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1. Inledning 

1.2 Undersökningsområdet 

Landskapet Halland, ett landskap på gränsen mellan det västsvenska dominerat av mindre 

självägande bönder och det skånska som mer präglats av större gods. Mitt i Halland mellan det mer 

skåneliknande slättbygderna i söder och det mer kuperade skogsklädda områdena i norr, ligger 

Tvååker. Tvååker utgör en historisk kulturgräns både språkligt mellan södra och västra Sverige, och 

mellan det historiska danska inflytandet i söder och det svenska i norr och öster. Samtidigt har 

inlandet i Halland kopplingar till både Västergötland och Småland vid dess gränstrakter. I 1823–

1827 års femårsberättelse från Landshövdingen Claes Virgin kan man bland annat läsa: ”Lynnet hos 

allmogen är olika i Norra och Södra Halland. Hos Norr-Hallänningen röjes mer sjelfständighet och 

tilltagsenhet än hos Söder-Hallänningen” (Landshövdingens 5-årsberättelse 1828, s.7–8). 

 

Bild 1. Tvååkers läge i Halland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvååkers_socken#/media/Fil:Himle_Tvååker.svg 
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En specificitet för Halland var det så kallade Tripska frälset. Det kom från en holländsk köpman vid 

namn Adrian Trip som fått i utbyte mot lån en mängd mantal i södra Sverige. Trots att många drogs 

in till kronan under reduktionen fanns det ännu på 1800-talet ca 200 mantal kvar i Halland. Det står 

ofta angivet i bouppteckningarna att det var Tripska frälset vid olika gårdar. De drevs som 

frälsegårdar utan något dagsverke, men de betalade räntor till Trips arvingar. Först 1833 hade de 

flesta blivit friköpta och flera av dessa låg i Tvååker1.  

2. Syfte och frågeställningar 

Floran av avhandlingar och undersökningar om den agrara revolutionen är diger. Ett av de många 

perspektiv och skeenden som undersökts är den socio-ekonomiska utvecklingen för lantbruket, som 

i korta ordalag ofta beskriver en nedåtgående ”proletariserande” process.  Två tongivande 

avhandlingar jag kommer återkomma till och göra jämförelser med är Ahlbergers studie från 19882 

om proto-industrin i Örby i Marks härad och Christer Winbergs avhandling från 1975 om den sociala 

utvecklingen i Dala Pastorat i Falbygden3.  

Utvecklingen i dessa båda bygder skiljer sig åt och jag vill undersöka hur en utpräglad 

jordbruksbygd, med viss närhet till det proto-industriella Mark men utan något dominerande säteri, 

som i Dala, utvecklades.  Genom att följa ett antal personer och familjer är det min ambition att 

verifiera de teorier om den nedåtgående sociala rörligheten som ovan nämnda forskare kommit fram 

till. Men också att utreda om och hur vanligt det var med en social rörlighet uppåt. Jag kommer även 

göra vissa jämförelser med Ydborns avhandling om utvecklingen i Himle Härad i Halland.4  

 

1 Wiking-Faria, Pablo. 2009. Freden, friköpen och järnplogarna, Drivkrafter och förändringsprocesser under den 
agrara revolutionen i Halland 1700–1900. Göteborg: Göteborgs Universitet, Historiska Institutionen. E-bok., s. 53 
 
2 Ahlberger, Christer. 1988., Vävarfolket – Hemindustrin i Mark 1790–1850. Institutet för lokalhistorisk forskning. De 
sju häradernas kulturhistoriska förening Nr. 1. Göteborg. 

3  Winberg, Christer. 1975. Folkökning och proletarisering, Kring den sociala strukturomvandlingen på Sveriges 
landsbygd under den agrar revolutionen. Göteborg: Göteborgs universitet, Historiska institutionen. 

4  Ydborn, Lars, 1984. Befolkningstillväxt och Jordbruk, Tre socknar i Halland 1780–1870., Meddelanden från 
Historiska Institutionen i Göteborg, Nr. 25. Göteborg: Göteborgs Universitet 
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De specifika frågeställningar jag kommer utreda i förhållande till utvecklingen i Tvååker och till 
ovan nämnda avhandlingar är: 

• Hur omfattande var hemmansklyvningen?  – hur många nya gårdar/hushåll skapades 

genom denna process? 

• Från vilken socio-ekonomisk grupp kom de som var bönder 1851–1862? Hur vanligt var 

det att man ”klättrade uppåt” i den socio-ekonomiska hierarkin?  

• När så skedde, vad var bakgrunden / tänkbara orsaker? 

• Jag kommer även belysa från vilken socio-ekonomisk kategori torparna i samma 

husförhörslängd kom. 

3. Metod och källkritik 

Eftersom tiden för att genomföra uppsatsen är begränsad måste undersökningen bli geografiskt 

avgränsad. Jag har valt att fokusera på socknen Tvååker i centrala Halland. En bygd som skulle 

kunna karaktäriseras, ända in i våra dagar, som en typisk jordbruksbygd på gränsen mellan norra 

och södra delarna av landskapet och på gränsen till det mer kuperade inlandet och med en stor andel 

självägande bönder.  

Mina källor har huvudsakligen varit husförhörslängder och mantalslängder. Mantalslängder finns 

digitaliserade hos Riksarkivet fram till 1820, För att komplettera har jag besökt Arkivcentrum Syd 

i Lund och tagit bilder av mantalslängderna för Tvååker fram till år 1850.  

Som en första del har jag studerat hemmansklyvningen och hur den såg ut vid två tidpunkter. 

Orsaken till att studera hur många nya hemman som skapades är att det sannolikt hade en inverkan 

på hur många torp som bildades i de fall barn till bönder inte fick del av gården de var uppväxta på. 

Det ger också en bild av socknens utveckling kopplat till befolkningsökningen. För 

hemmansklyvningens utveckling har jag valt två tidpunkter ur mantalslängderna; 1768 och 1850. 

Jag har gått igenom samtliga hemman och skapat en tabell med innehavare och storlek 

(mantalskvot). Orsaken till valet av 1768 är att det är det tidigaste årtalet då både husförhörslängd 

och mantalsförteckning finns tillgänglig, vilket är nödvändigt för att kunna ha två parallella källor 

till information.   
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För att studera den sociala rörligheten har jag, som steg två, använt mig av husförhörslängderna och 

utgått från längden för 1851–1862. Målsättningen var att utgå från 1850 men eftersom tidsspannet 

för varje husförhör täcker flera år var jag tvungen att göra ett val.  För nämnda husförhör har jag 

gjort en avskrift i Excel och för ett urval noterat samtliga familjemedlemmar och sedan sökt deras 

föräldrar och far-och morföräldrar för att på så sätt få en bild av deras sociala ursprung, d v s om de 

kommer från bonde-, torpar-, eller backstugefamilj.  Urvalet har gått till så att jag för den södra 

församlingsdelen helt enkelt startat på första sidan och arbetat mig igenom så många jag hann med 

inom vår tidsram. Jag har sammanlagt gått igenom 70 bondefamiljer och 45 torparefamiljer. Enligt 

tabellverket fanns det år 1850 ca 400 hushåll i Tvååker, vilket därmed betyder att jag bearbetat en 

knappt 30% av alla hushåll.  

Jag inleder min resultatredovisning med en övergripande bild av samhällsutvecklingen i Tvååker 

och har då förutom ovan nämnda källor även använt mig av tabellverket.  

3.1 Källkritik  

När det gäller handskrivet källmaterial är det ofta frågan om avskrifter. Då bör man diskutera risken 

med om allt är formulerat exakt som originalet eller om det som den som dikterade är inkluderat 

och rätt uppfattat.  

Textens kvalitet och det faktum att det på vissa sidor finns många överstrykningar kan göra texten 

svårläst och det kan leda till oavsiktliga misstag. I de fall texten varit väldigt svårtydd har jag gått 

vidare till nästa post.  

En speciell svårighet med källmaterialet är att finna tydlig och enhetlig information om de 

egendomslösa. De är kategoriserade på olika sätt i olika källor och därmed finns risk för 

feltolkningar och att man i viss mån dubbelräknar. Jag har löst det genom att använda en 

kombination av husförhör, mantalslängder och tabellverkets statistik för att skatta antalet hushåll 

inom respektive kategori. 

Vidare, som redan nämnts ovan, utgör husförhörslängderna ett problem då de ofta täcker flera år, 

inte sällan upp till ett årtionde. I mitt fall gäller det alla husförhörslängder från år 1800 och framåt. 

Detta gör det tidsödande att följa enskilda individer som flyttat runt inom eller utanför församlingen 
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samt att texterna kan bli svårtydda med många överstrykningar och ändringar. Jag har mot bakgrund 

av detta uteslutit individer / familjer i de fall texten blivit alltför svårtydd eller om de flyttat till eller 

från andra socknar. 

4. Tidigare forskning och teoretisk ram 

4.1 Inledning 

Den agrara revolutionen har beskrivits ur flera perspektiv i ett stort antal avhandlingar och rapporter. 

De perspektiv som bland annat berörts är de tekniska framstegen som gjordes under denna långa 

epok inom jordbruket, samhällets socioekonomiska utveckling, skiftena och dess politiska 

bakgrund, hemmansklyvning och på senare år också förändringar ur ett genus- och maktperspektiv.  

Generellt kan sägas om den sociala utvecklingen att tidigare forskning visat, att när en marknad för 

jordbruksprodukter utvecklades då hushållen gick från att enbart odla för sin egen försörjning också 

började sälja avkastningen på en extern marknad, började allt fler människor att leva och arbeta på 

jord som inte ägdes av dem själva eller deras släkt. De blev jordbruksarbetare i stället för jordägare. 

Detta har i mycket av litteraturen beskrivits som att en ny klass, en egendomslös, obesutten klass 

eller ett proletariat utvecklades. Dessa tre centrala begrepp ställs inte sällan mot en av friköp och 

relativ skattelättnad stärkt bondeklass, vilket ger intrycket av att samhället utvecklades från att ha 

varit homogent och relativt ekonomiskt jämställt till att bli mer heterogent och uppdelat i olika 

socioekonomiska klasser av fattiga och rika.  

Orsakerna till detta handlade i den äldre forskningen mycket om att de lägre klasserna hade en hög 

nativitet vilket ledde till dessa klassers kraftiga tillväxt. Senare forskning diskuterar den begränsade 

tillgången till jord och begränsade möjligheter till ytterligare hemmansklyvning som främsta orsak, 

samt frälsebönders små möjligheter att köpa jord när större gods avvecklades och såldes på 

marknaden. Slutsatserna har därmed varit att det huvudsakligen var bönder som tvingades nedåt i 

den sociala hierarkin, samtidigt som bönder med mer resurser köpte mer mark och blev 

”storbönder”.  
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4.2 Litteratur 

Några tongivande avhandlingar inom området som jag studerat är Carl Johan Gadds avhandling 

Järn och Potatis, Christer Winbergs bok Folkökning och proletarisering och Pablo Wiking-Farias 

avhandling från 2009 Freden, friköpen och järnplogarna samt Christer Ahlbergers Vävarfolket. 

Samtliga dessa avhandlingar har jag gått igenom för att söka information om den sociala rörligheten. 

Gadd och Wiking Faria behandlar egentligen hela den agrara revolutionen med ett stort fokus på 

den tekniska utvecklingen, men berör i viss mån också de sociala förändringarna. Winberg fokuserar 

mer på just befolkningsutvecklingen och den där till kopplade socio-ekonomiska utvecklingen och 

Ahlberger diskuterar den proto-industriella utvecklingens inverkan på den socio-ekonomiska 

utvecklingen och jämför sina resultat med Winbergs studie i Skaraborg.   

Nils Wohlin rapport från 1908; Emigrationsutredningen, Torpare, backstugu- och inhysesklasserna 

ger en dåtida bild av den sociala utvecklingen. En beskrivning som är intressant, dels för dess 

statistiska innehåll som flera moderna forskare använt sig av, men också för att den ger en historisk 

bakgrund om torpen och backstugorna, dess framväxt och lagstiftningen kopplad till dessa grupper. 

Dessutom är det intressant att få med några kommentarer från en nästan samtida skrift, för att få en 

känsla för hur den tidens myndigheter såg på utvecklingen. 

Jag har kompletterat med Carolina Uppenbergs avhandling från 2018: ”I husbondens bröd och 

arbete” och Lars Ydborns avhandling från 1984: ”Befolkningstillväxt och jordbruk, Tre socknar i 

Halland 1780–1870” samt Börje Harnesks Legofolk, Drängar och pigor i 1700- och 1800-talens 

Sverige från 1990. Utöver dessa har jag även läst Carl Johan Gadds och Janken Myrdals Det svenska 

jordbrukets historia, del 3, Den agrara revolutionen. På grund av utrymmesbrist går jag inte in i 

detalj i alla dessa avhandlingar och böcker. 

4.3 Kort sammanfattning av forskningsläget 

Samtliga rapporter och avhandlingar behandlar till mindre eller större del den sociala 

strukturförändringen i samhället under den aktuella perioden. De flesta har dock som huvudtema 

den övergripande agrara revolutionen och ger en överblick över de många delar som förändrades. 

Winberg (1975) gör en mer detaljerad analys av de sociala förändringarna i Dala pastorat i 

Falbygden. Även Ydborn, som förvisso fokuserar på skiftena och hemmansklyvning, berör dock ett 

antal familjers sociala rörlighet i tre halländska socknar och visar kortfattat på de svårigheter som 
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den ”agrara underklassen” hade att höja sin sociala ställning.5 Ahlberger tillsammans med Winberg 

är de som går djupast på de socio-ekonomiska förhållandena.  

Gadds och andra forskares analys av orsakerna består till stor del av att hemmansklyvningen inte 

höll samma takt som folkökningen och att det därför var barn till bönder som inte kunnat ta över 

någon gård utan måste söka alternativ sysselsättning som torpare, backstugusittare eller under 1800-

talet som statare.6 

Winberg ser i sin undersökning, i hans lokala undersökningsområde, att rekryteringen till de 

obesuttna bland annat kom från gruppen söner till frälsebönder som inte köpte den gård de varit 

uppvuxna vid när dessa såldes och bröts loss från de större godsen.  En orsak till detta, menar 

Winberg, är att den framväxande marknaden för jordbruksprodukter hade höjt värdet och därmed 

priset på jordbruksmarken.7  

Ahlberger jämför sin studie över det proto-industriella Mark med Winbergs slutsatser från sitt mer 

traditionella jordbruksdominerade område i Falbygden. En av slutsatserna är att torparna på grund 

av sin hemvävning hade en relativt bättre ekonomisk ställning jämfört med torparbönderna i mer 

typiska jordbruksområden.8 Ahlberger diskuterar också den social rörligheten nedåt som han menar 

underlättades av att torparna hade hemvävning som en inte obetydlig bisyssla. Jag återkommer till 

Winberg och Ahlberger i en jämförelse i mina resultatredovisningen. 

Enligt Wohlins statistiska analys över ökningen av de egendomslösa klasserna mellan åren 1750–

1850 och dess minskning mellan 1850–1900 ökade det totala antalet i torparklassen inklusive 

familjemedlemmar och tjänstefolk från 160.000 år 1780 till 450.000 personer till år 1870 samtidigt 

 

5 Ydborn, 1984, s. 28–29. 

6 Gadd, Carl-Johan. 1983. Järn och Potatis: Jordbruk, teknik och social omvandling i Skaraborgs län 1750–1860. 
Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Göteborg., s. 17 

7 Winberg, 1975, s. 269 

8 Ahlberger, 1988., s. 82–83 
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som antalet inhyseshjon och backstugusittare ökad från ca 100.000 till 400.000 personer under 

samma tidsperiod.9  

 

Uppenberg diskuterar i sin avhandling utvecklingen av tjänsteklassen under den agrara 

revolutionen.10 Hon har studerat dess sammansättning och utveckling men framförallt undersöker 

hon tjänsteklassens makt eller brist på makt i förhållande till husbonden samt vilken roll genus 

spelade och skillnaderna i hur tjänsteklassen hanterades baserat på kön. I huvudsak har Uppenberg 

studerar tjänsthjonsstadgorna, didaktisk litteratur från den studerade perioden och ett antal rättsfall 

i Ås Härad i Västergötland. Uppenbergs uppsats beskriver hur samhället (lagstiftningen) såg på 

tjänstefolksinstitutionen snarare än en faktisk undersökning av reella förhållanden, förutom de 

exempel som finns dokumenterade i domstolsprotokollen. Uppenberg nämner kortfattat att det var 

vanligt med social rörlighet under den agrara revolutionen men utan att ge en djupare analys.  

Wohlin menar att denna nya klassen av torpare och backstugusittare växte fram inledningsvis på 

allmänningar och att de kom från landsbygdens tjänsteklass på grund av en allt större folkökning. 

Jordbrukande bönder, både skatte- och Frälsebönder, hade i lagstiftningen rätt att uppföra nya torp 

och stugor på sina egna ägor till ”gårdens förbättrande”. Det fanns behov av nyodling, vilket 

sannolikt myndigheterna insåg, och därför tillät en utvidgning av böndernas verksamhet. Denna 

lagstiftning skärptes dock 1734, för skattebönder, genom att om det nya torpet eller backstugan var 

ett ¼ dels hemman eller större skulle det skattläggas, och om det var mindre än ett ¼ dels hemman 

krävdes Landshövdingens godkännande. Dessa krav lättades det dock på under 1700-talets gång och 

torp och backstugor tilläts etableras utan en ökning av skattläggningarna, sannolikt på grund av att 

myndigheterna ville befrämja en befolkningstillväxt och att de såg behov av arbetskraft för den 

nyodling och allmänna expansion som skedde inom jordbruket.11  

En lång rad olika sätt att hantera avtalen mellan markägaren och torparen utvecklades under 17–

1800-talen där det förefaller som om myndigheterna legat steget efter och i stället anpassat 

 

9 Wohlin, Nils. 1908. Emigrationsutredningen. Bil. 11, Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna: öfversikt af 
deras uppkomst, tillväxt och aftagande med särskild hänsyn till torparklassens undergräfvande. Stockholm., s. 56 

10 Uppenberg, Carolina. 2018. I husbondens bröd och arbete 1730–1860. Kön makt och kontrakt i det svenska 
tjänstefolkssystemet 1730–1860. Gothenburg studies in economic history. Göteborg. E-bok., s.22. 

11 Wohlin,1908., s. 11–13 
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lagstiftningen till den praxis som utvecklades och hävd som funnits. Först runt år 1850 hade 

lagstiftarna ”kommit i kapp” verkligheten men då hade redan tillväxten av dessa grupper avtagit. 12  

En intressant reflektion med denna utveckling är att det förefaller som om en marknad av olika typer 

av nyttjandeavtal växte fram och som svarade mot behov som vuxit fram i landet. Det gav bönderna 

resurser, som de kanske kunde använda till att investera i verksamheten eller att köpa mer mark för, 

och det gav bostäder och ett socialt sammanhang till människor som inte ville eller kunde få en 

traditionell gård samtidigt som myndigheterna ville gynna befolkningstillväxten. Detta betyder att 

det i praktiken skedde en jordavsöndring i strid mot den dåvarande lagstiftningen, vilket också, som 

nämnts ovan, innebar att myndigheterna ”såg mellan fingrarna” och accepterade denna utveckling. 

Både Uppenberg och Harnesk går igenom legohjonstadgans utveckling och det tjänstetvång som 

fanns för alla som inte kunde påvisa fast sysselsättning som bönder eller torpare, hantverkare eller 

annan godkänd fast försörjning.  

En av Uppenbergs slutsatser är att tjänstefolkspositionens kontinuitet var avsevärt mer påtaglig än 

förändringen av densamma.  Först år 1833 förändrades den så att så att endast den som inte hade 

annan accepterad försörjning kunde tvingas till årstjänst. 13  

Lagstiftningen utvecklades och varierade något under perioden, men bestod i princip kvar till 1885 

då det specifika kravet på ”laga försvar” upphörde och då blev lösdriverilagstiftningen mer kopplad 

till beteende än till avsaknad av årstjänst eller fast försörjning.14 

 Harnesk menar, eftersom det fanns en hävd och tradition om att arbete gjordes upp mellan parterna, 

att det i princip fanns en fri arbetsmarknad som styrdes av marknadens behov och av tillgång och 

efterfrågan och att lagen därmed inte tillämpades på det sätt den var avsedd. 15   

  

Uppenbergs analys skiljer sig därvidlag genom att hon inte kommenterar lagarnas efterlevnad, 

förutom några rättsfall, utan håller sig till och går igenom den faktiska lagstiftningen där hon bland 

 

12 Wohlin 1908, 15–19 
13 Uppenberg, 2018, s. 255–256. 
14 Uppenberg, 2018., s. 93 
15 Harnesk, Börje., Legofolk, Drängar och pigor i 1700- och 1800-talens Sverige., 1990., Umeå Universitet,  
   Historiska institutionen. Almqvist & Wiksell International, Stockholm. E-bok. diva2:563 457. 



C-uppsats 2021 - Mikael Rydström 

11 

annat intar ståndpunkten att tjänsthjonlagstiftningen var ett maktmedel över arbetskraften som i sig 

var en drivkraft och målsättning. Förvisso ligger det inom ramen för hennes syfte med sin 

undersökning att första hand studera lagarna ur lagstiftarens perspektiv och dess avsikter men 

analysen hade kanske kunnat berikas med ytterligare kommentarer. 16  

Sammantaget är min slutsats att det, likt den process som skedde med torp och backstugor, fanns en 

eftersläpning i lagstiftningen där verkligheten förändrades och utvecklades i en riktning som kanske 

accepterades av lokalsamhällets ledning. Man kan skönja en viss flexibilitet mot bakgrund av den 

stora befolkningsökningen och tillväxten av de icke jordägande grupperna, samtidigt som jordbruket 

genomgick stora förändringar. Den formella tjänstefolksposition fanns ju kvar, men kompletterades 

av en arbetskraft som levde i egna hushåll som torpare eller backstugusittare.  

En ytterligare intressant notering är att det enligt Uppenberg förkom en intensiv debatt under 1700-

talets andra halva och 1800-talets inledning om bristen på god arbetskraft samtidigt som det var en 

kraftig befolkningstillväxt och parallellt med den fanns också paradoxalt nog en debatt om den 

ökande fattigdomen på landsbygden. 17 

Den bilden och oron hos myndigheterna som växte fram under 1820-talet bekräftas av Wohlins 

något mer nostalgiska beskrivning av det hårt arbetande och lojala tjänstefolket med fasta tjänster 

hos en husbonde i motsats till småtorpens ägare. Där vissa i samhällets ledning kunde se en nytta 

med mindre torp och backstugor, så till vida att det gav en boplats och ett socialt sammanhang till 

många och att de utgjorde en inte oväsentlig arbetskraftsresurs för lantbrukets olika säsonger, kunde 

andra uttrycka en orolighet för att människor bosatte sig i egna hem utan att ha en fast tjänst hos en 

husbonde. Något som Wohlin uttryckte: ”...såsom orsak till småtorpens uppkomst den aftagande 

lust för tjänst och arbete, den smak för oberoende och själfbestånd, som allt för tidigt utvecklas hos 

landsbygdens uppväxande ungdom.” 18 

 

 

16 Uppenberg 2018., s.89–97 
17 Uppenberg, 2018, s. 131  
18 Wohlin, 1908, 69 



C-uppsats 2021 - Mikael Rydström 

12 

Vidare drar Uppenberg slutsatsen att:  

Alternativen till tjänstefolkspositionen för den jordlöse var i stort sett  

begränsade till några få hantverk och sysslor som i sig var strikt reglerade  

eller starkt deklasserande, såsom saltpetersjudare, samt till värvning till  

militärtjänst för män eller vård av föräldrar eller späda barn för kvinnor.19 

 

Jag menar att med den kraftiga ökningen av torpare och backstugusittare under hela perioden är det 

svårt att se att sysselsättningsmöjligheterna var så begränsade som hon vill göra gällande i citatet 

ovan. Ett rimligt antagande är att de allra flesta jordlösa som inte hade fast anställning måste haft 

någon form av sysselsättning och försörjning. Det tyder på att samhället gradvis accepterade en 

”friare” typ av sysselsättning där de egendomslösa försörjde sig på annat sätt än genom hantverk 

och fast anställning hos en husbonde. Vi ser kanske därför embryot till ett framväxande behov av 

individuell frihet? Vi ser kanske också de möjligheter det gav bönderna att ha en flexibel arbetskraft 

tillgänglig för de olika säsongsvariationerna och den stora nyodling som skedde.  

Denna slutsats ligger också in linje med eller skulle kunna kopplas Winbergs tes om en framväxande 

marknad för avsättning av jordbruksprodukter. En parallell förändring till en extern varuförsäljning 

var också att det gamla dagsverksarbetet minskade i betydelse för att ersättas av lönearbete som man 

tvingades till eller valde att göra.20 

Winberg diskuterar förklaringar till de sociala förändringarna som bland annat kan finnas i 

omläggningen och utvecklingen av jordbruket under agrara revolutionen. Exempelvis menar han, 

framförallt på slättbygden i söder med storgods, att det gjordes en omläggning under 1700-talet av 

driften där gårdarna i samband med enskifte delades upp i mindre jordbruk som arrenderades ut till 

bönder som därmed blev arrendatorer och genom detta fick större drivkrafter till att investera och 

utveckla verksamheten.  En annan parallell utveckling var att lägga in en större del av verksamheten 

under huvudgården och använda dagsverkstorpare i stället för att använda sig av landbor, och 

eftersom torparnas egna jordbruk var betydligt mindre fick storbonden en arbetsstyrka som kunde 

bistå huvudgårdens jordbruk. 21  

 

19 Uppenberg, 2018, s. 132. 
20 Winberg, 1975, s. 36–37 
21 Winberg 1975, s. 46–47 
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En av Winbergs huvudteser är att dessa förändringar ledde till att en marknad av jordbruksarbetare 

och tjänster skapades parallellt med att en ny extern jordbruksmarknad för jordbrukets produkter 

växte fram. 22  

Min slutsats ovan, från Wohlins rapport, om att en marknad för hus och mark växte fram förefaller 

logisk i ljuset av Winbergs diskussion om den framväxande arbetsmarknaden.   

Gadd (1983) diskuterar orsaker och verkan mellan folkökning och jordbrukets utveckling och 

ifrågasätter tidigare forskning om att ökad befolkningstäthet driver fram ett intensivare jordbruk, 

vars resonemang delvis bygger på att befolkningen skulle vara ovilliga till ökad arbetsinsats. Gadd 

menar i stället det omvända, likt Winberg (1975), att det kan finnas drivkrafter i ekonomin som 

skapar en omställning av jordbruket som frambringar en ökad efterfrågan på arbetskraft som leder 

till en ökad befolkning. Gadds resonemang bygger på att befolkningen, när den ser att arbete finns 

får en ökad vilja till reproducering och med en framväxande obesutten klass fanns en inte fullt 

utnyttjad arbetskraftsreserv. 23  

När det gäller varifrån denna nya arbetarklass kom ifrån menar både Winberg och Gadd men även 

Ahlberger att det skedde en social rörlighet nedåt. Denna kan ha uppstått på grund av att familjer 

vid arv valde att inte klyva gården i mindre delar, vilket kunde bero på att några av arvingarna valde 

att få sitt arv utlöst för att i stället att ta anställning på en framväxande marknad som 

jordbruksarbetare. På längre sikt, över en generation, ökade priserna och produktionen vilket 

skapade ett högre värde på jorden, som i sin tur ledde till en ökad social skiktning mellan jordägare 

och övriga. Både Winberg och Gadd diskuterar också samma fenomen från utgångspunkten att det 

också var avhysta frälsebönder och deras avkomlingar som sjönk i den sociala hierarkin när de 

lämnade sina gamla gårdar eller på grund av höjda markpriser inte hade råd att friköpa dessa. 24  

Harnesk ansluter sig till samma slutsats och menar att när många barn till bönder inte kunde få egen 

mark, tog de i stället anställning som dräng eller piga och påbörjade därmed en nedåtgående social 

rörlighet. 18 

 

22 Winberg 1975, s. 48 
23 Gadd 1983, s. 28–37 
24 Gadd 1983, s. 17, 38., Winberg, 1975, s. 55, 269–270  
18 Harnesk 1990., s. 29 
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En annan aspekt på detta är de obesuttnas lägre reproduktionskostnad, vilket Carl Johan Gadd (1983) 

diskuterar. Bonden hade behov av relativt stora resurser för att kunna driva ett fullskaligt jordbruk 

med underhållskostnader, dragdjur, redskap och en viss åker och ängsyta samt kanske skogsmark. 

Torparens behov av detta var betydligt mindre och det skulle kunnat innebära att torpare och kanske 

i ännu högre grad backstugusittare också behövde lägga mindre av sin tid på att underhålla sin 

verksamhet. Tid som kunde brukas för att få inkomster på annat arbete eller mer ledig tid. 25   

4.4 Teoretiska ramverk i tidigare forskning 

Det finns olika beskrivningar om hur lång tidsepoken för den så kallade agrara revolutionen var. 

När det gäller den sociala utvecklingen ser jag att många forskare i första hand studerar perioden 

mellan mitten av 1700-talet och fram till industrialiseringens och urbaniseringens inledning ett eller 

ett par decennium efter 1850 26. Jag har som nämnts ovan valt att studera perioden 1768 och 1850.  

En annat område som ingående diskuterats och debatterats av många forskare är drivkrafter och 

kopplingar mellan befolkningstillväxt och social stratifiering. Här ingår bland annat teorier om och 

analyser av demografiska data, som nativitet, mortalitet och giftemålsålder men också den ökade 

livsmedelsproduktionen och hemmansklyvningen.27  

Jag gör inte in en detaljerad demografisk analys i den här uppsatsen, förutom att jag kommer ge en 

allmän överblick av mitt geografiska område och beröra antal hemmavarande barn i de olika 

kategorierna samt hemmansklyvningen.  

Flera av de avhandlingar jag läst använder en liknande uppdelning i klasser som Wohlin gjorde i sin 

rapport så tidigt som 1909 med 8 separata klasser av sociala/yrkesmässiga grupper; bland annat 

Hemmansägareklassen, Jordtorpareklassen och Backtugusittareklassen etc. 28 

Denna typ av beskrivning av samhällets struktur har sedan levt vidare också till modern forskning i 

många avhandlingar efter honom, med b l a Winberg som en av de mer tongivande. Winberg tar sin 

 

25 Gadd 1983, s. 34–35 
26 B l a Winberg, 1975 och Ahlberger, 1988. 
27 B l a Winberg, 1975, s. 19-31 
28 Wohlin, Nils, 1909: Emigrationsutredningen. Bil. 9, Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751–1900.          
Statistisk-demografisk studie på grundval af de svenska yrkesräkningarna, Stockholm. s. 17 
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utgångspunkt i de olika kategoriernas förhållande till produktionsmedlen för att dela upp dem i 

besuttna och obesuttna, med några undergrupper.29 

En term som kan kopplas till ovanstående klassindelning är rörligheten mellan dem, där den 

”nedåtgående” sociala rörligheten blivit mest beskriven och fått benämningen ”proletarisering”. Det 

ordet används ofta tillsammans med beskrivningar om att det var barn till bönder som ”sjönk ned i 

den sociala hierarkin”. Indelningen i klasser och proletariat antyder en marxistisk hållning i 

beskrivning av samhällets utveckling och förefaller blivit bestående inom den agrara forskningen.  

Ingen ifrågasätter att det under en lång period skedde en stor förvandling från en samhällsstruktur 

med ett stort antal olika typer av bönder (kronobönder, skattebönder och frälsebönder) som normalt 

sett hade tjänstefolk som en del av hushållet, till en samhällsstruktur där bönderna i en högre 

uträckning använde arbetskraft som bodde i egna hushåll.  Mot bakgrund av att flera av de ledande 

forskningsarbetena gjordes under 1970–80 talen och som kanske skrevs i en annan tidsanda, skulle 

kunna vara en förklaring till det ordvalet. Min syn är dock att historieskrivningen skulle tjäna på att 

man också i mer detalj studerade de många fler skiktningar som fanns både bland de bönder och de 

”egendomslösa”.  

När samhället beskrivs i termer av besuttna och obesuttna (proletariatet) och att det var en helt och 

hållet ofrivillig utveckling att inte äga jord, kan man lätt få uppfattningen att det fanns en klar 

skiktning mellan rik och fattig; att den som är besutten är rik och den obesuttna är fattig.  

 

 

29 Winberg 1975, s. 44–45 
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5. Undersökningens resultat 

5.1 Övergripande utveckling i Tvååker 

Huvudobjektet för denna studie är som sagts ovan, Tvååker i centrala och de frågor jag undersökt 

är:  

• Hur omfattande var hemmansklyvningen?  – hur många nya gårdar/hushåll skapades 

genom denna process? 

• Från vilken socio-ekonomisk grupp kom de som var bönder 1851–1862? Hur vanligt var 

det att man ”klättrade uppåt” i den socio-ekonomiska hierarkin?  

• När så skedde, vad var bakgrunden / tänkbara orsaker? 

• Jag kommer även belysa från vilken socio-ekonomisk kategori torparna i samma 

husförhörslängd kom. 

Bygden runt Tvååker är en utpräglad jordbruksbygd med slättland närmast kusten och i dag mer 

kuperad skogsklädda höjder inåt land. Under den undersökta perioden bestod Tvååker av ett antal 

mindre byar med Tvååker by som ”huvudort”.  

Befolkningen ökade enligt tabellverkets statistik från 1100 personer år 1750 till 2110 år 1850, en 

ökning med 91% över ett sekel, vilket i stort sett följer hela Sveriges befolkningsutveckling under 

samma period. Den största ökningen skedde under åren 1810–1825. 
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Diagram 1.  Sveriges och Tvååkers befolkningsutveckling 1750–1850 

Anm. Uppgifterna för Tvååker är tagna från Tabellverket och jag har jämfört med mantalslängderna som visar samma 

utveckling men med en liten skillnad på totala antalet invånare. (Se tabell 1 i appendix). 

5.2 Verksamhet utanför jordbruket  

Under 1700-talet var den största binäringen textilframställning med ull och lin som de största 

produkterna som avsattes till knallarna på västgötasidan. Hur stor näringen var i just Tvååker vet 

jag inte, och jag har inte funnit några spår av det i mitt källmaterial. Andra vanliga extrainkomster 

var arbetsvandringar både söderut till de stora skånska gårdarna för att tröska och norrut till 

Bohuslän för arbete i sillsalterierna, trankokerierna eller som tunnbindare. 30. 

Detta omnämns bland annat i femårsberättelserna av landshövding Lars Arnell 1822:  ”...Antalet af 

till Skåne gående tröskare har i sednare tider mycket aftagit och varierar nu efter årsväxten emellan 

5 och 600 i stället för 2000 som i fordna tider lära ditgått...” 31 

                                                            

 

30 Wiking-Faria 2009, s. 55 
31 Befallningshavandes 5-årsberättelser I Hallands län 1817–1821, s. 3–4 
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5.3 Socio-ekonomisk utveckling av samhället 

I grafen nedan visas de olika sociala kategoriernas utveckling vid 4 olika tidpunkter; 1768, 1800, 

1820 och 1850. Siffrorna kommer från tabell Nr. 1 i appendix och är tagna ur i första hand 

Mantalslängderna med kompletteringar från husförhörslängderna och Tabellverket32.  

Överlag visar Tvååker en liknande utveckling som i många andra delar av Sverige, med en tillväxt 

av de så kallade egendomslösa hushållen, torp, backstugor och övriga. Från 1768 ökar antalet 

backstugor och torp från ca 40 sammanlagt till ca 75 år 1800 för att år 1850 gå ned något. En oklarhet 

förefaller vara om backstuga var ett begrepp som var fast definierat.  Det verkar som om 

benämningarna varierar eller att de små gårdarna utvecklas. I husförhören fram till början av 1800-

talet förekommer inte ordet torp alls och flera av de boställen som tidigare benämnts ”stuga”, eller 

”backastuga” kallas torp under den senare delen av undersökningsperioden. Om det bara är 

benämningen som förändrats eller om gårdarna vuxit och blivit större med mer jord kopplat till 

enheten är svårare att säga. Samma sak gäller gårdens innehavare som ofta får titeln torpare i det 

senare skedet i husförhören.  

 

      Källa: Tabell 1 i appendix 

 

32 http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk 
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Antalet bönder ökar också kraftigt, framförallt under 1800-talet. Här finns dock lite varierande 

uppgifter från de olika källorna – tabellverket och mantalslängderna. Jag har i min graf och tabell 

valt att använda hemmansdelarna från Mantalslängden från vilket jag lagt samman alla enheter i en 

Excelfil. Ett problem med Tabellverket är att benämningarna ändras över tid vilket gör det svårare 

att göra direkta jämförelser över tid.        

I Winbergs (1977) studie över Dala pastorat minskade andelen bönder från 56,5% 1780 till 48,3% 

till 1850.33 Det jordlösa ”mellanskiktet” torpare och soldater var totalt sett oförändrat men den stora 

ökningen skedde i det ”obesuttnas under skikt” med en ökning från 23% till 32% under samma 

period.  

I Tvååker minskar andelen bönder från 75% år 1768 till 73% år 1850, och de egendomslösas andel 

(Torpare, Backstugor och Inhyses/fattighjon) ökar från 25% 1768 till 36% 1820 för att minska till 

27% 1850. Det betyder sammantaget att det skedde en mindre ökning av andelen obesuttna jämfört 

med Dala i Falbygden men också att det absoluta antalet bönder ökade relativt kraftigt mellan 1820 

och 1850. Orsaken till det finner vi i den relativt omfattande hemmansklyvningen i Tvååker med ett 

stort antal nya hemman, som jag återkommer till nedan.  

Vid en jämförelse med Marks Härad och Christer Ahlbergers avhandling ser man än ännu större 

skillnad. Där ökade andelen ”obesuttna” från 43% 1792 till hela 76% 1850 och bondeandelen 

minskade i motsvarande grad 34. 

Det ger vid handen att det är svårt att använda en regions utveckling och applicera den på en annan. 

Det fanns uppenbarligen stora regionala och lokala skillnader vars huvudorsaker troligen står att 

finna i alternativa sysselsättningar som hemvävning i Mark eller att en bygd domineras av några 

större säterier och herrgårdar som i fallet Dala Pastorat. Ur den synvinkeln var Tvååker en bygd 

med mer likartade gårdar och en större grad av homogenitet även om det likt landet i stort fanns en 

ökning av antalet obesuttna. 

 

33 Winberg, 1977, s. 157 
34 Ahlberger, 1988, s. 192 
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5.4 Hemmansklyvning    

För att se hur hemmansklyvningen utvecklades har jag tagit alla gårdar för år 1768 och 1850 och 

ställt upp dessa bredvid varandra, angett ägarens namn och hemmantalet för respektive år.  

1768 var socknens 63 mantal fördelat på 181 hemmansdelar. Den vanligaste storleken var på mellan 

¼ - ½ vilka sammanlagt utgjorde drygt 100 av de 181 hemmansdelarna. 1850 ser man en tydlig 

förändring med många gårdar som delats upp i mindre enheter. Det året bestod de 63 hemmanen av 

294 hemmansdelar, där 91 gårdar var på 0,11 eller mindre. Det minsta hemmanen var på 1/90 (0,01). 

Några få hemman hade också koncentrerats till färre. Det gällde bland annat Fastarp Oluf Larsson 

gård som 1768 bestod av tre 1/3 hemman med tre olika ägare. 1850 ägde Kronofogde Ringius hela 

hemmanet som i stället bestod av 8 torp på ägorna. Gissningsvis hade dessa 8 torpare hyreskontrakt 

med ägaren och drev sina gårdar som små jordbruk. Ett helt hemman fördelat på 8 torp betyder att 

flera av dessa torp var större än många av de mindre gårdarna, det vill säga de som betraktades som 

besuttna. Ett liknande exempel på sammanslagning finns för en gård till där 2 gårdar med 3/8 

hemmansdelar blivit till en ¾ och där 4 torp finns uppsatta. Dock oklart om ägaren själv drev eget 

jordbruk på det hemmanet.  

Lars Ydborns avhandling Befolkningstillväxt och Jordbruk, tre socknar i Halland 1780–1870 35 ger 

en detaljerad bild över hemmansklyvningen i Hunnestad, Nösslinge och Torpa socken i Varberg 

(Himle Härad). Hunnestad, som är grannsocken till Tvååker med en liknande samhällsstruktur, hade 

en befolkningstillväxt från 370 till 730 samtidigt som antalet hemmansdelar ökade från 60 till 110 

under perioden 1780–1870.  Detta betyder att antalet hemman växte med 83% och befolkningen 

med 97%. I Winbergs undersökning i Dala pastorat ökar antalet hemmansdelar från 184 år 1780 till 

258 år 1850, d v s med ca 40%. Samtidigt som befolkningen ökade med ca 49%.36   Motsvarande 

siffror för Tvååker var en befolkningsökning på ca 67% från 1768 till 1850 och en ökning av antalet 

hemmansdelar med 63%. Jag har inte i detaljstuderat brukningsdelarna men de absolut flesta 

 

35 Ydborn, Lars. 1984, Befolkningstillväxt och jordbruk, Tre socknar i Halland 1780–1870. Meddelande från Historiska 
institutionen i Göteborg, nr. 25. Göteborgs Universitet.  
 
36 Winberg, 1975. s. 148 och 180. 
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hemmansdelar motsvarades av brukningsdelar i Tvååker. Även om många gårdar var små skulle det 

kunna vara en förklaring till att Tvååker hade relativt få obesuttna. 

Källa: Tabell 2 Appendix. Grafen visar kvoten av alla hemman (1/4 =0,25 osv), sorterade i storleksordning från det 

minsta till det största på 1 helt mantal. X-axeln visar det ackumulerade antalet hemman 

I grafen ovan illustreras förändringen av mantalens olika storlek. Kvoterna är uträknade från 

bråktalen, med de minsta hemmanen längs till vänster på x-axeln. Man ser tydligt att det 1850 finns 

många fler små hemman. 1768 var ¼ och ½ vanligast och endast ett tjugotal som var mindre än ¼. 

1850 fanns över 160 hemman som var ¼ eller mindre. 

5.5 Den Sociala rörligheten och antal barn 

För att få en insikt om den sociala rörligheten har jag med utgångspunkt från husförhörsboken 1851–

1862 gått igenom i första hand bönder och sammanställt familjedata från 70 bondefamiljer. För 

varje familj har jag noterat Man och Hustru, när de föddes och för respektive person gått igenom 

födelseböckerna för att se vilka föräldrarna var och var de bodde, d v s om de var backstugusittare, 

torpare eller bönder Jag gick även vidare och sökte kartlägga motsvarande information om far- och 

morföräldrar. Där var det dock ett stort bortfall och jag har därför inte tagit med de uppgifterna i 

denna rapporten.  På det sättet har jag fått information om 2 generationers uppväxt. Jag noterade 

även hur många hemmavarande barn den första generationen hade.  I husförhören finns oftast 
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angivet vilket mantal gården hade, vilka jag klassat som bönder, eller om de var torpare som också 

oftast finns nämnt samt för backstugor där order ”Backastuga” eller ”stuga” oftast finns utskrivet.   

Jag gjorde samma analys av 45 torparefamiljer för att försöka få en förståelse för om de var uppväxta 

inom torpar- eller bondegruppen, d v s i vilken mån de gått ”nedåt” på de socio-ekonomiska trappan 

samt för att se eventuella skillnader i antal hemmavarande barn för ”bondegruppen” respektive 

”torpargruppen”.  

Som nämnts tidigare förefaller det som om begreppet backstugor förändrats I 1768 års husförhör 

nämns ordet ”Backastuga” 27 gånger, men ordet torp förekommer inte alls och i Tabellverket för 

1768 står att det fanns 7 jordtorpare. Vad man kan se senare i både husförhörslängder och 

mantalslängder är dels att ordet torp blir allt mer frekvent men också att gårdar som tidigare 

betecknats som ”Backastuga” kallas torp. Jag har därför valt att i denna sammanställningen lägga 

både backstuguägare och torpare i samma kategori som jag kallar Torpare. En annan företeelse som 

inte heller finns med i de tidigare längderna men som blir allt mer frekvent under 1800-talet är ordet 

Arbetskarl, vilket i 1851–1862 års husförhörslängd nämns åtminstone för 25 hushåll. Oftast har de 

familj och min gissning är därför att de var drängar som kanske arbetade på flera olika gårdar och 

att det därmed är ett exempel på den förändring som skedde i samhället kom kommenterats tidigare.   

Det totala antalet individer jag funnit information om över de tre generationerna är 324 för 

bondegruppen och 160 för torpargruppen. 

Barnatanatal  

Som syns i tabellen nedan var det en obetydlig skillnad mellan bönder och torpare i antal 

hemmavarande barn för det undersökta området och tidsperioden. Enligt andra forskare bland annat 

Ahlberger (1988) och Winberg (1977) hade bönder större incitament till att skaffa fler barn jämfört 

med obesuttna då barn också kunde vara en arbetskraft och hjälpa till med jordbruket. 37 38 

 

 

 

 

 

37 Ahlberger, 1988, s. 98–99 
38 Winberg, 1975, s. 58–61 
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Tabell 1 - Antal hemmavarande barn per kategori 
Kategori Bönder Torpare 
Antal söner 129 72 
Antal döttrar 121 83 
Totalt antal barn 250 155 
Antal per familj 3,6 3,4 
Källa: Husförhör Tvååker 1851–1862 
   

En orsak till att skillnaden är så pass liten i Tvååker skulle kunna ha att göra med att torparhushållet 

var snarlikt bondehushållet beroende på att den genomsnittliga gårdsstorleken (hemmantalet) var 

förhållandevis liten. Se hemmansklyvningen ovan.  

Emellertid, om vi jämför med Ahlbergers studie över Marks Härad och Örby Socken var även där 

skillnaden liten mellan de olika sociala kategorierna. En skillnad är dock att antalet barn per familj 

förefaller varit betydligt högre i Örby jämfört med Tvååker, där bönder i genomsnitt hade 4,8–5,0 

barn per familj och torpare 4,7–4,8.39  

Jämförelsen relationen torpare / bönder har ett visst värde men jämförelsen med de andra 

undersökningarna haltar något eftersom jag bara räknat med de barn som fanns uppsatta i 

husförhörslängden för en viss period. Winberg och Ahlberger har gjort en mer detaljerad analys av 

det totala antalet barn som föddes inom respektive hushåll.  Det är säkerligen så att det finns ett 

bortfall i min undersökning eftersom de äldre paren hade barn som flyttat hemifrån och de yngre 

paren födde sannolikt fler barn.  

Social rörlighet 

Av bönderna i husförhörslängden 1851–1862 som jag kunnat finna information om, kom en knapp 

fjärdedel från torpargruppen, dvs de var uppväxta vid en backstuga eller torp. Följaktligen 

härstammade 75% från bondegruppen.  

 

 

 

39 Ahlberger, 1988, s. 198. Mätt som antal levande födda barn i avslutade äktenskap 1792–1850 
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Tabell 2 – Bönders härkomst 

Bönder härkomst "generation 1" HF 
1851–62 Män Kvinnor Totalt 
Bönder 42 38 80 
Torpare 15 10 25 

Källa: Husförhör och födelseböcker Tvååker.  

Kommentar: Teoretiskt borde det finnas 140 personer i tabellen ovan men beroende på att jag uteslutit personer som 

flyttade in och ut från Tvååker är summan 105. 

Av dessa sammanlagt 15 män i bondeklassen som kom från torparklassen var 6 arrendebönder 

1851–62, av relativt små hemman.  

I en direkt jämförelse med Ahlberger (1988) visar han att av de som var hushållsföreståndare i 

kategorin bönder år 1850, hade 31% föräldrar som var obesuttna. I mitt fall är motsvarande siffra 

35%, dock baserat på en mycket liten population. Ahlberger jämför också med Winbergs (1975) 

undersökning från Dala där endast 20% av bönderna vars föräldrar kom från de obesuttnas skikt.40 

Den möjliga förklaring som Ahlberger anger är att den proto-industriella hemvävnaden i Marks 

härad underlättade för barnen att avancera socio-ekonomiskt. På motsvarande sätt förklaras den 

sociala nedåtgående trenden där 2/3 av bondbarnen blev obesuttna. Tack vare hemvävnad kunde 

unga bilda familj utan tillgång till jord. 

Förutom att barn till torpare och backstugusittare hade mindre arrendegårdar, var den andra mest 

vanliga orsaken giftermål; en dotter till en torpare gifte sig med en bondson – eller motsatt. I sex 

fall har kvinnor uppvuxna vid torp gift sig med bondsöner och i 9 fall har en torparson gift sig med 

en bonddotter.  

Men också några fall finns där en torparson uppenbarligen blivit markägare. Ett fall är Peter 

Johansson som var uppvuxen vid ett torp vid Munkagård, står som ägare i husförhörslängden 1851–

1862 till Munkagård 1, 5/16 och vars hustru inte har någon koppling till den gården. Vid samma 

ställe/by finns också ett par som båda är från torparursprung och som äger Munkagård 1, 1/48. 

 

40 Ahlberger, 1988, s.80–81 
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När det gäller den ”andra generationens” härkomst, det vill säga föräldrarna till de i tabell 2 ovan, 

ger det ett snarlikt resultat med knappt 25% från torparskiktet och 75% från bondekategorin. 

Tabell 3 – Bönders härkomst 
Bönder härkomst "generation 2" HF 
1851–62 Män Kvinnor Totalt 
Bönder 54 39 93 
Torpare 18 12 30 
Källa: Husförhör och födelseböcker Tvååker     

 
 

När det gäller de som var torpare i husförhören 1851–1862 var 45% uppvuxna hos föräldrar som 

var bönder och 55% var uppvuxna vid torp eller backstuga.  

Tabell 4 – Torpares härkomst 

Torpare härkomst "generation 1" HF 
1851–62 Män Kvinnor Totalt 
Bönder 9 13 22 
Torpare 19 8 27 
Källa: Husförhör och födelseböcker Tvååker     

 

För deras föräldrageneration kom 60% från bondekategorin och 40 % från torparkategorin.  

Tabell 5 Torpares härkomst 

Torpare härkomst "generation 2" HF 
1851–62 Män Kvinnor Totalt 
Bönder 19 16 35 
Torpare 17 6 23 
Källa: Husförhör och födelseböcker Tvååker     

 

Detta betyder att en något mindre andel av den yngre generationen undersökta familjerna blev 

torpare eller backstugusittare jämfört med den äldre, samtidigt som den ligger något lägre jämfört 

med Ahlbergs undersökning i Marks härad som pekar mot 65% andel av bondbarnen som blev 

obesuttna.  

I Tvååker fanns inte en tydlig industri som hemvävnad i Mark vilket där gjorde det möjligt att med 

små resurser bilda bo. I min undersökning förefaller den vanligaste orsaken till att bondbarn blir 
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torpare vara att en bondson/dotter gifte sig med en son/dotter till en torpare. I sex av fallen sker 

detta. Jag har inte i detaljstuderat alla familjemedlemmar men vad som också förekom är att torp 

etablerades på mark som en äldre broder står uppsatt som ägare till och därmed tagit över från 

föräldrarna. Det kan ju ha varit en väg att på ett mer informellt sätt driva familjens gård vidare mer 

eller mindre sammanhållen.  

Den undersökta torpargruppen verkar också vara mer rörlig jämfört med bondegruppen eftersom en 

större andel kom från andra socknar och som därmed har uteslutits ur undersökningen.   

6. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka den sociala rörligheten i Halländska Tvååker och 

söka svar på frågorna:  

• Hur omfattande var hemmansklyvningen?  – hur många nya gårdar/hushåll skapades 

genom denna process? 

• Från vilken socio-ekonomisk grupp kom de som var bönder 1851–1862? Hur vanligt var 

det att man ”klättrade uppåt” i den socio-ekonomiska hierarkin?  

• När så skedde, vad var bakgrunden / tänkbara orsaker? 

• Jag kommer även belysa från vilken socio-ekonomisk kategori torparna i samma 

husförhörslängd kom. 

 

Jag tog avstamp i en del av den tidigare forskningen som inte sällan utgår från ett marxistiskt 

perspektiv om tydliga klasser mellan besuttna och obesuttna och om en proletarisering där barn till 

bönder föll igenom den sociala hierarkin och blev fattiga backstugusittare och torpare.  

Men när jag analyserar denna epok så växer det fram en bild med en bred gråskala bland allt det 

svartvita, med ett brett spektrum av olika typer av bönder som ibland ägde sin jord och ibland 

brukade jord ägd av någon annan. Vi ser också en framväxt av att drängar och pigor bildade egna 

bo som sannolikt arbetade på gårdar mot ersättning; titeln Arbetskarl blir allt mer frekvent i 

husförhören som kan vara ett tecken på en ökad vilja att skapa en frihet från att vara inneboende 

tjänstefolk hos en husbonde. 
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Hemmansklyvningen kategoriserar jag som relativt stor i Tvååker med ett stort antal hemman som 

skapades och den höll nästan jämna steg med befolkningsutvecklingen. Antalet och spridningen i 

storleken på de hemman indikerar en vilja att ge mark till så många av sina barn som möjligt 

samtidigt som en del annan mark till torp varav en del sannolikt kunde vara större än en del av de 

mindre gårdarna. En ytterligare tänkbar dock inte undersökt orsak är om de minsta jordbruken 

kompletterades med annan sysselsättning för att nå full försörjning.  

Jämfört med Dala pastorat och Marks härad i Västergötland förefaller den nedåtgående sociala 

rörligheten varit mindre omfattande. En mindre andel jämfört med dessa två områden blev torpare 

eller backstugusittare. Den del av torparna som blev bönder var också mindre jämfört med Marks 

härad där en av orsakerna säkerligen är att det fanns ett mindre utbud av alternativa tjänster.  De 

vanligaste skeendena som kan kopplas till en social rörlighet uppåt är arrende av mark och giftermål.  

Bilden som ges är ett mer homogent samhälle jämfört med Dala pastorat och Marks härad samtidigt 

som det säkerligen fanns en inte obetydlig skiktning inom respektive grupp med både relativt stora 

gårdar och torp parallellt med mindre hemman och torpställen.  

En annan konklusion är att det är svårt att dra övergripande slutsatser för en socken till en annan 

eller en landsdel till en annan.  De olika lokala förutsättningarna spelade en stor roll för samhällets 

utveckling. Förutsättningarna i Marks härad med hemvävnadsindustrin och de yttre 

förutsättningarna med större gods och säterier i Dala Pastorat skiljer sig från Tvååkers mer renodlade 

odlingslandskap bestående av små och medelstora gårdar.  
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7. Appendix – Tabeller 
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8. Käll-och litteraturförteckning 

8.1 Otryckta källor 

Arkivcentrum Lund (LLA) 

Mantalslängder:  

År 1840. 1840 II. E III:170.  

År 1850. 1850 II. E III: 190.  
 

Husförhörslängder Tvååker:  

1768–1796 AI/1 

1796–1804 AI/2 
1804–1812 AI/3 

1812–1818 AI/4 
1818–1825 AI/5 

1825–1830 AI/6 
1830–1835 AI/7 

1835–1840 AI/8 
1840–1843 AI/9 

1843–1846 AI/10 
1846–1853 AI/11 

 
Riksarkivet  

Riksarkivet. Mantalslängder 1642–1820. Hallands län. SE/RA/55203/55203. 13/72 (1768:2).  
Nedladdat från: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006237_00470  

Riksarkivet. Mantalslängder 1642–1820. Hallands län. SE/RA/55203/55203. 13/92 (1800).  
Nedladdat från: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006254_00484  

Riksarkivet. Mantalslängder 1642–1820. Hallands län. SE/RA/55203/55203. 13/119 (1820).  
Nedladdat från:  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006281_00984  
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8.2 Tryckta källor  

SCB. Landshövdingens 5 år berättelser 1817–1855. Hallands län. Statistiska Centralbyrån.  
Nedladdad den 4 september 2021 från:  
https://www.scb.se/hitta-
statistik/sok/?epsremainingpath=Index&Subject=allsubjects&Series=Femårsberättelser+Hallands
+län+1817-855&From=1817&To=1855&Sort=date&Query=&Page=1&Tab=older&Exact=False 

Statistiska Centralbyrån. Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning. Andra upplagan 1720–
1967. Nedladdad den 20 september 2021 från:  
http://share.scb.se/OV9993/Data/Historisk%20statistik/Historisk%20statistik%20för%20Sverige%
201700-1900-tal/Del1-Befolkning-1720-1967.pdf.  Stockholm 1969.  

Tabellverket 1749–1859. Nedladdat från: http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk 
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