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1. Inledning 

 

De bördiga och vidsträckta slätterna omslutas af bergsträckningar, icke mindre bördiga på sitt sätt. Om de 

förra gifva invånarne ymniga skördar, så skänka de senare stora skatter i dyrbara metaller. I nordvestra 

och norra delarne finnas snart sagdt outtömliga förråd af zink och jern, i de sydostliga af koppar. Det är 

således godt att vara östgöte, och man kan bära sig sämre åt än att med ett ’gudskelof’ derför uttala sin 

tacksamhet.1 

 

Detta citat speglar författaren Gustav Nordenströms upplevelse av sitt besök i Åtvidaberg 

under mitten av 1800-talet. Min uppsats kommer handla om samhället som växte fram runt 

Bersbo kopparbruk under 1860-talet. Vid tiden då detta är skrivet av Nordenström trodde 

ingen människa att gruvorna skulle sina på malm. Konjunktursvängningarna var dock 

drastiska vid kopparbruket och många förändringar skedde på kort tid. 

 

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med min uppsats är att undersöka demografiska mönster i Bersbo under 1860-

talet. Min intention är att undersöka och se om det finns någon korrelation mellan Bersbo som 

expanderande gruvsamhälle och demografiska aspekter såsom migration, nuptialitet och 

fertilitet. Som jag mer ingående kommer redogöra för senare i min uppsats har tidigare 

forskning visat att gruvsamhällen skiljer sig åt från andra industrialiserade samhällen när det 

kommer till vissa sociala och demografiska beteendemönster. Tidigare studier av 

gruvsamhällen har i huvudsak varit förlagda till större samhällen i England, Wales och 

Norrbotten och industrierna har ofta haft en högre aktivitet under längre tid än Bersbo vilket 

gör det intressant att se om samma tendenser går att finna i en liten gruvort utanför 

Åtvidaberg. 

 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån en framarbetad teori som jag kommer presentera under avsnittet som berör detsamma 

har jag valt att fokusera på följande frågeställningar: 

 

• Skiljer sig barnaföderskors ålder åt vid tidpunkten för födsel i jämförelse med övriga 

Sverige och vad skulle i så fall kunna vara tänkbara orsaker? 

                                                 
1 Gustav Nordenström, Ett besök vid Åtvidabergs kopparverk (Stockholm, 1866) s. 3 
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• Skiljer sig kvinnornas ålder vid giftermål åt i Bersbo gruvsamhälle jämfört med övriga 

Sverige och vad skulle i så fall kunna vara tänkbara orsaker? 

 

• Skiljer sig antalet inflyttade åt mellan könen eller är det en jämn fördelning mellan 

män och kvinnor? 

 

För att besvara mina frågeställningar kommer jag att ställa Bersbo i nationella, regionala och 

lokala jämförelser för att se om Bersbo skiljer sig från andra samtida befolkningsgrupper och 

samhällen. Även Värna församling som Bersbo tillhörde vid tiden kommer stå som exempel. 

Jag kommer även ta del av tidigare forskning för att undersöka mortalitet och få en bild av de 

arbetsförhållanden som rådde vid kopparbruket, detta eftersom dessa ämnen är kopplade till 

den teoretiska modell jag använt mig av. 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras, motiveras och förklaras den teoretiska modell som jag valt, samt 

hur den ska tillämpas på de valda områdena, Bersbo och Värna församling. 

 

Jag har valt att använda mig av en teoretisk modell som presenteras av ekonomiprofessorn 

Michael Haines i hans bok Fertility and Occupation: Population Patterns in 

Industrialization.2 Modellen utgår från de speciella demografiska skiftningarna och 

familjeförhållandena som upptäckts när forskare undersökt kolgruvsamhällen i England och 

Wales under mitten av och sena 1800-talet. Det som konstaterats vara speciellt med dessa 

samhällen är att till skillnad från andra samhällen som vid tiden industrialiserades har 

forskningen visat att fruktsamhetsnivåerna vid urbanisering och industrialisering av 

gruvarbetarbefolkningar i Västeuropa och Nordamerika fortsatt ligga på en betydligt högre 

nivå jämfört med andra befolkningsgrupper i det sena 1800- och tidiga 1900-talets samhälle. 

Det går alltså i polemik med modellen om den demografiska transitionen. Den demografiska 

transitionen är en förklaringsmodell som beskriver övergången från ett samhälles höga 

födelse- och dödstal till att gå till låga tal av desamma. Ett exempel på vad som ofta anses 

vara en demografisk transition som genomgåtts är den industriella revolutionen som ägde rum 

                                                 
2 Michael Haines, Fertility and Occupation: Population Patterns in Industrialization, (New York, 1979) 
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under senare delen av 1800-talet. Den ekonomiska tillväxten bidrog till ett större välstånd 

vilket i förlängningen ledde till ett lägre antal födslar, i detta fall är det högst sannolikt att den 

industriella revolutionen hade inverkan på den demografiska transitionens förlopp.3 

Nedan presenterar jag en sammanfattning av Haines modell som tar avstamp i 

gruvindustriella miljöer och som här presenteras i ett antal punkter som utgör ett mönster för 

hur demografiska förhållanden utvecklas i dessa miljöer: 

 

1. Hög nettoinflyttning till gruvsamhällen på grund av goda förutsättningar för 

gruvarbetare att få en hög inkomst. Inflyttningen som består av arbetskraft till 

gruvorna leder till en ojämn könsfördelning med en stark övervikt av män. 

2. Låg andel arbetande kvinnor inom gruvindustrin. 

3.  Stor övervikt av män leder till låg giftermålsålder, speciellt för kvinnor. 

4. Jämförelsevis hög mortalitet kopplat till gruvindustrin. 

5. Hög äktenskaplig fruktsamhet. 4 

 

Som en sista punkt vill jag lägga till ett sjätte antagande som jag kommer undersöka. Min 

hypotes är att den spinner vidare på punkt 3 och 5 och lyder: Lägre ålder vid barnafödande för 

kvinnor i gruvsamhälle än i andra samtida samhällen. Mitt syfte är att testa om denna 

teoretiska modell går att tillämpa på Bersbo under den period då kopparindustrin befann sig i 

högkonjunktur. I min undersökning kommer jag att börja med punkt sex och arbeta med de 

utvalda punkterna i fallande ordning, där jag börjar med att undersöka huruvida kvinnornas 

ålder var lägre vid barnafödsel för att sedan testa nästa punkt och se om Bersbo passar in i det 

teoretiska mönstret. 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningens kronologiska och geografiska placering är huvudsakligen kopplat till 

konjunkturväxlingar inom gruvindustrin. Under 1850- och 60-talen var Bersbo kopparbruk 

periodvis Sveriges mesta producent av koppar, ständigt tampandes med konkurrenten som 

utgjordes av Falu koppargruva. Värdet på metallen når sin kulmen 1869, detta är samma år 

som bruket har sin toppnotering i produktion och är även året min undersökning pågår fram 

                                                 
3 Nationalencyklopedin, demografiska transitionen. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demografiska-transitionen (hämtad 2019-04-12) 

4 Haines (1979) s. 56 & Warg (2002) s. 32 
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till. Mellan åren 1869 till 1873 mer än halverades utvinningen av kopparmalm från 22,000 ton 

till mindre än 10,000 ton och lågkonjunkturen var ett faktum. Fyraårsperioden som följde 

upprepades detta återigen. Faktumet att kopparindustrin var i en expansionsfas som ångade på 

fram till sin kulmen i ett så begränsat geografiskt område gör det intressant att undersöka om 

de demografiska beteendemönstren skiljde sig åt från sitt omland. 

 

1.5 Källmaterial 

Då syftet med min uppsats är att undersöka eventuella demografiska skillnader och 

beteendemönster i Bersbo gruvsamhälle i Värna församling har jag valt att studera kyrkböcker 

med längder över födda, vigda och döda. De arkivhandlingar som jag valt att ta del av som 

berör vigslar, födslar, dödsfall samt flyttar finns arkiverade på Vadstena Landsarkiv men även 

digitaliserade och fritt tillgängliga via riksarkivet och digitala forskarsalen, vilket är platsen 

där jag undersökt handlingarna. I vissa fall har jag använt data för hela Värna församling och i 

andra fall specifika data för Bersbo, skälen till detta är dels att primärkällorna ofta redovisas 

på församlingsnivå och det därför varit svårt eller rent av omöjligt att särskilja datan inom den 

tidsram jag haft. Det är även i vissa fall dels på grund av att det finns anledning att förmoda 

att gruvindustrin hade en påtaglig inverkan på hela församlingen och därför bör ses som en 

helhet. Nedan följer en kortare beskrivning av de olika typer av källmaterial jag använt mig av 

i min undersökning. 

 

• I födelseböckerna hittas uppgifter som rör barnet, bland annat anges det information 

om vem som är pappa och mamma, om det är ett äkta eller oäkta barn, var föräldrarna 

bodde när barnet föddes och även datum när barnet föddes och döptes. 

Anteckningarna är förda kronologiskt. 

 

• Vigsellängderna avser giftermål. Om mannen och kvinnan kom ifrån olika 

församlingar är det vanligt att de gifte sig i kvinnans församling. Information som ges 

är även bland annat var de respektive kommer ifrån och när de är födda. 

 

• I dödböckerna skriver prästen vilka som har dött i församlingen och oftast även orsak 

till dödsfall. Vid osäkerhet om vilken sjukdom som varit aktuell har ibland 

symptomen som ledde till dödsfallet nedtecknats istället. Dessa dödböcker har jag 
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endast studerat för att göra stickkontroller på tidigare forskning och inte använt som 

primärkälla. 

 

De handlingar som ligger till grund för studien om migration är även de hämtade från 

riksarkivet och kyrkböcker och grundar sig på in- och utflyttningslängder från Värna 

församling. I flyttningslängderna antecknar prästerna alla de som flyttar in och ut i 

församlingen och det görs en tydlig avgränsning mellan könen. 

Jag har även använt mig av Bidrag till Sveriges officiella statistik, Serie A, Befolknings-

statistik (BiSOS). Serien omfattar ”folkmängd, äktenskap, barnaföderskor, födda barn, av-

lidna samt utflyttningar från riket, inflyttade till riket och befolkningens årliga förändringar 

sedan Tabellverkets början 1749 och fram till 1910.”5 Slutligen har jag även använt mig av 

källor hämtade ur Åtvidabergs kopparverks arkiv för att ange statistik över produktionen vid 

kopparbruket. Då dessa handlingar ej varit tillgängliga digitalt och jag inte haft möjlighet att 

ta del av de på plats har jag fått hjälp att ta del av de av Roy Andersson, arkivarie vid 

Brukskultur Åtvidaberg. Detta har skett via mailkontakt. 

 

1.6 Källkritisk diskussion 

Flyttningslängderna som jag använt för att se hur människor rört sig är viktiga för att kunna 

pröva antagandet om migration i den modell jag valt att tillämpa: ”Hög nettoinflyttning till 

gruvsamhällen på grund av goda förutsättningar för gruvarbetare att få en hög inkomst. 

Inflyttningen som består av arbetskraft till gruvorna leder till en ojämn könsfördelning med 

en stark övervikt av män” med den sammanhörande frågeställningen: Skiljer sig antalet 

inflyttade åt mellan könen eller är det en jämn fördelning mellan män och kvinnor? Värt att 

notera är att om en person endast flyttade inom samma församling så blev det ofta ingen 

anteckning i dessa längder. Detta kan medföra att in- eller utflyttade gruvarbetare som endast 

förflyttat sig inom församlingen kan falla mellan stolarna i min undersökning. 

I de fall jag valt att ta del av studentuppsatser i form av tidigare forskning i min 

undersökning och alltså använt mig av sekundärkällor har jag haft ett extra kritiskt 

förhållningssätt. Då jag inser att bland annat omfång och tidsaspekter kan ha påverkan på 

slutresultatet och att kraven inte nödvändigtvis är lika högt ställda och kan motsvara det som 

kan förväntas av publikationer på högre nivå. Jag har valt att inte själv undersöka mortalitet 

                                                 
5 https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Digitaliserat---Statistik-efter-serie/Bidrag-till-

Sveriges-officiella-statistik-BiSOS-1851-1917/Befolkning-1851-1910-BiSOS-A/ (Hämtad 23/3 2019) 

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Digitaliserat---Statistik-efter-serie/Bidrag-till-Sveriges-officiella-statistik-BiSOS-1851-1917/Befolkning-1851-1910-BiSOS-A/
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Digitaliserat---Statistik-efter-serie/Bidrag-till-Sveriges-officiella-statistik-BiSOS-1851-1917/Befolkning-1851-1910-BiSOS-A/
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och arbetsförhållanden i grupper knutna till kopparbruket trots att de utgör en del av den 

teoretiska modellen av dessa anledningar, d.v.s. omfång och tidsbrist, och jag kommer därför 

istället ta del av två uppsatser på c-nivå skrivna vid Linköpings universitet. Jag har gjort 

stickkontroller i det publicerade materialet och jämfört det med primärkällorna i kyrkböckerna 

för att säkerställa att informationen stämmer och då jag inte funnit några felaktigheter har jag 

gjort bedömningen att dess resultat är tillförlitliga. 

När det gället källmaterialet ur Åtvidabergs kopparverk som jag mailledes tagit del av 

genom korrespondens med ansvarig arkivarie vid Brukskultur Åtvidaberg har jag bedömt att 

det inte finns anledning att betvivla uppgifterna. Jag har fått hänvisning till samtliga böcker 

och beskrivning av desamma och uppgifterna är numera även publicerade på Brukskulturs 

hemsida för allmän beskådan. 

 

1.7 Metod 

I det här kapitlet presenteras och motiveras valet av metod som jag använt mig av i min studie 

samt hur jag gått till väga när jag samlat in och bearbetat källmaterialet som ligger till grund 

för min undersökning. 

 

För att undersöka och uppskatta i vilken utsträckning olika fenomen och beteendemönster 

inom befolkningsgrupper är utbredda lämpar sig en kvantitativ metod väl.6 I min 

demografiska undersökning av Bersbo har jag då använt mig av en kvantitativ metod för att 

pröva den teoretiska modell som jag presenterat. Valet av kvantitativ metod är gjort med 

hänsyn till källmaterialets utformning och sett till vad som på mest lämpliga sätt skulle hjälpa 

mig att besvara mina frågeställningar. Jag har samlat in data i form av födslar, vigslar och in- 

och utflyttningar och sammanfattat dessa statistiskt i diagram och analyserat utfallet med 

utgångspunkt i Haines modell. 

Tidigare forskning anger ofta exempelvis antal födslar eller dödsfall sett till befolkningens 

storlek eller per tusen invånare. Ett problem med min undersökning när det kommer till detta 

är att det saknas officiell statistik över befolkningens åldersfördelning i Bersbo. Jag har 

istället valt att följa SCB:s ålderskategoriseringar så som de är angivna i Statistiska 

centralbyråns Underdåniga berättelser för åren 1861–1869, BiSOS A Befolkning 1851–1910. 

Jag har sedan räknat ut procentuellt hur stor andel av födslar och äktenskap som ingåtts av 

respektive ålderskategori för de olika grupperna. När det kommer till migration och in- och 

                                                 
6 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början, (Studentlitteratur AB, Lund) Upplaga 4, s. 30 
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utflyttningar har jag läst kyrkböcker och därefter sammanställt de resultat jag funnit, även 

dessa i diagram. 

 

1.8 Begreppsförklaring 

Min undersökning kommer ta avstamp i olika demografiska aspekter och händelser. För att 

det ska framgå tydligt för läsaren exakt vad det handlar om kommer jag nu redogöra för vissa 

återkommande nyckelbegrepp: 

 

• Nuptialitet är en demografisk benämning på en befolknings giftermåls- och 

skilsmässobeteende. Vid studier av nuptialitet sker ofta en indelning exempelvis i 

form av giftermålsålder, äktenskapets längd eller antal giftermål under en specifik 

period etcetera. I min undersökning kommer jag undersöka kvinnors ålder vid 

giftermål samt geografiska skillnader.7 

 

• Fruktsamhet/fertilitet är begrepp som återkommer i dels de teoretiska 

utgångspunkterna såväl som min undersökning och syftar till förmågan att alstra 

livsduglig avkomma. När jag skriver om hög eller låg äktenskaplig fruktsamhet syftar 

det således till frekvensen av barn som föds. Min undersökning kommer dock inte att 

gå in på hur hög fruktsamhet äktenskapen i Bersbo uppvisade men det är ändå ett 

centralt begrepp som bör nämnas.8 

 

• Migration är ett begrepp vars definition kan tyckas vara självklar, i grunden handlar 

det om hur människor flyttar mellan olika platser. Orsaker till migration är dock inte 

nödvändigtvis allmängiltiga och därav mitt förtydligande. Vanliga orsaker till 

migration är exempelvis krig, svält och fattigdom, men i min uppsats är det kopplat till 

inflyttningar till följd av många arbetstillfällen och god inkomst i kopparbruket.9 

 

                                                 
7Nationalencyklopedin, nuptialitet. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nuptialitet 

(hämtad 2019-04-08) 

8 Nationalencyklopedin, fruktsamhet. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fruktsamhet 

(hämtad 2019-04-11) 

9 Nationalencyklopedin, migration. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/migration 

(hämtad 2019-04-11) 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nuptialitet
http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fruktsamhet
http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/migration
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2. Tidigare forskning 

I boken Economic Development and Cultural Change presenterar Fil. Dr. Dov Friedlander en 

studie som fokuserar på demografiska förändringar i en avgränsad befolkningsgrupp som 

utgör ca. 10–15 procent av den walesiska och engelska populationen under andra hälften av 

1800-talet, nämligen de människor som lever och arbetar i kolgruvemiljö. I artikeln som 

Friedlander publicerat, Demographic Patterns and Socioeconomic Characteristics of the 

Coal-Mining Population in England and Wales in the Nineteenth Century, ställer han upp ett 

antal tabeller som visar att befolkningen som levde i gruvsamhällen följer ett demografiskt 

mönster som bryter mot andra samhällen och delar av landet i övrigt.10 

Friedlander gör i en inledande analys en jämförelse mellan gruvsamhällen, England och 

Wales i sin helhet samt landsbygdsområden isolerade under två tioårsperioder i slutet av 

1800-talet. Det som inledningsvis kan urskiljas är en växande population i gruvsamhällena 

som inte enbart beror på migration, vilket annars hade kunnat förklara saken med tanke på det 

ökade antalet arbetstillfällen en gruva kunde ge. Dessa samhällen uppvisar även en naturlig 

ökning i form av större antal födda barn samt färre barnlösa gifta kvinnor sett till landet i 

övrigt. Även dödsfall tas med i tabellen och också här utmärker sig gruvsamhällena. De 

specifika kategorier som presenteras är mortaliteten per tusen invånare i åldersgrupperna 0–14 

år samt 45–49 år. Även här sticker gruvorterna ut då de uppvisar en högre dödlighet än de 

andra undersökningsområdena, det är dock inget som hindrar dem från att uppvisa en 

överlägsen populationsökning. Den totala siffran mellan åren 1881–1891 är för 

gruvsamhällena +22.0 per tusen invånare medan exempelvis landsbygdsorter ligger på -5.9 

och övriga England och Wales +11.11 Författaren presenterar populationsökning både årsvis 

samt per decennium mer specifikt i vad han kallar olika ”kolgruvegrevskap” där det bedrevs 

tung industri, i kontrast till länderna i helhet. Bland annat visar resultaten att Glamorganshire, 

Monmouthshire och Durham alla tre uppvisar en tydlig dominans under större delen av 1800-

talet och även in på 1900-talet och samtidigt som det skedde en minskning i antal födslar i 

övriga områden periodvis så låg nivåerna stabilt eller ökade i samhällena med gruvindustri.12 

                                                 
10 Dov Friedlander, “Demographic Patterns and Socioeconomic Characteristics of the Coal-Mining Population in 

England and Wales in the Nineteenth Century”, Economic Development and Cultural Change (1973), Vol. 22, s. 

39 

11 Ibid., s. 41 

12 Ibid., s. 42 
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Ytterligare undersökningsområden är exempelvis nuptialitet. Likt mortalitet och fruktsamhet 

studeras även detta genom att beräkna antal per tusen invånare. I en jämförelse mellan 

kolgruvegrevskapen och England samt Wales i sin helhet visar statistiken att giftermål ingicks 

tidigare i gruvsamhällena än på andra platser.13 

Friedlander ställer sig frågande till resultaten som presenterats, exempelvis varför 

äktenskap ingicks vid en ung ålder och varför fertilitetsnivåerna stannande på en så hög nivå. 

Han presenterar en teori om en rad orsaker som tillsammans leder till dessa onormala 

förhållanden. Enligt Friedlanders hypotes är den första faktorn den stora efterfrågan på kol, 

detta leder till ökade behov av arbetskraft och en direkt konsekvens av det är höga löner i 

gruvorna. Eftersom de arbetare som bosatte sig i gruvorten ofta var unga män skedde fort en 

obalans i antal mellan könen vilket i sin tur medförde att de boende i gruvsamhällena gifte sig 

i en tidig ålder. Detta gällde framförallt kvinnorna då männen riskerade att aldrig bli gifta om 

de väntade med giftermål, detta på grund av bristen på kvinnor. Detta skulle kunna förklara de 

skillnader i ålder vid giftermål som presenterats i statistiken.14 När det kommer till fertilitet 

refererar Friedlander inledningsvis till Lord Shaftesbury’s Miners Act från 1842 och anger att 

innehållet i den akten är första orsaken till hög fertilitet, nämligen att kvinnor och barn 

förbjöds att arbeta under jord vilket betydde att de i de flesta fall var arbetslösa och inte 

bidrog till hushållets ekonomi. Männen som i sin tur arbetade i gruvorna hade ofta en hög lön 

då de påbörjade sin anställning, dock minskade den med åldern då den ofta var 

prestationsbaserad och det i kombination med ett relativt kort arbetsliv ledde till en totalt sett 

låg inkomst för familjen. Som en konsekvens av detta anger Friedlander att gruvfamiljer i ett 

tidigt skede ville säkra familjens inkomst genom att få en son som kunde ta över 

försörjningsansvaret efter mannen i huset.15 För att testa sin teori undersöker han bland annat 

omfattningen av kvinnliga arbetare i gruvsamhällen och mäns ålder och arbetslivslängd och 

de slutsatser Friedlander drar är att kvinnor i gruvsamhällen var arbetslösa i högre grad än på 

jämförda platser samt att männen som arbetade i gruvorna hade ett kortare arbetsliv.16 

Friedlanders hypoteser om orsakssamband leder in på en annan forskares teorier om 

händelseförlopp som kan förklara de skillnader som uppvisas i gruvsamhällena, Michael 

Haines. 

                                                 
13 Friedlander (1973) s. 42 

14 Ibid., s. 44 

15 Ibid., s. 45 

16 Ibid., s. 48f 
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Jag har tagit del av två olika forskningspublikationer skrivna av Haines. Det är dels en artikel 

med namnet Fertility, Nuptiality, and Occupation: A study of Coal mining Populations and 

Regions in England and Wales in the Mid-Nineteenth Century.17 Den andra är boken Fertility 

and Occupation: Population Patterns in Industrialization 18. Det är i denna bok Haines 

presenterar den teoretiska modell som följer samma mönster som undersökningen Friedlander 

tidigare gjort. Modellen utgör mina teoretiska utgångspunkter och presenteras mer ingående 

under kapitlet med samma namn. Som titlarna på Haines publikationer antyder har han, likt 

Friedlander, studerat kulgruvesamhällen i England och Wales under 1800-talet men hans bok 

omfattar även USA under slutet av 1800-talet.19 Haines bok baseras på hypotesen om att vissa 

ekonomiska strukturer leder till specifika demografiska beteendemönster och 

differentieringar. Boken tar utgångspunkt i föreställningen att gruvsamhällens demografiska 

beteendemönster går i polemik med andra slags samtida samhällen när det kommer till 

orsakssambandet hög inkomst och låg/hög fertilitet, för det som gör gruvsamhällena speciella 

är just kombinationen hög inkomst och hög fertilitet. Haines visar att gruvarbetarfamiljer 

under industrialiseringens framfart låg kvar på samma fruktsamhetsnivåer medan bland annat 

jordbrukare och allmänna löntagare i snitt minskade antalet barn i takt med att ekonomin blev 

bättre. I slutet av 1800-talet hade gruvarbetare högst inkomst av de jämförda arbetsområdena 

och högst antal barn i snitt per hushåll.20 Haines forskning visar även att det generellt sett var 

lägre giftermålsålder inom gruvarbetarfamiljer jämfört med till exempel textilarbetare, 

skomakare och jordbrukare m.fl.21 

Omfattningen av forskning som riktat in sig på gruvsamhällen i Sverige är inte lika stor 

som internationellt men en avhandling som behandlar ett liknande ämne är Familjen i 

gruvmiljö: Migration, giftermålsmönster och fertilitet i norrbottnisk gruvindustri 1890–1930 

av Stefan Warg. Warg skriver i sin doktorsavhandling om förhållandet mellan demografisk 

utveckling och industrialisering i två vid sekelskiftet 1900 etablerade gruvsamhällen som är 

aktiva än idag, Kiruna och Malmberget.22 Ett syfte med avhandlingen är att undersöka om 

                                                 
17 Michael Haines, Fertility, Nuptiality, and Occupation: A study of Coal mining Populations and Regions in 

England and Wales in the Mid-Nineteenth Century, The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 8, No. 2 

(1977) s. 245-280 

18 Haines (1979) 

19 Ibid., s. 205 

20 Ibid., s. 102 

21 Haines (1977) s. 256 
22 Warg (2002) s. 34f 
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Haines modell, d.v.s. samband mellan migration, giftermål och fruktsamhet, är tillämpbar på 

Kiruna och Malmberget. I likhet med Friedlanders och Haines tidigare forskningsområden 

växte även dessa två norrbottniska samhällen fram parallellt med gruvindustrins expansion 

och framfart i området och det första syftet som anges i Wargs avhandling är att, likt Haines 

modell, relatera betydelsen av industriell struktur till faktorer som i andra fall ofta kan 

förklaras av sociala och kulturella strukturer.23 Migrationen är det första temat Wargs 

forskning tar upp. Studien tar avstamp i den expansion av gruvindustrin som kom efter 

malmbanans tillkomst 1888.24 Inflyttningen till gruvsamhällena är omfattande i ett första 

skede då lönenivåerna för män ökar drastiskt. Detta leder till att det bildas en relativt 

homogen befolkning bestående av gruvarbetande män, att kvinnor flyttade till Malmberget 

var hälften så vanligt vid tiden. Industrialiseringen ledde dock till att både Kiruna och 

Malmberget växte till att vara i paritet med medelstora städer i regionen, dock med 

omfattande skillnader sett till sociala och ekonomiska strukturer.25 Wargs avhandling visar att 

större delen av de som flyttade till gruvorterna var outbildad arbetskraft, sammanlagt under 

hela undersökningsperioden uppemot 80%. Gruvsamhällenas ofta avskilda geografiska läge 

medförde att industrin, som var den primära inkomstkällan, hade stor påverkan på de 

demografiska växlingarna. Detta gällde framförallt i in- och utflyttande gruvarbetarfamiljer.26 

Warg delar in sin undersökning i två perioder där perioden 1890–1913 sett till expansion och 

befolkningstillväxt ses som högkonjunktur och perioden 1914–1939 med stagnerade tillväxt 

och minskad befolkningsökning.27 Forskningsresultat som presenteras som är intressanta för 

min uppsats är exempelvis att det skedde en omfattande befolkningsutveckling som stod i 

direkt relation till expansionen av gruvhanteringen i malmfälten. Befolkningsökningen bestod 

främst av inflyttade gruvarbetare, detta ledde till extrem trångboddhet i samhällena vilket i sin 

tur ledde till att enbart manlig arbetskraft var efterfrågad. Den kraftiga nettoinflyttningen 

avtog sedermera men befolkningstillväxten fortsatte i och med höjda nivåer av nativitet vid 

                                                 
23 Warg (2002) s. 35 

24 Malmbanan är en järnvägslinje som går mellan Luleå–Boden–Gällivare–Kiruna–Riksgränsen (Narvik). Syftet 

med dess tillkomst var att möjliggöra exploatering av de lappländska malmfälten. Källa: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/malmbanan (hämtad 2019-03-22) 

25 Warg (2002) s. 90 

26 Ibid. s. 83f 

27 Ibid. s. 84 
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tiden för industrialiseringsfasen. Mortalitetsnivåerna sjönk under rikssnittet under denna fas 

samtidigt som spädbarnsdödligheten ökade kraftigt.28 

Den forskning som specifikt berör Åtvidabergs kopparbruk är hämtad från 

studentuppsatser skrivna vid Linköpings universitet. Bruket och arbetarna: Arbets- och 

anställningsförhållanden vid Åtvidabergs kopparverk 1800–1890 är en C-uppsats i historia.29  

Uppsatsen är skriven av Mikael Larsson och syftet som anges är att undersöka anställnings- 

och arbetsförhållanden vid Åtvidabergs kopparverk under 1800-talet. Larssons 

frågeställningar utgår från frågorna: vad tjänade arbetarna, hur många timmar arbetade man, 

hur såg skiftesarbetet ut och hur stor del av familjen arbetade åt bruket? Larsson redogör för 

vilka som tjänade mest av de som arbetade i gruvorna och vad lönen bestod av, arbete i gruva 

betalades inte sällan ut i natura. Han listar även vilka tjänsteförmåner som kunde tillämpas, 

exempelvis husrum, fri läkarvård och medikamenter. Han beskriver även hur lönenivåerna 

kunde skilja sig åt mellan de olika gruvorna och gruvfälten. Larsson redovisar ingen statistik 

över omfattningen av arbetande kvinnor, dock anger han att Kvinnor som arbetade hade 

sämre arbetsförhållanden än männen. Huruvida de är i minoritet kommer jag att återkomma 

till i min undersökning. Den korta och koncisa slutsats som presenteras av Larsson är att 

arbetet vid bruket under 1800-talet var dåligt avlönat, mödosamt för arbetarna och att 

arbetsdagarna var långa. 

Den andra studentuppsatsen som berör forskning på ett område som är intressant för min 

uppsats är Mortalitet i Åtvidabergs bruksbygd 1850-1880 – En undersökning av dödligheten 

bland utvalda yrkesgrupper och deras familjer knutna till Åtvidabergs kopparverk, dess 

gruvor och till jordbruket i Hannäs socken som är även den en C-uppsats i historia.30 

Eftersom hög mortalitet anges som en aspekt som särskiljer gruvsamhällen från andra 

samhällen är Peter Dahlgrens uppsats relevant för att se om så var fallet även i Bersbo. 

Dahlgren inleder sin uppsats med att återge sina egna föreställningar om mortaliteten i 

gruvmiljön, han skriver att han som ung i Åtvidaberg ofta fått berättat för sig om hur farlig 

arbetsmiljön som rådde på gruvfälten var och att dödstalen var väldigt höga, detta ska ha varit 

vida känt i bygden. Med denna föreställning formulerar han sitt huvudsyfte: Undersöka 

                                                 
28 Warg (2002) s. 81 
29 Mikael Larsson, Bruket och arbetarna: Arbets- och anställningsförhållanden vid Åtvidabergs kopparverk 

1800–1890, opublicerad C-uppsats i Historia, (Linköpings Universitet, 2008) 

30 Peter Dahlgren, Mortalitet i Åtvidabergs bruksbygd 1850–1880 – En undersökning av dödligheten bland 

utvalda yrkesgrupper och deras familjer knutna till Åtvidabergs kopparverk, dess gruvor och till jordbruket i 

Hannäs socken, opublicerad C-uppsats i Historia, (Linköpings Universitet, 1995) 
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mortaliteten bland män, kvinnor och spädbarn knutna till Åtvidabergs kopparverk och 

gruvorna på Bersbofältet under perioden 1850–1880. Dahlgren gör en jämförelse med den 

agrara socknen Hannäs utanför Åtvidaberg för att få en komparativ relevans och ställer bland 

annat frågorna: Vad bestod mortaliteten av för orsaker inom gruvdriften kontra jordbruket? 

Vilka dödsorsaker dominerar? Dessa två frågor är högst relevanta sett till den demografiska 

modell som Michael Haines presenterat och som jag redogör för under teoretiska 

utgångspunkter, och resultaten av Dahlgrens forskning kommer jag återge i diagram- och 

tabellform under ett eget kapitel i min undersökning. 

  



 

16 

 

3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tiden innan och även efter den period som min 

uppsats behandlar. Geografiskt kommer bakgrunden fokusera på gruvbrytningen i Åtvidaberg 

och bildandet av Åtvidabergs kopparverk samt samhället Bersbo och Bersbo kopparbruk. 

Bakgrunden behandlar gruvindustrin från början till slut. 

 

3.1 Åtvidabergs kopparverk 

 

”Denna trakt börjar antaga den herrliga natur som norra delen av Östergötland län till en av de 

täckaste och mest idylliska i hela vårt på naturskönheter så rika fosterland.”31 

 

Med dessa ord beskriver författaren Gustav Nordenström sin syn på trakterna kring 

Åtvidaberg i boken Ett besök vid Åtvidabergs kopparverk år 1866. Som jag tidigare nämnt var 

det under denna tid den svenska gruvindustrin blomstrade som mest och framgångarna var 

enorma inte minst i trakterna kring Åtvidaberg. Dessa gruvfält som sedan 1783 hade drivits i 

Åtvidabergs kopparbruks regi var kända sedan urminnes tid tillbaka för sitt bergslag och sina 

berömda koppargruvor.  

 

”Deras storlek torde vara omöjlig att ens aproximatift beräkna till och med för den utmärktaste 

geolog, men så mycket vet man, att de synas outtömliga”32 

 

Genom gamla minnesmärken såsom flera århundraden gamla gruvor, hyttplatser, urminnes 

hävder, gruvlavar och nedtecknade sägner har det hävdats att det finns belägg för att en 

verksamhet i gruvorna går så långt tillbaka i tiden som 1200-tal om inte ännu tidigare, detta är 

dock omtvistat men klart är att gruvindustri har bedrivits under lång tid. Precis som för många 

andra platser runt om i Sverige och Europa härjade under 1300-talet digerdöden i 

Östergötland, denna katastrof med otaliga dödsoffer medförde att gruvorna lämnades öde. För 

en tid föll gruvdriften i glömska då bygden avfolkades och gruvindustrin skulle inte 

återupptagas igen förens en bit in på 1400-talet.33 Det är i ett privilegiebrev utfärdat av kung 

Erik av Pommern på tredjedagpåsk 1413, samtidigt som Åtvidaberg får stadsprivilegier, som 

                                                 
31 Nordenström (1866) s. 4 

32 Ibid. s. 5 

33 Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift (2017), s. 36 
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gruvdriften åter tas i bruk och det helt säkert kan beläggas att gruvbrytning skett aktivt i 

trakten.34 Brytningen var dock inte särskilt omfattande men kan ses som ett till synes första 

intresse för kopparhantering från kronans håll.35 Ett skäl till att omfattningen inte var så stor 

var att tekniska problem uppstod då gruvorna fylldes med vatten och svårigheter med 

vattenuppfordringen minskade gruvindustrin.36 Under 1500-talet blir gruvnäringen återigen en 

kunglig angelägenhet då kung Gustav Vasa även han befäste privilegierna 1526, samtidigt 

som kronan börjar uppta en del av vinsten av kopparn som brutits och förädlats i bruket.37 

Anledningen till det ökade intresset från kungamakten var bland annat den allt mer utbredda 

handeln samt myntning. Dessa två faktorer ledde till en betydande värdeökning av kopparen 

och en ambition att göra brytningen mer storskalig. 

Under 1500- och 1600-talet skedde ingen större förändring inom bergshanteringen, en ofta 

förekommande anekdot är dock den om Biskop Brask. Under en period på 1500-talet drevs 

gruvorna i fälten kring Åtvidaberg av Linköpings biskop Hans Brask, som utöver 

biskopsämbetet även var industriman.38 Enligt sägnen sägs det att Brask vid ett tillfälle 1527, 

då han var på flykt ur landet efter att ha blivit avsatt i och med reformationen, passerade 

Åtvidaberg. Han var upprörd och stannade till vid en av gruvorna som numera gynnade 

kungamakten ekonomiskt, han tog av sig sin guldring, slängde den i gruvschaktet och uttalade 

förbannelsen ”förr må icke dessa grufvor gifva malm, än denna min ring ånyo ser dagens 

ljus”, och biskopen skulle få rätt. Gruvorna hade vid denna punkt delvis fyllts igen och driften 

återupptogs inte igen innan 1700-talet, detta efter att biskop Brasks guldring återfunnits i ett 

av schakten. 

Det var först under 1700-talet som gruvdriften i ett första skede skulle ta ordentlig fart och 

den storskaliga exploateringen av gruvfälten skulle påbörjas. Från 1740-talet skedde 

nysatsningar både inom tekniska lösningar och kopparframställning och 1756 påbörjades 

nybyggen av verkstäder, hytta, rosthus med mera och grunden till storindustrin som skulle 

utgöra Åtvidabergs kopparverk var på plats. För att expandera behövdes kapital och 1761 

                                                 
34 Sven Hellström m.fl., Åtvidabergs historia (Åtvidaberg, 1983) s. 13 
35 Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland, (Norrköping, 1877), 

Senare delen (M-Ö), s. 403 

36 Bertil Göransson, Gruvpromenaden Malmviken - Mormorsgruvan: med beskrivning av stånggång och 

uppfordringsverk (Åtvidaberg, 1984) s. 19, 24 

37 Herman A. Ring. Sveriges industri: Dess stormän och befrämjare del 3. 1894–1907, s. 425 

38 Biskopens ring: saga och sanning om en svensk storindustri. Utgiven av AB Åtvidabergs Industrier. 

(Stockholm, 1946) s. 10 
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bildas bolaget Åtvidabergs Kopparverks intressenter vars syfte var att öka produktionen.39 En 

av de som bildar bolaget och blir storägare är Johan Adelswärd, han blev snart ensam ägare. 

Under hans styre ombildas bolaget till ett fideikommiss år 1777 vilket innebar att bolaget och 

egendomarna med alla dess tillgångar blev ärftliga och stannade inom familjen Adelswärd. 

Baroniet Adelswärd erhöll även kunglig stadfästelse 1783 och blev då också Sveriges hittills 

enda baroni.40 För att utvidga verksamheten ser han till att köpa upp mark för att tillgodose 

bolaget med nödvändigheter såsom skog, vatten och kalk. Skog var en tillsynes outtömlig 

nödvändighet vid tillmakningsbrytning, då ved var en produkt som gick åt i extremt stora 

mängder och bönder som tidigare levt av skogsbruk fick nu istället avverka skog för att 

tillgodose kopparverkets enorma behov av ved. Brytningen med tillmakningsmetoden gick ut 

på att arbetarna gjorde stora bål med stockar intill bergväggen, och när berget sedan hade 

hettats upp ordentligt slogs kallt vatten på. Vid en sådan kraftig avkylning gjordes berget mer 

poröst och det bildades sprickor i berget som gruvarbetarna sedan arbetade sig igenom för att 

slutligen skapa en gruva.41 

Satsningarna som gjorts vid gruvfälten har varit enorma och till en början har 

gruvbrytningen varit lyckosam, detta ska dock förändras och det ska visa sig att lönsamheten 

inte följde investeringarna i omfattning speciellt länge. Under tidigt 1800-tal lämnades en 

ansökan om skattelättnader in och kopparverket blev beviljad ett frihetsår per tio år, d.v.s. de 

åtnjöt ett års befrielse från skatt, men trots detta skedde ingen positiv förändring.42 Definitiva 

orsaker till dessa svåra tider för kopparbruket är svåra att ange, dock står det klart att bristande 

tekniska kunskaper varit en orsak samt att Åtvidaberg och resten av världen befann sig i 

efterkrigstid efter Napoleonkrigen vilket sannolikt ledde till minskat värde och efterfrågan på 

koppar.43 Det skulle dröja till 1840-talet innan det grunden för det riktigt stora genombrottet 

skulle påbörjas. Åtvidabergs kopparbruk hade som tidigare nämnt fått sin enskilda ägare i 

form av Johan Adelswärd under 1760-talet. Det var nu under Jan Carl Adelswärd samt Seth 

Adelswärds ledning som trendbrottet skedde. Som exempel kan anges att de tidigare 

tillmakningsmetoderna nu kombinerades med användning av krut för att spränga upp gruvor, 

ångmaskinen gjorde sitt intåg och genom ångdrift fanns det nu möjlighet att installera pumpar 

                                                 
39 Gösta Adelswärd, En historia om Forskraft (Åtvidaberg, 1963) s. 9 

40 Hellström m.fl. (1983) s. 23f 

41 Sixten Rönnow, Den svenska järnhanteringens historia (Stockholm, 1926) s. 10 

42 Nationalencyklopedin, frihetsår. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frihetsår (hämtad 2019-04-

03) 

43 Hellström m.fl. (1983) s. 29 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frihetsår


 

19 

 

som möjliggjorde djupare schakt och bidrog till smidigare transport av arbetare och malm upp 

och ned ur gruvan. Ytterligare investeringar och moderniseringar gjordes för att kunna öka 

produktionen, tillgängliggöra kopparen och transportera produkten. Under glansperioden som 

varande främst under 1850- och 60-talen blev Åtvidabergs kopparverk Sveriges störst 

producerande kopparbruk då bruket passerade den ständiga konkurrenten Falu koppargruva i 

omsättning. Åtvidaberg hade i alla tider framstått som Sveriges kopparcentrum vid sidan av 

Stora Kopparberget i Dalarna.44 Som om det inte vore nog fick den i Åtvidaberg producerade 

kopparen under världsutställningen i Paris på 1880-talet första pris medan Falu koppargruva 

fick nöja sig med andra pris.45 Men vid denna tid hade kopparproduktionen stagnerat och den 

bistra verkligheten för Åtvidabergs kopparverk och optimisterna med föreställningar om en 

aldrig sinande koppargruva skulle visa sig vara nära förstående. Inte mindre än ett drygt 

decennium efter att i Paris ha mottagit pris för världens bästa koppar görs ett sista försök att 

finna en ny malmåder i det vid tiden nyligen upptagna Adelswärds schakt, försöket 

misslyckas år 1901 och gruvlavarna46 som tornar upp sig ovan jord blir till monument över de 

nu uttömda gruvorna.47 Flera orsaker till kopparverkets snabba fall kan anges, bland annat 

skedde det flera allvarliga rasolyckor i kopparverkets gruvor. Ett större skäl är givetvis att 

tillgången på malm kraftigt minskade, och den malm man lyckades utvinna ur gruvorna höll 

sämre kvalitet än den som tidigare varit av världsklass. Allt detta sammantaget skedde 

samtidigt som konkurrensen från utlandet ökade. 

 

3.2 Bersbo 

Samhället Bersbo ligger en mil norr om Åtvidaberg. Enligt lokal sägen sägs det att en piga av 

slumpen sparkat till en mosstuva och sett något glimma till i berget i Bersbo, denna plats ska 

ha markerat platsen för det som skulle bli Storgruvan i Bersbo där kopparverket långt senare 

skulle göra stora kopparfyndigheter som senare skulle erkänna kopparen på ett internationellt 

plan.48 Den tidiga brytningen och det kungliga intresset hade till stor del varit förlagd till 

                                                 
44 Hellström m.fl. (1983) s. 13 
45 Gösta Adelswärd, Varaktigare än kopparn: Åtvidaberg 1413–1963. s. 10 

46 Gruvlave: Hög byggnad över ett gruvschakt, innehållande hissmaskineri, påstigningsplan för hissar samt 

tömningsfickor för uppfordrad malm. 

Nationalencyklopedin, gruvlave. http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gruvlave (hämtad 

2019-05-22) 
47 Karlsson (2003:2) s. 26 

48 Svante Kolsgård. Från koppar till trä: Kris och omstrukturering 1870–1900, (Åtvidaberg, 2002) s. 2 

http://www.brukskultur.se/uploadedFiles/40_koppartilltre.pdf (Hämtad 2019-03-14) 

http://www.brukskultur.se/uploadedFiles/40_koppartilltre.pdf
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Närstad gruvfält och den än idag berömda Mormorsgruvan ligger ungefär 14 kilometer 

sydväst om Bersbo. Men från 1840-talet och två decennier framåt kom brytningen att alltmer 

fokusera på gruvfältet i Bersbo, detta eftersom det där hade konstaterats och upptäckts att 

malmfyndigheterna i bergen låg lätt och var sammanhängande i högre grad än i exempelvis 

Närstadfältet. Enbart gruvorna i Bersbo stod för drygt 20 procent av landets totala 

kopparfyndigheter under 1860-talet.49 Arbetet i gruvorna underlättades även av att gruvorna 

förbands med varandra i berget. Arbetsförhållandena i gruvan lämnade dock mer att önska; 

bruks- och gruvarbetarna var lågavlönade och överbelastade samtidigt som arbetsdagarna 

varade mellan 12–15,5 timmar. I storgruvan i Bersbo arbetade gruvarbetarna i regel 12 

timmars skift eftersom produktionen skulle hållas igång dygnet runt.50 I samband med de 

gynnsamma förhållandena i Bersbo gruvfält förbättrades befintliga vägar i trakten och där 

anlades 1856-57 en av Sveriges första lokomotivdrivna järnvägar för att kunna transportera 

malmen från Bersbo till Åtvidaberg.51 Den ökade verksamheten i Bersbo gruvfält i och med 

gruvindustrins expansion medförde att Bersbo formades till en traditionell bruksort där ett 

samhälle växte fram runt gruvorna.52 Där byggdes arbetarbostäder, lanthandel, skola, 

kontorshus, postkontor, läkarbostad, apotek, telegrafhus, fattighus och inte minst en 

stallbyggnad som sägs ha kunnat jämföras med kungliga stallet i Stockholm.53 

Eftersom Bersbo kopparbruk var en del av Åtvidaberg kopparverk delar de samma öde. Under 

1900-talets sista år döms storgruvan ut som uttjänt och gruvindustrin upphör i området några 

år senare. 

 

”Över det slaggsvarta gruvtorget, arbetarbarackerna, vars rödfärg mörknat till brunt, det fallfärdiga 

uppfordringsverket, gruvhålen med murknade, livsfarliga skyddsstaket […] vilade en beklämmande stämning 

av övergivenhet. Pensionerade gruvarbetare sutto på sina förstu-trappor, det var kväll i deras röster och 

ögon.”54 

  

                                                 
49 Joseph Guinchard, Sveriges land och folk: Historisk statistisk handbok. 2: upplagan (Stockholm, 1915) s. 225, 

288, 287 via http://runeberg.org/sverig15/2/0307.html (Hämtad 15/4 2019) samt Roy Andersson, arkivarie vid 

Brukskultur Åtvidaberg med handlingar ur Åtvidabergs Kopparverks arkiv (2019-04-05) 

50 Larsson (2008) s. 33 

51 Nordisk familjebok: Artonde bandet (Stockholm, 1894) s. 479. http://runeberg.org/nfar/0242.html (Hämtad 

2019-02-22) 

52 Nordenström (1866) s. 11 

53 Karlsson (2003:2) s. 26 

54 Svenska Turistföreningens årsskrift (1938) s. 88 

http://runeberg.org/sverig15/2/0307.html
http://runeberg.org/nfar/0242.html
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4. Undersökning 

Jag kommer i den här delen undersöka om det fanns några demografiska skillnader mellan 

boende i Bersbo gruvsamhälle och Värna församling kontra andra utvalda 

befolkningsgrupper, samhällen och församlingar. Undersökningen är strukturerad efter Haines 

teoretiska modell och jag kommer följa samma struktur. För att på bästa sätt tydliggöra varje 

enskilt område är undersökningen indelad i separata delar som var för sig representerar de 

presenterade frågeställningarna samt kortare presentationer av tidigare forskning inom 

respektive ämne. Jag kommer således börja med att undersöka barnaföderskors åldrar vid 

födsel, detta eftersom tidigare forskning visat att gruvsamhällen visat en hög äktenskaplig 

fruktsamhet samt låg giftermålsålder. Efter det kommer jag i korthet återge tidigare 

forskningsresultat som rör mortalitet i Bersbo och se vad som orsakade dödsfallen. Jag 

kommer sedan presentera diagram som ställer kvinnors giftermålsåldrar i Bersbo i 

komparation till andra samhällen för att där se om gruvsamhället skiljer sig åt från de övriga. 

Avslutningsvis kommer jag undersöka kyrkböcker och inflyttningslängder i Värna församling 

och göra en jämförelse mellan könen och se om det var en ojämn könsfördelning i antalet 

inflyttningar under den undersökta perioden. Utifrån resultatet av mina undersökningar 

kommer jag att succesivt arbeta mig igenom de teoretiska utgångspunkterna för att i nästa 

kapitel, det avslutande, föra en diskussion som relaterar mitt forskningsresultat till tidigare 

forskning på området.  
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4.1 Barnaföderskors åldrar 

Frågeställning: Skiljer sig barnaföderskors ålder åt vid tidpunkten för födsel i Bersbo i 

jämförelse med övriga Sverige och vad skulle i så fall kunna vara tänkbara orsaker? 

 

Diagram 1A: Barnaföderskors åldrar 1861–1869: Nationell jämförelse 

 55 

Källa: Riksarkivet.se, Digitala forskarsalen (specialsök SCB födda, vigda, döda) Utdrag ur födelseböcker 1861–

1869, Värna församling samt BiSOS, Serie A, Vol. 3–11 kapitel Tab. N:o 7 rörande barnaföderskornas antal, 

ålder, civilstånd och förlossningsbiträde år 1861–1869. 

 

Tidigare forskning har alltså visat att det finns tendenser till att kvinnor som lever i 

gruvsamhällen och/eller gruvfamiljer ingår äktenskap i relativt tidig ålder jämfört med 

kvinnor som lever på andra platser och tillhör andra arbetsklasser.56 En annan sak som samma 

forskning har visat är att den äktenskapliga fruktsamhet är hög i dessa gruvsamhällen, som 

                                                 
55 Genom att jämföra födelsestatistik från BiSOS, Serie A, Vol. 3–11 rörande befolkningsstatistik med 

födelselängder ur kyrkböcker förda över Värna församling hämtade ur SCB:s digitaliserade arkiv födda, vigda, 

döda har jag sammanställt samtliga födslar mellan åren 1861–69. Ålderskategoriseringen beträffande stad och 

landsbygd är gjord av statistiska centralbyrån och av praktiska skäl valde jag samma kategorisering när jag 

undersökte och sammanställde födslarna i kyrkböckerna. Platser som betecknas som städer där statistik finns 

utbruten är följande: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Karlskrona, Gävle, Uppsala, Jönköping och 

Lund. Om detta avser avgränsningen mellan stad och landsbygd framgår inte. Liknande tillvägagångsätt har 

gjorts i följande undersökningar och diagram. Tabell med statistiskt underlag återfinns som bilaga 1 i slutet av 

uppsatsen. 

 

56 Haines (1977) s. 256 
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exempel kan nämnas att befolkningsstatistik från Pennsylvania har visat att det i vissa fall 

föddes ett barn mer i snitt i dessa samhällen jämfört med övriga landet.57 En naturlig 

konsekvens av de tidiga giftermålen och den höga fruktsamheten skulle kunna vara att 

kvinnor som lever i ett gruvsamhälle blir gravida och föder barn i tidigare ålder än kvinnor 

som lever på andra orter. Genom att ha samlat data från Statistiska centralbyråns 

befolkningsstatistik har jag sammanställt diagrammet ovan som visar på svenska 

barnaföderskors snittålder uppdelat i ett antal olika ålderskategorier. Detta första diagram 

sätter Bersbo i en nationell jämförelse med svenska städer och landsbygd. 

Som diagrammet visar finns en tendens till att barnaföderskorna befann sig i en yngre ålder 

i Bersbo procentuellt sett jämfört med övriga Sverige vid tiden för födsel. Framförallt i åldrar 

upp till 25 år ligger Bersbo högre än både städer och landsbygd med viss marginal för att 

sedan ha en lägre procentandel i ålderskategorierna 26–30, som var den procentuellt största 

kategorin i städerna. Saker som är värda att notera är dock bland annat att ålderskategori 31–

35 år är den procentuellt största kategorin för alla områden samt att det var lågt antal under 20 

år genomgående. Det är svårt att urskilja några tydliga mönster och tendenser i diagrammet, 

dock står det klart att det mellan åren 1861-1869 var vanligare att föda barn i tidig ålder i 

Bersbo jämfört med övriga representerade geografiska områden. En tolkning är att om jag då 

följer min teori baserad på Haines modell skulle alltså låg giftermålsålder och hög 

äktenskaplig fruktsamhet kunna vara två komponenter som påverkar resultatet ovan och 

således utgör några av de demografiska skillnaderna som påstås finnas i gruvsamhällen. 

Den nationella jämförelsen ger en fingervisning och tyder på att Haines demografiska 

modell så långt även stämmer för Bersbo. För att ytterligare studera om så är fallet har jag valt 

att göra en regional jämförelse med en annan församling i Östergötland. För att inte riskera att 

Bersbos gruvindustri ska kunna ha haft någon inverkan på resultatet, exempelvis att någon 

gruvarbetare rimligtvis inte kan ha bott i den jämförda församlingen under tiden och således 

påverkar den insamlade datan, men ändå använda mig av en närliggande församling av 

ungefär samma storlek så har jag valt Malexander församling som ligger drygt sju mil ifrån 

Bersbo och Värna församling. Någon löpande statistik över folkmängd finns inte tillgänglig 

för Bersbo då folkräkning endast skedde på församlingsnivå, men enligt SCB:s folkräkningar 

över svenska församlingar bodde det år 1860 totalt 1 211 personer i Värna församling som 

                                                 
57 Michael Haines, Fertility and occupation: Population patterns in industrialization, (New York, 1979) academic 

press s. 18 



 

24 

 

Bersbo tillhör. I Malexander är den motsvarande siffran 1 611.58 Påpekas bör att jämförelsen 

alltså är gjord mellan Malexander församling och Bersbo gruvsamhälle, som är en del av 

Värna församling. 

 

Diagram 1B: Barnaföderskors åldrar 1861–1869: Regional jämförelse 

59 

Källa: Riksarkivet.se, Digitala forskarsalen (specialsök SCB födda, vigda, döda), Utdrag ur födelseböcker 1861–

1869, Malexander församling 

 

Resultatet visar något mer följsamma siffror än den nationella jämförelsen, dock står det klart 

att kvinnor i genomsnitt inte hade en lägre ålder vid födsel generellt sett i Bersbo jämfört med 

Malexander församling utan snarare tvärtom, bortsett från kategori 21–25 år. Istället syns att 

Bersbo har en högre andel än Malexander i de sista kategorierna som täcker kvinnor i åldrar 

36 år och uppåt till skillnad från den nationella jämförelsen med städer och landsbygd. Jag 

konstaterar att det inte går att dra några tydliga slutsatser av hypotesen att en låg 

giftermålsålder samt hög fruktsamhet skulle leda till lägre ålder för barnaföderskor. Då min 

teori delvis vilar på antagandet att fruktsamhetsnivåerna var höga i gruvbygden på grund av 

att mortaliteten var hög, och att gruvfamiljer i ett tidigt skede ville få barn för att säkra 

familjens inkomst kommer uppsatsen nu att övergå till att återge tidigare forskningsresultat 

beträffade mortalitet i Bersbo gruvbygd.60  

                                                 
58 BiSOS, Serie A, Vol. 22:2, Tabell 7 s. 145 

https://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20A%20Befolkning%201851-1910/Befolkning-A-1880-

andra.pdf, s. 14 

59 Tabell med statistiskt underlag återfinns som bilaga 1 i slutet av uppsatsen. 

60 Haines (1979) s. 122 
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https://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20A%20Befolkning%201851-1910/Befolkning-A-1880-andra.pdf
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4.2 Mortalitet 

All information i detta kapitel är hämtat ur Peter Dahlgrens C-uppsats Mortalitet i Åtvidabergs 

bruksbygd 1850–1880: En undersökning av dödligheten bland utvalda yrkesgrupper och deras 

familjer knutna till Åtvidabergs kopparverk, dess gruvor och till jordbruket i Hannäs socken. Syftet 

med kapitlet är att återge resultat angående mortaliteten vid Åtvidabergs kopparverk och 

specifikt kopplat till Bersbo. Tabellen avser dödsorsaker och omfattning i procentandelar. 

 

Tabell 2A: Dödsorsaker i Bersbo 1850–1880 

Källa: Peter Dahlgren, Mortalitet i Åtvidabergs bruksbygd 1850–1880: En undersökning av dödligheten bland 

utvalda yrkesgrupper och deras familjer knutna till Åtvidabergs kopparverk, dess gruvor och till jordbruket i 

Hannäs socken, s. 34f. 

Som synes i tabellen var den näst största dödsorsaken efter bröstrelaterade sjukdomar i Bersbo 

arbetsrelaterade. Orsaker till dödsfallen skiljer sig åt, bland annat kan nämnas att dödsfall 

skedde vid ras i gruvan, sprängning, fall och andra vådligheter i gruvorna.61 

 

Diagram 2A: Antalet avlidna män knutna till gruvdriften i Bersbofältet åren 1860–1870 

 

Källa: Peter Dahlgren, Mortalitet i Åtvidabergs bruksbygd 1850–1880: En undersökning av dödligheten bland 

utvalda yrkesgrupper och deras familjer knutna till Åtvidabergs kopparverk, dess gruvor och till jordbruket i 

Hannäs socken, diagram 11, s. 62 

                                                 
61 Dahlgren s. 35 
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4.3 Nuptialitet 

Frågeställning: Skiljer sig kvinnornas ålder vid giftermål åt i Bersbo gruvsamhälle jämfört 

med övriga Sverige och vad skulle i så fall kunna vara tänkbara orsaker? 

 

Diagram 3A: Kvinnors ålder vid giftermål 1861–1869: Nationell jämförelse 

62 

Källa: Riksarkivet.se, Digitala forskarsalen (specialsök SCB födda, vigda, döda), Utdrag ur vigselböcker 1861–

1869, Värna församling samt BiSOS, Serie A, Vol. 3–11 kapitel Tab. N:o 4 rörande qvinnornas ålder vid inträde 

i deras första gifte år 1861–1869. 

 

Enligt den teoretiska modell jag utgår ifrån påstås det finnas ett samband mellan de under 

1800-talet rådande omständigheterna i gruvsamhällen och åldern då makar ingår äktenskap. 

Speciellt tydligt är det för den kvinnliga befolkningen där tidigare forskning belagt att 

giftermålsåldern är generellt sett låg i jämförelse med andra samtida samhällen. För att 

undersöka hur förhållandet såg ut i Bersbo har jag samlat åldrar för kvinnor indelade dels i 

ålderskategorier likt de i undersökningen om barnaföderskor och även geografiskt avgränsade 

kategorier. I en första undersökning ville jag se hur Bersbo skulle te sig i en nationell 

jämförelse och resultatet presenteras i diagrammet ovan. 

Diagrammet visar att kvinnor i åldrarna upp till 20 år samt 21–25 år generellt sett gifte sig 

tidigare i Bersbo än övriga landet med kraftig procentuell marginal. De kanske mest 

anmärkningsvärda värdena är att sett i jämförelse med stadsbefolkningen är det mer än fem 

gånger vanligare att som kvinna gifta sig vid en ålder upp till 20 år och drygt dubbelt så 

vanligt i kategorin 21–25 år samt att mer än hälften av alla kvinnor i Bersbo gifte sig mellan 

sitt 21a och 25e levnadsår. Även landsbygdsbefolkningen ligger i lä i jämförelse med Bersbo, 

dock inte med lika stor marginal. När kvinnorna passerat 25 år däremot sker en markant 

förändring och framförallt städernas kvinnliga befolkning men även landsbygdens har en klar 

                                                 
62 Tabell med statistiskt underlag återfinns som bilaga 2 i slutet av uppsatsen. 
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övervikt procentuellt sett, ett faktum som består resten av kvinnornas fertila ålder. Till 

skillnad från diagram 1A och 1B är siffrorna i detta fall så klara att jag har goda skäl att anta 

att det existerar ett demografiskt mönster som skiljer Bersbo från stads- och 

landsbygdsbefolkningen. För att ställa Bersbo i en regional jämförelse har jag återigen använt 

Malexander församling som jämförande exempel. Resultatet av denna undersökning är 

följande: 

 

Diagram 3B: Kvinnors ålder vid giftermål 1861–1869: Regional jämförelse 

63 

Källa: Riksarkivet.se, Digitala forskarsalen (specialsök SCB födda, vigda, döda), Utdrag ur vigselböcker 1861–

1869, Malexander- och Värna församling. 

 

Även här syns en statistisk skillnad som skulle kunna korrelera med faktumet att Bersbo är ett 

gruvsamhälle. I båda diagrammen kan vi alltså se att ålderskategorierna upp till 20 och 21–25 

är överrepresenterade i Bersbo jämfört med städer, landsbygd och Malexander församling. 

Jämfört med städer och landsbygd ligger även Malexanders värden i de tidiga 

ålderskategorierna högt, dock följer de samma kurva i hög grad när de ställs mot Bersbo. 

Resultaten är fortsatt övertygande när det gäller nuptialitet, vad är då tänkbara orsaker till att 

kvinnorna till synes har en tendens att gifta sig i yngre år i gruvsamhällen? Nedan ska jag 

söka svar på om det är som Haines och Friedlander menar, att det kan ha berott på att den 

största delen av de inflyttade var män och således var det en ojämn könsfördelning i Bersbo. 

Det tillsammans med en låg sysselsättningsgrad för kvinnor som bl.a. Larsson nämner skulle i 

sin tur kunna leda till en yngre ålder vid giftermål för kvinnorna.64 För att söka svar på om 

detta är ett faktum som skulle kunna vara en faktor kommer jag göra en jämförelse och se om 

männen är överrepresenterade i inflyttningsstatistiken i Bersbo under åren 1861–1869.  

                                                 
63 Tabell med statistiskt underlag återfinns som bilaga 2 i slutet av uppsatsen. 
64 Larsson (2008) s. 32 

1
8

,3
7

%

5
6

,8
2

%

1
8

,1
8

%

9
,0

9
%

4
,5

5
%

2
,2

7
%1

1
,8

3
%

4
6

,2
4

%

2
4

,7
3

%

1
1

,8
3

%

2
,1

5
%

3
,2

3
%

U P P  T I L L  2 0  Å R 2 1 - 2 5 2 6 - 3 0 3 1 - 3 5 3 6 - 4 0 Ö V E R  4 0

Bersbo Malexander



 

28 

 

4.4 Migration 

Frågeställning: Skiljer sig antalet inflyttade åt mellan könen eller är det jämnt fördelat mellan 

män och kvinnor? 

Diagram 4A: Könsfördelning inflyttningar i Värna församling 1861–1869 

65 

Källa: Riksarkivet.se, Digitala forskarsalen (specialsök SCB födda, vigda, döda), Utdrag ur inflyttningslängder 

1861–1869, Värna församling 

 

Michael Haines och Dov Friedlander presenterar båda forskning som visar att kvinnorna gifte 

sig tidigt i kolgruvsamhällen i England och Wales jämfört med städer och 

landsbygdsområden.66 Teorin som är kopplat till det resultatet går ut på att det manliga 

överflödet var en konsekvens av ökade arbetstillfällen samt att kvinnorna inte hade 

sysselsättning i samma utsträckning som män, vilket även ska ha påverkat 

fruktsamhetsnivåerna.67 Det är alltså tänkbart att en överrepresentation av manliga inflyttade 

till gruvsamhälle och i förlängningen ojämn könsfördelning av bosatta i samhället kan vara 

orsaken till att kvinnor gifter sig i tidig ålder. För att undersöka hur migrationsmönstren såg ut 

i Bersbo har jag tittat på de inflyttningslängder över Värna församling som skrevs i 

kyrkböckerna. Jag har valt att undersöka hela Värna församling och min intention är att det 

ska spegla förhållandena i Bersbo. Det mest optimala hade givetvis varit att ha ett enskilt 

diagram som enbart anger inflyttningar till Bersbo men källmaterialets utformning gör en 

                                                 
65 Värna kyrkoarkiv, Inflyttningslängder, SE/VALA/00440/B I/2 (1851–1885), bildid: C0019146_00040, sida 

37–61. Tabell med statistiskt underlag återfinns som bilaga 3 i slutet av uppsatsen. 

66 Friedlander (1973) s. 41 

67 Haines (1979) s. 82 
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sådan specifik undersökning alltför tidskrävande.68 Dock kan det antas att gruvindustrin har 

haft påverkan på ett större geografiskt område än enbart Bersbo som var i direkt anslutande. 

Till att börja med vill jag alltså se hur befolkningsutvecklingen såg ut för hela Värna 

församling, för att sedan låta Oppeby församling utgöra referens i form av icke-gruvsamhälle. 

Fördelningen mellan män och kvinnor i Värna församling mellan åren 1861–1869 syns i 

diagrammet ovan. 

Som diagrammet visar var det endast vid ett tillfälle som det var fler män än kvinnor som 

flyttade till Värna under den undersökta perioden. Till skillnad från vad tidigare forskning 

visat på andra gruvorter var alltså kvinnorna överrepresenterade i inflyttningslängderna över 

Värna församling. En orsak till detta skulle kunna vara att inflyttade gruvarbetare inte 

mantalsskrev sig på orten om arbetaren inte hade planer på att stanna på orten en längre tid. 

Ett liknande scenario skriver Stefan Warg om i sin avhandling Familjen i gruvmiljö: 

Migration, giftermålsmönster och fertilitet i norrbottnisk gruvindustri 1890–1930 att behovet 

av arbetskraft under industrialiseringen i norrländska sågverksdistrikten ofta bestod av 

säsongsarbetare, detta var personer som inte rotade sig på orten utan flyttade dit det fanns 

arbetstillfällen. Således skrevs de inte heller in i församlingens kyrkbok och återfinns inte som 

inflyttad.69 En annan orsak är att källmaterialets omfång är begränsat och att det inte krävs 

mer än en handfull individer för att kullkasta teorin. Dock är detta inget jag kan ta hänsyn till 

eller bedöma i denna undersökning utan jag får konstatera att den teoretiska modellen inte var 

fullt applicerbar på Bersbo.  

                                                 
68 Det huvudsakliga skälet är att prästen som antecknat i kyrkböckerna ofta angivit väldigt specifika platser 

personerna i fråga flyttat till, det kan exempelvis vara en viss gård som ligger inom undersökningsområdet men 

har ett namn som vid en första granskning skulle falla bort. Att undersöka alla inflyttningsplatser är för 

tidskrävande och således låter jag hela församlingen utgöra undersökningsområde och förhoppningsvis ge en 

fingervisning. 

69 Warg, s. 44, 89 
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5. Avslutning och sammanfattning 

I detta kapitel kommer jag sammanfatta resultatet av min undersökning samt koppla det till 

tidigare forskning. 

 

Jag valde att inleda undersökningen med en frågeställning som vilade på hypotesen att 

kvinnor i gruvsamhällen statistiskt sett föder barn vid en lägre ålder. Hypotesen i sin tur 

byggde på tidigare forskningsresultat som visat att äktenskap inom gruvsamhällen uppvisade 

en högre nivå av fruktsamhet samt att giftermål oftare inleddes i en lägre ålder inom dessa 

samhällen, framförallt beträffande kvinnor. Resultaten av de två undersökningarna på 

nationell och regional nivå uppvisade inga tydliga demografiska mönster som skiljde Bersbo 

som ett utpräglat gruvsamhälle från städer, landsbygd eller Malexander församling utan 

visade att det möjligtvis fanns en tendens till att unga kvinnor upp till 25 år födde barn 

tidigare i Bersbo men att det annars inte skiljde sig åt markant. 

Med min hypotes avklarad valde jag att applicera en av Haines teoretiska punkter ur den 

teoretiska modellen på Bersbo, i hans forskning konstaterar han som jag nämnt tidigare att det 

i kolgruvsamhällen i England och Wales uppvisats lägre giftermålsålder inom 

gruvarbetarfamiljer jämfört med till exempel textilarbetare, skomakare och jordbrukare m.fl.70 

Utifrån det formulerade jag frågeställningen Skiljer sig kvinnornas ålder vid giftermål åt i 

Bersbo gruvsamhälle jämfört med övriga Sverige och vad skulle i så fall kunna vara tänkbara 

orsaker? Återigen stod SCB:s befolkningsstatistik i komparation med Bersbo och resultaten 

blev denna gång tydliga. Diagrammet visar att kvinnor i Bersbo i betydligt högre grad gifte 

sig i ung ålder i gruvsamhället jämfört med Sveriges städer och landsbygd. I Bersbo valde 

över 75% av kvinnorna att ingå äktenskap innan de fyllt 26 år, det kan jämföras med 

kvinnorna i städer och på landsbygden där motsvarande siffra var 29,73% respektive 40,88%. 

I den regionala jämförelsen med Malexander församling blev resultatet liknande men inte 

med fullt lika stora marginaler, 58,27% av kvinnorna gifte sig där inom samma tidsram för att 

sedan likt åldrarna på kvinnorna i Bersbo minska succesivt men ett litet undantag i den äldsta 

ålderskategorin. Denna tydliga skillnad har som sagt uppvisats på andra platser tidigare och 

en orsaksteori som presenterats har varit att gruvsamhällen snabbt blev överrepresenterade av 

manlig arbetskraft vilket ledde till att man gifte sig tidigt för att inte riskera att stå utan 

äktenskap. Det manliga överskottet ledde till att kvinnornas ålder för inträde i äktenskap 

minskade i högre grad än männen. Den orsaksteorin leder in på min undersöknings sista 

                                                 
70 Haines (1977) s. 256 
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frågeställning: Skiljer sig antalet inflyttade åt mellan könen eller är det jämnt fördelat mellan 

män och kvinnor? I detta fall såg jag ingen anledning att relatera resultatet till ett utomstående 

undersökningsområde utan jag lät inflyttningslängderna över Värna församling tala för sig 

själv. Denna undersökning omfattade hela församlingen och inte Bersbo isolerat. Resultatet av 

undersökningen visade att det endast vid ett av undersökningsåren var fler män än kvinnor 

som flyttade till Värna församling. Året var 1869 och sammanfaller med Bersbo kopparbruks 

mest framstående år då gruvdriften var som mest omfattande, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till resultatet. I övrigt var kvinnor överrepresenterade förutom 1866 då det var lika 

många män som kvinnor som flyttade in, samma år som författaren Gustav Nordenström 

utgav sin bok med uppmaningen: 

 

Aflägg äfven ni ett besök härstädes […], på samma gång ni alldeles icke skall ångra er utflygt.71  

                                                 
71 Nordenström (1866) s. 35 
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7. Bilagor 

 

Bilaga 1: Tabell över barnaföderskors åldrar 1861–1869 

 

 

Bilaga 2: Tabell över kvinnors ålder vid giftermål 1861–1869 

 Bersbo Städer Landsbygd Malexander 

Upp till 20 9 1 077 10 930 11 

21-25 25 8 022 69 394 43 

26-30 8 10 432 64 913 23 

31-35 4 6 300 30 531 11 

36-40 2 2 934 12 758 2 

Över 40 1 1 845 7 949 3 

 

 

Bilaga 3: Tabell över könsfördelning inflyttningar i Värna församling 1861–1869 

 Män Kvinnor 

1861 23 33 

1862 22 40 

1863 45 53 

1864 19 32 

1865 33 42 

1866 31 31 

1867 34 47 

1868 26 31 

1869 40 37 

 

Källa tabeller: Riksarkivet.se, Digitala forskarsalen (specialsök SCB födda, vigda, döda), längder ur kyrkböcker 

rörande Värna och Malexander församling samt Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS), Serie A: 1861–

1869, Band 3–11. 

 Bersbo Städer Landsbygd Malexander 

Upp till 20 8 2 223 12 300 15 

21-25 56 22 379 132 435 93 

26-30 56 40 317 246 044 115 

31-35 82 40 014 267 814 153 

36-40 61 29 539 227 442 88 

Över 40 26 14 913 146 256 31 

Ålder ej angiven 4 661 1 162 0 


