
5 procents ränta på skulden till säljarna. Skulden 
till säljarna är 20 000 kr, därutöver räknar vi med 

att ytte rligare 3 000 kr är räntebärande skulde r. 
Om vi förs iktigtvis antar att räntan är 5% blir den 
ränta som G. 0. Dahlstedt skulle betala ut va1je 
å r 1 150 kr. Vi har då bortsett från avkastningen 
på de förmyndarmedel som Dahlstedt förvaltade 
efter 1859. 
171 I bouppteckningen anges att denna skuldsedel 
är date rad den 21 februari 1856. I bl a domen 
talas däremot om den 27 februari. Sannolikt är 
det senare den korrekta uppgiften varför detta 
citat ändrats på d en här punkten. 
172 Familj en Dahlstedts tre pigor och tre drängar 
hade sammanlagt 400 respektive 550 kr i "lö ner 
och underhåll". Räknat per månad innebär detta 
ca 10 respektive 15 kr per person. 
173 Den viktigaste bristen är att skrivelsen blandar 
ihop två typer av kalkyler. Dels är det e n slags 
finans ieringskalkyl för perioden från köpet av 
Groveda våren 1857 fram till konkursen 1860, dels 
skall elen visa hur stor bristen i boet kan tänkas 
vara. Om det senare är det syfte Dahlstedt har med 
sin skrivelse vi lket d e t uppenbarligen är, m ås te 
naturligtvis finansi eringssättet vid köpet vara 
ointressant. Morsvarvet har helt enkelt inte i en 
sådan kalkyl att göra. Accepterar vi tillgångssidan 
skall på skuldsidan finnas sarntliga skulder, ing
e n ting därutöver. Det betyder att mot tillgånga
rna på 36 485 kr enligt skrivelsen skall ställas de 
skulder som bouppteckningen anger, all tså 34 287 
kr. Med andra ord visar skrivelsen av den 6 juli 
1860 att det in te längre finns någon brist i boet, 
inte e ns när skulderna också belastas med upp
lupna räntor på ca 2 000 kr (se huvudtexten). 
174 Lars Herlitz visar hur tex myndigheterna re
dan i början av 1700-talet använde avkastnings
modellen för att bedöma tex frälsejordens värde. 
Man utgick från d en ränta som arrendatorn -
eller med dåtidens språkbruk, åbon - betalade 
och kapital iserade den till 6 procents ränta och 
fi ck på så sätt ett värde på he mmane t som sedan 
kunde ligga till grund för taxeringen . Se Herlitz, 
1974, s 83. 
175 lnkomste rn a från n-uölkproduktione n (således 
uppskattade till 600 kr) är be räkn ade e nligt "16 
kor vilka [ värderas] efte r vanligt arrende i orte n 
ä 37:50". Det är oklart vad som menas m ed "ar
re nde" av e n ko. Men beloppe t 37:50 tycks vara 
d e t ungefärliga värde t för en mjölkko vid de nna 
tid, all tså det pris man skulle få betala vid en djur
auktion (Enligt mina efterforskningar värdera
des en ko enligt bouppteckningar i Kinda 1862 i 
genomsnitt till 40 kr.) I så fa ll blir det fe l att an
vända 37:50 som en uppskattning av en kos årliga 
av/lastning. Med andra ord kan det här finnas en 
viss överskattning av inkomsterna. 
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Samtidigt är slutsatsen om en överskattn ing av 
inkomsterna inte entydig. Det går att hävda att 
uppgifter i en bouppteckning i samband med 
dödsfall normalt underskattar värdet och att 60 
kr, a ll tså det värde för en ko som Dahlstedt räk
nar med i sin bouppteckning, är ett mera kor
rekt marknadsvärde vid denna tidpunkt. För 
övrigt å terkommer värdet 60 kr/ ko också i vär
deringen i samband med att rörelse kapitalets 
räntekostnad räknas ut. De t senare antyder att 
värde ringsmännen faktiskt gjorde e n distinktion 
mellan "arrende" och "marknadsvärde". Slutsat
sen är att siffran 600 kr trots all t kan vara korrekt 
beräknad. 
176 De åte rfinns som nr 56 i domboken 1861 för 
Kinda Häradsrätt (den 16 januari 1861, s 172-
186). 
177 Skrivelsen är kort och lyder på följande sätt: 
"Af inlemnade handlingarna uti min konkurs och 
redan afgivna redovisningen för densamma in
ses att skillnaden emellan tillgångarne och skul
derna är så ringa att den icke kan föras mig till 
last, och att jag icke fördolt mitt obestånd eller 
på annat sätt förnärmat mina fordringsägares rätt, 
derföre anhåller jag vördsamt på sätt 3 kap 40 § 
uti konkurslagen den 12 mars 1830 stadgar, få 
vinna avträdesförmån. Grofveda den 15 j anuari 
1861, Gustaf Oskar Dahlstedt." 
178 Se Hellström, 1995, s 50. 
179 De svenska hypoteksföreningarna tvingades 
ofta skaffa sitt kapita l utomlands. Östgöta
föreningen var en av de första att emittera ett 
obligationslån för placering i utlande t, mest san
nolikt i Hamburg, 1846. Men också utomlands 
blev det knappt med kapital under 1850-talet. 
Hedlund-Nyström beskriver situationen på fö l
jande sätt. "Som enskilda fören ingar utan någon 
statlig garanti i ryggen fick d e ofta vidkännas 
h årda vi llkor och lånebeh ovet blev m e d den 
ökade omsättningen på fastighetsmarknaden un
der Krimkriget samt den nymornade aktiviteten 
i jordförbättringar, mekanisering och rationali
sering allt större. Resultatet blev, att föreningarna 
pressades mellan delägarnas låneansökningar och svå
righeten att själv erhålla lån, och under åren 1857-58 
var utlåningen tidvis suspenderad i så gott som samt
liga föreningar" (min kursivering) . Se Hedlund
Nyström, 1970, s 37. 
180 Östgöta Hypoteksförening beviljade vid denna 
tid lån upp till två tredjedelar av taxeringsvärdet 
eller upp till hälften av det vid sk domarvärdering 
åsatta fastighetsvärdet, se Hellström, 1995, s 57. 
Det är en rimlig gissning att en domarvärdering 
av Groveda 1857 skulle ha hamnat på ungefär 
samma nivå som försäljningspriset, 30 000 kr ( bl a 
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efte rsom värderingen som gjordes i augusti 1860 
slutade på ca 28 000 kr). 
181 Att det var så kan vi nog vara ganska säkra på. 
Lagfarten på Dahlstedts köp av Anna Ringströms 
del av Groveda hade meddelats redan i m ars 1857, 
alltså långt före lagfarten på d en andra hälften 
av Groveda. 
182 Enligt Valter Elgeskog som studerat förhå l
landena i Kisa gjordes det en del konkurser i 
Kinda vid d en här tiden. "Konkurserna blev dock 
färre än vad man kunde vänta. Åren 1850-1914 
såldes endast omkring 15 hemman exekutivt. De 
allra flesta konkurserna ägde rum åren 1865-
1867 samt på 1880-talet. Att exekutiva försälj
ningar blev så få berodde på att släkten ofta gjorde 
räddningsaktioner." Se Elgeskog, 1981 , s 166. 
183 Se bl a H edlund-Nyström, 1970. 
184 Dahlstedts far, P A Dahlstedt, som själv bara 
hade givit sonen e tt lån på 100 kr vilke t han beva
kade i konkursen , hade gått i borgen för kredi
ten på 1 425 kr från AJ Widoff. Om fadern hade 
resurse r nog för att be tala Widoffvet vi inte . 
185 G O Dahlstedt var född den 3 maj 1832, samma 
år som hustrun Ebba. När de flyttade från Grov
eda hade de tre barn. Gustaf född i maj 1856, 
Per född i december 1857 och Ellen född i maj 
1860. 

Kapitel 7 
186 En akademiskt renlärig person skulle förmod
ligen säga att det kan man ingenting veta om. 
Det är korrekt, veta kan man inte. Men att det är 
"sannolikt" att den ekonomiska utvecklingen för 
bonden, exempelvis vad gäller lönsamhet och 
förmögenhetsuppbyggnad, tenderar att likriktas 
finns det enligt min mening grund för att hävda. 
Under just den period då Henrik var aktiv bonde 
fungerad e marknaderna allt bättre, säkert bättre 
än någon gång tidigare. Och en väl fungerande 
marknads förmåga a tt ekonomiskt likrikta för 
aktörerna i en viss sektor är stor. Visst, det finns 
bönder och bönder, men talar vi som här om 
ekonomin för en självägande bonde på en medel
stor gård , ja d å blir det "sannolikt" att det som 
gällde för Henrik det gällde i det stora hela också 
för andra självägande bönder på m edelstora går
dar. Att ett sådant samband finns kom för övrigt 
senare under 1900-talet att konkretiseras av de 
typkalkyler över jordbrukets ekonomi i olika de
lar av landet som Sveriges Allmänna Lantbruks
sällskap (SAL) gjorde. 
187 En söndag i juli 1996 kom tex Per Pettersson, 
80 år gammal, och anställd som dräng hos min 
far 1932- 37 till Groveda. Han ville se sin gamla 
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arbetsp lats. H an kunde berätta om hu r han 
bodde i "Röda stugan", om hur man satt place
rad i köket vid måltiderna och om hur han upp
levde farfar Henrik och de andra människorna 
på gården. 
188 Martinius, 1970 b, s 27. 
189 Nyström, 1998, s 238- 239. 
190 Peterson, 1989, s 50. 
191 Björnhag, 1997, s 108-109. Uppgifterna stäm
mer med vad andra källor uppger. En bondko 
kunde i mitten av 1800-talet ge 300 kannor mjölk 
- det motsvarade strax under 800 kg- per år skri
ver Sten Carlsson. Se Carlsson, 1956, s 158. Det 
skall tilläggas att senare forskning uppger väsent
ligt lägre tal för mitten av 1880-talet, i varje fall 
om man försöker uppskatta den genomsnittliga 
avkastningen för den svenska kon. J an-Åke Staf
fansson anger i sin avhandling Svenskt smöratt den 
genomsnittliga mjölkproduktionen per svensk ko 
år 1861 kan uppskattas till 830 kg. Den hade tio 
år senare stigit till 1 30 kg och vid slutet av hans 
undersökningsperiod, 1911 / 13, till 1 810 kg. Vi 
kan dock notera att avkastningens procentuella 
ökning även enligt Staffanssons beräkningar är 
mycket hög, mer än en fördubbling ( + 118%) för 
he la perioden och ca 25 % för 1860-talet. Se 
Staffansson, 1995, s 45 ffsamtAppendixA, s 265 
ff. 
192 Enligt ett antal bouppteckningar registrerade 
i Kinda och Ydre häradsrätt var priset på en ko 
enligt mina beräkningar år 1850 som ett medel
tal 30 rdr (riksgälds). Tjugofem år senare 1875 
var priset 68 rdr, en ökning med 125 %. De abso
luta priserna per ko i Kinda och Ydre härader 
tycks ligga på en lägre nivå än vad som har beräk
nats för andra härader i Östergötland. Enligt 
Gun illa Peterson var bouppteckningsp1iset för en 
ko i Dals härad i början av 1850-talet ca 45 rdr, 20 
år senare i bö1jan av 1870-talet i runda tal 85 rdr, 
se Peterson, 1989, s 7 4. 
193 För en intressant diskussion kring dessa frå
gor se J anken Myrdals uppsats Betingsläror och 
arbetsåtgång i lantbruket, se Myrdal, 1996 b. 
194 Groveda berördes för övrigt av den här utveck
lingen på ett ganska direkt sätt. Kinda kanal som 
invigdes 1871 passerar genom sjön J ärnlunden 
och därmed Groveda. Det finns till och med en 
uppgift från 1882 om att gården hade "egen last
plats" vid kanalen. Också östra centralbanan, det 
som i dagligt tal kallas Linköping-Hultsfreds
banan, har en sträckning som så gott som grän
sar till Groveda. Den invigdes 1902 och den när
maste järnvägsstationen, Gärdala, ligger bara en 
dryg kilometer från Groveda. 
195 Pete rson, 1989, s 112 ff. 

196 J örberg, 1972, s 337, se bl a Diagram XIX:2. 
197 Ibid . s 173 ff. 
198 Ibid , s 175. 
199 Man har beräknat att det finns fler än 2,5 milj 
byggnader i landet som kan hänföras till jordbru
ket, varav 2 milj utgör ekonomibyggnader. Åldern 
varierar, men en stor del, eller hela 66% av bo
stadshusen och 28% av uthusen, är tillkomna 
under perioden 1850-1910. Dessa uppgifter finns 
i Lange, 1997, s 180. 
200 En sammanställning av de förändringar vad 
gäller bl a redskap och metoder som det svenska 
jordbruket genomgick i mitten av 1800-taletfinns 
i: Pete rson, 1989, se tabell 8-1, 8-2, s 190. För en 
mer utförlig redogörelse se: Moberg, 1989, s 130 
ff. 
20 1 Den bild från Ny Illustrerad Tidning som jag 
refererar till är återgiven i Sten Carlssons Bonden 
i svensk historia III, se Carlsson, 1956, 60. 
202 Jörberg, 1972, s 196. 
203 Morell , 2001, s 98. 
204 Kristina Josefina född 1843; J onas Peter 1844; 
Karolina Matilda 1848; Adolf Fredrik 1851; Maria 
Sofia 1855; Karl Gustaf 1859; Ida Lowisa 1862; 
Axe l Gottfrid 1865 . Kursiv markerar tilltals
namnet i de fall detta är känt med säkerhet. 
205 Att en av gårdarna i Skärstad var gästgiveri är 
känt. Enligt uppgift var det emellertid inte Per 
Adolf Stefansson som var gästgivare, det var i stäl
let en Nicolaus Andersson som tog gästgiveriet 
på entreprenad 1855. Han bodde på en annan 
gård, "1/ 2 mantal Skärstad Nr. 1 skatte". Hur det 
kom sig att Stefansson ändå kallade sig för gäst
givare är oklart. Möjligen kunde en förkla1ing vara 
att han, vid sidan sitt egetjordbruk, arbetade åt 
gästgivaren , t ex med skjutsningar. Det hör till 
bilden att den fastighet Stefansson ägde och bod
de på låg närmaste granne med gästgivargården . 
206 Det finns ett tidsmässigt glapp mellan fam il
jen Stefanssons flytt till Groveda våren 1861 - i 
utflyttningslängden för Södra Vi är flyttningen 
antecknad per den 8 april - och köpet av gården 
ett år senare, per 14 mars 1862. En tänkbar för
klaring är att Per Adolf Stefansson av sysslo
männen kontrakterades som brukare från våren 
1861 och att detta så småningom ledde till ett 
köpeavtal med tillträde ett år senare, våren 1862. 
Att han sedan per tillträdesdagen sålde halva går
den vidare till sin måg Anders Peter Johansson 
kan ses som en separat affär. Anders Peter flyt
tade för övrigt till Groveda först på våren 1862 i 
samband med giftermålet. 
207 Ida Lowisa kom tillbaka till Sverige i maj 1890. 
Hon hade flyttat till USA eftersom en av bröderna 
hade blivit änkling och behövde en hushållerska 
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och hon återvände, sägs de t, eftersom hon hade 
e n "käresta" i Kisa. Det visade sig emellertid att 
de nn e inte hade haft tid a tt vän ta på sin fäs tm ö 
och hon ko m i de n me ningen hem fö rgäves. Ida 
Lowisa lämnade senare Groveda och kom att bo
sätta sig i Borås där ho n drev e n matservering. 
(Källa: Ingvar Pettersson , Bankestad , sam tal i juli 
1996.) 
208 Norra Kinda-boken, 1973, s 293. 
209 Det var emellertid inte un ikt. Ste n Carlsson 
no terar a tt bönder sällan emigrerade, däremot 
deras barn : "Äve n sådana bondpojkar, som skull e 
haft sto ra möjlighe te r att få sätta fö ttern a under 
eget bord , gåvo sig . . . ofta iväg, lockade av e mi
grantvärvarnas och äldre släktingars förföriska be
skrivningar. " Se Carlsson , 1956, s 327. 
2 10 Att det var elwnornislw omständigheter som i 
första hand styrd e d e n sve nska e mi gratio ne n 
under andra dele n av 1800-talet är ingen o rigi
nell tanke . Sten Carlsson skriver t ex: "De reli
giösa fakto rerna spelade en roll fö r emigrationen. 
Däij ämte kunna nämnas ovilj a mot värnplikten , 
avoghe t mot ämbetsmanna- och husbondevälde , 
allmän äventyrslusta, i enstaka fa ll också krimi
nalitet. Men alla dessa o rsaker fö rbl ekna vid si
dan av de ekono miska. Den stora utvandringen 
är först och främ st e tt kapitel i de n sve nska fa ttig
do mens histo ria ." Ibid, s 323. 
2 11 Sture Martinius be rä kn ar att arbetsp roduk
tivite te n i de t svenska bo ndej o rdbruke t under 
pe rioden 1830-60 årlige n ökade med 0,6-0,9% 
räknat i fasta priser. H an skriver också: "Under
sökningar rörande d e n agra ra a rbe tsp roduk
tivite tens fö rä ndringar under vad man mycke t 
grovt sett kan be teckna som den moderna e ko
nomiska tillväxtens fö rsta decennier [l äs 1870-
1900] i flera lä nde r har komm it fra m till ökni ngs
tal i genomsni tt pe r år ... på omkring 1 procen t. " 
Se Martin ius, 1970 b , s 13-14. Eftersom vi vet från 
a ndra beräkningar att jordbrukets arbetsproduk
tivitet u nder pe riode n 1890-1930 var 1,4% pe r å r 
(se Schön , 2000, tabell 4.7, s 235) så antyder de l 
att jordbruke ts produktivite t under hundraårs
pe rioden 1830-1930 fördubblades. 
212 H ecl luncl-Nys tröm , 1970, diagram 11 , s 256. 
213 Man kan naturligtvis fråga sig hur de t komma 
sig att reallönerna i jordbruket kunde stiga sam
tid igt som det fanns ett överskott av arbetskraft 
på landsbygden. Förklaringen är ganska säkert 
a tt detta överskott av arbetskraft inte i samma 
u tsträcknin g som tidigare stod till j ordbrukets 
fö rfogande eftersom det fa nns alte rnativ (emi
gration respektive en expande rande ind ustrisek
tor och and ra näringar och proj ekt, typ j ärnvägs
och kanalbyggnatione rna) . Elle r u ttryckt mera 
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precist. U tbudsminskningen på j ordbrukets ar
be tsmarkn ad var under se na re dele n av 1800-
talet, säg efte r 1860, av all t a tt döma större än 
den parallell t pågående efterfrågeminskningen 
i j o rdbruke t vilke t pressade reallö nern a uppåt, i 
synnerhet eftersom elen reala lö nenivån i indu
strin och i and ra konkurrerande näringar steg 
me,- eller mindre tre ndmässigt. 
rn Valte r Elgeskog som har skrivit om Kisa socken 
(e tt par mil söde r om Groveda) har visat a tt sko
ge n fi ck genomslag i gårdsprise rn a i Kisa i sam
band med a tt Kinda kanal öppnades i börj an av 
1870-tale t. Elgeskog, 1981, s 165. 
2 15 Enligt den lags tiftning som gällde under 1900-
ta le ts första decennie r, lagen om nyttjanderätt till 
fas t egendo m av elen 14 juni 1907, skulle arre n
dator lämna sitt arrende ele n "14 mars eller om 
de tta är e n söndag, följ ande dag." Den 14 mars 
b rukar kallas f aidagen . 
2 16 En starkt tidsbunden men också på annat sätt 
anmärkningsvärd deta lj finn s i köpekontraktets 
punkt 6 där det sägs: "Den i kö ket varande j ärn
spisen tillhö r arrendato rn och följ er således inte 
köpet." Fö r en 2000-tals människa förefaller e tt 
sådan t villkor minst sagt märkligt, näs tan obegrip
ligt. Äve n o m man accep terar a tt en järnspis i 
för ra seklets börj an var kostsam och även om elen 
"tillhö rde" arrendatorn så var ändå denne inte 
vilken arrendator som helst, han var enda barnet 
till sälj arna. Borde inte denna i sammanhanget 
eko n o miskt futti ga fråga ha kunna t kla ras ut 
mellan fa r och son ? Kanske an tyder kontrakts
fo rmul eringen något djupare, något som fö rkla
rar varfö r Axel - 1917 bara 36 år gammal - läm
nade Grovecla och varför J ohan Nils och Mari a 
sålde ele n gård som varit i fa milj ens ägo sedan 
1862. Var de t av hälsoskäl? Var det av ekono miska 
orsaker? Hade Axe l inte visat sig ku nna sköta 
gården på ett till fredsställ ande sätt? Vi ha r inte 
svaret på någon av dessa frågo r. 
2 17 I första hand ele n nu granbevuxna gipen som 
löper ca 200 meter paralle ll t med Skedagränsen 
nedanför Svensbo-berget och som odlades upp 
av Kurt La rsso n sanno li kt någo n gå ng under 
1940-tale t. 
218 Möjlige n med undantag för Asplund (Grov
ecla 1 :4). Vi vet näm ligen att de inteckn ingar som 
belastade Grovecla 1 :3 dödades i vad avser Grov
eda 1:4 å r 1932. Eftersom Asplund vari t bebyggt 
under lång tid handlade det i så fa ll om friköp av 
en to mt där husen tidigare stå tt på ofri grund. 
2 19 Eller som det uttrycks i en bo k om Rimforsa : 
"Delägarna i Rim forsa bolaget hade genom sina 
må nga insatser inom kommun och näri ngs liv 
vu n ni t respekt och blev aktade och betrodda män 
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i sin bygd, både i bankerna, kommune n och hä
radsrätten. " Oskar Larsson var en av dessa . Se 
Rimforsa. Samhälle med historia, 1989, s 54. 
220 J ag kommer ihåg Oskar La rsso ns död av ett 
enda skäl - att min pappa hj älpte till med svep
ninge n av den döde. Bara att han berä ttade att 
han hade gjort det blev en känslomässigt stark 
upplevelse fö r en tioåring. 

Kapitel 8 
221 Maria Karolina född 20 maj 1863; Johan Erik 
26 mars 1866; Anna Matilda 24 september 1868; 
Emma Kristina 3 augusti 1871; Ida Sofi a 24 no
ve mber 1874; Hilma Margare ta 18 septe mber 
1877 (som dog i difted ); Anders Melker2 juli 1882. 
Kursiv marke ra r tilltalsnamnen . 
222 "De t sas a tt Hilma Margare ta dog i difteri" 
(Ma ri e Norling, samtal i juli 1996) . Difte ri var en 
slags halsinfektion som i första hand d rabbade 
barn och som i allvarliga fall - innan mode rna 
me tode r fö r att bo ta sjukdomen hade tagits fra m 
- kunde sprida sig till hjärtmuskeln med dödlig 
utgång. 
223 Enligt Svenska Gods och Gärdar 1939, s 567 anges 
fö r Groveda 1:3: "Ekonomibyggn . uppf. i slutet 
av 1800-tale t. " Den uppgiften stämmer också med 
a tt den ladugård som fa nns på gården 1882 (e n
ligt karta uppgj o rd i samband med Hypo teks
förenin gens värdering av gården ) inte hade sam
ma längd , bredd och läge som Larsson-gårdens 
ladugård som j ag minns den och som den kva1~ 
varande grunden fortfarande kan bevisa. Med 
sä ke rh et ha r de t all tså byggts en helt ny ladugård 
till Groveda 1:3 någo n gång unde r 1880-tale t. 
22·

1 lbid, s 567. 
225 Att väs tra flygelbyggnaden var rela tivt nybyggd 
vid storskifte t 1804 skulle kunna fö rkla ra varfö r 
uppdelningen av de båda mangårdsbyggnade rna 
kunde ske så smidigt. Salomon Eriksson be talade 
e tt måttligt sto rt engångsbelopp för a tt få "stora 
byggninge n". Detta har jag beskrivit i e tt tidigare 
kapitel. 
226 J ag har en minnesbild av att min pappa be rä t
tade att huset kom till på de t sätte t. Han hade 
också den uppfa ttningen att "Röda stugan" är ett 
hus utan kvalitet, vilke t dess något sa tta grund, 
lu tande inne rtak och sneda dörrar, bekräftar. 
m Under 1998- 99 byggdes en ny ladugård fö r 
lösdrift och mj ölkproduktion på Groveda, place
rad paralle llt med den gamla och med möjlighe t 
att utnyttja den gamla ladugå rdens kostall för 
ungdjur, dä rav be teckningen gammelladugård . 
228 Det framgår av brandförsäkringshandlingen 
från 1895 a tt Ande rs Pe te r hade gjo rt en inves te-

ring i en ny byggnad ka llad "Loge och fä hus av 
tim mer under halm tak" och högt värde rat (1 500 
kr) . Denna byggnad fa nns inte 1866 och alltså 
kan vi vara säkra på att den byggts under mellan
perioden , sannolikt under 1880-tale t. 
229 Carlsson , 1956, s 94. 
230 De t fra mgår bl a av det arrendekontrakt som 
tecknades i samband med att H enrik Pettersso n 
kom till Groveda 1908. 
23 1 Kö ll , 1983, s 164. 
m Vi vet att det på stora gårdar i närheten av stä
der väse n tligt tidigare har producerats mj ö lk
produkte r för avsalu . På Torpa gård i Ljungarum 
strax u tanfö r J önköping fa nns 1818 "21 ä 22" kor. 
Av den mj ölk som producerades (5 789 kannor) 
såldes mer än hälfte n (3 233 kannor) på mark
naden. Uppgiften finns i Utte rström, 1957, s 838-
39. 
233 Niskanen, 1995, s 13. 
23

·
1 De skånska bönde rna var tidigt ute . De t be rät

tas att bonden J öns Bengtsson i Hjerup 1876 hade 
14 ko r som i medelta l avkastade 1 600 kg mj ö lk 
pe r år. Tolv år senare , 1888, hade han 23 ko r som 
i ge nomsni tt mj ö lkade 3 200 kg mj ö lk p er å r. 
Kornas avkas tnin g hade med andra o rd fördubb
la ts och d en to tala produktionen tredubbl ats 
under dessa to lv år, en minst sagt anmärknings
värd utveckling. Se Ca rlsson , 1956, s 352. 
235Juhlin Dannfelt, 1926, s 95 . 
236 Heckscher, 1980, s 168. 
237 Köll , 1983, s 164. 
238 Under en peri od från bö1jan av 1800-tale t och 
fram emot 1850 fa nns de t en stor oro i Öste rgöt
land fö r a tt "den delikata balansen" hö ll på att 
förstöras. 'J ordbruket i socknarna runt Linköping 
befann sig, befarade man, i en nedåtgåe nde spi
ral. Allt mindre ängsarealer gav allt lägre fo de r
tillgång, vilket i sin tur ledde till minskad ladu
gårdsskötsel, vilke t ledde till lägre gödsel tillgång 
osv." Se H e llström , 1987, s 11 2. 
239 Köll , 1983, s 175. 
240 Norra Kinda-boken, 1973, s 393. 
2
•
11 Köll , 1983, s 173. 

242 Norra Kinda-boken, 1973, s 393. 
243 Juhlin Dannfe lt, 1926, s 84. 
244 Köll , 1983, s 165. 
m Fråga n ä r om in te värde rin gsmänn en vid 
Dahlstedt-konkurse n va r alltför optimistiska vad 
gäll er möjligheten att p roducera mjölk för avsalu. 
År 1856 medde las från Skåne att "de mindre går
darna hade j ämfö re lsevis litet antal fäkreatur, sär
skilt ko r, och att inte ens de större j o rdbrnkarna 
räkn ad e med någo n ko ntant inko mst av sin 
ladugård och a tt den mj ölk som blev fö r dagen 
kon sum erades ino m hushå ll e t. " Se Ca rlsso n , 
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1956, s 77. Man kan na turligtvis också uttrycka 
det så att värderingsmännen var tidigt ute med 
a tt fö rutse mj ö lkp rodukti o n en s växa nde be
tydelse för gårdar av Grovedatyp. 
NG Norra Kinda-boken, 1973, s 460. 
247 Enligt vad Marie Norling (samtal i juli 1996) 
hade hö rt av sin far, Henrik Pette rsson . 
2'

18 Å ena sidan kan man väl säga a tt de t inte låg 
något anmärkningsvärt i a tt de yngsta barnen 
bodde hemma och arbetade på gården . Ande rs 
Peter var 75 år nä r han gick bo rt 1907 och efter
som han sj älv brukade gården till sin död behöv
des barnen som arbe tskraft. Så var de t vid den 
här tiden på många gårdar. Å andra sidan är de t 
svårt a tt in te sätta e tt stort frågetecken fö r konse
kvenserna, i synnerhet fö r döttrarna Anna, Emma 
och Ida . När fad ern dog var de åldersmässigt mer 
e ller mindre på "överblivna kartan" - 40, 37 och 
34 år gamla - och ingen av dem kom helle r att 
gifta sig. 
249 Det är någo t oklart o m Melke r redan 1912 
köpte och bosatte sig på Väs te ränge n (en liten 
gård gränsande till Groveda) men mycke t tyder 
på de t, i vart fa ll bodde han där 1914. Hur som 
he lst skulle Melker hela sitt liv komma att bo på 
Väs terängen där också hans son Arvid har bott 
fram till sin död i slutet av 1990-talet. 
25° Fö r d en som vill specialstudera dessa pris
utvecklingssiffror finns bl a Lennart J ö rbergs A 
H ist01y oj Prices in Sweden 1732-1 914. SeJ ö rberg, 
1972, s 196---197. 
25 1 Lagfartsinstitute t, eller mera korrekt uttryckt i 
sammanhange t, regle rna för laga få ng, härstam
mar från medeltiden och finns beskrivet i bl a 
landskapslagarna. J ordöverföring framställs där 
som en närmast rituell handling med inslag av 
skafthållning, omfård och skötning. Skafthållning 
innebar a tt e tt antal män höll i ett skaft av ett 
svärd medan köpe t stadfästes, omfärd att man till
sammans gick runt den köpta egendomen och 
skötning att j ord lades i en duk ovanför köparens 
sköte . Se Rosen , 1994, s 40. 
252 Enligt Lars H erlitz gällde unde r 1720-tale t att 
skattej o rd kunde en bonde förvärva för 3- 4 års 
skatte r, dvs äganderätten till gården värde rades 
till ba ra 3- 4 gånger de årliga utlägg i fo rm av 
grundska tt, tionde mm som bonden betalade för 
sitt arrende. Med alla mått mätt var de t - i va1je 
fall visade de t sig vara - mycket billigt. 50 år se
nare fi ck bonden betala 20 gånger skatten för sin 
gård . Se H erlitz, 1974, s 352. 
253 Morell , 2001 , s 302. 
254 Politiskt handlade debatten unde r 1900-talets 
första decennium ganska mycke t om vem som 
skulle ha rätt att äga jord. För många obemedlade 
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på landsbygden framstod e tt eget lite t jordbruk 
som vägen till oberoende och ett bättre liv. De t 
blev en stor po litisk fråga. Det fa nns fö re trädare 
fö r en 'Jord-åt-alla"-po litik liksom fö r mera nyan
serade uppfattningar, men alla hade i en eller 
annan form åsikten att ett breddat j o rdägande 
var en del av lösningen på nationens upplevda 
problem - emigrationen , flykten från landsbyg
den , industrialismens avigsidor och annat. Dessa 
po litiska strömningar ledde så småningom fram 
till den s k egnahemsrörelsen som efte r tre decen
nier, i mitten av 1930-tale t, hade medverkat till 
att 50 000 småbrukare (varav 19 000 var nybil
dade småbruk) , hade få tt fö rmånliga lån fö r att 
göra sina små gå rdar mera effektiva, all t enligt 
den utvärde rin g av programmet som gjordes i 
slutet av 1930-talet. Se Morell , 2001 , s 139. Den 
allmänna uppfa ttningen var då att egnahems
programmet hade varit e tt misslyckande, om inte 
annat eftersom det vid den tiden stod alltmer klart 
att gårdar med ba ra några få tunnlands åke r inte 
var ekonomiskt effektiva produktionsenhete r. 
255 Sten Carlsson avslutar sin expose i Bonden i 
svensk historia, D3, med en målande beskrivning 
av den svenske bondens ställning vid sekelskifte t 
1900. "Han bodde i en rymlig rödmålad stuga 
med vita knutar, i hans ladugård stodo j ä rnred
skap , sinnrika maskine r och välfödda avelsdjur, 
hans ägolo tte r voro samlade till en enda bruk
ningsdel, som kunde skötas utan hänsyn till gran
narna, hans läs- och skrivkunnighet var utan vank 
och lande ts po litik bar till icke ringa de l hans sig
natur. Dock hade den industriella omvälvninge n 
samtidigt medfört sto ra framsteg för andra sam
hällsgruppe r, som togo ifrån bonden många av 
hans barn , efte r hand också en del av hans makt. 
Sverige var inte längre något utprägla t bonde
land ." Se Carlsson , 1956, s 494-495. 

Kapitel 9 
256 Maria kom senare att bli Marie (Norling) och 
leve r och är pigg fortfarande när det här skrivs 
sommaren 2002. 
m Diskussionen kring fö rsta världskriget är grun
dad på ett an tal olika källor. Fö r att place ra in 
första världskriget i e tt större historiskt samman
hang kan hänvisas till Schön , 2000 och Morell , 
2001. Fö r mer specifika uppgifter om j o rdbru
kets fö rhållanden har bl a Bonow, 1935, Niskanen, 
1995 ochjuhlin Dannfelt, 1926 använts. När de t 
gäller prisernas u tveckling hänvisas till Ljungberg, 
1990. 
258 Ljungberg, 1990, s 508- 511. 
259 Ibid, s 34. 
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260 Bonow, 1935, se diagram 30, s 218. 
n i Schön , 2000, s 279. 
262 Lindqvist, 2000, s 183 ff. 
263 Det visar sig fö r övrigt att den samlade svenska 
animali eexporten sj önk lika kraftigt under krigs
åren , frå n nivån strax under 90 milj kr totalt fö r 
femårsperioden 1911 / 15 till 35 milj oner kronor 
fö r fe mårsperioden 1916/ 20, en nedgång med 
lite drygt 60%, allt räknat som femårsmedeltal i 
löpande priser. Se iskanen , 1995, tabell 2.4, s 
23. 
264 Senare under kriget ändrades läge t. Kapi tal
ägarn a, antin gen de t var fö re tagsägare eller bön
der eller andra som stod kapitalet nära, tjänade 
mycke t stora pengar under hela krige t. En del av 
dessa vinster användes fö r investeringar och kon
sumtion. Men en del sparades i svenska finansiella 
tillgångar. Före tag, banker och privatpersoner 
köpte bl a så gott som alla de statsobligationer 
som emitterades under krigsåren . De t har be räk
nats att den svenska statsskulden då ökade med 
ca 1 miljard kronor. Man kan säga att en reduce
rad utlandsskuld kom att ersättas med en växande 
hemmafinansierad sta tsskuld. De t lind rade på 
inflationstrycke t men skadan , en kraftig allmän 
penningvärdesförsämring, hade redan skett. Se 
Schön , 2000, s 278 ff. 
265 Marie menar att i varje fall hon upplevde testa
mentet som rättvist och hon tror att det också gällde 
Erik och Alva (Marie Norling, samtal i juli 1996). 
266 Olsson , C-A, 1974, s 24. 
267 Det är slående hur ofta elektrifieringen återkom
mer som e tt problem när böndernas fin ansiella 
svårighe ter efter fö rsta världskriget diskuteras. 
De t tycks som om många bönder till mycke t höga 
kostnader d rog fra m elektricite t till sina gårdar 
under perioden 1917-20, dessutom med allvar
liga tekniska problem när den j ärn- eller zinktråd 
som användes efter en tid måste ersättas med kop
partråd . De t är i varj e fall de t intryck som Lubbe 
Nordströms inten j ue r med bönder sommaren 
1930 ger. Se ordström, 1933. För en mer "sak
lig" diskussion om böndernas elektrifiering un
der fö rsta världskriget och de efterfö lj ande pro
blemen se Moberg, 1989, s 342 ff. 

Kapitel 10 
268 Bolin , 1991, s 57. 
269 Avsnitte t ''.Jo rdbrukskrisen och mjölkregle
ringarna" är grundat i fö rsta hand på: Bonow, 
1935; Olsson , C-A, 1974; Thullberg, l 977;J ohans
son & Thullberg, 1979; Thullberg, 1987; Ljung
berg, 1990; Myrdal , 1991 ; Niskanen , 1995; Ryden, 
1998 samt Morell , 2001. 

270 Thullberg, 1977, s 183. 
27 1 lbid , s 191. 
272 Ibid , se tabell 13, s 185. Man kan naturligtvis 
fråga sig hur det kom sig att bönderna ökade 
produktionen i e tt läge med drastiskt sjunkande 
priser. En fö rklaring skulle kunna vara att bon
den i gemen försökte upprätthålla den inkomst 
han hade haft vilke t krävde större produktion vid 
sjunkande priser. Bonden som ensamfö re tagare 
had e d en fl exibilite t , t ex vad gäll e r arbe ts
insatsen , som en sådan modell krävde. 
273 Antalet i konkurs försa tta j o rdbrukare i Sverige 
under femårsperioden 1929- 33 var 435, 402 , 656, 
846 respektive 574. Vid denna tid fa nns det ca 
420 000 jordbruksföre tag i lande t. Se Bonow, 
1935, s 293 
274 J ohansson & Thullbe rg, 1979, tabell s 60. 
275 Citate t i texten lyder i sin helhe t på följ ande 
sätt: " - Vi äro i händerna på första bäs ta bil
chauffö r. Och vi kan göra ingenting! Absolut ing
enting! - Förrän j o rdbrukarna äro organiserade. 
- Förrän jordbrukarna äro organiserade. Amen . 

Dessa o rd kommo så spon tant och direkt ur 
hjärtat och samlade i sig så fullkomligt alla mina 
erfarenhete r från hela de t svenska j o rdbruke t 
söder om Stockh olm, attj ag låter dem stå som 
sammanfa ttning av resultaten från denna resans 
första del. " Se Nordström, 1933, s 230. 
276 Niskanen , 1995, s 59. 
277 lbid, s 62 ff, 
278 Lindahl, 1991 , s 13. 
279 Konstitutionellt var det, minst sagt, e tt nytän
kande att en privat organisation kunde "beskatta" 
en hel yrkesgrupp, också personer som in te var 
medlemmar. Detta faktum fick bondeförbunds
riksdagsmannen och professorn i stats ,-ätt C A 
Reuterskiöld att gå emot de t egna partiet och ta 
avs tånd från fö rslaget. Att riksdagen överlät sin 
beska ttningsrätt på fri ståe nde organisationer 
ansåg han stred mo t urgamla konstitutionella 
regler. Se bl a Ryden , 1998, s 103. 
280 Bonow, 1935, s 221. Bonow citerar i sin tur tid
skriften Landtmannen. 
28 1 Att döma av Lubbe Nordströms intenjubok 
Bonde-Nöden baserad på förhållandena sommaren 
1930 handlade den s kjordbrukskrisen mera om 
en långsiktigt verkande resignationskris än om 
en faktisk ekonomisk kris. Detta trots bokens ti
tel och trots att resan gj ordes på uppdrag av bön
dernas egna o rganisation er. Viss t, Nordström re
dovisar en mycket sto r fattigdom på sina håll (Ble
kinge, Sjuhäradsbygden , vissa delar av Småland, 
Södermanland), men det är få bönder eller andra 
fö reträdare för jordbruke t som i boken talar om 
kris för det svenska j o rdbruket- utöver den egen-
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gene rerade krisen med splittring i bondeleden. 
Se Nordström , 1933. 
282 Att regleringssystemet troligen var samhällseko
nomiskt mo tiverat av de skäl som j ag här har re
dovisat är ganska säkert in te en uppfa ttning som 
alla, e ller ens de fl esta, ekonomer delar. Men gnm
den för min uppfa ttning är empi1in , den f1ia mark
naden tycks ha svårt att fungera i falletjordbruket 
att döma av hur de t ser ut i olika länder. Eller ut
tryckt mera precist. Givet den splittrade företags
strukturen tycks det som att man i praktiken kan 
utgå från att om jordbrukets produkte r skall för
ädlas på annat sätt än i böndernas egna företag 
(typ den svenska producentkooperation en ) måste 
det existera vissa korrigerande krafter för att inte 
bonden ekonomiskt skall exploateras. Offentlig 
kontroll över avräkningspriserna mellan bonden 
och förädlingsföretagen kan vara en sådan ko rri
gerande kraft. Det finn s exempel på båda model
lerna - producentkooperation och offen tlig pris
kontroll - i OECD-länderna. Med andra ord , det 
tycks som om marknaden är ofö1mögen att på egen 
hand upprättl1ålla en effektiv konkurrens i fö räd
lingsledet förjordbruksprodukter. 
283 Tyska tullh öjninga r följer slag i slag under 
hösten 1929 och våren 1930. Under 1930 höj er 
även Frankrike och Belgien sina livsmede lstulla r. 
I börj an av 1932 är det egentligen bara England 
och Danmark som håller fast vid frihande ln . 
284 Det brukar sägas om 1930-tale ts jordbrukspo
litik att den !as fas t som den del av den sk kohan
deln mellan socialdemokra terna och bondeför
bunde t 1933 (se t ex Bo li n , 1991, s 57). Det har 
alltid förvånat mig. Det är som bäst en sanning 
m ed m odifika ti o n . Prin cipm ode ll en och d et 
mesta av den nya j ordbrukspo litikens praktiska 
innehåll beslutades redan unde r år 1932 på det 
sätt som jag har beskrivit här. Det hör till bilden 
att också socialdemokraterna då tog ställning för 
jordbrukspolitiken. Det nya som tillkom för soci
aldemokraterna våren 1933 , och det som kom till 
i samband med kohandeln , var in föra ndet av den 
sk margarinaccisen, en re lativt begränsad del av 
den nya jordbrukspoli tiken . 
285 Ett bevis för det kan vara att åtgärdspaketet 
innehöll både "morot och piska". Exportstödet, 
antingen det var finansi erat skattevägen e ll er via 
en mjölkavgift som i praktiken betalades av kon
sumenterna, var en slags uppmuntran för att upp
rätthå ll a produktionen. Med de avgifte r och 
acciser på inhemska olj ekraftfoder och kli liksom 
på importerat foder som maj s och havre som togs 
ut, ville man rim ligen begränsa animalieproduk
tionen, åtminstone göra det mindre attraktivt a tt 
expandera produktionen. 
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286 Lundbe rg, 1955, s 67. 
287 Friberg, 1973, s 93 ff. 
288 Norra Kinda-bollen, 1973, s 694-695. 
289 Med hänvisning till att man ville undvika stor 
skuldsättning hos bönderna till följd av upptris
sade gårdsprise1~ prisern a på jordbruksfastighe te r 
hade stigit kraftigt i slutet av 1930-tale t, utreddes 
om man sku lle begränsa rätten att köpa jord. En 
statlig utredning la fram e tt förs lag om jordför
värvslag 1941. Fö rst 1945 kom propositionen som 
nära anslöt till utredningens förs lag - med ett vik
tigt tillägg. Lagen skulle också fö rhindra "latifun
diebildning", dvs tillkomsten av mycket stora jord
bruksenheter. Latif-tmdier var stora lantegendomar 
under romartiden som brukade delas upp i små
delar och arrenderas ut. Det innebar att även lant
brukarnas förvärv av gårdar skulle kon trolleras. 
Efterkrigsregeringen drev igenom förs laget under 
motstånd från fo lkpartiet och högern hösten 1945. 
Se J ohansson & Thullberg, 1979, s 126. 

De t är väl känt att just hösten 1945 gjordes en 
stor mängd gårdsaffärer i Sve1ige, så även i dessa 
trakter. Valter Elgeskog skriver om förhå llandena 
i Kisa på fö ljande sätt: "Införjordförvärvslagen blev 
det ett hektiskt köpande. Många lagfarter bevilja
des i december 1945. Det fanns försäljningar som 
var daterade på julafton." Se Elgeskog, 1981, s 169. 
290 Hur denna hygienfa ktor mä ttes är för mig 
okla rt, i va1je fa ll var den av ringa ekonomisk 
betydelse för Grovedaleveranserna unde r pe ri o
den 1943-47 men då och då kunde avdrag för 
"hygien" på t ex 0,2 öre/ kg mjölk registre ras. 
29 1 Uppgifterna är samtliga hämtade från Ljung
be rg, 1990, s 108 ff. 
292 Bo rtsett från en "dipp" i relativpriserna 1948 
kan man säga att fram till mitten / slutet av 1950-
talet steg den svenska prisnivån på smör till un
gefär samma nivå som den hade haft under 1930-
talet. Omkring 1960 låg med andra ord de svenska 
smörpriserna återige n runt 50% över de danska. 
Men under kriget var all tså prise rna mer i nivå 
med va ran dra. Ibid . 
293 Enligt Harald A:son Mo berg räknar man med 
att 5% av den od lade arealen i Sverige var e lek
trifierad 1917. Det ökade emell e rtid snabbt un
der första vä rldskriget bl a pga av bristen på lys
fotogen och böndernas förbättrade ekonomiska 
situation. Vid krigsslutet beräknas att 20% av den 
od lade arealen hade elektrifierats (vilket rimligt
vis betyder att väsentligt fä rre än 20% av antale t 
gårdar hade elektrifierats) . På det helt över·väg
ande antalet gårdar som hade fått elström under 
fö rsta världskriget (också på Groveda) va r det 
eme lle rtid endast fråga om ström för belysning, 
all tså inte för kraft. Den utbyggnaden kom vä-
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sen tligt senare. Se Mo berg, 1989, s 349 ff. 
29

·
1 Den s k fö rrän tningsprocenten , dvs j ordbru

kets rörelse resul ta t (exklusive översko tt i skogs
bruket och in klusive avdrag fö r bondefamilj ens/ 
ägarens arbetsinsa tser) i procent av de t inves te
rade kapitalet därj o rdbruksfas tigheten värderats 
till marknadsvärde, sjönk för svenska gårdar av 
Grovedas sto rlek frå n nivån kring 5% 1940 till 2-
3% 1947. Sänkninge n va r mer e ll e r mi ndre 
trendmässig under perioden. Se Hjelm, 1957, 
diagram 4, s 199. 
29

" Håkansson, 1942, s 61 ff. Det som presen teras 
är ge nomsnittssiffro r fö r åren 1939- 40 fö r typ
j o rdbruk kl assificerade efte r åke rareal. Den kate
gori som används för att j ämföra med Groveda 
heter (C) "20-30 ha" och är grundad på faktiska 
siffror från 12 gårda r. Att typjo rdbrukets siffror 
fö r 1939-40 j ämförs med genomsni ttssiffrorna fö r 
perioden 1940- 47 för Groveda är naturligtvis en 
felkälla. Förklaringe n är emelle rtid att j ag inte 
har hitta t någon referenskalkyl som innefatta r 
krigsåren (jfr dock Hjelm, 1957, s 192 ff). Fele t 
är med tanke på bl a priskontrollen under krige t 
antagligen mindre än de t som skulle ha funnits 
om j ag som Grovedasiffror hade använt t ex ge
nomsnitte t för 1940- 41. 

Kapitel 11 
296 "Rent parente tiskt kan de t konstateras att de 
vidtagna åtgärde rna var tänkta som ti llfä lliga", 
skriver C-A Olsson om 1930-tale tsj ordbrukspoli
tik och hänvisar i en fo tno t (s 102) ti ll "K. Maj:ts 
proposition nr 227, 1935", se Olsson , 1974, s 93 . 
297 PHM, politiskt slagord och benämning på den 
propaganda mot planhushållning oc h socialism 
som näringslive t in ledde vid samlingsregeringens 
avgång sommaren 1945, uttrycket myntades av 
Pe r Alb in H an sso n . Se Nationalencyklopedin, 
"Planhushålln ingsmotståndet". 
298 J örberg, 1972, s 196-1 97. 
299 Det gällde bl a i Locknevi, en socken i norra 
Småland inte så långt från Groveda. Se Persson, 
C, 1992, s 164. 
300 Om förhållandena i Östergötland i m itten av 
1800-tale t skrev en iakttagare: "På den nyvunna 
åkern drevs i allmänhet rovdrift. Kreatursgödseln 
förbehölls landåke rn , medan ängarna, som den 
nya åke1jo rden fo rtfa rande kallad es omkring 
1840, voro utsugna och ogräsfyllda ." Cite rat ef
te r Hellström , 1987, s 11 2. 
30 1 Martinius, 1982 , s 22 . 
302 ''.Jordbruke t i socknarna kring Linköping be
fa nn sig, befarade man, i en nedåtgående spi ral 
.. . Enligt hushållningssällskape ts bedömningar 

gödslade slättbönderna sina åkrar endast vart 
fe mtonde elle r kanske tjugonde år." Se Hellström, 
1987, s 112 . 
303 Schön , 2000, s 227, s 336. 
304 Av allt att döma betydde de bä ttre ekonomiska 
fö rh ållandena fö r bönderna efte r 1830 a tt de 
också använde en del av sina resurser för a tt öka 
sin och fa milj ens materiella standard. "Om bön
derna tidigare ofta vari t benägna att spendera sina 
penningar på kortvariga konsum tio nsvaro r av 
'skrytsam ' karaktär (t ex dyra brö llop ) kom de 
nu i stället alltmer att p riori te ra mer individue lla 
långvariga konsumtio nsvaro r (t ex kläder och 
'trevnad ' i hemmet) ", som en fo rskare u ttrycker 
de t. Se Nyström 1998, s 240. En annan fo rskare , 
Anu-Mai Köll , har i sin avhandling visat hur bön
de rna i två Södermanlandssocknar, Julita och 
Öste råke r, efter 1860 på e tt signifikan t sätt ökade 
sin materiella standard mätt i te rmer av "person
ligt lösöre" i bouppteckningarna. Bönderna hade 
visserligen också före 1860 li te mer personligt lös
ö re än t ex landbönde r och yrkesarbetare och 
väse ntligt mer än torpare och annan underklass. 
Men efter 1860 blev ski llnaden väsentlig stö rre. 
Det investerades uppenbarligen i husgeråd , möb
le r, kläde r och annat, kanske också en del flärd, 
på ett delvis nytt sätt. Bönderna blev unde r den 
här perioden tyd ligare en "klass för sig" . Se Köll, 
1983, s 58- 59 och Diagram 3.1 s 55. 

O m förh ållandena i Östergötland säge r en his
toriker: "Bönderna på de medelstora gårdarna i 
slättbygde rna fick en sådan ekonomisk standard 
att de inte behövde delta i de t dagliga arbe tet på 
gården utan bara under hårt ansträngda skörde
pe rioder. De t gick därhän att Öste rgötlands sj älv
ägande bönder generell t sett kom att hö ra ti ll 
böndernas öve rklass i Sverige ." Sve n Hellström i 
ett radioanfö rande 17 september 1989. 
30

" Gadd, 2000, s 49. 
306 Med det kapitalistiska sto-rjordbm ket avsågs e tt 
j ordbruksföretag som med anställda arbe tare och 
moderna metode r för produktion , organisation 
och ledning produce rade för marknaden , kort 
sagt, ett "industrifö retag" för j o rdbruksproduk
ti on. De t skiljde sig dä rmed avsevärt från hur 
bondejordbruke t antogs arbe ta . Bonden , så var 
den förhärskande bilden , förlitade sig ti ll sin egen 
och familjens arbe tskraft, han avsatte inte sina 
p rodukter på marknaden annat än undantagsvis 
och , kanske viktigast, han producerade inte fö r 
vinst. Hans mål med verksamheten var i denna 
mening icke-kapi talistiskt. 
307 Avsnittet om j o rdbrukets särdrag är i all t vä
se ntligt hämtat frå n den nyutkomna, an onymt 
publicerade ,jorclbmk.ets kris, se Agrar, 2001 , s 15 f. 
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308 Persson , L, 1997, s 95. 
309 Det har visat sig gälla särskilt för de t produkt
specialiserade sto1jordbruke t typ sockerbe ts- el
ler fruktodling. Angående arbetskraftsproblemen 
i storskalig sockerbetsodling se Olsson , L, 1992, s 
40-41. Angående arbetskraftsproblemen i grön
saks- och fruktodling i storjordbruk se Djurfe ldt, 
1994, s 181 ff. 
310 Se Gadd, 1983, s 27. 
3 11 Dovring, 1965, s 152. 
312 Sture Martinius använder i sin essä j ordbrukets 
omvandling på 1700- och 1800-talen begreppe t "den 
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fria bondeekonomin" och tycks mena den bonde
dominerade ekonomin från säg mitten/ slute t av 
1700-tale t och fram till mitten av 1800-tale t. Han 
vill med andra o rd se den fria bondeekonomin 
som en brygga mellan en strikt feodal struktur 
före denna period och industrikapi ta lismen ef
te r denna pe riod. Eller som han uttrycke r sig. 
"Den fri a bondeekonomin var en produktions
form , som bäst kunde fun ge ra i en samhäll
struktur, där kapi talism och industrialism inte fått 
dominans. " Se Martinius, 1982, s 26. 
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