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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen har två syften där det ena är att undersöka fördelning av jord i Väse härad 

under början av 1700-talet samt hur handeln med jord såg ut med avseende på 

aktörerna. Det andra syftet är att studera jordtransaktioner i Väse härad för att se om 

det finns några tidiga tecken på den agrara revolutionen. 

Eftersom undersökningsperioden (1700–1749) ligger före det som kallas den 

agrara revolutionen undersöks tre faktorer. Befolkningsökningen var svagt stigande 

med en liten ökning i Väse socken omkring 1750. Den var för liten för att ha någon 

betydelse i sig själv men om den sätts i ett större sammanhang skulle den kunna ge en 

indikation att något var på väg att hända. 

Social skiktning är en annan faktor som brukas ta upp i samband med den agrara 

revolutionens inledning. Det innebär att ny grupp av storbönder började växa fram 

vilka gjorde fler köp av jord utanför den egna släkten. Det har till följd att en mängd 

bönder fick minskade jordareal medan andra fick större egendomar. En polarisering 

bland allmogens bönder tog fart.  

Kommersialisering är ett tredje mått som undersöks i samband med den agrara 

revolutionen. Den innebar att någon, en bonde, brukspatron eller annan person, 

köpte upp jord för att kunna öka sin produktion.  

Även om inga tydliga tecken på den agrara revolutionen syns är frågan om det 

man kan se beror på det eller är en följd av brukspatronernas aktiviteter.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

This paper has two purposes where one is to investigate the distribution of land in the 

judicial district of Väse in the early 18th century and what the trade in land looked 

like in consideration of the legal parties. The second purpose is to study land 

transactions in Väse to see if there are any early signs of the Agricultural Revolution. 

Since the survey is investigating the period of 1700-1749 which is ahead of what 

is known as the Agricultural Revolution, it is mainly these factors on which I have 

concentrated for the second purpose. Population growth was slightly rising with a 

slight increase in Väse parish around 1750. It was too small to have any meaning in 

itself but if put in a larger context it could give an indication that someone is about to 

happened. 

Social layering is another factor used in the context of the beginning of the 

agricultural Revolution. This means that a new group of large farmers began to 

emerge who made more purchases of land outside their own family. As a result, a 

number of farmers had reduced land area while others were given larger property. A 

polarization among peasants took off. 

Commercialization is a third factor investigated in the context of the Agricultural 

Revolution. It meant that someone, a farmer, owner of a mill or other person, bought 

up land in order to increase their production 

Although the survey shows very little insinuation that the Agricultural revolution 

has started, it gives a good overview of the judicial parties in the agricultural market 

in eastern Värmland during the first half of the 18th century. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Både 1600- och 1700-tale var spännande perioder. Under de seklen förändrades 

samhället från att vara ett feodalsamhälle till att bli ett kommersiellt samhälle. Det vi 

kallar det moderna samhället började ta form och industrialismen tog fart. Innan 

industrialismen låg den agrara revolutionen som började redan under senmedeltid 

och tog fart under 1500- och 1600-talen. Först när grunden var lagd kan man se de 

förändringar som under 1700-talet ledde till industialismen. Carl-Johan Gadd 

beskriver detta mycket bra i boken Den agrara revolutionen. 

Detta var inte ett svenskt fenomen utan hela Europa förändrades. England var 

först ut och övriga Europa följde efter i en mer eller mindre snabb takt. I England, 

som på andra ställen, började förändringarna i jordbruket under början av 1700-talet. 

Bönderna hade i århundraden brukat den mark som låg närmast byn. Åkrarna var 

fördelade så att alla fick del av de goda och de sämre åkrarna vilket gjorde att en enda 

bonde kunde ha upp till 7–8 små tegar att odla. Genom att skifta jorden så att varje 

bonde fick sammanhängande åkertegar blev det lättare att odla och produktionen 

ökade. Produktionen ökade genom att odla nya växter som gav bättre skördar och 

genom att jordbruksredskapen blev bättre. 

Perioden före industrialismen brukar kallas den agrara revolutionen. Det är 

egentligen en något felaktig term eftersom jordbruket inte förändrades genom några 

revolutionerande händelser eller under en kort period. Snarare skedde föränd-

ringarna succesivt under en mycket lång period.  

I Sverige började vissa förändringar redan på 1600-talet. Då tog järnfram-

ställningen i Bergslagen fart och Sverige producerade stora mängder stångjärn. Det 

mesta såldes på export, främst till England. I början av 1700-talet stod järnet för 70% 

av Sveriges export.1 Under 1700-talet gjorde nya tekniker att det blev billigare att 

producera stångjärn, samtidigt som behovet för svenskt stångjärn minskade och 

exporten sjönk. Järnindustrin såg sig om efter nya utvecklingsområden och började 

producera olika typer av maskiner och redskap. Mest gynnades jordbruket, speciellt 

harven och plogen gjorde jordbruket mer effektivt. 

 
1 Gadd, Carl-Johan (2000) Den agrara revolutionen: 1700-1870; Det svenska jordbrukets historia 
band 3. Stockholm; s. 38. 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?series=Det%20svenska%20jordbrukets%20historia
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Även odlingsteknikerna förändrades under 1700-talet. Enligt traditionen hade 

man länge odlat enligt ett så kallat trädessystem. Det innebar att åkrarna med jämna 

mellanrum fick stå i träda (vila) för att inte utarmas. Detta skedde med 1 – 3 års 

mellanrum. Nu infördes växelbruk som innebar att man växlade vad åkrarna 

användes till. Ett år odlades bönor eller potatis, ett annat spannmål, för att sedan 

ersättas av foderväxter. Om sedan djuren fick beta på samma åker ett år blev jorden 

gödslad ordentligt och det växte ännu bättre. De här olika användningsområdena 

växlades enligt ett schema vilket gav en ökad produktion. Tillsammans med att en del 

nya grödor introducerades blev jordbruket mer effektiv. 

Det kanske mest effektiva medlet var skiftesreformerna. Den första reformen var 

storskiftet som kom 1749. Syftet med storskiftet, och även de senare skiftena, var att 

samla jorden för att kunna öka produktionen.2 Under 1700-talet gjordes andra saker 

för att få en mer och bättre brukningsbar mark. Kronan gjorde det möjligt med 

nyodlingar som kunde ske exempelvis genom utdikning. Kronan arbetade aktivt för 

att öka antalet bönder och införde flera reformer som gynnade jordbruket. Från 1740-

talet var det tillåtet för skattebönder att bygga och arrendera ut torp mot avgift. Torp 

hade tidigare bara funnits på frälse- och kronojord.  

1734 infördes en ny lag i Sverige. Under 1600-talet gjordes flera försök att skapa 

en ny gemensam lag för Sverige efter Magnus Erikssons landslag från 1350-talet som 

kändes omodern. Arbetet började 1686 och lagen blev klar 1734 och antogs samma år. 

Den trädde sedan i kraft den 1 september 1736.3 

Den nya lagen innebar förändringar inom flera områden. Viktigast för den här 

undersökningen är de ändringar angående förvärv av jord som gjorde processen mer 

konkret när det gällde kravet på skriftliga handlingar. Det blev nu viktigare med 

korrekta handlingar än förut. Ett skriftligt köpebrev som bevittnats av två betrodda 

personer krävdes. Detta skulle sedan visas upp för häradsrätten och bjudas upp tre 

gånger. Först därefter kunde häradshövdingen utfärda en lagfart. Samma sak gällde 

byten och gåvor av jord. 

I häradsrättens protokoll syns tydligt att en ny lag antagits. Tyvärr blev 

uppbuden för 1735 inte renskrivna och är därför delvis svårlästa. Kanske väntade 

häradsskrivaren på besked att den nya lagen trätt i kraft innan han skrev rent, kanske 

var han osäker på vad som gällde. Under åren närmast efter lagen trätt i kraft var 

 
2 Gadd (2000) s. 273-282. 
3 Inger, Göran (2011). Svensk rättshistoria; Malmö s. 163. 
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domaren mycket noga med att anteckna vilken paragraf han lutade sina beslut mot. 

Det fick inte vara några tveksamheter hur beslutet hade tagits. 

1.2 TEORIER OCH BEGREPP  
Före industrialismens inträde var jorden den värdefullaste tillgång bönderna hade. 

Att äga och bruka jord innebar att få tillgång till avkastningen, att få mat och råvaror 

för sitt uppehälle och för att kunna betala sina skatter och avgifter. Den eventuella 

överproduktion som kunde uppstå kunde användas till handel. Att äga jord innebar 

också en social ställning i samhället. 

1.2.1 Att äga jord 
Idag är begreppet jordegendom ett relativt enkelt begrepp. En bit mark kan ägas av 

en eller flera personer och det är reglerat vad ägaren kan göra med marken och inte. 

Vill man veta vem som äger en bit jord kan man kontakta kommunens teknik- och 

fastighetsförvaltning eller lantmäterikontoret. Detta sätt att tänka kräver väl 

definierade ägare med tydligt definierade rättigheter över tydligt definierade föremål 

eller fastigheter.4 

Så enkelt var det inte förr. Ett komplext regelverk formade de regler som fanns 

för enskilda personer och gruppers rättigheter och skyldigheter att förfoga över 

jorden och det jorden gav. Staffan Granér har citerat Marc Bloch när denne beskrev 

det feodala samhället där det var omöjligt att peka ut någon viss person som ägare till 

ett bestämt markstycke. Inte nog med att rätten till jorden var fördelat vertikal 

mellan den brukande bonden, hans närmaste jordherre och vidare upp i den feodala 

hierarkin. Den förgrenade sig också horisontellt i det sociala rummet eftersom jord 

inte kunde säljas utan släktingars medgivande.5 Tre av de olika typerna av ägande är 

ägande av marken, rätten till skatterna och rätten över avkastningen. 

Maria Ågren6 beskriver i sin doktorsavhandling Jord och gäld olika rättsanspråk 

som kunde finnas på en jordegendom i det tidiga förkapitalistiska samhället. Hon 

kallar det för ett splittrat ägande till skillnad från ett samlat ägande. Det innebär 

inte att det är flera personer som gör anspråk på samma jord utan att lagen erkänner 

olika rättsanspråk på samma objekt.7 Uppdelningen i de fyra kategorierna nedan har 

jag gjort. 

 
4 Granér, Staffan (2002). Samhävd och rågång, Göteborg s. 6. 
5 Granér (2002) sid 6. 
6 Maria Ågren är idag professor i historia vid Uppsala universitet. Jord och gäld är hennes 
doktorsavhandling. 
7 Ågren, Maria (1992). Jord och gäld - social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-
1850. Uppsala, s. 20. 
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Bondens rättigheter. Den som bodde på gården och brukade jorden kallades 

bonde eller brukare. Bonden hade till viss del rätt till den avkastning som gården gav. 

Det fanns även någon slags besittningsrätt i form av bördsrätt och skatterätt. Om 

brukaren hade investerat i gården och odlat upp marken fanns en röjselrätt8.  

Rätten till avkastning. En bonde eller brukare betalade olika slags skatter och 

avgifter på avkastningen. Kyrkan skulle ha sitt tionde och kronan sina räntor. Om 

gården tillhörde en frälseman betalades avgifter i form av avrad.  

Äganderätt. Det är lätt att förenkla ägandet genom att säga att adeln ägde 

frälsejord, kronan ägde kronojord och den självägande skattebonden ägde sin egen 

jord. Men sedan medeltiden hade dominium-läran gällt i Europa och även i Sverige.9 

Den gick i stort ut på att endast kronan och adeln kunde äga jord. Att ha rätten till 

frälseräntan ansågs likvärdigt med att äga jorden och dess avkastning. I och med att 

bonden betalade skatt erkände han räntetagarens äganderätt. Därför handlades med 

räntor på samma sätt som jord. Kronan hade även regalrätt på flera saker såsom 

masteträd10 och jaktmarker11.  

Samhällets rättigheter. En bonde hade även rättigheter och skyldigheter 

gentemot sina grannar. Man bestämde gemensamt när det skulle plöjas och harvas 

och ingen bonde var ensam i sin produktion. Att vara delaktig i en bygemenskap 

innebar att följa regler som satts upp av byrådet och att sköta sin mark så att det 

gynnade hela byn. En bonde hade även skyldigheter mot sina släktingar i form av 

bördsrätten. En gård fick inte säljas till vem som helst utan att släkten godkänt detta. 

En släkting hade alltid förköpsrätt och rätt att överklaga ett köp. 

Som motsats till ett splittrat ägande sätter Maria Ågren ett samlat ägande vilket 

innebär att en ägare har alla rättigheterna över ett objekt.12 Det liknar dagens sätt att 

äga jord. 

1.2.2 Property Rights 
Ett begrepp som ofta används i samband med jordägande, speciellt i engelskspråkig 

litteratur, är Property Rights. Vem äger egentligen jorden och vad innebar ägande? 

Det är svårt att översätta Property Rights med en så korrekt betydelse som möjligt. 

 
8 Maria Ågren hänvisar till Per Jonsons Finntorparna i Mången – Jord, människor och 
rättsuppfattning i förproletär bergslagsmiljö (1989) när det gäller beskrivning av röjselrätt. 
9 Inger (2011). S. 121, 128-, 179, 185 och 187. 
10 Att kronan hade rätt till masteträd innebär att man inte fick hugga ner långa raka träd som kunde 
användas till bland annat skeppsbyggen. Speciellt ekar var skyddade. 
11 Jaktregal innebar exempelvis att rätten att jaga rådjur var förbehållen kungamakten i Östergötland 
och på Öland. (Inger 2011 s. 50). 
12 Ågren (1992) s. 20. 
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Den svenska historikern Staffan Granér13 jämför begreppen ownership rights och 

property rights.14 Det första kan översättas med äganderätt och har en strikt juridisk 

betydelse. Den senare har en vidare ekonomisk innebörd och kan översättas med 

förfoganderättigheter. Den faktiska makten att kunna disponera en egendom på ett 

visst sätt. I Sverige har ekonomer och ekonomhistoriker valt att översätta Property 

Rights med rådigheter.  

För att förklara rådighet eller Property Rights har Granér valt att dela upp begreppet i 

tre rättsaspekter.15 

• Rätten att bruka en tillgång så som man finner för gott, utan inblandning av 

andra. 

• Rätten till det ekonomiska överskott som en tillgång genererar. 

• Rätten att göra transaktioner med en tillgång exempelvis genom att sälja, 

pantsätta, testamentera, skänka bort eller utarrendera. 

 
De här rättsaspekterna ska inte ses så konkret att en eller flera aspekter kan knytas 

till en egendom och en tredje till något annat objekt. Alla tre aspekterna samspelar 

och ett objekt kan ha mer eller mindre av alla tre aspekterna. 

För att beskriva det här mer konkret kommer här ett exempel. En 

sockenallmänning var tillgänglig för alla som bodde i socknen.16 Man kunde hugga 

ved för sitt husbehov eller ansöka om att fälla träd för att bygga ett nytt uthus eller 

reparera gården. Alla träd var däremot inte möjliga att använda då ekar, en del 

lövträd och långa raka furor tillhörde kronan enligt regalrätten och fick inte huggas 

ner. Man kunde även låta djur beta där. (Rätten att bruka.) Däremot fick man inte 

fälla träd för att sedan sälja vidare. Allmänningen var till för socknens bönder, inte 

för att någon enskild skulle göra ekonomisk vinst. (Rätt till ekonomiskt överskott.) 

Fanns det däremot ett bruk i närheten fick allmänningen användas till att tillverka 

träkol som såldes. Träkolet fick inte säljas till den som bjöd högst utan var 

prisreglerat och styrt av brukens privilegier. Allmänningen ägdes av kronan vilket 

gjorde att det inte gick att köpa eller sälja marken. Så även om alla bönder i socknen 

kunde utnyttja allmänningen fick de inte sälja eller arrendera ut delar av den eller 

belåna den. (Rätt att göra transaktioner.) 

 
13 Staffan Granér är doktor i historia och arbetar idag som lektor vid Göteborgs universitet. Samhävd 
och rågång är hans doktorsavhandling. Källa: Göteborgs universitet, 
es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/om-oss/personal?userId=xgrans. 
14 Granér (2002) s. 19-20. 
15 Granér (2002), citat från s. 10. 
16 Carlsson Anette, Jansson Ingalill (2015) Om Väse Allmänning, Kristinehamn s. 19. 
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1.2.3 Kommersialisering och social skiktning 
Enligt Property Rights teorin förändrades ägandet under 1700-talet från ett kollektivt 

till ett mer individuellt ägande.17 Maria Ågren använder två begrepp för denna 

förändring av jordägande, breddning och fördjupning.18 En fördjupning av 

äganderätten innebär att en större andel av de rättigheter som förknippas med 

jordinnehav samlas till färre ägare. På så sätt började äganderätten närma sig hur den 

ser ut idag. En breddning av äganderätten innebär att ägare utvidgar sina egendomar 

genom att köpa eller byta in jord så att jordinnehavet fördelades på färre individer. 

För att kunna identifiera fördjupning och breddning av äganderätten samt se hur 

jordägande utvecklas mot en agrar utveckling behöver två andra begrepp 

introduceras. Det första är kommersialisering.19 Tidigare hade jordöverlåtelser till 

största delen skett inom släkten. Efter en arvsdelning kunde någon närstående köpa 

eller byta till sig hemmansdelar för att ha tillgång till hela gården. Som en följd av 

jordbrukens utveckling började en kommersialisering av jorden. Det kunde vara en 

storbonde som började köpa upp jord från personer han eller hon inte var släkt med. 

Det kunde också vara en brukspatron som köpte upp jord. 

Det skedde inte bara förändringar i form av ökad produktion. Jordbruks-

samhället struktur förändrades också. En av de saker man kan se som ett tecken på 

den agrara revolutionen är den differentiering eller sociala skiktning som började ta 

form.20 Det innebar att det växte fram en grupp av storbönder som köpte upp jord 

och ökade sitt jordbruk succesivt. Den grupp av småbönder som blev resultatet fick 

det svårare att överleva på sin jord och sålde av den efterhand. Några av dem 

hamnade i den stora grupp obesuttna som fanns under 1800-talet och i för-

längningen kanske flyttade in till någon större ort för att överleva på lönearbete. 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Tiden kring industrialismens inträde och jordbrukets utveckling har undersökts av 

flera forskare. De flesta har koncentrerat sig på perioden från mitten av 1700-talet till 

slutet av 1800-talet. Infallsvinklar har skiftat och undersökningsområdena har 

varierat från skattebönder i socknar med och utan adelsgods, bergsmännens 

delaktighet i jordöverlåtelser, mm.  

 
17 Sjöberg, Maria (1993). Järn och jord - Bergsmän på 1700-talet; Stockholm s. 20. 
18 Ågren (1992) s. 21-22, Granér (2002) s. 18. 
19 Erikson, Marja (2018). Krediter i lust och nöd - Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 
1770–1870. Uppsala s. 83. 
20 Sjöberg (1993) s. 93-94, 102, samt Holmlund, Sofia (1995). Jord byter ägare. Bebyggelsehistorisk 
tidskrift 1995(30) s. 49. 
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Syftet med den här undersökningen har varit att lägga sig lite utanför det som 

redan undersökts. Jag kommer därför att undersöka perioden 1700–1749, dvs 

perioden innan jordbruket började sin stora omvandling i ett område som inte är 

renodlat utan innehåller kontakter med Bergslagen, adelsmän och ståndspersoner 

samt ett jordbrukslandskap med stor andel skattebönder. 

För att uppnå mitt syfte undersöker jag vilka aktörer som var aktiva på 

jordmarknaden. Vad handlade dessa aktörer med och med vilka. Kan man se 

tendenser till en begynnande jordbruksutveckling redan i början av 1700-talet och i 

så fall vad. 

De tre frågeställningarna som jag koncentrerat mig på är: 

• Hur såg förutsättningarna ut innan jordbruket började förändras? 

Genom att studera förutsättningarna är det lättare att förstå utvecklingen. Hur såg 

det ut i de tre socknarna vid 1700-talets början?  

• Vilka aktörer fanns på jordmarknaden? 

Aktörerna delas in i sex olika grundkategorier som sedan studeras mer ingående. 

Vilka aktörer var aktiva på häradstinget och vilka transaktioner gjorde de? Fanns det 

några mönster i deras beteende? Det kanske fanns andra aktörer som också köpte och 

sålde jord. 

• Fanns några tecken på den agrara revolutionen? 

Undersökningsperioden ligger före den agrara revolutionens början. Finns det ändå 

tecken som kan knytas dit? Förändrades böndernas köp och säljmönster redan innan 

mitten av 1700-talet? 

För att få svar på ovanstående frågor har jag valt att analysera de olika aktörernas 

transaktioner. Vad de handlar med och med vem. Sker köp och byten inom släkten 

som regel eller kan man påvisa en trend att köp och byten utom släkten ökar med 

tiden. Även om kvinnorna borde vara osynliga eftersom de i de flesta fall är omyndiga 

är det intressant att se om de gör några transaktioner och hur det redovisas i så fall. 

Till sist kommer jag att undersöka de fall de underåriga eller långväga aktörer 

använder ombud för sina transaktioner. 

1.4 FORSKNINGSLÄGET 
Flera forskare har studerat den period då jordbruket utvecklades och det feodala 

synsättet gick över till ett mer kommersialiserat samhälle. Jag har valt ut följande för 

min undersökning. 
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Sofia Holmlund21 har skrivit en artikel i Bebyggelsehistorisk tidskrift22 där 

hon undersöker jordöverlåtelser i Stora Tuna socken i Kopparberg (W). Genom att 

undersöka lagfarter och bouppteckningar ville hon se när jordöverlåtelserna blev 

kommersialiserade och jord köptes och såldes istället för att bytas eller skänkas bort 

som gåva.23 Hon intresserar sig också för vem som handlade med vem och därigenom 

se om böndernas samhällsgrupp skiktades av sig själva eller om det fanns yttre 

faktorer som ett närbeläget bruk eller någon ståndsperson som köper upp jord. 

Böndernas stratifiering till storbönder, småbönder och obesuttna är en del av 

jordbrukets utveckling och industrialiseringen. 

Holmlund gör tre nedslag där hon kallar den första perioden Den lugna perioden 

(1741–42). Då genomfördes relativt få transaktioner och det är inte alltid pengar var 

inblandade i affären. Det är mest bönder som gör affärer med andra bönder. Fem 

skulder löses in och i fyra fall är det en bonde som lånat ut pengarna. Hon kan inte se 

några tecken på kommersialisering. 

Sofia Holmlund var doktorand vid Stockholms universitet när hon skrev sin 

artikel i Bebyggelsehistorisk tidskrift. Hon skrev sedan en doktorsavhandling på 

samma tema med namnet Jorden vi ärvde.  Hon gör då en liknande undersökning av 

arvsöverlåtelser av jordegendomar i Estuna socken på den uppländska landsbygden 

mellan år 1810 och 1930. Den är dock mer koncentrerad på arv och skillnaden mellan 

söners och döttrars arv av egendom.  

Marja Erikson24 har undersökt vilken roll lån och krediter har haft för bönder i 

Mälardalen 1770–1870. I avhandlingen som heter Krediter i lust och nöd har hon valt 

ett undersökningsområde där skattejorden dominerar och tidigare forskning visar på 

en agrar stagnation i omgivande områden. Hon har delat upp undersökningsperioden 

i tre delperioder. För mig är delperioden 1770–1814 mest intressant.25 

Eriksson beskriver perioden som expansiv och gynnsam för skattebönderna i 

området. En svag befolkningsökning och övervägande familjejordbruk är 

 
21 Sofia Holmlund var doktorand när hon skrev sin artikel Jorden vi ärvde. Hon heter idag Irinarchos i 
efternamn och arbetar på historiska institutionen på Stockholms universitet. Hon är Fil. dr och hennes 
forskningsområden är socialhistoria, familjehistoria, genus och agrarsamhälle. Källa: Stockholms 
universitet. www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/genushistoria/sofia-holmlund-
1.61205. (2020-02-05) 
21 Winberg, Christer (1975); Folkökning och proletarisering; s. 279. 
22 Holmlund (1995) s. 45-64. 
23 Holmlund (1995) sid 49. 
24 Marja Erikson är forskare på historisk-ekonomiska institutionen på Uppsala universitet.  
Källa: Uppsala universitet, katalog.uu.se/empinfo/?id=N12-1627. (2020-02-05) 
25 Erikson (2018) sid 215-217. 
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genomgående. Hon kan se att avkastningen ökar och att priset på spannmål gör det 

samma. Detta leder till att bönderna får en bättre ekonomi.   

Som en följd av detta ökar priserna på jord. Från 1780 till 1814 steg priset på 

skattejord femfaldigt. Fortfarande sker de flesta transaktionerna inom släkten, vilket 

innebar 70%. Så trots att jordpriserna steg fick bönderna större kapital att röra sig 

med. Hon konstaterar att behovet av lån och krediter är lågt under perioden. 

Maria Sjöberg26 har undersökt förhållandet mellan bergsmän och de 

närliggande bergsbruken i sin avhandling Järn och jord. Hennes 

undersökningsområde är Söderbärke (W) i utkanten av Bergslagen under hela 1700-

talet. Skillnaden mellan en bergsman och en bonde är att bergsmannens 

huvudinkomst kom från järnproduktion medan en bondes huvudinkomster kom från 

jordbruket även om båda var jordbrukare. En bergsmans uppgifter var att bryta 

malm, skaffa fram träkol och framställa tackjärn. Tackjärnet levererade sedan till ett 

bruk som tillverkade och sålde stångjärn. 

Sjöberg inriktade sin studie på ägoförhållanden och skuldsättning. I hennes 

första delperioden (1696–1710) dominerades handeln av allmogen som gjorde upp 

arv och av bruksintressenter som lånade ut pengar och sedan löste in pantsatta 

hemmansdelar. Hennes andra delperiod (1746–60) följde ett liknande mönster 

förutom att bruken sålda tillbaka en del jord till allmogen. De som då köpte jord var 

inte bara de som inte själva kunde ärva någon jord utan även storbönder som ville 

utöka sin egendom. Först i den tredje delperioden (1801–1815) kunde hon se att 

antalet jordägare minskade rejält. 

I hennes material kan hon se att bruken hade ett inflytande på 

jordtransaktionerna i undersökningsområdet. Bruksägarna var en tydlig part vid 

jordtransaktioner. Sjöbergs tror att brukens handel med jord kan ha öppnat för en 

friare försäljning för allmogen. Sättet att köpa upp jord är inte främmande för dem.27 

Hon ser heller inga tecken på social skiktning under 1700-talet. 

Mats Olsson och Patrick Svensson28 har skrivit en artikel i European 

Review of Economic History där de tar upp den agrara utvecklingen under 1700- och 

1800-talen i Skåne. De konstaterar ganska snabbt att jordskiften (enclosure), 

handelsmarknaden och ägorättigheter (property rights) var viktiga faktorer i 

 
26 Maria Sjöberg är professor i historia på universitetet i Göteborg. 
Källa: Göteborgs universitet www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsmars. (2020-02-05) 
27 Sjöberg (1993) s. 106-107. 
28 Båda författarna arbetar på institutionen för Ekonomisk historia på Lunds universitet. Mats Olsson 
är professor och Patrick Svensson universitetslektor. Källa: Lunds universitet, 
ekh.lu.se/personal/staff/ekh-mol  samt www.ekh.lu.se/kontakt/ekh-psv. (2020-02-07) 
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utvecklingen. De har undersökt vad bönderna i 34 socknar i Skåne har betalat i 

tionde. Det intressanta med deras undersökning är två saker. Det ena är deras val av 

källor. Sina data har de fått från en stor databas på Lunds universitet som heter 

Historical Database of Scanian Agriculture 1702–1881.29 Vid undersökningstillfället 

innehöll databasen mer än 80 000 observationer vilket ger ett mycket bra underlag.  

Det andra är deras resultat.30 Som andra forskare kom de fram till att 

avkastningen ökade samtidigt som befolkningen också ökade. Eftersom de hade ett så 

stort undersökningsmaterial kunde de se att alla gårdar inte växte lika mycket. Större 

gårdar hade större produktionsökning än små. Det var också skillnad mellan gårdar 

på slättlandet och gårdar i skogsbygder. De här skillnaderna var inte så överraskande. 

De konstaterade också att det var skillnad mellan vilken typ av ägande det var och att 

rådigheter (property rights) hade betydelse. Självägande skattebönder producerade 

mer än arrenderande krono- och frälsebönder. I takt med att bönder köpte ut sin jord 

och blev självägande ökade produktionen. De såg också att produktionsökningen inte 

var konstant utan perioder av stagnation förekom. 

Mark Overton, professor i historia vid Exeter University, för en intressant 

diskussion i sin bok Agricultural revolution in England om när den agrara 

revolutionen startade. Han klargör först att det är den andra agrara revolutionen som 

diskuteras, inte den som skedde för tio tusen år sedan då man började odla och blev 

bofasta. Han menar att det finns tre kriterier som uppfylldes för att det skulle räknas 

som en som en så stor förändring som en agrar revolution.31 Det första är stora 

förändringar i tekniken att odla och driva ett jordbruk. Det kan vara nya foderväxter, 

växelbruk, bevattningssystem och introduktion av nya redskap. Det andra är att det 

engelska jordbruket reagerade så snabbt på den stigande befolkningsökningen att 

jordbruksproduktionen klarade av att föda befolkningen. Det tredje är en ökad 

produktion som oftast mäts i avkastning per enhet utsäde. 

Utifrån detta kan en längre period än 1750–1850 definieras. Overton skriver att 

den mest intensiva perioden låg då och att 1750 är ett bra brytdatum eftersom 

jordbruket kunde livnära 6.5 miljoner fler människor i England 1850 i jämförelse 

med 1750.32 Han vill däremot hävda att den agrara revolutionen pågick mellan 1500 

 
29 Historical Database of Scanian Agriculture 1702-1881 är en databas över jordbruksproduktion i 
Skåne. www.ekh.lu.se/en/research/economic-history-data/HDSA-1702-1881. 
30 Olsson, Mats och Svensson Patrik (2010). Agricultural growth and institutions: Sweden 1700 – 
1860; European Review of Economic History, 14, 275–304. C European Historical Economics Society 
2010 doi:10.1017/S1361491610000067 First published online 28 May 2010.; s. 296-298. 
31 Overton, Mark (1996). Agricultural revolution in England – The transformation of the agrarian 
economy 1500-1850. Cambridge University s. 6-7. 
32 Overton, Mark (1996) s. 4. 
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och 1850. Under 1500-talet började förändringar synas inom jordbruket och 

produktionen kunde livnära den stigande befolkningen under 1500-talet. Han 

ifrågasätter också några av Englands historias frontfigurer när det gäller jordbrukets 

utveckling exempelvis Jethro Tull (1674–1741)33 som var en jordbrukspionjär i 

England. Han utvecklade bland annat en hästdriven såmaskin som sådde i fina rader 

och en hästdragen hacka. Overton menar att han inte alls var först med att använda 

såmaskin utan att han tog åt sig äran. Charles Townshend34 som är känd för att ha 

utvecklat växelbruket och infört rovorna ifrågasätts också eftersom han enligt 

Overton var barn när man började odla rovor på hans fars egendomar.  

Meningen här är inte att kritisera utan att visa på att den agrara revolutionen 

startade tidigare än vad som brukar nämnas. Redan på 1500-talet började vissa 

tecken synas på att något var på gång. Det gör att man kan se den agrara revolutionen 

som en längre period uppdelad i flera faser.  

1.5 MATERIAL OCH METOD 
Under 1970-talet tog Christer Winberg35 fram en analysmodell som han testade i sin 

avhandling Folkökning och proletarisering. Kring den sociala strukturomvand-

lingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen. Han utgick från 

familjen som en central enhet och att det fanns skäl att tro att olika sociala grupper 

hade olika beteendemönster.36 Från ett socialekonomiskt perspektiv kunde han 

förklara väsentliga drag i den sociala strukturomvandlingen.  

Liksom Winberg utgår jag från ett antal hypoteser som jag sedan undersöker. Jag 

använder mig av mycket färre hypoteser än Winberg37 och jag har samlat dem till 

frågeställningarna ovan. Jag har också arbetat med ett kvantitativt socialhistoriskt 

perspektiv genom att källkritiskt identifiera de brister och begränsningar som finns i 

materialet. Mina resultat diskuteras i kap 3 Slutdiskussion. 

Detta är en empirisk undersökning med en induktiv ansats. Jag har därför utgått 

från en huvudkälla, vilket är de uppbud som togs upp på häradstinget i Väse härad 

för att sedan komplettera med andra källor.  

 
33 Encyklopædia Britannica. [Jethro Tull] 
34 Encyklopædia Britannica. [Charles Townshend] 
35 Christer Winberg (1942-2008) var professor i historia och arbetade både på Stockholms och 
Göteborgs universitet. Källa: Nationalencyklopedin. [Christer Winberg] (2020-02-07) 
36 Atréus, Åmark (2012) Historieskrivningen i Sverige, Lund s. 147. 
37 Winberg ställde upp tretton hypoteser varav flera innehöll flera led. 
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1.5.1 Undersökningskategorier 
För att kunna göra en undersökning som innebär att man jämför olika aktörer med 

varandra måste man först göra en beskrivning av vad de olika kategorierna innebär. 

Man kan kalla dessa sociala grupper för olika saker, klasser, skikt, grupperingar. Det 

är synonymer för samma sak även om några är mer laddade än andra. Ordet klass 

kopplas mer till industrialiseringen och arbetarklassens motsättningar än de andra.38 

Jag har valt att beskriva de sociala grupperna i kategorier. Därför kan denna uppsats 

sägas beskriva hur de olika kategorier av aktörer i Väse härad gjorde jordaffärer med 

varandra. 

När man pratar om sociala grupper är det naturligt att luta sig mot de fyra 

stånden, adel, präster, borgare och bönder. Den uppdelningen passar inte riktigt för 

den här utredningen. En av de viktigaste grupperna som undersökts är brukspatroner 

och de kan inte med lätthet placeras in i något stånd.  

Ett annat sätt att dela upp speciellt bönderna är att titta på jordnatur och mantal. 

Men inte heller det är något bra verktyg. Sätesgårdarna hade visserligen speciella 

privilegier och bruken borde med största sannolikhet ägas av en brukspatron även 

om många bruk ägdes av både borgare och präster. Jordnaturerna skatte-, krono-, 

och frälsejord är viktiga ta i beaktande eftersom jorden ägs på olika sätt. Men det är 

bara frälset och skattebönderna som själva kunde handla med sin jord.  

Uppdelningen av sociala kategorier bland skattebönderna kan göras på flera sätt, 

även om många utgår från mantalen i jordeböckerna. Några går djupare och 

använder olika skattelängder. Peter Olausson39 använt både skattelängder, 

kontributionslängder och jordinnehav när han räknar ut fast och lös förmögenhet 

bland bönderna i Gillbergs härad, Värmland.40 För en C-uppsats är det alldeles för 

mycket arbete att gruppera bönderna efter hur mycket de äger. 

Den här uppsatsen handlar om handel med hemmansdelar. Vid ett arv kan ett 

hemman delas upp bland arvingarna och om det från början inte var ett helt hemman 

utan ett halvt blir det mer invecklat. Då räcker det inte att se om ett hemman är 1/2 

eller 1/8 mantal. Det kan bo en eller flera bönder i samma hemman. Är då en ensam 

bonde på ett 1/8 dels hemman i en annan kategori än en av åtta bönder på ett helt 

hemman? Eftersom det de flesta bönder i Väse härad skulle hamna i samma kategori 

 
38 Olausson, Peter (2004). Rikedom, makt och status i bondesamhället: Social och ekonomisk 
ställning i västra Värmland från 1600-talet till 1800-talets mitt; Karlstad University Press s. 83-85. 
39 Peter Olausson arbetar på Karlstads universitet och det är hans doktorsavhandling 
Gillbergaknaparna: En studie i den svenske storbondens habitus ca 1750-1850 som använts här. 
Källa: Karlstads universitet. 
www.kau.se/forskare/peter-olausson. (2020-02-23) 
40 Olausson (2004) kap 5.3. 
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vid en sådan här uträkning känns det inte befogat att dela upp gruppen bönder i stor- 

och småbönder. 

För att få en gruppering som passar det här materialet har jag först valt att se 

vilka som är aktiva och hittat gruppering efter i första hand titlar och köpmönster. 

Jag har valt att arbeta med följande grupper i min undersökning. 

Adel 

I undersökningsområdet finns både högadel (högvälborne) och lågadel (välborne). De 

placeras i denna grupp på grund av sin titel. För att kontrollera adelskapet har jag 

använt mig av riddarhusets ättedatabas.41 

Brukspatroner 

Även om Väse härad ligger utanför själva Bergslagen spelade brukspatronerna en 

betydande roll i området. Det fanns mycket skog som var intressant för bergsbruken, 

både som ved och som träkol. I Alster fanns dessutom tre bruk som producerade 

stångjärn.42 Eftersom brukspatronerna stod för en stor del av de affärer som tas upp 

bland uppbuden får de en egen undersökningsgrupp. 

Ofrälse ståndspersoner 

Denna kategori består av diverse olika titlar och yrkesgrupper. I materialet finns 

några borgare, några präster och andra tjänstemän. Även högre militära befäl hör hit. 

Om en person har en civil tjänst såsom postinspektör men även är adlig, tas denna 

person med i gruppen adliga. Exempel på titlar är borgmästarinna, bokhållare, 

kronobefallningsman och mantalskommissarie. De titulerades Herr eller Madame. 

Lägre tjänstemän 

I den här kategorien har jag valt att sätta personer som har en befattning av något 

slag men som inte passar in i ovanstående kategorier. Här finns klockaren Måns 

Andersson och frälsefogden Olof Fröding. Andra titlar är Landsbofogde, 

häradsdomare och bruksförvaltare.  

Bönder 

Den allra största gruppen är bönderna. Det är personer som ägde och handlade med 

sin jord. Det fanns tre typer av bönder, skatte-, frälse- och kronobönder. Av naturliga 

skäl är det främst de självägande skattebönderna som tas upp i denna undersökning. 

Både krono- och frälsebönder arrenderade den jord de brukade och kunde därför inte 

 
41 www.riddarhuset.se/organisation/attedatabas/atte-och-vapendatabas/. 
42 Angående Glumseruds hammare i Väse se kap 2.1.3. 
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köpa eller sälja den. När denna typ av jord bytte ägare var det en ståndsperson eller 

brukspatron som gjorde affären. 

Hantverkare etc. 

I den här kategorin finns de som brukar tillhöra den obesuttna gruppen men som i 

det här materialet ändå gjorde affärer med jord. Det kan vara ett arvskifte eller någon 

som planerade att bli bofast ägare av en gård. Här finns indelta soldater, hantverkare 

och mjölnare. En bälgmakare43 från Glumseruds hytta finns också med i gruppen. 

1.5.2 Källor 
Eftersom undersökningsperioden ligger i början av 1700-talet tillhör det arkiv-

material jag använt Örebro län. Värmland och Örebro bildade ett gemensamt län 

sedan länen infördes 1634 fram till 1779 då Värmlands blev ett eget, förutom en kort 

period 1639–1664.44  

Jordeböcker 

För att få en översikt av undersökningsområdet har jag använt jordeböckerna. De 

finns fysiskt på Riksarkivet i Kammararkivets samlingar. Genom att titta på 

jordeboken för år 1706 och 1749 kan jag se hur jorden inom häradet var fördelat i 

början och i slutet av min undersökningsperiod. I jordeboken finns information om 

vem som ägde jorden och vem som brukade den. Där står också var räntan 

(skatterna) gick. 

Jag har valt att börja med 1706 års jordebok även om det finns en jordebok för 

1701 digitaliserad. Den har tyvärr en stor fuktfläck mitt på sidan och är därför svårare 

att läsa. De båda böckerna innehåller samma information. 

Uppbud 

Huvudkällan för min undersökning är uppbuden för Väse härad upptagna på 

häradsrättens ordinarie vår- och höstting under perioden 1700-49. Jag har valt att 

använda mig av det första uppbudet. Orsaken är att på så sätt se alla de överlåtelser 

som slutits. Om en transaktion inbördats kommer ett nytt uppbud för samma 

hemmansdel. 

Ett uppbud var ett av de steg som måste tas innan en jordöverlåtelse blev 

fullbordad. Första steget var att parterna kom överens och skrev ett köpebrev. Det 

fanns olika typer av överlåtelser som försäljning, byte, gåva och inlösning av pant. 

Nästa steg var att köpebrevet lämnades till häradsrätten där det lästes upp och skrevs 

 
43 En bälgmakare tillverkade och reparerade blåsbälgar på bruk och hyttor. 
44 Asker, Björn (2004). I konungens stad och ställe – Länsstyrelser i arbete 1635-1735; Uppsala s.155. 
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in bland uppbuden i protokollen. Ytterligare två uppbud lästes sedan upp vilket 

gjorde att allmogen hade cirka ett år på sig att lämna in eventuella klander 

(överklagningar). Det vanligaste klandret var bördsrätt. Ett år efter tredje uppbudet 

kunde ägaren anhålla om tingsskötning och fastebrev om överlåtelsen var oklandrat 

lagstånden över natt och års tid. Se även kap 2.2. 

1.5.3 Uppbuden som källa 
De uppbud som upprättades på häradstinget är en mycket bra källa om man vill se 

hur man handlade med jord i förmodern tid. Se exempel i bilaga 2. Det finns många 

uppgifter både om aktuella transaktioner men ibland även om transaktioner som 

skett tidigare. När någon begärde uppbud på tinget skedde det inte bara vid rena köp- 

eller bytesaffärer. Ibland hade bonden samlat på sig hemmansdelar under en längre 

tid som bjöds upp samtidigt. Då måste varje del redovisas hur ägaren kom över den 

och visa ett bevis i form av köpebrev eller liknande.  

Jag har delat på köp inom och utom släkten. Till viss del skedde dessa av olika 

anledningar. Transaktioner inom släkten skedde ofta efter ett arvskifte då någon av 

arvingarna löste ut de andra. Transaktioner utanför den egna släkten kunde ha andra 

orsaker. Grannar kunde byta mark med varandra för att samla ihop sina ägor. Två 

bönder med tegar i andra hemman kunde byta med varandra av samma orsak. En 

bonde kunde även köpa jord för att utöka sina ägor. 

När man delar upp transaktioner på det här sättet stöter man på vissa problem. 

De som handlade med jorden och även häradsrätten kände till de olika hemmanen 

och vilka som bodde där. De behövde inte skriva om det var två svågrar som gjorde 

affärer för det var inte viktigt för själva affären. Det gör att uppdelningen av 

transaktioner inom och utom den egna släkten inte stämmer exakt. Jag har gjort 

några stickprov på av mig kända personer som jag vet var släkt och märkt att det inte 

står så i uppbudet. Jag har valt att följa det som står i uppbudet. Källmaterialet en 

kvarleva, dvs ett dokument som skrevs för att klargöra en transaktion.  

Det kan också vara ett problem att se om samma bonde köper jord vid flera 

tillfällen eftersom de heter så lika. Det är svårt att veta om Sven Olofsson i Ågården 

har flyttat och därför är samma person som Sven Olofsson i Lund. Så länge bonden 

bor kvar på samma gård har jag kunnat identifiera honom men för att veta om han 

flyttade och sedan fortsatt köpa jord kräver en del forskning. Det låter intressant men 

ligger utanför den här uppsatsens ramar. 
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1.5.4 Avgränsningar 

Väsehärad 

Geografiskt har jag valt att arbeta med Väse härad i Värmland. Häradet består av tre 

socknar där Väse är huvudsocken och Östra Fågelvik samt Alster är annex. Häradet 

bestod av mycket skog och åkermark och var därför intressant för den närliggande 

Bergslagen. Väse härad är intressant att studera då det ligger strax utanför själva 

Bergslagen. Närheten till i första hand staden Karlstad är också intressant, men även 

städer som Kristinehamn och Filipstad förekommer bland uppbuden. De tre 

socknarna kommer att presenteras mer noga i kapitel 2.1. 

Perioden 1700–1749 

Valet av tidsperiod har liknande orsaker. Perioden ligger strax före den agrara 

revolutionens inträde i Sverige. Det är svårt att sätta ett exakt årtal men man brukar 

säga att den började i mitten av 1700-talet och tog fart först i mitten av 1800-talet. 

Tiden före 1750 kan då visa på orsaker som man härrör till detta och som kan ha 

börjat visa sig redan tidigare. Den kan också visa hur ägarförhållanden såg ut innan 

differentieringen av bönder tog fart på riktigt.  

Perioden är också intressant då den sammanfaller med en period i brukshistorien 

där skogen börjar minska i Bergslagen och bruksägarna söker ny skog som kan 

försörja deras bruk. 

Källor 

När det gäller källorna så finns det alltid en intressant källa till att söka igenom. Jag 

har valt att utgå från uppbuden i domböckerna och bara i enstaka fall komplettera 

med uppgifter från andra källor. I häradsrättens domboksprotokoll finns tvistemål 

som gäller både jord, panter och arv. Jag har valt att inte systematiskt gå igenom 

dessa utan bara söka upp de mål som kan komplettera informationen i uppbuden. 

1.5.5 Normering 
Vid excerpering av källorna har jag använt mig av normering redan vid inmatning. 

Det innebär att jag använt en modern stavning och inte originalstavningen. Det gäller 

i första hand namn på platser och personer. När det gäller platser har jag använt den 

stavning som finns i Ortnamnen i Värmlands län utgiven av Kungliga 

ortnamnskommittén. Det innebar att hemmansnamnen Näs, Algotsnäs och Elgånäs 

alla skrivs Älgånäs. 

Personnamn hanteras på samma sätt. Jag använder då Roland Otterbjörks bok 

Svenska förnamn i första hand men även Håkans Skogsjös lista över gamla förnamn 
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på Rötter.45 Kvinnonamnet Katarina kan exempelvis stavas Catarina, Cattarina, 

Catharina, Catrina etc. På samma sätt normeras Olsson till Olofsson och Ersson till 

Eriksson. 

Normering används för att lättare kunna söka fram sortera data digitalt. 

  

 
45 Sveriges Släktforskarförbunds hemsida Rötter finns på www.rotter.se. 
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2 UNDERSÖKNINGEN 

2.1 JORDFÖRDELNING 
Väse härad ligger i östra Värmland. Häradet gränsar i söder till 

Vänern och i nordost till Bergslagen. Alla dess tre socknar har gott 

om skog i norra delen och goda åkermarker i den södra. Väse socken 

är huvudsocken medan Alster och Fågelvik är annex. 

Vid den här tiden kallades Väse socken för Väsehärads socken. För enkelhetens 

skull kallar jag socknen för Väse. På samma sätt kallar jag Östra Fågelvik för Fågelvik 

då det var först 1886 som tillägget Östra kom, då att skilja socknen från Västra (Lilla) 

Fågelvik.46 Alsters socken kallades ibland Alströms socken men det namnet försvann 

och socknen kallades bara för Alster från mitten av 1700-talet. 

Genom häradet flyter flera vattendrag. Alsterälven kommer från Gapern och via 

Alsterån för att rinna ut i Vänern vid Alsters nuvarande herrgård. Tre bruk anlades i 

Alsterån, från norr till söder låg Södra Forsnäs, Alström och Gunneruds bruk. 

Fågelvik har några mindre vattendrag men inget med tillräckliga forsar för att 

tillgodose ett bruk. I Väse finns två vattendrag. Glomman börjar i Barsjöarna i norra 

Väse och passerar Glumseruds hytta/hammare innan den först rinner ut i sjön 

 
46 Kungliga ortnamnskommittén (1924). Ortnamnen i Värmlands län, del XIII Väse härad s. 10. 

Bild 1. Karta över hemmanen i Väsehärad. De äldsta hemmanen (●) som fanns innan 
1540 års jordebok ligger i södra delen ofta kring något vattendrag. Hemman som 
tagits upp under andra halvan av 1500-talet (Ꙩ) och första halvan av 1600-talet (Φ) är 
inte så många. Under andra halvan av 1600-talet (Օ) bebyggdes de norra delarna. 
Bilden kommer från De värmländska järnbruken av Jalmar Furuskog. 
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Panken vid Väse kyrka och sedan ut i Vänern väster om Arnön. Ölman börjar i 

mossarna i nordöstra Väse och södra Nyed och rinner sedan i östra Väse för att vika 

in i Ölme och rinna ut i Vänern i Ölmeviken. I Väse finns ingen fallhöjd av betydelse 

så de bruk som ligger längs Ölman fanns i Ölme socken. 

Väse härad är en gammal bygd. Den gamla vägen (redstigen) mellan Örebro och 

Karlstad passerade häradets södra del. I södra delen av häradet är jorden bördig och 

lämpar sig för jordbruk. I alla tre socknarna har den äldsta bebyggelsen samlats runt 

dess slättland som troligen var vikar av Vänern för länge sedan.47 Den norra delen av 

häradet består av skog. I Väse finns en del mossar i norra delen och en och annan 

höjd medan det i Alster och Fågelvik inte finns några höjder över 150 m över havet. 

Norra delen av häradet blev bebyggd senare än den södra. Under slutet av 1500-talet 

och början av 1600-talet växte befolkningen och mark började brukas även i norr. 

När järnhanteringen nådde häradet på 1640-talet fanns här redan en blomstrande 

jordbruksbygd.48 

Om Alster hade flest järnbruk så hade Väse flest herrgårdar. De fyra säterier som 

fanns i häradet låg alla i Väse. Det var Hammar, Välinge, Sund och Gummerud. Väse 

hade också den mesta kronojorden. Några av de högre befälen hade sina boställen i 

Väse, prästen och klockaren hade var sitt hemman och gästgiveriet samt postgården 

låg på kronojord. Även Fågelvik har kronohemman även om de inte var lika många. I 

Alster fanns ingen kronojord alls. Till och med gästgiveriet och prästgården var 

skattehemman.49 

2.1.1 Befolkning 
Socknarna i Väse härad var även 

befolkningsmässig något olika. Väse 

socken är den största och i jämförelse 

med andra socknar i Värmland låg Väse 

på sjunde plats.50  

En av de faktorer som hör till 

jordbrukets utveckling är en ökad 

befolkning. Figur 1 visar att Fågelvik och 

Alster hade en stigande 

 
47 Furuskog (1924). De värmländska jordbruken, Filipstad s. 189-193. 
48 Furuskog (1924) s. 191. 
49 Väse häradsrätts protokoll, uppbud 1706 ht (AIa:4). 
50 Andersson Palm (2000). Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997. Visby s. 331-
332. 
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befolkningskurva även om den var mycket svag. Väse hade en något större ökning av 

befolkningen. Där kan man även se att ökningen blev högre efter 1751. Det innebar att 

det går att koppla jordbrukets utveckling till befolkningsökningen även om 

bevisningen är svag. 

2.1.2 Jordnatur 
I Väse härad fanns fyra jordnaturer representerade. De är fördelade lite olika inom de 

tre socknarna, se tabell 1. Skattehemman var vanligast i alla tre socknarna. En 

skattebonde ägde sin egen jord och betalade sina skatter till kronan. I Alster och 

Fågelvik dominerade denna typ av hemman medan det i Väse var drygt hälften. 

Kronohemman betydde att kronan ägde jorden som brukades av en kronobonde. 

Ibland skiljdes på kyrkojord och kronojord men inte i det här fallet. På kronans mark 

fanns förutom prästgården även boställen för högre befäl och statliga tjänstemän 

såsom skogvaktaren och lant-

mätaren. I Alster fanns inga krono-

hemman alls. Fågelvik hade 7 st vid 

1700-talets början och 3 st vid 1700-

talets mitt. Troligen har några köpts 

ut av bönder och överförts 

skattejord. Väse hade flest antal 

kronohemman även om flera 

övergick till skatte under perioden. I 

Väse bodde flera högre militärer och högre tjänstemän. 

Frälsehemman ägdes av en adelsman som hade vissa skattefriheter. En 

frälsebonde brukade jorden och betalade avrad, dvs en slags skatt till adelsmannen. 

Där ingick även ett antal dagsverken på sätesgården varje år. Eftersom säterierna låg i 

Väse socken låg de flesta frälsehemmanen där, även om det fanns sådana i de andra 

socknarna också. 

Arv och eget var en gammal jordnatur som infördes av Gustav Vasa. Dit hörde då 

de hemman som var kungen eget privata och låg utanför kronans egendomar. 

Hemmanen överfördes så småningom till krono. Enligt NE51 försvann arv och eget ur 

jordeboken 1696, men för Väse härad fanns den kvar som egen rubrik 1749.   

Antalet skattehemman ökade i Fågelvik och Väse under den här perioden. Det 

berodde på att många hemman skatteköptes. Enligt ett kungligt brev 1701 blev det 

 
51 Nationalencyklopedin online. [Arv och eget] (2019-12-14) 
Se även Förvaltningshistorisk ordbok. [Arv och eget] (2019-12-14) 

Fördelning av jordnatur i Väse härad 

 Alster Fågelvik Väse 

Jordnatur 1706 1745 1706 1745 1706 1745 

Skatte 47 47 38 43 55 66 

Krono 0 0 7 3 24 13 

Frälse 8 8 2 2 14 14 

Arv och eget 0 0 1 0 5 5 

  55 55 48 48 98 98 
 
Tabell 1. Tabellen visar antal hemman i de tre socknarna 
i Väse härad för åren 1706 och 1745. Källa: Jordeboken.  
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möjligt att köpa skatterätten på vissa av kronans hemman. De bönder och åbor som 

bodde på hemmanet hade förköpsrätt. I verkligheten hade inte alla bönder råd att 

betala den summa som ett skatteköp kostade. Brukspatron Hindrik Kolthoff köpte 

upp flera skatterättigheter till hemman som låg på Väse sockenallmänning under de 

första tio åren av 1700-talet.52 Genom att äga beskattningsrätten ansåg sig 

brukspatronen har rätt att bestämma över hemmanet och bondens arbete. Det gällde 

speciellt över skogen och kolningen som var viktigt för bergsbruken. En fullständig 

skatteköpsförordning utfärdades 1723, upphävdes 1773 och återinsattes igen 1789. 

2.1.3 Järnbruk, hamrar och hyttor 
I Väse härad fanns fyra järnbruk av olika typ och storlek. De tre mest betydande låg i 

Alster socken. Järnhanteringen nådde Alster omkring 1630 och då var bygden redan 

en etablerad jordbruksbygd.53 Det första bruk som anlades var Forsnäs bruk. Det låg 

perfekt vid strömmen där sjön Gapern övergick till Alsterån. Förbindelserna var goda 

och det gick att transportera tackjärn från Bergslagen via vattenvägar och stångjärn 

på samma sätt söderut till Karlstad. Området hade gott om bra skog och kolningen 

var god. Forsnäs fick privilegium 1628 vilket är något tidigare än bruken i Nyed 

socken. Troligen förföll hammaren för något senare köpte Hans Christophersson ett 

gammalt och förfallet hammarverk. Alsters bruk anlades omkring 1640 vid den fors 

där Alstersälven rinner ut i sjön Alstern. Herman Kolthof anlade bruket som 

omväxlande kallas Alsters bruk och Alströms bruk. Det tredje bruket som var 

Gunneruds bruk låg söder om sjön Alstern vid en fors i Alsterdalen. Man vet inte när 

Gunneruds bruk anlades. Det enda man vet är att det ägdes av en borgare från 

Karlstad 1649. Alla hammarbruk i Alster producerade bra under hela 1700-talet så 

länge det fanns tillräckligt med skog.54 Med tre produktiva bruk så nära varandra tog 

det hårt på skogen och till slut flyttade ägarna över härdar till andra bruk med bättre 

tillgång till skog med början 1782 och framåt. 

Fågelvik har inga forsar och därför ingen järnindustri. Däremot låg en viktig 

Vänerhamn för utförsel av stångjärn i Skattkärr. Under 1720-talet fanns tre affärer 

mellan brukspatroner och bönderna i Skattkärr bland uppbuden. Sommaren 1721 

byggde Herman Kolthoff en järnbod nere vid sjön och som ersättning till bönderna 

fick de en tunna spanskt salt.55 Sommaren därefter köpte brukspatron Tomas Baltzar 

von Rappholt från Molkoms bruk rätten till en bodtomt nere vid sjön och tillgång till 

 
52 Carlsson, Jansson (2015). S. 38-42. 
53 Furuskog (1924) s. 191. 
54 Furuskog (1924) s. 270-271. 
55 Väse häradsrätts protokoll 1731 vt (AIa:8). 
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vägen genom fårhagen för en tunna franskt salt.56 1728 fick Bengt Gustaf Geijer 

tillstånd av bönderna att bygga en bod och dessutom fri väg till och från denna tomt 

genom deras fårhage. Även denna affär betalades med en tunna salt.57 Om det 

byggdes en eller tre järnbodar går inte att se för alla tre uppbuden ser ut att gälla en 

enstaka affär. Kanske byggdes tre järnbodar med en gemensam lastplats. 

I Väse socken låg den sista av häradets fyra järnbruk. År 1644 fick Joen Larsson 

privilegier för en hammare på Glumseruds ägor. Joen Larsson var häradsskrivare i 

Östersysslet och farfar till Petter Ekman som nämns i kapitel 2.2.1. Glumserud fick en 

skiftande tillvaro. Stångjärnshammaren brann ned 1666 men eftersom någon hittat 

järnmalm i närheten ansökte man om och fick privilegier att bygga en hytta 1669. 

Malmfyndigheterna var så små att redan 1670 fick man ansöka om tillstånd att hämta 

järnmalm i Nordmarken. 1708 blev Herman Kolthof ägare av hyttan och han insåg att 

det var både kostsamt och besvärligt att transportera malm så han slutade med 

blåsningarna samma år. Efter 1721 gjorde han om Glumserud till en hammare igen. 

Glumseruds hammare förde sedan en tynande tillvaro och 1760 flyttades all dess 

verksamhet över till Norums bruk i Nyed.58 

 

I jordeboken för 1706 syns följande ägare av bergsbruken. 

Anders Åman för Alström 

Olof Kolthoff för Södra Forsnäs 

Lars Åman för Gunneruds hammare 

Herman Kolthoff för Glumseruds hytta/hammare 

2.1.4 Societeten på Arnön 
Där Väse socken gränsar till Vänern ligger en stor ö som heter Arnön och är en av de 

äldst bebyggda trakterna i Väse. Det första skriftliga belägget kommer från ett 

donationsbrev från 1268 där Värmlands lagman Höld och hans hustru Margareta 

skänkte ”allt” de ägde på Arnön59 Från det här området kommer många rika och 

mäktiga släkter med kontakter över hela östra Värmland. År 1700 bodde Karl 

Jostsson i Faxstad och Anna Carlgren i Hovlanda.  De rörde sig bland de högre 

stånden och har mer kontakt med greven än brukspatronerna i närheten. 

Om vi åker norrut från Arnön och över den bro som finns där idag passerar vi 

Hammars säteri som också har anor från 1200-talet. År 1700 bodde greven 

 
56 Väse häradsrätts protokoll 1732 ht (AIa:8). 
57 Väse häradsrätts protokoll 1739 vt (AIa:14). 
58 Furuskog (1924) s. 270. 
59 Björklund, Annika (2018); Det medeltida Värmland del 2. Stockholm s. 741. 
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högvälborne Arvid Soop på säteriet. Han hade varit överstelöjtnant i armén under 

många år och deltagit i många krig. 1685 blev han skjuten med lösa skott i ansiktet 

och var därefter helt blind. När han dog 1719 tog dottern Sofia Lovisa över säteriet. 

Hon blev änka 1733 och har fortfarande ett rykte att vara en sträng och bestämd 

kvinna. 

2.2 AKTÖRER PÅ JORDMARKNADEN 
Det finns olika orsaker att handla med jord. Olika aktörer hade sina egna skäl att 

köpa, sälja eller byta bort jord. Det kunde vara ett arv som behövde delas eller ett sätt 

att samla sina jordlotter på samma ställe. Som idag fanns det också en laglig väg som 

måste följas. Olika lagliga steg som måste följas för att få en giltig lagfart som inte 

kunde ifrågasättas.  

Det första steget var naturligtvis när affären gjordes upp. Villkor bestämdes och 

redovisades i detalj. Det vanligaste var att det fanns en köpare och en säljare och en 

fastställd summa för betalning. Men det hände också att parterna bytte 

hemmansdelar med varandra, oftast hemmansdel mot hemmansdel men ibland 

betalade den ena partnern en summa pengar som mellangift. Denna summa kunde 

också kallas mellangåva eller övergåva. Om parterna var osäkra på vilken del som var 

värd mer än den andra kunde en värdering göras. Det hände också att mellangiften 

bestod av andra saker än pengar. Om en brukspatron var ena parten hände det att 

stångjärn eller kol var aktuellt som mellangift. Tillgång till skog var också intressant 

samt att bonden satte upp en mila. Det mest intressanta jag stött på var en tunna 

spanskt salt som ersättning för en järnbod och tillgång till en väg, se även sidan 20. I 

ett annat fall förekom två lärftskjortor som mellangift.60 

När affären var klar skulle transaktionen meddelas till tinget. Där lästes den upp 

på tre efter varandra kommande ordinarie ting. Det kallades uppbud. Det fanns olika 

regler för olika typer av jord och orsaken till att affären lästes upp på tinget var att 

berörda parter skulle kunna överklaga, lämna in klander. Man skilde på två olika 

typer av jord, ärvd och förvärvad jord.61 Den viktigaste regeln var bördsrätten och 

innebar att släktingar hade förköpsrätt till den jord som såldes utom släkten.62 De 

kunde då åberopa bördsrätten för att själva köpa jorden. Eftersom själva köpet var 

 
60 Väse häradsrätt 1745 ht (AIa:17). 
61 Winberg (1981) ). Familj och jord i tre västgötasocknar – Generationsskiften bland självägande 

bönder ca 1810-1870. Historisk tidskrift 1981(44) s. 279. 
62 Inger (2011) s. 41-43 och 121-123. 
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gjort sedan tidigare var det inte alltid säljaren var med på tinget.63 Om köpet 

genomgick tre uppbud utan klander hade köparen lagfart på jorden.  

1734 infördes en ny svensk landslag som till viss del ändrade formerna för köp 

och byten av jord. Nu krävdes att ett skriftligt köpebrev som var signerat och 

bevittnat av minst två betrodda män. Köparen skulle sedan visa upp brevet för tinget 

och få det uppbjudet tre gånger. Sedan kunde häradshövdingen utfärda fastebrev.64 

Då ansökte köparen till häradshövdingen och sittande rätt om fastebrev och 

tingsskötning65. Det gick till på så sätt att nämnden kontrollerade i lagfartsböckerna 

om det förekommit tre uppbud utan klander. Det skulle sedan gå ytterligare ett år 

”över natt och år utan klander”66 Först då kunde köparen få ett skriftligt bevis på 

ägande av jorden.  

Under den här undersökningsperioden lästes 1095 första uppbud upp på tinget i 

Väse härad. Det är viktigt att komma ihåg att detta är antalet påbörjade affärer. Först 

efter tredje uppbudet var affären klar och jorden hade lagligt bytt ägare. Tiden mellan 

första och tredje uppbudet kunde också variera. Det vanligaste var att det tog ett år, 

men det var inte ovanligt att det tog längre tid än så. Det kunde hända mycket mellan 

första och tredje uppbudet. Det vanligaste var bördsklander och då avbröts affären. 

Om parterna kom överens om att den som yrkat klander skulle överta köpet började 

det om med ett nytt första uppbud. I annat fall fortsatte man med ett andra eller 

tredje uppbud på nästföljande ting.  Häradsdomaren kunde också begära skriftligt 

 
63 Inger (2011) s. 42. 
64 Inger (2011) s. 183. 
65 Tingsskötning är ett av rättslig myndighet utfärdat skriftligt intyg om laga stadfästelse av överlåtelse 
av (jord)egendom, jämför fastebrev, skafte-brev, sköte-brev, skötslebrev. (saob.se) 
66 Över natt och år är ett juridiskt uttryck för ett kalenderår. Det börjar dagen efter ett domslut. Jämför 
”år och dag”. (saob.se) 
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Figur 2. Diagramet visar alla första uppbud som togs upp på Väse häradsting 

1700-49 fördelat på antal uppbud per ting (två ting per år). 

Källa: Väse häradsrätt AIa:4-14, uppbuden 1700-1749.
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bevis på genomförd affär eller på en bördsrätt. I början av seklet krävdes ibland bevis 

från Kungl: Maj:t innan köpet kunde godkännas. 

De vanligaste ärendena under den här tiden var handel med jord. Det fanns även 

andra saker som bjöds ut på tinget. Panter och inteckningar kommer jag beröra i 

kapitlet om brukspatroner. Handel med räntor och skatterättigheter kommer jag att 

beröra i kapitlet om Adeln som aktörer. Mer ovanligt var det lösöre efter bergsfogden 

Erik Svenssons bodelning. Troligtvis hade det varit en aktion på lösöret, eller så är det 

panter för lån eller skulder. I vilket fall som helst påminde länsman Petter Bäck om 

betalning för 1 kista, 3 st tennfat, 2 st ljusstakar och 1 malmgryta. I ett annat fall 

skulle någon betala rättegångskostnaderna i Kristinehamn, vilka nu blev uppbjudna 

på tinget i Väsehärad. 

De aktörer som fanns på jordmarknaden var till största delen bönder. Av de 752 

uppbud som behandlade köp var en bonde köparen i 553 fall. Det skiljer sig lite i hur 

de olika aktörerna agerade på marknaden. När jag beskriver de olika aktörerna utgår 

jag från de kategorier jag beskrivit i inledningen. 

2.2.1 Adeln 
I Väse härad fanns en adelsfamilj vid den här tiden. Den utgick från Arvid Soop som 

var andra generationen Soop på Hammars säteri i Väse socken. Bland uppbuden 

fanns fem familjer ur släkten Soop nämnda. Samtliga bodde i häradet förutom en 

familj som bodde i Kristinehamn. Jag försöker att hålla ihop familjerna så gott jag 

kan i sammanställningen. Det gör att det har smitit in en katt bland hermelinerna. 

Egentligen ärvdes bara den högadliga titeln i rakt nedstigande led på svärdssidan.67 

Kvinnorna fick den rang deras man hade. Det gör att Elsa Katarina Soop och hennes 

man prosten Ludvig Tollstadius borde höra till kategorin ofrälse ståndsperson. För 

att hålla ihop släkten har jag valt att placera dem här i alla fall. 

Övriga adelsmän som gjorde affärer i häradet var Carl Gustaf Planting och hans 

hustru Anna Britta Stråle som köpte och bodde på säteriet Vänersund en period. 

Efter makens död 1710 fick änkan problem med ekonomin och pantsatte säteriet. 

Först 1722 löstes affären och panten löstes in av greve Clas Sparre och hamnade då 

under Hammars säteri. Kapten Johan von Gegerfelt bodde i Välinge, Väse. Han köpte 

ett frälsehemman två gånger. Första gången 1735 och andra gången 1739. Köpet kan 

ha blivit klandrat och köpet startat på nytt ett par år senare. Helt utomstående är 

krigskommissarie Johan Valtinsson och Major Christer Magnus von Elvern som 

handlade med frälseräntan. 

 
67 Ärva från far till son. 
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Om man tittar på adelns transaktioner bland uppbuden ser man genast att de 

inte är så många. Det rör sig inte om så många personer och varje person gör inte 

heller så många affärer. Av de 32 uppbuden deltar 15 enskilda aktörer. De flesta 

affärer skedde med någon utanför den egna släkten. Det är så stor skillnad som 3 

transaktioner inom släkten och 29 utom släkten.  

De gjorde sällan affärer inom sig egen kategori (4 st). Inte heller köpte de så ofta 

från någon annan kategori, fyra affärer med ståndspersoner, en med en brukspatron 

och en med en bonde. Däremot sålde de mer ofta till en annan kategori. Av de 13 

ärenden som gällde försäljning var samtliga utom en till en ståndsperson eller en 

brukspatron. Den sista är Arvid Soop som sålde en hemmansdel till en bonde.  

Vad handlade en adelsman med? En betydande del innebar försäljning eller 

inköp av frälseränta eller skatterättigheter. Samtliga skatterättigheter berörde 

hemman i Väse härad. Av de 32 transaktionerna gäller 13 st räntan och 21 st jord. I 

tre fall gällde affären både jorden och räntan.68  

Ägande av jord kan delas upp i två eller till och med tre delar. Dels kunde man 

äga jorden man brukade och resultatet av produktionen, dels kunde man äga 

bördsrätten, dvs rätten att bo kvar på gården i generationer. Till sist kunde man äga 

beskattningsrätten. Idag betalas all skatt till staten men så gick det inte till förr. 

Skattebönderna betalade sina skatter, eller räntor som det kallades, till kronan. 

Frälsebönderna betalade sin skatt till den frälseman som ägde jorden. Den typen av 

skatter kallades avrad. Kronobönderna betalade också sin skatt till kronan. Sedan 

gammalt hade prästen och kyrkan skatterättigheten på några hemman som del av sin 

lön. Från indelningsverkets uppkomst i slutet av 1680-talet fick även militära befäl 

 
68 Väse häradsrätt 1746 vt (AIa:17) och 1749 ht (AIa:17). Båda fallen gäller försäljning av Hammars 
säteri. 

De adliga familjernas som aktörer 

Parametrar Köp 
För-

säljning Byte 
Arv/ 
gåva 

Skuld/ 
pant Summa 

Familjen Soop på Hammar 7 7 4 0 4 22 

Familjen von Gegerfelt på Välinge 3 1 0 0 0 4 

Familjen Planting på Vänersund 0 0 0 0 1 1 

Övrig adel 1 4 0 0 0 3 

Summa 11 12 4 0 5 32 

 

Tabell 2. Av de adelsfamiljer som bodde i Väse härad var Familjen Soop störst. Släkten köpte 
Hammars säteri 1613 och sålde den 1746.1 Kapten Gegerfelt flyttade till Välinge i mitten av 
1700-talet1 och Gustaf Planting bodde på Vänersund i mitten av 1720-talet.1 
Källa: Väse häradsrätt AIa:4-14, uppbuden 1700-1749. 

 

 

 



27 
 

sin lön som beskattningsrätt. Även andra högre tjänstemän som jägmästaren och 

lantmätaren fick också sin lön på detta sätt.  

Denna rätt att ta ut skatt från ett hemman kunde man handla med på samma sätt 

som jorden. En försäljning eller ett byte av skatterättigheter togs upp på tinget på 

samma sätt som jord. Affären bjöds upp tre gånger innan den stadfästes och skrevs in 

bland uppbuden i protokollet. 

Under den här perioden skedde 28 transaktioner av räntor. I de flesta fall var 

aktören en adelsman och/eller en ståndsperson. De flesta transaktioner var köp (28 

st) eller byte (5 st). Ett fall av gåva och ett annat av räntan som pant i ett lån. 

Det finns några undantag och det är en försäljning mellan bönder. Från 1701 fick 

bönder och åbor rätt att köpa skatterättigheten till sin egen jord, ett så kallat 

skatteköp69. Troligen har det skett i de här fallen och sedan såldes räntan vidare från 

en bonde till en annan. 

När man tittar på vilken typ av jordnatur som de olika kategorierna handlar med 

syns några tydliga mönster. Se tabell 3.  Adeln och de ofrälse ståndspersonerna köpte 

bara frälseräntor. När de sålde till brukspatroner kunde det vara både frälse, skatte 

och kronoskatte räntor. Brukspatronerna köpte i stort sett bara räntorna till 

skattejord med några få undantag. När det gäller bönderna, de lägre tjänstemännen 

är antalet köp för litet för att dra några slutsatser. Dessutom förekom transaktioner 

med alla typer av räntor. 

 
69 Se förklaring s. 14. 

Vilka köpte och sålde skatterättigheter 

V köpare  säljare > Adel 
Bruks-
patron 

Ofrälse 
stånds-
person 

Lägre 
tjänste-
män Bönder 

Hant-
verkare, 
soldater Summa 

Adel 3 1 2    6 
Brukspatron 3 1 6  2  12 
Ofrälse 
ståndspers.  2 4    6 
Lägre tjänstemän   1    1 
Bönder  1   2  3 
Hantverkare, 
soldater       0 
Summa 6 5 13 0 4 0 28 

 

blandat 
frälse 
skatte 
krono 

 

Tabell 3. Tabellen visar vilka som handlade med skatterättigheter och 
frälseräntor och med vilka de gjorde det.  

Källa: Väse häradsrätt AIa:4-14, uppbuden 1700-1749. 
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2.2.2 Brukspatroner 
De aktörer som syntes mest på marknaden förutom bönderna var brukspatronerna. 

Av de 1095 första uppbud är en av aktörerna brukspatron i 199 av fallen. Det utgör 18 

%. Till största delen köpte de eller löste in hemmansdelar. Före 172970 krävdes inte 

att skulder och panter skevs in i tingsprotokollen. Det hände ändå att de skrevs bland 

de vanliga ärendena i protokollet, men de flesta skedde nog mellan brukspatronen 

och gäldenären71. Först när skulden skulle utmätas och panten lösas in hamnade det 

bland uppbuden. Det gör att det ibland är svårt att avgöra om det är ett vanligt köp 

eller en inlöst skuld. 

Totalt handlade 19 olika brukspatroner i Väse härad. Det låter mycket men de 

kan lätt delas in i olika släkter. Vid den här tiden var de ofrälse ståndspersonerna i 

Värmland en liten krets och äktenskapsmarknaden begränsad. Det gör att de flesta 

som handlade i området var släkt på något sätt. I Väse härad var det släkterna 

Åman/Eek och Kolthoff som agerade och de utgick från de fyra bruken.  

Den ena släkten utgick från rådmannen Lars Åman i Karlstad. När Lars Åman 

dog i början av 1700-talet delades hans egendomar upp bland arvingarna, vilket 

gjorde att alla barnen fick andelar i hans bruk. Sonen Anders Åman tog över driften. 

Tyvärr dog Anders redan omkring 1713 och då delades hans arvslott upp bland hans 

arvingar. Den som tog över driften efter honom var svågern Abraham Eek. Abraham 

blev med tiden en riktig affärsman. Han köpte, sålde och bytte till sig hemmansdelar 

främst i Alster och Fågelvik. Han hade en ordentlig låneverksamhet och drev in 

hemmansdelar på tinget med jämna och ojämna mellanrum. Vid några tillfällen 

lämnade han in hela listor med upp till 30 låntagare till tinget för inteckning. Under 

hela 1730-talet köpte och bytte han andelar i Alströms bruk. 1741 sålde Abraham Eek 

sina andelar i Alströms bruk och Gunneruds bruk till Bengt Hindrik Ek som tog över 

verksamheten. 

Den andra släkten var familjen Kolthoff som var Värmlands rikaste familj under 

en period. Många av sönerna blev brukspatroner och slog sig ner i olika delar av 

Värmland. Släkten utgick från rådmannen Henrik Kolthoff (1632–1661) som 

grundade flera bruk och köpte in bland annat Alströms hammare. När Henriks son 

Herman Kolthoff dog 1696 delades hans egendomar upp bland arvingarna. Där ingick 

flera bruk. Nu blev sonen Olof Kolthoff (1672–1740) aktuell. Olof började först köpa 

 
70 Enligt 1734 års lag skulle alla skulder och panter anmälas till häradstinget. I Väse härad började man 
redan 1729 att skriva in dem tillsammans med uppbuden i separata längder. 
71 Gäldenär = den som lånar pengar eller annat. 
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ut sina svågrar ut Forsnäs bruk för att sedan fortsätta köpa in hemmansdelar i södra 

och norra Forsnäs.  

En bror till Olof Kolthoff hette Herman Kolthoff (1683–1754) som sin far och 

blev också brukspatron. Han köpte bland annat Norums bruk i Nyed vilket innebar 

att han gjorde fler affärer i Nyed än i Väse härad. Han gjorde några affärer i Väse 

socken även om det inte är så många. Kanske av en slump blev han ägare av 

Glumseruds hammare. Han lånade ut pengar till Fru Elsa Katarina Soop flera gånger 

och när han började lösa in panterna var Glumseruds hammare en av dem. 

Glumseruds hammare gick inte så bra vid den här tiden så ganska snart flyttade han 

över rättigheterna till Norums bruk.  

1749 trädde Magnus Ullmark in på jordmarknaden i Väse härad. Han hade gift 

sig med Herman Kolthoffs dotter Maria. De bodde först i Norum, Nyed men flyttade 

till Barsjöhöjden i Väse omkring 1747. Han finns bara med bland uppbuden i ett år 

(två ting) men hann ändå med att göra 8 transaktioner som alla gällde köp av jord. 

Under våren köpte han två andelar av Prästgården i Alster. Under hösten gjorde han 

5 köp av andelar i Höje, Alster samt ett vardera i Västanå, Väse och Flatvik, Fågelvik.  

Även Johan Roman dyker upp under andra halvan av 1740-talet. Han bytte först 

till sig flera delar av Höserud i Alster som han sedan bytte mot andelar i Södra 

Forsnäs i samma socken. Totalt gör han fem bytesaffärer under perioden 1745–1749. 

Förutom de här åtta brukspatronerna som bodde i häradet fanns 15 andra 

brukspatroner som gjorde en transaktion var. Tre av dem sålde sina arvslotter till 

någon av brukspatronerna ovan, dvs ett köp inom släkten. I fem fall handlar det om 

inlösen av en skuld och i tre fall köp med en släkting boende i Väse. 

Om man tittar på brukspatronernas transaktioner kan man se vissa mönster. Det 

som är tydligast är att de köpte mer än de sålde. Av de 204 uppbud där en 

brukspatron deltog var 61% köp eller inlösen av i första hand hemmansdelar och i 

andra hand andelar av bruk. Se tabell 4. Ofta koncentrerade de sina köp till några få 

hemman och köpte eller bytte in när de fick tillfälle. Det hände också att de köpte 

eller bytte en hemmansdel för att senare kunna byta denna mot något annat de vill 

ha. Det är svårt att veta när det är rent köp och när det är en inlöst skuld. Jag väljer 

därför att räkna dessa tillsammans.  

Det går också att se att brukspatronerna hade delat upp häradet mellan sig. Om 

det var medvetet eller inte är svårt att säga, men med tanke på att de alla var släkt så 

är tanken inte orimlig. Olof och Herman Kolthoff var bröder och Abraham Ek var gift 

med deras kusin Lisa Stina Kolthoff. Abraham Eek var den som mest aggressivt köpte 

och bytte hemmansdelar i hela Alster och Fågelvik. Olof Kolthoff kom inte långt efter. 
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Han bodde på Södra Forsnäs och köpte succesivt upp alla hemmansdelar i norra och 

södra Forsnäs som han kom åt. Han gjorde inga transaktioner i Väse eller Fågelvik. 

Bengt Henrik Ek, som tog över efter Abraham Eek handlade mest i Alster och 

Fågelvik. Medan Herman Kolthoff nästan uteslutande gjorde affärer i Väse med fyra 

undantag. Nu måste man komma ihåg att samtliga brukspatroner gjorde affärer även 

i andra härader och att Herman Kolthoff hade sin bas i Norum, Nyeds socken. 

2.2.3 Ofrälse ståndspersoner 
Förutom adeln och i viss mån brukspatronerna fanns en familj som tydligt tillhörde 

ofrälseståndspersoner som ägde mycket jord. Familjens medlemmar bodde till 

största delen på Arnön i södra Väse. Släkten utgick från Joen Larsson som var 

häradsskrivare och befallningsman över Västersysslet. Han dog i Hovlanda, Väse 

1674. Hans dotter Anna Carlgren gifte sig med borgmästare Johan Luth från Örebro. 

Deras dotter Maria Luth var en viktig person i Väse i början av 1700-talet. Hon var 

gift tre gånger och både hon och hennes makar köpte och sålde jord. 

Antal transaktioner per brukspatron 

 

Köp inkl 
inlösta 

 skulder 
varav 
panter byte sålt gåva summa 

Lars Åman 1) 5 (4) 1 0  6 

Anders Åman 5 (5) 1 0  6 

Abraham Eek 32 (5) 6 4 1 43 

Bengt Hindrik Ek 2) 24 (4) 12 0  36 

       

Hindrik Kolthoff 3 (0) 0 2  5 

Olof Kolthoff 23 (3) 17 2  42 

Herman Kolthoff 3) 20 (4) 2 1  23 

Magnus Ullmark 9 0 0 0  9 

       

Övriga brukspatroner 3 (0) 22 8 1 34 

Summa 124 (25) 61 17 2 204 
 

Tabell 4. Tabellen visar hur aktiva brukspatronerna var på jordmarknaden i jämförelse med 
varandra. Tabellen visar tydligt att släkten Åman/Eek och släkten Kolthoff dominerade 
marknaden i Väse härad. De övriga 10 brukspatronerna gjorde bara en enda transaktion 
var. Källa: Väse häradsrätt AIa:4-14, uppbuden 1700-1749. 

Kolumnen för panter är de köp där det i texten står att köpet är ersättning för en skuld, en 
inlöst pant. Antalet ingår i summan för köp. 

1) Det låga antalet transaktioner beror på att han dog i början av 1700-talet. Ytterligare tio 
köp i hans namn avslutas men räknas på resp arvtagare.  

2) För två av panterna köpte en släkting den pantsatta gården och brukspatronen fick 
pengarna.  

3) I tre fall har Herman Kolthoff köpt skatterättigheten och inte jorden 
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Joen Larssons tredje hustru var Anna Jostsdotter. Hennes far var kapten Jost 

Larsson och hon var uppväxt i Faxstad på Arnön. Hennes bror var Carl Jostsson som 

också var en betydande man i Väse. Han var gift tre gånger och hans barn gifte in sig i 

flera betydande familjer. Dottern Anna Katarina gifte sig exempelvis med 

handelsmannen Anders Tudin från Borås (född i Nedre Ullerud).  

Kategorin ofrälse ståndspersoner innehåller flera olika titlar och kan delas upp 

ytterligare. Under den här perioden arbetade sju präster, komministrar och adjunkter 

i de tre sockenkyrkorna. De flesta gjorde inga affärer alls under sin tid i häradet. 

Andra köpte och sålde något, men inte så mycket. Prästerna var inga stora aktörer på 

marknaden. De var mer anlitade som vittnen och finns med i åtskilliga uppbud., men 

sällan som aktörer. Förutom i Fågelvik. 

Lars Muraeus var komminister i Fågelvik 1679–1714. Han var född i 

Kristinehamn och flyttade till Fågelvik i och med att han fick tjänst där. Han köpte 

upp andelar i Backa, Fågelvik under 1690-talet och arrenderar ut komminister-

bostället N Vångstorp.72 Claudius Berg tog över efter Muraeus och var komminister 

1714–1720. Han var född i Berg i Fågelvik och hade sin familj kvar där. Han bodde i 

Boberg som han ärvt av sin far. Han köpte och sålde också andelar i Rörsvik, men var 

ingen stor aktör på marknaden. Daniel Bergenhem var komminister i Fågelvik 1734–

1749. Inte heller han bodde i komministerbostället utan i Öjering i Alster. Han gjorde 

affärer med brukspatron Olof Kolthoff gällande både Öjering och bruken Forsnäs och 

Alström. 

Det var alltså nästan bara prästerna i Fågelvik som köpte och sålde hemmans-

delar. Varför var det så? Kanske var prästgården i så dåligt skick att de inte ville bo 

där. Eller så var traditionen att arrendera ut komministerbostället så djupt rotat att 

den var svårt att bryta. Redan i början av 1600-talet bodde prästen i Fågelvik på 

annat ställe än i N Vångstorp som var komministerboställe. Den första som bosatte 

sig där var Olof Edberg 1751.73 

Daniel Bergenhem blev sedan sockenadjunkt i Alster och då ökade hans 

aktiviteter på jordmarknaden. Han var alltså den enda utanför Fågelvik som finns 

med bland uppbuden. Han köpte och bytte till sig andelar av Öjering i Alster vilket 

slutade med att han ägde 4/5 av tredingshemmanet Öjering. Familjen bosatte sig där 

när han flyttade till Alster för att bli präst i församlingen och det var då köpen 

 
72 Edestam, Anders (1970); Karlstads stifts herdaminne, del 3 s. 99. 
73 Edestam (1970) del 3 sid 99. 
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började. Han fortsatte sedan att köpa upp andelar av andra hemman i Alster men inte 

mer än ett uppbud per hemman. Totalt deltog Bergenhem i 8 uppbud.  

Sedan fanns ett antal präster som inte verkade i häradet men ändå som gjorde 

affärer, nämligen 24 st. 2/3 av de transaktionerna skedde inom släkten och de flesta 

hade med arv eller inlösen av arvslotter att göra. Ett fall sticker ut lite. Det är Lars 

Arnell som var kyrkoherde i Johannes församling i Stockholm. Han var son till 

superintendenten i Karlstad Jonas Laurentii Anrell. Han var också gift med Johanna 

Kolthoff och hade därför en koppling till Alster. Han bytte sin hemmansdel av 

Alströms bruk mot ett berustat74 säteri i Sollentuna. Det bytet passade nog båda 

parter bra. 

Det fanns flera högre militära befäl som gjorde affärer i häradet. Många faller 

bort eftersom de också var adliga och då räknas där. Andra tillhör en syskonskara 

som delade upp arvslotter eller som tillsammans köpte eller sålde jord. Då har jag 

inte separerat dem till en enskild post utan sett hur syskonskaran ser ut i övrigt. 

Några hamnade allmänt i kategorin ofrälse ståndspersoner då ett syskon var präst, ett 

annat syskon var löjtnant och ett tredje borgmästarinna. Det är därför ingen idé att 

analysera denna grupp mer detaljerat. 

Bättre är då att se på kategorin som helhet. Totalt fanns de ofrälse stånds-

personerna med i 127 av uppbuden.  46 gäller arv och affärer inom släkten, 65 affärer 

utom släkten och resterande har med skulder och panter att göra. För att se vilka 

ståndspersonerna gjorde sina affärer med har jag enbart tittat på uppbud där de står 

som köpare. Det visar sig då att ståndspersoner i regel gjorde ett eller två köp. I ett 

fall har en ståndsperson gjort 3 köp och annan 4 köp under perioden. Samma resultat 

blir det om man tittar på ståndspersonen som säljare. En ståndsperson sålde vid ett 

eller två tillfällen och en enda person gjorde 3 försäljningar. Av detta kan man se att 

ståndspersonerna inte är några storköpare som köper in jord för ekonomisk vinning. 

2.2.4 Lägre tjänstemän 
Den här lilla kategorin består bara av 11 transaktioner. Förutom en inlöst pant gäller 

alla affärer försäljning av jord, 2 st inom släkten och resterande 4 utom släkten. Det 

är lika vanligt att tjänstemannen köpte som att han sålde.  

 
74 Ett berustat säteri var ett säteri där ägaren kunde behålla sina säteriförmåner mot att han rustade en 
soldat. Det var ofta vanliga gårdar som ägts av adeln men som övertagits av kronan under reduktionen. 
(Förvaltningshistorisk ordbok) 
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2.2.5 Bönder 
Den utan tvekan största gruppen är bönderna. Av 1095 uppbud står bönderna för 

950, dvs 87%. Tabell 5. tar bara upp köp, försäljningar och byten. Där syns tydligt att 

de flesta affärer gjordes inom familjen. Om man skulle lägga till en parameter med 

grannarna skulle den göra att handel med utomstående skulle minska rejält.  

Genom att granska transaktioner inom och utanför släkten kan man dra 

slutsatser om graden av kommersialisering. Uppbuden är tyvärr inte den bästa källan 

för dem sortens granskning. Uppbuden tar bara upp eventuella släktskap mellan 

köpare och säljare i 63% av transaktionerna. Se tabell 5. Då jag har forskat på 

området tidigare har jag en känsla av att antalet transaktioner inom släkten är 

betydligt större. För att få en bättre bild av mörkertalet kan man göra stickprov på 

materialet men även det har visat sig betyda en hel del släktforskningen. För tillfället 

finns inte möjlighet att göra det, så jag har valt att bearbeta de data jag har. 

Då kan man se att förutom affärer 

med andra bönder sticker böndernas 

affärer med brukspatronerna ut. I 

tabellen finns inte några siffror på de lån 

som bönderna gjorde av i första hand 

brukspatronerna. De transaktionerna 

gjordes enskilt mellan parterna och det 

är först när panten krävdes in som det 

syntes bland uppbuden. När sedan inte 

bonden kunde betala löste 

brukspatronen in den pantsatta 

hemmansdelen från bonden. I tabell 5 

syns de köp som gruppen brukspatroner 

gjorde. Om det var ett frivilligt köp eller 

inte kan i flera fall ifrågasättas. Det kan 

vara en pant som lösts in för ett lån som 

inte kunde betalas, men som häradsskrivaren valt att skriva in som ett vanligt köp. 

Hur frivilligt var det byte av jord som den gamla Kerstin Persdotter gjorde med 

brukspatron Bengt Hindrik Ek. Hon var skyldig brukspatronen pengar och hade satt 

sin jord som pant. Nu fick hon först gå till Forsnäs bruk där hon blev inkallad till 

brukspatronen. I rummet fanns också två högre herrar som skulle bevittna bytet. 

Brukspatronen förhandlade nu fram att även om de bytte egendomar så skulle han ha 

Vilka aktörer gjorde bönderna affärer 
med? 
 
Köp/byte 

Köpt 
av 

Sålt  
till 

Bytt 
med 

Inom släkten 249 257 42 

Utom släkten 299 349 117 

- adelsman 1 1 0 

- brukspatron 4 60 38 

- ståndsperson 12 9 3 

- lägre tjänsteman 2 3 0 

- bonde 270 270 74 

- hantverkare/ 
soldat 

10 6 1 

- övriga 1) 1 0 1 

Totalt 549 606 129 
 

Tabell 5. Tabellen visar vilka grupper 
bönderna gjorde affärer med. Försäljning 
utanför släkten är uppdelad på de olika 
kategorierna.  
Källa: Väse häradsrätt AIa:4-14, uppbuden 
1700-49. 
 
1) En bonde köpte en hemmansdel från 

banken som tagit den som pant för en 
obetald skuld.  

2) En annan bonde köpte en hemmansdel 
från en ej nämnd person. 



34 
 

tillgång till skogen i båda hemmanen. Hur skulle hon ha kunnat sätta några krav? 

Hon var i underläge i alla anseende man kan tänka sig.75 

Vid några tillfällen betalade en släkting eller en granne skulden till 

brukspatronen och övertog på så sätt hemmansdelen. 

2.2.6 Hantverkare och soldater 
Den här kategorin är också liten och består bara av 18 transaktioner. Det beror på att 

yrkesfolk oftast räknades till de obesuttna. Vid en analys av deras transaktioner kan 

man se att det enbart gällde försäljning av jord. Endera köpte eller sålde de jord. De 

lånade inga pengar med jord som pant, eftersom de vanligtvis inte ägde någon jord. 

Det var lika vanligt att de gjorde affärer inom som utom släkten.  

Smederna köpte bara. Ett exempel är hammarsmeden Hans Nilsson som köpte 

jord i Rörsvik, Fågelvik.76 Han hade blivit mästersmed och kanske tyckte han att det 

var dags att lämna bruket och köpa sig en egen gård. Han köpte först 3/8 i Rörsvik 

och några år senare ytterligare 1/8. 

Soldaterna sålde mer än de köpte. I de allra flesta fallen sålde de inom släkten. 

Vid ett arvskifte delades jorden upp mellan syskonen. Eftersom de flesta indelta 

soldater hade ett soldattorp hade de inte samma behov av egen jord utan överlät den 

till något av sina syskon. De hade även en fördel att kunna sälja till en utomstående 

för att få kontanta pengar.  

Hantverkarna är lite svårare att analysera generellt. I materialet finns två köp 

och en försäljning. Hantverkarna är två mjölnare och en snickare, alla med olika 

motiv till sin transaktion. 

2.2.7 Pigor och drängar 
Den sista undersökningskategorin är pigor och drängar. Då är det bra att känna till 

att dräng och piga inte behövde betyda att det handlade om tjänstefolk. Förr kallades 

ogifta män ofta drängar och på samma sätt kallades ogifta kvinnor för pigor. Först 

under mitten av 1700-talet gick betydelsen över till att innebära tjänstefolk. För att 

veta hur det är i de enstaka fallen behöver man undersöka varje person för sig. Under 

undersökningsperioden fanns 9 personer ur den här kategorin med bland uppbuden, 

5 drängar och 4 pigor. Samtliga transaktioner gäller försäljning med ett undantag. 

Det var drängen Lars Olofsson som köpt andelar i Lund, Väse. Jag tolkar det som om 

han är en ogift man helt enkelt. 

 
75 Väse häradsrätts protokoll 1739 ht (AIa:14) sid 74. 
76 Väse häradsrätts protokoll 1707 vt (AIa:4) sid 170. 
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Övriga åtta uppbud gäller försäljning och kan lätt delas upp i tre grupper. Den 

första gruppen är ogifta män eller kvinnor som sålde sina ärvda jordlotter till något 

av sina syskon.  (1 piga och 2 drängar.) 

Två pigor hade satt sina jordlotter i pant för ett lån hos brukspatronen.  

Den tredje gruppen gäller löfte om skötning. Det var äldre män och kvinnor som 

sålde sina jordlotter mot att någon, ofta någon släkting, skötte om dem resten av 

livet, gav dem mat och husrum. Det var inte någon ovanlig handling vid den här tiden 

och det kunde gälla både gifta par och enskilda personer. I hela materialet 

förekommer sådana här avtal hela 25 gånger. Om man tittar på domboken som 

helhet skulle siffran öka. 

I två fall var det en dräng som bevittnade transaktionen. Det var faktiskt samma 

dräng i båda fallen. I övrigt har jag inte skilt denna kategori från övriga bönder 

eftersom det är för tidigt att se tecken på att de obesuttnas antal ökade. 

2.3 ÖVRIGA AKTÖRER 

2.3.1 Kvinnornas roll på jordmarknaden 
Idag vill vi gärna tro att kvinnorna inte hade någon roll när det gällde att göra affärer, 

speciellt så viktiga affärer som att köpa och sälja jord. Lagen förstärker den tron. En 

ogift kvinna var inte myndig utan stod under sin faders beskydd då han var hennes 

förmyndare.  Var fadern död var det en broder eller annan manlig släkting som var 

förmyndare. En gift kvinna stod under sin makes förmyndarskap. Först när en 

kvinnas make dog och hon blev änka blev hon myndig. Skulle hon gifta sig igen gick 

hon tillbaka till att vara omyndig. 

I laglig mening kunde kvinnor äga jord. När en förälder dog ärvde både söner och 

döttrar. En broderslott var 2/3 och en systerlott 1/3 av arvet. En systerlott av en 

hemmansdel var kvinnans som hon sedan tog med sig in i boet när hon gifte sig. I ett 

äktenskap behöll både kvinnan och mannen den jord de ägde innan giftermålet. Den 

jord de köpte under äktenskapet ägde båda parter tillsammans. 

Bland uppbuden finns kvinnorna representerade i alla typer av transaktioner. 

Tydligast kan man se detta bland köp och byte av jord. Transaktioner inom släkten 

säger egentligen inte så mycket om man tittar på fördelningen mellan män och 

kvinnor. De flesta transaktionerna handlar om att en hemmansdel delades upp bland 

arvingarna och att någon samlade ihop dem till en större enhet. Ibland skedde detta 
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genom köp och ibland genom byten. Eftersom alla syskon ärvde andelar i gården 

behövdes även systrarnas jord köpas eller bytas in. Jag har därför tittat mer noggrant 

på de köp av jord som skett utanför den egna släkten. 

Ett uppbud kan se ut på flera olika sätt och ta upp en eller flera transaktioner. 

Ibland bjöd en man och hans hustru upp en del som var henne arvfallen samt en del 

som de köpt av någon och en tredje del som de bytt till sig av någon annan. Jag har då 

valt att beskriva säljaren som ”flera”. Se bilaga 2. 

Kvinnor uppträdde både som köpare och säljare i uppbuden. Ibland ensamma 

och ibland tillsammans med sin make. Vid några tillfällen står det att maken köpte 

eller sålde å sin hustrus vägnar. Jag tror att det var vanligare än det verkar vara enligt 

den här statistiken. Eftersom en hustru inte är myndig borde det ha stått i alla 

uppbud där omyndiga kvinnor förekommer.  

Antalet transaktioner där män gjorde affärer med andra män överväger, vilket 

inte så anmärkningsvärt. Under hela perioden sålde 132 män (av 420) till andra män. 

Omvänt sålde 4 kvinnor till andra kvinnor under samma period. I det första fallet år 

1705 var det en kvinna som tillsammans med sina barn löste in jord från en änka.77 

Troligen var hustrun också änka, men det står det inte i uppbudet. I det andra fallet 

år 1707 har två män gjort upp om en affär men när det begärdes uppbud på tinget 

hade båda dött och deras änkor skötte affären.78 Det förekommer lite då och då att 

 
77 Väse häradsrätts protokoll 1705 vt (AIa:4) sid 105. 
78 Väse häradsrätts protokoll 1707 ht (AIa:4) sid 189. 
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änkan fick avsluta en affär som mannan påbörjat innan han dog. Detta är enda fallet 

där båda parter var änkor. I det tredje fallet var den ena kvinnan hustru och den 

andra oangivet. Efter en kontroll i husförhörslängden visar det sig att köparen var 

änka och inte hustru och säljaren var en gift hustru.  

I det fjärde fallet var det de två av de rikaste damerna i södra Väse som gjorde 

affärer år 1741.79 Köpare var grevinnan Sofia Lovisa Soop på Hammar och säljare var 

Fru Maria Luth på Hovlanda, gift med löjtnant Anders Lindbom. Affären gick ut på 

att grevinnan Soop fick skatterättigheterna på två frälsehemman i Väse mot att Fru 

Luth fick bo kvar på Hovlanda samt få en summa på 400 rDr. Villkoret var att Fru 

Luth inte befattade sig med de två frälsehemmanen överhuvudtaget. Det här var ett 

sätt att försäkra sig om sin ålderdom. Med facit i hand kan man se att Maria Luth dog 

1745, hennes man Anders Lindbom dog 1758 och Sofia Lovisa Soop dog 1745. 

Kvinnorna sålde oftare än de köpte. Se figur 3. Det berodde troligen på att de ärvt 

jord från någon släkting innan hon gift sig och därför ägde jord. Det var vanligare att 

mannen köpte jord.  

Under början av 1730-talet började en trend att både mannen och hustrun stod 

upptagna i uppbudet. Oftast stod hustruns namn men ibland benämns hon bara 

hustru. Även om totala antalet uppbud ökade rejält från den tiden kan man se att 

antalet uppbud där både man och hustru står upptagna också ökade. 

Vid några tillfällen var ordningen omvänd, dvs att hustru och man köpte eller 

sålde jord. Jag tolkar det som om det var kvinnans arvejord och att mannen var med 

som hennes förmyndare. Om man tittar på det procentuellt sker inga stora 

förändringar. Så även om de uppbud där kvinnorna handlade med jord ökade så var 

det inga större skillnader mellan de olika grupperna i sin helhet. 

 
79 Väse häradsrätts protokoll 1741 vt (AIa:15) sid 15-17. 
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2.3.2 Förmyndare 
Det var inte ovanligt att aktören inte själv gjorde affärer. I flera fall har en 

förmyndare eller ett ombud skött transaktionen för någon eller några andra. Den 

vanligaste förmyndaren var också den osynligaste. Det var de män som handlade med 

jord för sina hustrur enligt diskussionen ovan. Sedan kommer de som var förmyndare 

för sina eller andras barn. Det kunde vara en far eller en bror som gjorde en affär för 

sina barn/syskon. Se exempel i bilaga 3. Uttrycket pupill förekommer också, då mest i 

kategorin ofrälse ståndspersoner men också i kategorin bönder. 

I några fall gjorde en son eller måg en transaktion för sina föräldrar eller 

svärföräldrar. Även det kunde formuleras på olika sätt. Det vanligaste var att han 

sålde/köpte å personens vägnar.  

Det förekom också fullmakter vid jordaffärer. Under den undersökta perioden 

finns endast fyra fullmakter upptagna. Alla gällde affärer med ofrälse ståndspersoner. 

I första hand gällde fullmakten personer som bodde långt från Väse och inte kunde 

eller ville resa dit. I två fall har kvinnor lämnat fullmakt till en man och i ett fall har 

en person fått fullmakt av sina syskon i ett dödsbo. 

De allra flesta transaktioner gäller försäljning av hemmansdelar. I några få fall 

köpte förmyndaren jord åt sina barn eller styvbarn. Det förekom även några få byten. 

2.4 FAKTORER SOM ÄR INTRESSANTA FÖR DEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN 
Den industriella revolutionen anses börja i mitten av 1700-talet. Det var då samhället 

övergick från ett förkapitalistiskt, feodalt samhälle till ett mer kapitalistiskt.80 I 

samband med tegskiften skriver Carl-Johan Gadd om hur åkrar och ängar såg ut 

innan skiftena påverkade odlingsmönstren.81 På åkrarna växte säden glesare än den 

gör idag och axen var mindre. Djuren betade på ängarna eller i skogen. Ängens gräs 

torkades till hö och användes som vinterfoder. Eftersom djuren gick lösa var det 

åkrarna som fanns innanför stängslet. Det kallades då för inägor. Djuren kunde även 

beta på de gemensamma byallmänningarna.82  

När växelbruket infördes i slutet av 1700-talet förändrades åkrar och ängar.83 

Nya och härdigare grödor användes. Växelbruk där olika typer av grödor varvades 

 
80 Gadd (2000) sid 14. 
81 Gadd (2000) sid 111-ff. 
82 Granér (2002) sid 285. 
83 Gadd (2000) sid 305-311. 



39 
 

med foderväxter och betesmark enligt förbestämda scheman. Det gjorde att odling av 

foderväxter flyttades till åkermarken och många ängar kunde göras om till åkrar. De 

flesta av de åkrar som förr stod i träda kom nu att brukas istället. Det blev inte längre 

någon konkurrens mellan åker, äng och jord i träda. Enligt Carl-Johan Gadd var 

nyodlingen ovanligt snabb i Värmland på grund av den ökade befolkningen under 

1600-talet.84 Det gjorde att tidiga storskiften genomfördes redan tidigt. Syftet är 

något oklart men Gadd menar att bönderna bytte jord med varandra och att mycket 

tyder på att antalet tegar minskade. Det kan då ha varit jordskiften enligt storskiftes-

modellen men utan en behörig lantmätare närvarande. 

Bergsmännen i Bergslagen började med växelbruk redan i mitten av 1700-talet.85 

När detta infördes i Väse härad är svårt att veta. I lantmäteriets register över 

historiska kartor 1700–1775 kan jag se att delning av gemensam skog ökar enormt 

under 1730-talet för att sedan plana ut. Se figur 4. Det kan vara ett tecken på att 

bönderna inte längre använde den gemensamma samskogen för bete utan varje 

bonde lät sina djur beta på de egna åkrarna. Då förlorade samskogens ett av sina 

syften och blev mer värd uppdelad. I Alster förekom ingen delning alls av den 

gemensamma skogen. Endera fanns där ingen gemensam skog eller så hade 

brukspatronerna köpt eller arrenderat den skog som fanns. 

De flesta ägobyten eller ägoskiften gjordes utan att en lantmätare behövdes. 

Bönder träffades och diskuterade fram en lösning som alla var nöjda med. Men 

ibland kom man inte överens och då kunde en lantmätare komma för att mäta upp 

och värdera jorden. Resultatet blev då en karta över aktuellt område. 

 
84 Gadd (2000) sid 270. 
85 Gadd (2000) sid 306. 
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Förklaringar: 

Delning av skog – Gemensam 

skog eller samskog delas upp 

mellan bönderna i samma eller 

olika hemman. 

Storskifte – 

Storskiftesförordningen 1757. 

Övriga skiften – Laga delning, 

Inägodelning och ägodelning. 

Fördelning av jord mellan två 

eller flera ägare. 
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1757 kom den första skiftesförordningen, den om storskifte. Det innebar att 

jordbruket gick in i en ny fas. Nu gick staten in mer aktivt i processen att få en ökad 

produktion. I Väse härad kom de första storskiftena 1759 (Väse), 1761 (Fågelvik) och 

1763 (Alster).  

2.4.1 Kommersialisering och social skiktning86 
Båda begreppen kommersialisering och social skiktning kan undersökas genom att se 

på böndernas köpmönster. Att man tittar på böndernas utveckling och inte alla 

samhällsgrupper beror på att det är där man kan se den sociala skiktningen. Under 

1700-talet och en bit in i 1800-talet förändrades böndernas beteenden och några 

började köpa jord fler än en gång. Innan kunde en bonde samla på sig hemmansdelar 

 
86 De båda begreppen kommersialisering och social skiktning har förklarats i kapitel 1.2.3. 

Böndernas köp utom släkten (första köpet) 

Antal köp 
utom släkten 

1700-
04 

1705-
09 

1710-
14 

1715-
19 

1720-
24 

1725-
29 

1730-
34 

1735-
39 

1740-
44 

1745-
49 

Totalt 

Ett köp           135 
Två köp 0 1 0 0 1 1 2 5 10 12 32 
Tre köp 0 0 0 1 1 0 2 2 6 0 12 
Fyra köp 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 8 
Fem köp 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Sex köp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Sju köp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Totalt 0 1 0 1 2 1 4 12 21 14 290 
 Tabell 6. Tabellen visar de fall där en bonde köpte jord vid fler än ett tillfälle, Årtalet gäller det första köpet. 
 Källa: Väse häradsrätt AIa:4-14, uppbuden 1700-1749. 

Böndernas köp utom släkten (andra köpet) 

Antal köp 
utom 
släkten 

1700-
04 

1705-
09 

1710-
14 

1715-
19 

1720-
24 

1725-
29 

1730-
34 

1735-
39 

1740-
44 

1745-
49 

Totalt 

Ett köp           135 
Två köp 0 0 1 0 0 1 0 4 10 16 32 
Tre köp 0 0 0 0 0 0 2 1 8 1 12 
Fyra köp 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 8 
Fem köp 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Sex köp 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Sju köp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Totalt 0 0 1 0 0 1 2 9 24 19 290 
 
Tabell 7. Visar bönder med fler än ett köp av jord utifrån det andra köpet. 
Källa: Väse häradsrätt AIa:4-14, uppbuden 1700-1749. 
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genom köp, byte eller inlösen av arvejord. När han fått den mängd jord han 

eftersträvade ansökte han om uppbud på häradstinget på hela hemmansdelen. 

Delarna låg så gott som alltid inom samma hemman. Ofta hade en arvsdelning 

splittrat gården mellan syskonen. En av arvingarna, vilket kunde vara en son eller en 

dotter och hennes man, tog över själva gården och samlade sedan in de andra 

arvslotterna så att gården blev hel igen. 

Tabell 7 visar hur många bönder som gjorde mer än ett köp av jord. Man kan 

tydligt se att det fanns några nedslag här och där men att det skedde en ökning efter 

1735. Angivet årtal är det första köpet. Om man istället ser på årtalet för det andra 

köpet förskjuts siffrorna lite framåt i tiden. Se tabell 8. Det är först vid det andra 

köpet som bonden tagit ett beslut att köpa fler hemmansdelar än en. 

Om man sedan ser lite närmare på köpen är det bara 4 av bönderna som köpte 

jord utanför det hemman där han bodde. Bryngel Eriksson i Tällerud, Alster köpte 

hemmansdelar ur hemmanet Nybacka vid tre tillfällen 1734–35. Nybacka och 

Tällerud gränsar tillvarandra så det kan ses som en utökning av jord.  

Märta Nilsdotter bodde i Mosserud i Väse. Hon köpte vid tre tillfällen 1740 

hemmansdelar i Backa som ligger en bit från Mosserud.  

Nils Håkansson bodde i Boberg i Fågelvik. Han köpte först en andel i Boberg 

1734. 1742 köpte han sedan vid två tillfällen andelar i Solberg, Väse. Även om Boberg 

och Solberg ligger i olika socknar ligger de inte alls lång från varandra geografiskt. 

Den sista var Jost Larsson och han passar egentligen inte in. Han var släkt med 

ståndsfamiljen på Hovlanda och gjorde affärer med några med sina släktingar. I det 

här sammanhanget gjorde han sitt första köp 1724 då han inbördade en del jord i 

0

20

40

60

80

100

120

1700-04 1705-09 1710-14 1715-19 1720-24 1725-29 1730-34 1735-39 1740-44 1745-49

Bönder som köper
inom eller utom släkten

Inom släkten utom släkten

Figur 5. Diagrammet visa hur böndernas köpmönster förändras genom att köp inom släkten minskar och 
köp utanför släkten ökar. Brytpunkten ligger i mitten av 1730-talet.  
Källa: Väse häradsrätt AIa:4-14, uppbuden 1700-1749. 
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samma hemman som han bor, nämligen Lund i Väse. Det andra köpet 1741 gällde 

skatterättigheterna till granngården Karsvalla.  

I figur 5 ser man tydligt att bönderna köpte den mesta jorden av någon släkting. 

Med släkting avses här nära släkt som en svåger eller ett syskonbarn. Även släkt på 

längre håll som anges i uppbudet är med i diagrammet. Det kan vara en svågers 

moder eller en syskons barnbarn. Att det är så noga att ange släktskap i uppbudet 

berodde på arvsregler och bördsrätt. Arvingar hade alltid bördsrätt på jorden vilket 

innebar att de kunde överklaga om säljaren sålt till någon utom släkten. 

Under 1730 – 1740-talen har detta ändrats och det är vanligare att köpa jord av 

någon som inte är släkt. Brytpunkten ligger omkring 1735.   
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3 SLUTDISKUSSION 

3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Den agrara revolutionen startade vid olika tidpunkter på olika platser. Det skiljer sig 

också på vilket sätt jordbruket förändrades. Mycket beror på vilka förutsättningar 

som fanns från början.  

Väse härad består av tre socknar som är mycket lika, men som också är mycket 

olika. Grundförutsättningarna borde vara ungefär de samma om man tittar på de 

geografiska förutsättningarna med goda åkermarker i söder och skog i norr. Den 

dominerande jordnaturen är skattehemman i alla tre socknarna. I Väse socken fanns 

fyra säterier med underliggande frälsehemman och torp. På Hammars säteri bodde 

den högadliga släkten Soop som hade en hel del makt i socknen. Söder om Hammar 

ligger Arnön med fyra hemman. Där dominerade släkterna Carlgren, Luth och 

Jostsson som ägde mycket mark. Vid undersökningens början ägde dessa släkter 2 

1/8 mantal fördelat på 7 hemman. Den sista påverkande faktorn är kopplad till 

järnhantering. Även om Väse härad ligger utanför Bergslagen är häradet starkt 

beroende av bergsbruken och brukspatroner.  

Väse härad är ingen renodlad typ utan en blandning av flera faktorer som 

samverkar. Det kan därför vara svårt att jämföra resultaten med de avhandlingar som 

tar upp liknande undersökningsområden. Vi har även använt oss av delvis olika 

källor. Jag har uteslutande använt det första uppbudet från häradsrätten och 

jordeboken. Flera andra forskare har använt lagfarterna och bouppteckningar. Mitt 

val att använda det första uppbudet beror på att jag vill ha med så många 

transaktioner som möjligt. Det blev obligatoriskt att ta ut en lagfart först 1734 då den 

nya lagen antogs. Det gjorde att inte alla tog ut någon lagfart. Det verkar som om 

många inte tog ut någon lagfart förrän den behövdes. Vid en arvöverlåtelse verkar en 

arvtagare ha begärt lagfart utan anledning endast i undantagsfall.87 Ofta är köpe- och 

salubrev daterade strax innan jorden ska bjudas upp första gången på ett ting. 

Valet av undersökningsperiod är också viktigt. Alla de jämförande avhandlingar 

konstaterar att de första tecknen på en ökning av jordbruket inträffar efter 1750 och 

den här undersökningen slutar 1749. Så det finns inte några tydliga tecken på att den 

agrara revolutionen startade tidigare i Väse härad. Mark Overtons diskussion om att 

den agrara revolutionen startade redan på 1500-talet är intressant för då finns det en 

möjlighet att hitta tecken redan under min undersökningsperiod. Overton anser att 

 
87 Winberg (1981) s. 279. 
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det tydligast visade sig i jordbrukets förmåga att föda en allt större befolkning. Jag 

har inte undersökt produktionsökningen alls i den här undersökningen utan helt 

koncentrerat mig på ägandet av jord. Jag tycker mig ändå se några tecken på att 

något händer. Brukspatronernas ökade roll som jordägare och ekonomisk marknad. 

Kanske hade bruksägarna i Värmland samma roll som feodalägarna i 1600-talets 

England. 

3.2 AKTÖRER PÅ JORDMARKNADEN 
Ett av undersökningens syften var att ta fram vilka aktörer som fanns på jord-

marknaden och se hur de agerade där. De förväntande kategorierna fanns med bland 

uppbuden och även ytterligare några. Bönderna var den i särklass största kategorin. 

De sålde flest hemmansdelar och de köpte flest hemmansdelar. Det kanske inte är så 

konstigt då antalet bönder var överlägset störst i fråga om antal gårdar och antal 

personer.  

Tabell 9 är en sammanställning av de tabeller som presenterats i kapitel 2.2 där 

aktörerna beskrivs mer i detalj. Tabellen visar vilka kategorier som handlade med 

vilka. Tydligt är att bönder oftast köpte och sålde till varandra. Det berodde på att 

antalet bönder vida överskrider någon annan kategori. Den siffran ger ingen ny 

information och inte någon relevant information.  

De högre stånden, som här representeras av adel, högre ståndspersoner och 

brukspatroner, handlade gärna inom den egna gruppen. Undantaget är 

brukspatroner som köpte upp många hemmansdelar från bönder. Brukspatroner var 

i stort behov av skog vid den här tiden och många av de köp som gjordes handlade 

om att få tillgång till skog. Ibland så öppet att köpebrevet tog upp villkor som gav 

Köparens förhållande till säljaren per kategori 

V Köpare  Säljare> Adel 
Bruks-
patron 

Ofrälse 
Stånds-
person 

Lägre 
tjänste-
män Bönder 

Hant-
verkare, 
soldater Övriga Summa 

Adel 1 1 4  1  2 9 

Brukspatron 10 2 21 1 60 1  95 

Ståndsperson  3 14 1 11   29 

Lägre tjänsteman   1   3   4 

Bönder 1 4 9 2 268 6 1 291 
Hantverkare och  
soldater  1  10    11 

Summa 12 10 50 4 353 7 3 439 
 

Tabell 8. Matrisen visar hur de olika undersökningskategorierna köpte och sålde jord till varandra. Endast 
köp utanför den egna släkten har tagits med i matrisen. I kategorin övrigt finns bland annat ett köp av 
banken. Källa: Väse häradsrätt AIa:4-14, uppbuden 1700-1749. 
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dem tillgång till skog som tillhörde ett hemman de bytt bort. Ibland mer diskret. 

Många av de köp som kategorin brukspatroner gjorde handlade om lån som 

bönderna tagit och inte klarade av att betala tillbaka. Några fall visar att någon 

släkting eller granne löste lånet och köpte jorden av brukspatronen. 

Kvinnornas transaktioner är intressanta av flera skäl. Främst för att kvinnor var 

omyndiga och därför inte borde kunna köpa och sälja jord. Ändå gjordes relativt 

många transaktioner med en kvinna som aktör. Eftersom änkor var de enda kvinnor 

som var myndiga vid den här tiden kan man tro att samtliga kvinnor som finns bland 

uppbuden borde vara änkor. Här får man ingen hjälp av texten i uppbuden. En man 

skrevs alltid med för och efternamn vilket civilstånd han än hade. Det var bara hans 

titlar som kunde variera, såsom nämndeman eller välaktad. För kvinnorna skrevs ofta 

änkan eller hustrun och namnet. När det står änkan vet vi att hon var änka. Men om 

det står hustru kan hon ha varit gift eller änka. Man får då gå in på varje person och 

se om de var änkor eller inte. Sedan fanns det ett stort antal kvinnor som skrevs utan 

något före. Jag har räknat dem som hustrur, men det kan också undersökas närmare. 

Det var vanligt att man och kvinna gjorde en transaktion tillsammans. Oftast står 

det Anders Larsson och hans hustru Karin Andersdotter eller liknande. Jag räknar då 

med att det är deras gemensamt ägda jord som köptes eller såldes. Om det däremot 

står det omvända, dvs Karin Andersdotter och Anders Larsson borde det vara 

kvinnans ärvda jord som hon förde med sig in i äktenskapet. Ibland är det svårt att 

veta vilken relation som aktörerna hade. I de fall två personer med samma efternamn 

sålde kan det vara ett syskonpar. I det fall det står Lars och Karin Andersbarn eller 

liknande har jag utgått från att det är syskon som gjorde affären tillsammans. Vid den 

här tiden var syskonjordbruk88 inte ovanliga. Det här är frågor som skulle vara 

otroligt intressant att titta närmare på. Var det mannens eller hustruns jord som 

såldes eller deras gemensamt ägda? Eller var det så enkelt att den tolkning jag har 

gjort av vems jord som såldes inte är relevant utan slumpen avgjorde vad skrivaren 

antecknade i protokollet. 

3.3 SOCIAL SKIKTNING OCH KOMMERSIALISERING 
När historiker undersöker den agrara revolutionens tidigaste fas är det främst tre 

faktorer som undersöks. Det är befolkningsökningen, social skiktning och 

kommersialisering. Även om perioden ligger lite för tidigt för att kunna se tecken på 

den agrara revolutionen har jag tittat lite på det också.  

 
88 Ett syskonjordbruk är när två ogifta syskon driver ett jordbruk tillsammans. 
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Angående befolkningsökningen skedde en sådan redan på 1600-talet. Se figur 1 

på sidan 18. Mellan 1620 och 1699 ökade befolkningen med 2066 personer vilket ger 

en procentuell ökning på 69% Om man lägger in att det bodde 944 personer i häradet 

1620 ser man att det är en betydande ökning. Under 1700-talet skedde en svag 

befolkningsökning med en liten ökning i Väse socken omkring 1750.  

En stor befolkningsökning krävde ökad nyodling och nya gårdar, vilket i sin tur 

krävde skiftning av jord och fördelning av utmarker. I Väse härad var det vanligt med 

jordförrättningar redan under 1600-talet. Alla förrättningar skedde inte med en 

lantmätare närvarande även om det ökade med tiden. I figur 4 på sidan 40 kan man 

se att antalet förrättningar verkade stiga i mitten av 1730-talet. 

En tredje aspekt av detta är att studera förändringen av köp och byten av 

hemmansdelar. Ett sätt att se kommersialisering är när köp utanför släkten ökade 

och köp inom skäkten minskade. Det syns tydligt i figur 5. Skärningspunkten ligger 

omkring 1735. Även när man ser på böndernas ändrade köpmönster att köpa 

hemmansdelar fler än en gång visar tabell 9 på sidan 29 att även om det förekommer 

några få andra-köp innan mitten av 1730-talet tog detta fart efter 1735. 

Vid en jämförelse ser man att mitten av 1730-talet återkommer i flera fall. Vad 

hände då som kunde påverka böndernas sätt att köpa och sälja jord? En tydlig 

händelse är införandet av den nya lagen. Lagen antogs 1734 men användes först 1736. 

I figur 2 på sidan 23 ser man att antalet uppbud också ökade vid den här tidpunkten. 

Att antalet transaktioner på jordmarknaden skulle öka så pass mycket utan inverkan 

av lagliga åtgärder låter osannolikt. En analys av uppbud före och efter lagändringen 

visar att det var vanligare att samla ihop flera transaktioner och bjuda upp den på 

tinget samtidigt före 1735. En bonde kunde ärva en andel och sedan köpa och byta till 

sig fler andelar innan han gick till tinget för att göra hel hemmansdelen laglig vid 

samma tillfälle. Efter lagändringen togs oftast en transaktion upp per uppbud. Det 

hände att samma köpare kunde ha tre – fyra uppbud på samma ting. Det ökade 

kravet på lagfarter gjorde också att det blev viktigare att begära uppbud. Så den 

tydliga ökningen av uppbud beror snare på att uppbud skulle hanteras på ett 

annorlunda sätt enligt den nya lagen. 

Slutsatsen blir då att det skedde något omkring 1735 som gav tydliga spår i 

handeln med jord, men att detta hade mer med införandet av 1734 års lag att göra. 

Det kan däremot inte uteslutas att några tecken på den agrara revolutionen saknades. 

Det ökade mönstret att köpa jord utanför släkten och att göra fler köp av 

hemmansdelar i samma hemman och i andra hemman utanför den egna byn är små 

tecken på att något håller på att hända. 
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KÄLLOR 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Riksarkivet [Digitala forskarsalen] 
sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen 

Kammararkivet 

Jordeböcker, Jordeböcker Örebro län, SE/RA/55201/55201.19/79 (1706)  

Jordeböcker, Jordeböcker Örebro län, SE/RA/55201/55201.19/122 (1749) 

 

Riksarkivet [Arkiv Digital] 

app.arkivdigital.se 

Väse häradsrätt (S) 

Domböcker Väse härad, Uppbud 1700–1749 AIa:3-17 

Väse härads kyrkböcker 

Husförhörslängder för Alster socken 1721-1754 (AI:1-5) 

Husförhörslängder för Östra Fågelvik socken 1728-1747 (AI:1-2) 

Husförhörslängder för Väse socken 1723-1750 (AI:1-5) 

 

Lantmäteriets [Historiska kartor] 

historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/advancedsearch.html 

Lantmäteristyrelsens arkiv 

Förteckning över kartor för socknarna Alster, Östra Fågelvik och Väse under 1700-

talet 
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ELEKTRONISKA KÄLLOR 

Encyclopædia Britannica 

Information om kända brittiska män som spelat roll för historien. 

www.britannica.com 

Förvaltningshistorisk ordbok 

Finsk ordlista över gamla termerer inom förvaltning 

fho.sls.fi/tema/27/allmanna-forvaltningstermer/ 

Nationalencyklopedin 

Den svenska Nationalencyklopedin 

www.ne.se/info/ 

Riddarhuset 

Databas över alla adliga släkter i Sverige. 

www.riddarhuset.se/organisation/attedatabas/atte-och-vapendatabas/ 

Rikets ekonomiska kartverk  

Häradskarta över Väse härad 1887 

kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/S_haradskartor.htm 

Svenska akademins historiska ordbok 

Översättning av gamla ord i uppbuden. 

spraakdata.gu.se/saolhist/ 

Sveriges Släktforskarförbund 

www.rotter.se 

Österlens släktforskarförenings hemsida 

Översättning av släktforskarord till engelska. 

www.osterlen.com/slaktforskning/ordlista2.htm#S 
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BILAGA 1. KARTA ÖVER VÄSE HÄRAD 

 
Häradskarta över Väse härad 1808 
Kartan utgår från tre sockenkartor, Alster, Östra Fågelvik och Väse socknar, som jag 
monterat ihop till en häradskarta. 
 
Riksarkivet, Hermelinska samlingen 
Finns tillgänglig online: varmlandsrotter.se/idahlgen/Hermelinweb/index.htm  
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BILAGA 2. EXEMPEL PÅ UPPBUD 

 

Anno 1739 vt 

2/8 uti halva hemmanet Döhle Alster socken därav Anders Andersson därstädes ärvt 

hälften, den andra har han sig tillhandlat d 10 sistlidne februari av sin broder Olof 

Andersson och dess hustru Maria Jonsdotter i Törse, Ölmehärads socken för 29 Cr 

courant enligt salubrevet under nästnämnda dato och Olof Hasselströms och Jan 

Andersson i Döhle bevittnande, uppbjöds nu för bem:te Anders Andersson 1 ggn 

 
Källa: Väse häradsrätt AIa:14 sid 18. 
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BILAGA 3. EXEMPEL PÅ UPPBUD DÄR EN FÖRMYNDARE SÄLJER JORD 

 
Anno 1742 ht 

 

1/5 i 1/7 av hela hemmanet Silkesta Väsehärads sn, som Johan Larsson därstädes för 
40 rDr courant och 88 s: smt köpt av Per Larsson i Tågås och Erik Andersson i 
Silkesta såsom förmyndare för Jöns Nilsson i Västanå omyndiga barn enligt 
salubrevet av d 2 innevarande månad, bevittnad av Sven Larsson och Per 
Abrahamsson i Silkesta, uppbjöds nu för ovannämnda Johan Larsson 1 ggn 
 
Källa: Väse häradsrätt AIa:16 sid 121. 
 


