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Socialhistoria i Linköping 

Forskningsinrikt:ningen yjd den historiska avdelningen yjd Linköpings universitet har 
sedan länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad om
råden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl 
agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, f arnilje- och indiyjd
nivå samt över rid som omspänner senantiken till det sena 1900-talets historia. Hur 
identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom an
knytningen till socialpolitiska ideer, nonnsystem, attityder, värderingar och mentalite
ter. Även den rättshistoriska och ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta 
fält. Den hi storiska demografm utgör också traditionellt en stark del av det socialhisto
riska fältet. Studier av arbeta och ohälsa, sjukJighet, dödlighet och hälsopolitik ligger 
långt framme. Bredden i den socialhistori ska profilen morsvaras av en mångfald meto
dologiska inslag. 

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar deJUla profil och yjJka ut
tryck den tar sig i grWldutbildningen. l serien publiceras i första hru1d uppsatser 
skrivna på C- och D- nivå, men även bidrag från lärare och doktorander vid avdel
ningen förekommer. 

Det åttonde numret i slaiftserien innehåller en C-uppsats från höstterminen 1999. I 
fokus för studien står industrialiseringens eventuella betydelse för stabiliteten i en ag
rar miljö. Parallellt med intressanta källkritiska och metodiska överväganden under
söks familjeförhållandena på Linköpings landsbygd under 1800-talet. 
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Dwänga giftse mä piga å piga mä dwänga 

Av Greger Karlsson 

Inledning 
Många är de som läser diagram och tabeller innan de somnar. Det dröjer inte lång tid 
innan John Blund strör sand i läsarens ögon. En del h inner inte läsa mer än halva in
ledningen innan dvalan infinner sig. Vissa tycker t.o.m. att Apoteket skall tillhanda
hå ll a statistiskt material kostnadsfri tt för dem som lider av sömnproblem. Den andra 
yrterli gheten är de som betraktar en tabell med samma brinnande intresse som motor
intresserad ungdom lyssnar till en "hottad" LS 8:a. Staplarnas höjd, färgsättni ng, 
mönster och tabell ernas siffror b lir ett värde i sig. Vad de förmodas uttrycka och ge 
svar på b lir av underordnad betydelse. 

Oftast svarar diagrammet eller tabellen endast på et t genomsni ttligt värde. De bely
ser ett kollektivs gemensamma ansträngningar eller handlingsmönster under de speci
fika förhåll anden konstruktören v ill belysa och få svar på. Indiv iden tenderar att för
svinna i massan och risken att informationen "dör" eller att intresset fokuseras på hur 
tabellen är utformad är uppenbar. 

Hur gör man kvantitativa undersökningar intressanta och läsvärda? Ett knep är att 
undersöka någon abnorm företeelse som ti ll sin yttre karaktär fångar läsarens intresse. 
Ett annat kan vara att ut ifrån egna syften dra kon troversie lla slutsatser. Den undersök
ning som du har i din hand begagnar sig inte av dy lika trick. Vad jag vill att du skall 
tänka på är att varje siffra och höjden på staplarna i diagrammen är beroende av män
niskor. Enskilda indiv ider, vilka en gång i tiden var lika levande och konkreta som du 
och jag är nu, idag. Vad dessa siffror inte ger svar på är den enorma spännvidd som 
undersökningsmaterialet inbegriper. För att ge ett exempel; Ni ls Persson i G rebo var 
68 år och en månad gammal när han blev pappa för sista gången medan Lifgrenadiären 
Johan Sköld i Askeby var 25 år och å tta månader när han befann sig i samma s ituat ion. 
Det är därför vansklig t att dra generell a s lutsatser om att "så var/är de t då" på individ
planet. Det är dessa ytterligheter som ger sökandet och forskande! ett djupperspektiv 
och ett mer in tensivt, emotionellt, p lan för undersökaren. Det är människor det handlar 
om. 

Tjusningen (och delvis frustrationen) med demografiska undersökningar är att 
ingen regel saknar undantag. Det enda man kan vara säker på är att inget är säkert. Det 
finns t.ex. ingen naturl ag som säger att tidiga äktenskapsbi ldningar de facto leder till 
större familj ebildningar och ökad befolkningstillväxt, även om så ofta är fa llet. Man 
kan förvisso använda detta som en arbetshypotes, men då bör man väga in en mängd 
omkringliggande faktorer i analysen av resultatet. Är det t.ex. ku lturella, "tysta" sed
vänjor som påverkar människors handlingsmönster vad gäller familjestorlek? Hur kom 
det sig att m änniskor hade u tomäktenskapliga förbindelser trots att det enligt lag kunde 
straffas med döden? 

Min ambition med uppsatsen är a tt den skall bli "levande", och att du skall finna 
den intressant och spännande. Men framföra ll t, att Du skall få svar på Mina frågor . 

7 



1940 utkom Ernest Hemingways bok "Klockan klämtar för dig". Boken filmatiserades 
1943 med Gary Cooper och vår egen Ungrid Bergman i huvudrollerna. Hundra år tidi
gare hade klockorna kanske inte klämtat, utan snarare klingat för ett annat par. Då, den 
sj unde november 1843, ringde kyrkklockorna till bröllop i Grebo kyrka. Denna dag 
skulle drängen Eric Petter Nilsson äkta sin blivande hustru pi gan Anna Helena An
dersdotterl. I anslutning till bröllopet hade det nygifta paret sex med varandra och nio 
månader senare föddes deras första barn Augusta :V1athilda. Inom något år hade de fått 
tag på ett torp, men avkastningen var låg så Eric var tvungen att finna extrainkomster. 
Han blev tegelslagare och senare titulerades han även som daglönare. 

Med treårsintervall födde de ytterligare fem barn. De hade tur för inget av barnen 
dog innan de var t io år gamla. Samtliga flyttade hemifrån efter konfirmationen. Alla 
utom en. Det fjärde barnet Adolf Ferdinand följde sin pappas fotspår och blev tegelsla
gare även han. Nästan trettio år efter vigseln dog Eric Petter N ilsson i lunginflamma
tion. Han blev 59 år. Nu stundade hårda tider för hustrun. I husförhörslängden kan man 
läsa att hon var "utfattig") Hon blev även skattebefriad. Den yngsta dottern, Elma Lo
visa, var knappt 15 år och fick flytta till grannsocknen och tjäna piga på en gård där. 
Straxt efter faderns död övertogs torpet av sonen och tegelslagaren Adolf Ferdinand.3 
Han övertog försörjningsansvaret för sin mor. Liksom många andra söner och döttrar 
till obesuttna föräldrar vid denna tid fann de övriga barnen i syskonskaran sin utkomst 
inom den agrara sektorn. Inledningsvis som pigor eller drängar men senare med syssel
sättningar som tyder på hantverk utanför jordbruket. 

En ny epok i den svenska historiska utvecklingen hade inletts, från det utpräglade 
agrara bondesamhället till en mer industrialiserad och yrkesmässigt mer specialiserad 
näringssektor. Det är denna förändring som uppsatsen skall försöka belysa. 

Landsbygdens förändring 
Under 1800-talet ökade befolkningen i Sverige dramatiskt. Denna förändring berodde 
inte på att det föddes fler barn i Sverige, utan på att medellivslängden ökade, främst 
p.g.a. att spädbarnsdödligheten minskade.4 Detta, även kallad för den demografiska 
1ransitionen, var något unikt i mänsklighetens historia.5 Under 1810-1 850 växte Sve
riges befolkning från 2,4 till 3 ,5 miljoner människor. Esaias Tegner försökte förklara 
denna befolkningsökning med orden ''freden, vaccinen och potäterna ". Tegners slut
sats är idag mycket omdiskuterad och det finns inget entydigt svar på de bakomlig
gande orsakerna till denna befolkningstillväxt. 6 

1850 fanns ca 2 10 000 bönder i Sverige. Det jordlösa jordproletariatet uppgick till 
1,3 miljoner, dvs. ca 40% av landets befolkning.? Överbefolkningen stannade i stor 

Eric Peter Nilsson 181 3-08-20 (Grebo). För att underlätta sökandet kommer i fortsättningen 
personer hämtade från kyrkoböckerna att anges med namn, födelsedata samt socken. 

2 Anna Helena Andersd:r 1818-11-1 7 (Grebo). 
3 Adolf Ferdinand 18521130 (Grebo). 
4 Gaunt, D. Familjeliv i Norden.(Stock.holm, 1983) s 247. 
5 Hebbe, A. Kopra, I. Två sekel. (Stockholm, 1974) s 120-1 24 ff. _ 
6 Furuhagen, B. (red) . iventyret Sverige; En ekonomisk och social historia. (Stockholm. 1993) s 

124. 
7 Hebbe, A. Kopra, I. s 121 . 
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utsträckning kvar på landet och fann sin utkomst bland de jordägande bönderna. Ar
betsersättning i form av reda pengar ökade. Rent lönarbete som primär inkomstkälla 
b lev allt vanl igare men även att ersättning betalades i form av "stat" . Staten var en 
form av naturabetalning vilken oftast utbetalades en gång i månaden. Den bestod bl.a. 
av bostad, bränsle, spannmål och mat.8 Förutom statare ökade ~iven andelen tjänste
hjon, torpare, backstugsittare och inhyseshjon vid denna tid. 

På 1880-talet konkurrerades många jordbruk ut av billig import av vete och råg 
från USA och Ryssland.9 Den förbättrade tekniken inom båtbyggarkonsten var avgö
rande för denna transoceana utveckling. Med de nya tekni ska innovationerna kunde 
stora lastbåtar byggda i stål , drivas fram av ångmaskiner med förbättrad propellerkon
strukt ion . Världen krympte och marknaden blev större. Denna internationalisering av 
handeln påverkade även den svenska ekonomin och konjunkturen högst påtagligt. Den 
lokala arbetsmarknaden ändrades radikalt med införandet av nya tekniska innovationer 
t ex. skördetröskor och effektivare plogar.JO 

Det svenska jordbruket hade små möj ligheter a tt mäta sig med den nya konkurren
sen uti från. Omfattande strukturrationaliseringar ägde rum, där små gårdar slogs ihop 
till större herrgårdsliknande ägor. De som drabbades hårdast var småbrukarna. De 
jordlösas skara växte. Vart skulle de ta vägen? Många emigrerade, främst till Nord
amerika , medan andra fly ttade till städerna, som började att industrialiseras i allt högre 
utsträckning. Hur påverkade då dessa stora omflyttningar familjebildningen? 

Familjeformer 
Det finns en gammal mytbildning som lever och frodas om det gamla bondesamhället, 
nämligen att all a på landet levde i storfamiljer och delade på allt i vått och torrt. Man 
hjälptes åt över generationsgränserna. En klok livserfaren gammal farfar e ller farmor 
tog hand om barnbarnen och överförde generationers vishet till de yngre, medan 
mamman och pappan var ute på åkern och pl öjde. Denna romantiskt färgade syn på det 
gamla bondesamhälle t är inte på något sätt överensstämmande med verkligheten. 

Den vanligaste fam iljeformen, då som nu, var kärnfami ljen.I I Med en mamma och 
en pappa och ett antal barn. Den juridiska makten låg hos hennes fader, husbonden. 
Med legaliseringen av äktenskapet övertog maken förmyndarskapet över hustrun från 
hennes tidigare huvudman, oftast fadern . Som kompensation för ansvaret medförde 
kvinnan en hemgift. Värdet av hemgiften återfördes till kvinnan om äktenskapet skulle 
upplösas.12 

Det var vanligt att söner och döttrar till bönder tjänade dräng/piga på andra jord
bruk. Detta kan jämföras med hantverkarnas gesällvandringar. Det kan tyckas märkligt 
att bönderna lät sina barn försvinna från j ordbruket istället för att utnyttja dem p å den 
egna gården, men det var viktigt att komma ut och vidga sina vyer, ta nya intryck och 
se hur andra bönder arbetade när det senare var dags att starta ett eget jordbruk. Det var 

8 Nationalencyklopedin. (Höganäs. 1995) Vol. 17, s 202. 
9 Hebbe, A. Kopra, I. s 137. 
10 Nilsson , H . Willner, S. Jnjlyuare till Linköping under 1800-ta/et. (Linköping. 1994) s 8. 
11 Gaunt, D , s 91. 
12 Jbid.s l9ff. 
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också vikt ig t att finna en livspartner. Det var många som fann sina respektive under 
denna t id av arbete hemifrån . Det var kanske även lättare att ställa hårdare krav på en 
avlönad dräng, än på en egen son.1 3 Systemet var djupt förankrat och det fun gerade. 

Syfte och frågeställningar. 
Under 1800-talet växte befolkningen i Sverige snabbt. Vid 1850-talets mitt var lands
bygden "överbefolkad". Ur denna befolkningstillväxt växte ett jordproletariat fram 
vilka inte hade tillgång till egen jord utan blev beroende av tjänst bland självägande 
bönder och godsägare för sin försö1jning. De ekonomiska förutsättningarna för ett 
"drägligt" liv m inskade. 

Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida det "stabila" svenska jordbruks
samhäl let under 1840-talet uppvisar några förändringar i en jämförelse med 1870-talets 
begynnande industrialisering. Är det möjli gt att se och mäta detta med utgångspunkt 
från fam iljekonstruktioner i en studie av Linköpings landsbygd under dessa tidsperio
der? 

Grunden för undersökningen utgörs av de 12 socknar med agrar framtoning vi lka 
finns i Linköpings demografiska databas; Askeby, Björsäter, Grebo, Ljung, Skeda, 
Stjärnorp, Svinstad (Bankekind), Vist, Vreta, Vårdsberg, Värna samt Örtomta. Utifrån 
frågeställningarna vill jag undersöka om det finn s några skillnader mellan de båda un
dersökn ingsperioderna. 

De frågor som jag vi ll ha besvarade är följande: 

Vilken "klasstillhörighet" hade de gifta paren? 
Vilket var de vigda parens geografiska ursprung? 
Hur ser de utflyttade parens flyttmönster ut? 
Vid vilken ålder ingicks giftermålet? 
Var graviditet en orsak till giftermål? 
Vid vilken ålder födde kvinnan det första barnet efter g iftermålet? 
Hur många barn fi ck de gifta paren? 
Med vilket intervall föddes barnen i barnkullarna? 
Hur hög var barnadödligheten? 
Hur såg den manl iga och kvinnliga durationenl4 ut? 

Källor 
Huvudkällan i min uppsats är delar av det kyrkboksmaterial som är sammanställt av 
den Demografiska Databasen (DDB) vid Umeå universitet. I dagsläget, december 
1998, finns det 15 östgötasocknar tillgängliga i L inköpings historiska databas hos 
Centrum för lokalhistoria i L inköping, Linköpings universitet. 12 av dessa socknar har 
en utpräglad landsbygds karaktär och det är dessa som ligger till grund för min under
sökning. Men först, vad är Linköpings historiska databas för något och vad för slags 
information kan man finna i densamma? 

13 Ibid. s 89. 
14 Med duration avses tiden mellan det första och det sista barnets födelse i en barnkull. 
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Linköpings cfatabas är ett växande antal forsam lingsregister överförda till datamediet. 
Detta arbete utförs av DDB i Umeå. Vid arbetet med överföringen av "skarpa" origi
nalkällor till databasen justeras inte eventuella fel som upptäcks. Prästens eventuella 
felstavningar, fel skrivningar och felaktiga överföringar inkluderas i databasen. Detta 
kallas för källtrohetsprincipen. Det som står skrivet i originalkällorna skall stå skrivet i 
databasen. Dena är en typ av felkällor som kan finnas i materialet. Den andra är fel 
vilka ut förs av den/de som överför källorna till databasen, m.a.o. den mänskliga fak
torn. Det kan röra sig om inmatningsfel eller feltolkningar av överföraren. IS 

Linköpings historiska databas består av datoriserade försa ml ingsregister. Det man 
spontant då tänker på är Husforhörslängder (med Ast rid Lindgrens böcker om Emil i 
Lönneberga i minnet), m en församlingsregi stren består även av andra typer av kyrk
böcker. Död- och begravningsböcker, In- och uiflyttningslängder, Födelse- och dop
böcker samt Lysnings- och vigsel/ängder. Men innan jag ger ett utförl igare svar på vad 
för slags information de olika kyrkböckerna innehålle r ämnar jag ge en kortare histo
risk tillbakablick till var.for de upprättades. 

Med protestan tismens införande i Sverige så skulle b l.a. mässorna hållas på det 
svenska språket och inte på latin. 16 Det var vikt igt att man som god kristen skulle för
stå Ordet. Förståelse leder till tro vilket enligt Luther var den enda vägen till ränfärdig
görelse, en personlig tro.17 Kontakt etableras direkt mellan individ och Gud. Inom den 
katol ska kyrkan däremot, är den religiösa special i sten, prästen, en länk mellan det he
liga och det världsliga. Förståelse av ordet och en personlig relation till det heliga bli r 
inte lika tydlig inom katolicism en. Det som Luther skarpast kritiserade var avlatshan
deln och handeln av själamässor där pengar kunde ge förlåtelse och syndfrihet. Pengar 
var viktigare än tro menade kritikerna. Denna handel var mycket lönsam för den ka
tolska kyrkan. Det är många kyrkobyggnader som har sett dagens ljus tack vare dessa 
inkomster. Kyrkan blev enligt kritikerna alltför "förvärldsligad" och kyrkan som 
primärt själavårdande fick stryka på foten. 

Den protestanti ska kyrkans uppgift var att förmedla denna nya insikt om rättflir
diggörelse genom tro allena till församlingen . Det pedagogiska instrumentet blev 
prästens predikan. Olaus Petri vurmade för att predikan skulle vara genomarbetad och 
tydl ig.1 8 Under 1590-talet etablerades den lutherska katekesundervisningen i rikets 
kyrkor. Prästen förhörde församlings- medborgarna i grundläggande katekeskunskap 
innan de skulle 1a nattvard eller gifta sig. Vissa präster tog detta på ett så stort allvar att 
de började besöka försam lingsmedlemmama i deras hem för att ta reda på hur det stod 
till med kunskaperna. Kyrkans huvuduppgift blev att fostra och skola medborgarna. 
Men den svenska statskyrkan fungerade även som en väl utbyggd propaganda megafon 
åt den världsliga makten, staten.19 

15 Personsökaren for Windows. (Manual sammanställd av Ccnrrum för Lokalhistoria, Linköpings 
universitet, 1996) s 2. 

I 6 Petren, E. Kyrka och makt; Bilder ur svensk kyrkohistoria. (Kiistiansstad, 1994) s 77. 
17 Jbid. s 103. 
18 Jbid.sl05. 
19 lbid. s 11 1. 
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Redan 1622 uppmanade biskopen i Västerås stift Johannes Rudbeckius, att prästerna i 
dennes stift skulle föra register över kristnings- , vignings- och likböcker.20 1643 upp
rättades de första husförhörslängderna i Björkeskogs socken, Västmanland.21 Med 
1686 års kyrkolag kodifierades husförhören som prästen skulle håll a och infördes över 
hela riket.22 Modellen för husförhören togs av de från D anmark införlivade provin
serna Blekinge och Skåne genom freden i Roski lde 1658.23 I Danmark hade klockaren 
sedan 1500-talet skyldighet att undervisa socknens invånare en gång i veckan. N är för
svenskningen av Skåne och Blekinge tog fart under 1680-talet, fanns det redan en fär
dig organisation att ta över . Det var bara att byta ut ABC böckerna till det svenska 
språket, så var det klart.24 

Syftet med husförhören var att folket skulle förstå och tillägna sig salighetsläran, 
på det sätt som stats/..yrkan ville. De som ifrågasatte eller Jade in egna tolkningsgrun
der i det som han/hon läste kunde i slutändan landsförvisas eller bli arvs lös.25 Husför
höret ,under ledning av prästen, blev ett instrument för att den "rena Lutherska läran" 
spreds och efterlevdes i alla röda stugor i hela Sverige. Ett land med stormaktsambi
tioner krävde andlig, inre enighet, inte en uppsjö av teologiska tolkningar. Tolknings
företrädet var exklusivt tillhörande statskyrkan/staten, ingen annan. 

Genom 1686 års kyrkolag blev i stort sett alla svenskar till dags dato registrerade. 
De fl esta fi ck möjlighet att lära sig att läsa och skriva. Till och med Anders-född
bakom-en-sten-i-skogen fick en chans att vidga sin världsbild och intellekt. Han hade 
dock små möjligheter att själv bestämma vad han skulle läsa.26 I de o lika registren kan 
vi idag läsa vad han presterade, antydningar om hur han levde, hur många barn han 
fick , vad han försörjde sig av och vad han senare dog av. Statsmakten använde s ig av 
längderna vid skattskrivning och utskrivning av soldater. Kyrka och stat gick hand i 
hand i denna historiskt unika form av åsiktsregistrering av ett helt folk under fl era ge
nerationer. Vad för typ av information finns det i de olika kyrkböckerna? Ett försam
lingsregister innehåll er ett antal kyrkböcker. 

I Husforhörslängden fanns samtliga församlingsmedlemmar registrerade. Varje 
volym omfattar vanligtv is en femårsperiod, men sju och tioårsinten1alJer är inte ovan
liga i mindre folkrika socknar. Upplägget löper från det stora till det lilla. Från roten 
till byn, vidare till gården, hushåll et och slutligen familj en. Huvudsyftet med husför
hörslängden var att bokföra de enskilda församlingsmedl emmarnas läskunnighet samt 
förståel se av det kristna budskapet samtidigt som kyrkodisciplinen upprätthölls. M ed 
lite god vilja kan vi se husförhören som ett tecken av omsorg från den protestantiska 
kyrkans sida visavi församlingsmedlemmarnas möjl igheter att nå himmelriket på den 
yttersta dagen. Utifrån detta perspektiv blir husförhörslängdema av en annan dignitet. 
Kan husförhörslängdem a ses som ett uttryck för omsorg om individens liv efter döden 

20 Beronius, M. Bidrag till de sociala undersökningarnas historia; Eller till den vetenskapfiggjorda 
moralensgenealogi. (Stockholm, 1994) s 22. 

21 Gaunt, D. s 90. 
22 Beronius, M. s 23. 
23 Petren, E. s 167. 
24 Ibid. s I 52. 
25 Ibid. s l 54. 
26 Ibid. s 168 .. 
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eller som ett instrument för eli ten att hålla massan i schack? Vilka nu de verkliga moti
ven och drivkrafterna som låg till grund för genomförandet av husförhören i det 
svenska riket var, kan vi bara spekulera över. En påtaglig konsekvens av detta är dock 
att en mängd hi storiker, amatörer såsom professionella, har fått tillgång till ett världs
unikt källmaterial att gräva ur. 

I den systematiska registreringen av folket noterades födelsedata, titel , yrke, civil
stånd, när ev. giftermål ägde rum och var, föde lseförsamling, personernas inbördes 
sociala relation hustru/make, änka/änkling, son/dotter, styvbarn, fosterbarn eller 
"anställd" men även vart och när eventuell in- ell er utflyttning ägde rum. Den präst 
som så önskade hade även möjlighet att föra personliga minnes anteckningar om för
samlingsmedlemmam a. Dessa kunde vara till synes harmlösa som anteckningarna om 
Pigan Johanna Svcnsdotter i Vist. Hon hade ett lyte " Vänstra armen ajbruten och syn
bart obrukbar till arbete ".27 Annat var det för en annan piga, Maja Stina Adamsdotter 
i Örtomta. Hon hade fött ett oäkta barn vilket senare dog. Under rubriken DOM har 
prästen no terat "Undergått hemligt skriftermål for forsla resan lönskaläge; qväfde sitt 
barni våda undergick de1for skriftennål d.3nov." 28 Dessa indi viduella noteri ngar 
följde oftast med i volym efter volym, efter volym. Ett alternativ var att fl y fältet och 
emigrera till Amerika vilket drängen Carl Adam Carlsson i Stjärnorp gjorde. Nu var 
det nog inte risken att bli stämplad som brottsling i husförhörs längden för tid och evig
het som drev iväg honom från Stjärnorp. "DOM dömd J 17 1871 af Handkinds härads
rätt .. .for 111iss ... å ämbetsman. ANM. Rymd till Amerika." 29 Han ville antagligen inte 
bli satt i fängsligt fön1ar och I 872 emigrerade även hustrun Eva Augusta Ristman och 
sonen Carl Herman till Amerika. 

Död- och begravnings/ängden fördes till skillnad mot husförhörslängden kronolo
giskt, dvs . dödsfall i församlingen protokollfördes i den ordning som de inträffade. 
Förutom den dödes namn noterades titel/yrke, kön, civilstånd, födelseort, ålder, hem
vist, dödsdarum, dödsorsak samt var och när den avlidne begravdes. Så står det skrivet 
i Stjänorps död- och begravningslängd att skomakaredrängen Carl Joh. Aronsson dog 
den 7/12 I 85 I, 24 år och sju månader gammal "Drunknad i Roxen " .30 Vad han hade 
på Roxen att göra den där decemberdagen får vi aldrig veta men att en hustru, Emilia, 
blev änka och två små barn, Mathilda tre år och Johan nio månader, faderlösa är och 
förblir ett faktum. 

Även Födelse- och dopboken är kronologiskt nedtecknade. Alla som föddes eller 
döptes i församlingen registrerades oavsett om föräldrarna tillhörde församlingen eller 
ej. Och om barnet var fött i en annan socken bokfördes det likväl där det döptes. In
formationen i födelse- och dopboken ger oss namnet på barnet samt dess födelse- och 
dopdatum. Vidare registrerades föräldrarnas namn och titel eller yrke samt hemvist. 
Registret ger oss information om barnet var dödfött, om det var äkta eller oäkta samt 
om det var frågan om tvilling eller trillingfödslar. Moderns identitet var av naturliga 
skäl svårare att dölja än faderns vid oäkta föds lar. I dessa fa ll noterades barnets fader 

27 Johanna Svensdotter 18190329 (Vist) . 
28 Maja Stina Adamsdotter 18120828 (Örtomta). 
29 Carl Adam Carlsson 18400516 (Stjämorp). 
30 Carl Joh. Aronsson 1827041 8 (Stjämorp). 
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som okänd medan andra oäkta barn fick en notering om faderns identitet vid kända 
föräktenskapliga förbindelser. Dessa barn betecknades som oäkta men i vissa regioner 
som trolovningsbarn, vi lket inte ansågs vara lika farligt. Problemet med oäkta barn var 
att de störde familjen som institution . Lagstiftning rörande arv etc. vilade helt inom 
ramen för familjen med husfadem som "superior". Därav blev oäkta barn och deras 
mödrar ofta synnerligen hårt behandlade av det övriga samhället. De rubbade balansen 
och ordningen i samhäll et. Dessutom regist rerades även faddrarna. Faddern skulle 
sö1ja för barnet om det hände föräldrarna något under dennes uppväxt.31 En nog så 
viktig social uppgift där avsaknaden av olika skyddsnät var total. 

In- och utflyttnings/ängdens beteckning säger i princip allt. I denna noterade präs
ten när någon fl yttade in till och varifrån eller ut ur församlingen och vart. Han skrev 
ner namn, titel, yrke, civi lstånd samt hemvist. När någon fl yttade fi ck vederbörande 
med sig ett in tyg av prästen, prästbetyg, som skuJJe överlämnas till prästen i den nya 
socknen.32 Där fördes i sin tur över personuppgifter och noteringar i husförhörsläng
den. I prästbetyget angavs den nyinflyttades kristendomskunskaper och aJlmänt hur 
vederbörande hade uppfört sig. Prästbetyget var med andra ord ett instrument som 
skulle upprätthålla kristendomskunskaperna och den allmänna moralen. För att upp
rätthålla ordningen kunde kyrkan vidta olika bestraffningar vilka inrymdes i begreppet 
kyrkotukt. Kyrkotukten har sitt ursprung från Bibeln och urförsamlingarna.33 Syftet 
var hur de som inte var rättläriga skulle hanteras och eventuellt utestängas från försam
lingsgemenskapen. Som ett led i att konformera kyrkan och stärka dess grepp om för
samlingsmedlemmarna, skärptes kyrkotukten under 1600-talet. Det var främst förseel
ser vilka inte reglerades av den världsliga makten som togs upp. Det rörde sig oftast 
om sexuella relati oner innan och utom äktenskapet, men även störande av gudstjänst 
och slagsmål på kyrkbacken. Straffet var ett utpräglat skamstraff där syndaren skulle 
på sina bara knän be församlingen om ursäkt och förlåtelse för de brott han/hon hade 
gjort. Det kunde vara stöld, hor, lönskaläge34 etc. Kyrkotukten tas upp och är väl om
shiven under historiens lopp, vilket tyder på att den behövdes . Trots den rigorösa regi
streringen och hårda bestraffningen uppförde sig inte svenskarna som makthavarna 
önskade. 

Då kostnaderna för fattigvården ålåg varje enskild socken fanns det ett stort in
tresse att inte t illåta vem som helst att flytta in. Rörligheten bland samhällets sämre 
bemedlade torde ha varit begränsad. De fattiga i "snåla" socknar levde under mycket 
knappa förhållanden. 

I Lysnings- och vigsellängden finns information om datum för lysning samt vigsel. 
Även personuppgifter som namn, ti tel, yrke, födelsedata, födelseort, tidigare giftermål, 
ev. barn och hemvist finns antecknade. 

31 Andersson, A . Far gifter sig. Individ, struktur ochföräldradeprivation i Åtvids och Skeda socken 
18481864. (Linköping, 1998) s 11. "Socialhistoria i Linköping" 1998:3. 

32 Matovic, M. Stockholmsäktenskap. Familjebildning och partnerval i Stockholm 18501890. 
(Stockholm 1984) s 41. 

33 Nya Testamentet. (Stockholm 1981) Matt 18:15-17 
34 Lönskaläge betyder samlag mellan ogifta vilket var straffbart. Andra juridiska termer på sexuella 

aktiviteter var enkelt hor, där ena parten var gift och dubbelt hor där båda redan var gifta. 
Straffet för dessa förseel ser var döden, vilket sällan verkställdes, eller böter. 
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Metod 
Ryggraden i undersökningen bygger på två kohortstudier, 1840-49 samt 1870-79 i 
de 12 socknar med agrar prägel vilka finns tillgängliga i Linköpings historiska databas. 
Att arbeta med datoriserat källmaterial innebär inte att det "bara är att trycka på en 
knapp" för att få fram resultatet. Själva sökningen i databasen är mycket tidskrävande 
och kräver ett stort tålamod för att få fram ett så exakt resultat som möjligt. För att ge 
li te perspektiv på tidsåtgången hinns i genomsnitt 14 par i timmen gnmdligt undersö
kas. Utöver detta tillkommer tid för sammanställning av materialet, uträkningar av åld
rar, intervaller, kontrollräkning och tabeller, diagram etc. Med al lt detta arbete inräknat 
blir den total a undersökningshastigheten c:a 8 par i timmen. Det här är en kvantitativ 
undersökning vilken totalt omfattar 2 471 undersökta par. Undersökningshast igheten 
blir dock högre när man arbetar med databasen mot originalkällorna, men det tar tid, 
mycket tid. 

Första steget i konstruktionen av kohorterna var att dra ut datalistor på samtliga 
vigslar som ägde rum i respektive socken och undersökningsperiod. Dessa uppgifter 
finns i v igsellängdem a. Totalt förrättades 1 230 vigslar under den första perioden och 1 
241 vigslar under den andra perioden i de tolv socknarna. Dessa listor innehåll er in
form ation om var och när giftermålet samt lysningen ägde rum. Vidare information om 
de giftas namn, titel, hemvist samt om det var första, andra eller tredje gången som 
personen i fråga gifte sig. l vigsellängderna för 1840-49 är även .ålder utsatt. J läng
derna rörande 1870-79 är även hela eller delar av födelsedata samt i vissa fall även 
hänvisningar till husförhörslängdema införda i v igsellängdemas datalistor. 

Med hjälp av Iysningslängdernas personuppgifter in leds själva kartläggningen av 
de vigda paren i husförhörslängderna. Eftersom personuppgifterna i databasen inte är 
länkade vare sig mell an de o lika kyrkböckerna eller husförhörslängdemas olika voly
mer är sökning på individens födelsedata att föredra.35 

Första uppgiften blir således att finna individernas respektive födelsedata för att 
kartlägga deras levnadsöden. I de volymer i vigsellängderna med hänvisning till hus
förhörs längdema ( 1870-79) är arbetet ganska enkelt . I den tidiga kohorten, eller där 
anvisning till husförhörslängdema saknas, får man använda de sökmotorer som finns 
inbyggda i databasen. Det går bl.a. att söka på förnamn, efternamn, yrke och hemvist. 
Denna metod är lite osäkrare och kan bl.a. förklara varför bortfallet i den tidiga ko
horten är större än i den senare vad gäller personer som överhuvudtaget inte gick att 
spåra med hjälp av informationen i vigsellängdema, 72 st. 1840-49 (6%) mot 39 st. 
1870- 79 (3%). En annan förklaring till det större bortfallet i den tidiga kohorten kan 
vara sämre rutiner vid registreringen i husförhörslängderna eller större otydligheter vad 
gäller handstil etc. (vilket gör arbetet svårare för den som skall överföra originalkällan 
till databasen). 

Par i vigsellängderna som anses vara av intresse för undersökn ingen är för det för
sta att paren bodde i socknen under minst tio år. För det andra att båda makarna var vid 
livet efter tio år och för det tredje att de nygi fta kvinnorna inte var äldre än 45 år, då 

35 Denna uppläggn ing av databasen leder till att sökandet tar relativt lång tid mot om 
personuppgifterna var upplagda efter enski ld ind ivid som den demografiska databasen rörande 
Sundsvall är. Dock, tidsvinsten är berydande mot om man skulle arbeta mot originalkällorna. 
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man får anta att barnafödande efter 45 år bland kvinnor är sällsynt. Dessa kriterier ger 
ett sammantaget bortfall enligt tabell 1. 

Tabell 1. Bortfallssammanställning. 
1840-49 1870- 79 
Antal % Antal O/o 

Undersökta par. 1230 100 1241 100 
Utflyttade par. 460 37 670 54 
Avlidna. 96 8 48 4 
Aldre än 45 år. 51 4 63 5 
Ej funna. 72 6 39 3 
Totalt bortfall. 679 55 820 66 
Antal par i resp. Kohort: 551 45 421 34 

.. . Kalla: DDB Umea universitet 

Då stora delar av undersökningen grundar sig på aktörernas ålder är samtliga födelse
data omräknade till år och månader. Varje enskild månad får på så vis ett eget värde då 
1 divideras med årets 12 månader enligt följ ande: Januari=0,08, Februari=O, 17, 
Mars=0,25, April=0,33, Maj=0,42, Juni=0,5, Juli=0,58, Augusti=0,67, Septem
bet= 0,75, Oktober-0,83, November=0,9 1 och December=0,98. 
Syftet med att ge varje månad ett eget värde är att exaktheten beträffande de under
söktas ålder ökar mot om man ger varje månad värdet 0,1. Aktörer och händelser som 
sker i sista kvartalet (oktober, november och december) kan således värderas var och 
en för sig och inte som en homogen grupp. Därmed blir undersökningen precisare och 
mer rättvisande. 

För att ge ett exempel. Drängen Anders Gustaf Vaernbergs födelsedata är 182 1-03-
23 .36 Han gifte sig 1845-08-31 med Pigan Helena Jonsd:r 1823-26-03 och deras första 
barn Carl Johan föddes 1845-11-30. För att räkna ut Anders ålder vid giftermålet och 
när han blev pappa värderas hans födelsedata till 182 1,25 gi ftermålsdatumet till 
1845,67 och sonen Carl Johans födelsedatum blir 1845,91. Subtraheras 1845,67 med 
J 82 1,25 får vi veta att Anders var 24,42 år eller 24 år och fem månader gammal när 
han gifte sig och 24,67 år eller 24 år och åtta månader gammal när han blev pappa för 
första gången. 

Förutom Carl Johan födde Helena ytterligare fyra barn, Anders 1854-03-03 , Au
gust 1856-06-19, Frans 1860-03-06 och Christina 1863-04-1 7. Intervallet mellan bar
nens föds lar blir enligt omräkningsmodellen ovan att Carl föddes tre månader efter 
vigseln. Anders föddes fem år och fyra månader efter Carl, August fem år och tre må
nader efter Anders, Frans tre år och nio månader efter August och Christina tre år och 
en månad efter Frans. De fem barnen föddes inom en peri od vilken varade i 17 år och 
fyra månader. Anders var 42 år och en månad gammal när han blev far för sista gången 
och Helena 39 år och tio månader gammal. 

36 Anders Gustaf Vaemberg 1821-03-23 (Björsäter). 
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Va1je par i kohorterna är behandlade exklusivt i enlighet med de uppsatta kriterierna 
ovan. Barn i tidigare äk tenskap eller föräktenskapliga förhållanden, oäkta barn, är inte 
inkluderade i undersökn ingen om inte fadern till det föräktenskapligt födda barnet var 
densamma som maken. Detta innebär att åldern vid första födda barn är angivet inom 
ramen för den aktuella familjebi ldningen oavs.ett tidigare fami ljebildningar. Detta 
gäll er även imervallet mellan barnen i syskonskaran. Halvsyskon bildar inte en gemen
sam barnkull utan behand las separat enli gt regeln att samma biologiska far och mor ger 
en exklusiv familjebildning. 

Vad gäller metoden för klasstillhörighet har jag använt mig av den metod som 
Christer Winberg utvecklat.37 Klasstillhörighetsindelningen kan kort sammanfattas 
med de som hade ti llgång till (ägde) jord och de som inte hade det. u är denna metod 
ett synnerl igen trubbigt instrument att överföra på 1800-talets Sverige. Winbergs ar
bete rör den agrara revolutionen och prolctariseringen av landsbygden under 1750-
1850. I den sena koho11en 1870-79 är inte betydelsen av jordinnehav lika tydlig vad 
gäller klassindelning som under det tidiga 1800-talet. Öka~ lönarbcte och nya yrkeska
tegorier komplicerar klassindelningen avsevärt. Spännvidden inom de olika klasserna 
är stor. Bland de jordlösa finns inhyseshjon och rättare, torpare och lifgrenadiärer. 
Även bland de som tituleras dräng respektive piga är de individuella skillnaderna stora. 
Är pigan bonddotter eller är hon stata rdotter? Problemet med denna typ av kategorise
ring kan liknas med dagens invandrargruppsk lassificering. Oavsett om personen ifråga 
kommer från Somalia, Iran, Bosnien ell er Finland så är de inlemmade i invandrargrnp
pen. Ingen hänsyn tas heller till invandrarens sociala ursprung. Är de läkare ell er bön
der? 

Den klassificering som jag har använt mig av är att de som tituleras pigor eller 
drängar behandlas exklusivt som en egen grupp. I gruppen besuttna, jordägare, å ter
finns de som tituleras bonde, bondson/dotter, hemmansägareson/dotter, rusthållare
son/dotter etc. vid g ifte1målet. I gruppen obesuttna återfinns de övriga titulaturema 
som daglönare, torpare, grenadjär, arbetare, brovaktare, arrendator, statare, rättare, or
ganist, tjänstehjon etc. Även titlar vilka antyder ett hantverksutövande ingår i denna 
grupp såsom skräddare, tegelslagare, sadelmakargesäll , snickare etc. 

Vad gäller kvinnor som tituleras som änkor, döttrar eller som saknar titel i gifter
målslängderna har jag undersökt det enskilda hushållets konstruktion för att se om de 
hade sitt ursprung från en jordägande ell er jordlös k lass och utifrån detta k lassat kvin
norna i fråga. · 

Invändningar mot ovan nämnda klassificeringsmodell är att pigornas och drängar
nas sociala ursprung inte undersökts . Är de besuttna el ler obesuttna? Är pigan bond
dotter eller torpardotter? Det är ett problem vilket kan undergräva syftet med att under
söka kohortmedlemmamas klassti llhörighet. Trots detta metodproblem kan en under
sökning av klasstillhörigheten stärka min teori om landsbygdens förändring i Linkö
pingsområdet. Undersökn ingen omfattar även barnadödlighet. Gränsen 10 år är satt i 
.enlighet med ett av de kriterier som Tabellverket satte upp 1749 for klassificering av 
döda.38 

37 Wiberg, C. Folkökni11g och prole1arisering. (Göteborg 1975) s 37. s 45. 
38 Beronius, M. Bidrag 1ill den sociala undersök11ingens his loria. (Stockholm, 1994) s 27. 
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Tidigare forskning 
Inom svensk familjehistoria går det inte att gå förbi Christer Winbergs avhandling 
Folkökning och pro/etarisering.39 Winbergs avhandling är en milstolpe och ett viktigt 
pionjärarbete inom svensk familj ehi storia. Det är främst inom äktenskapsbildning och 
fruktsamhet som avhandlingen är banbrytande. Undersökningsperioden sträcker sig 
från 1750 till 1850 där några socknar i Västergötland bildar grund för arbetet. Winberg 
ko rn fram till att det förekom födelsekontroll inom äktenskapet vilket ledde ti ll små 
barnkullar. En annan faktor till små barnkullar var sena äktenskap. Med proletarisering 
menas kort en ökad befolkning, förbättrade jordbruksmetoder v ilket gav ett livsm edels
överskott, vilket i sin tur ökade efterfrågan på arbetskraft . Ur dessa omständigheter 
växte bl.a. statarsystemet fram . Små barnkullar var en väl vald strategi bland dåtidens 
jordbrukare och arbetare inom jordbrukssektorn för att få en dräglig levnadstillvaro. 
Strategin minskade fattigdomen. 

David Gaunt har också betytt m ycket för utvecklingen av svensk och nordisk fa
miljehistoria. Här bör Familjeliv i Norden särskilt nämnas.40 Gaunt har framförallt un
dersökt de föräktenskapliga relationerna mellan b livande makar, om de kände varandra 
eller om det var föräldrarna som bestämde med vem deras barn skulle gifta sig med. 
Han studerar vidare hushållens arbetsorganisation mellan kön och generati oner. Vem 
gjorde vad, när och hur på en gård. Gaunt beskriver även födelsekontrollens historia i 
Norden samt hur fam iljer som verkade inom industrin levde och organiserade sina liv 
rent praktiskt. Här ci teras bl.a. några omfattande utredningar av Gustaf af Geijerstam 
gjorda mellan 1894- 97 vilka är en mycket intressant läsning. 

I sin avhandling redogör Margareta R. Matovic för familjebildningar och partner
skap i Stockholm. Stockho/msäktenskap.41 Ett Stockholmsäktenskap var en fam ilje
bildning vilken kan liknas med nutida samboförhållanden, där man valde att leva t ill
sammans och föda barn utan att ingå äktenskap. Denna form av familjebildning var 
vanlig i städer som växte snabbt med bostadsbrist och minskad social kontroll som 
följd. Man kan bl.a. se att åldersskillnaden mellan makarna var liten i jämförelse med 
landsbygden vid samma tid. Matovic gör även ett stort nummer av makarnas sociala 
och geografi ska ursprung vid partnerval. 

1 Historisk tidskrift 2, 1977 finns en uppsats av Ann-Sofie Kälvemark-Ohlander, 
Att vänta barn när man gifter sig. 42 Publicerad. En av förklaringarna till den ökade 
befolkningstillväxten i slutet av 1700- och 1800-talen anses vara en ökning av föräk
tenskapliga förhållanden vilka resulterade i gravidite ter. Antagandet blir att dessa kvin
nor är yngre när de får si tt första barn och att barnkullarnas längd därav förlängs med 
fler barn som följd . Vad Kälvemarks undersökning visar är att det fi nns stora regionala 
skillnader i detta mönster. Föräktenskapliga relationer mellan blivande makar var van-

39 Winberg, C. Folkökning och proletarisering; Kring den sociala strukturomvandlingen på 
Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen. (Göteborg. 1974) 

40 Gaunt, D. Familjeliv i Norden. (Stockholm. 1983, 1996) 
41 Matovic, M. Stockholmsäktenskap; Familjebildning och partnerval i Stockholm 18501890. 

(Stockholm. 1984) 
42 Kälvemark-Ohlander, A-S. Att vänta barn när man gifter sig; Föräktenskapliga förbindelser och 

äktenskapsmönster i 1800-talets Sverige. Historisk tidsskrift 2 1977. 
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liga där nattfrieriseder var förekommande. Bl.a. avlades mer än 40% av barnen i Li ll
härdal, Hälsingland under 1880- 99 före äktenskapet samt att genomsnittsåldern på 
dessa nyblivna mödrar var något högre än de som fick sitt första barn efter vigseln. 
Likaså kan hon påvisa att man ofta väntade med äktenskap t ill någon passande kyrklig 
storhelg oavsett hur långt framskriden g raviditeten var. 

Monika Edgren undersöker egendomslösa under 1830- och 1870-talen i Norrkö
ping, i avhandling "Tradition och forändring". 43 Det är främst hur ogifta m ödrar orga
ni serade sina liv för att barnomsorg och lönarbete skulle fungera hon behandlar. Under 
1830-talet lämnades ofta barnen bort till fosterföräldrar. Under 1870-talet förändrades 
den allmänna synen på ogifta m ödrar v ilket radikalt ökade möjligheterna för dessa 
kvi nnor att ingå äkt enskap. Barnens uppväxt kunde på så sätt tryggas utan hjälp av 
fosterföräldrar. Männen var inte överdrivet intresserade att ta ansvar för sina utom
äktenskapliga barn utan valde ofta att betala uppfostringsbidrag mot att gifta sig. Ur 
detta växte successiv t lagar fram som stärkte ansvarsbanden mellan makar och dess 
re lat ion till staten. Det nya industrisamhällets framväxt med lönarbete och nya sociala 
referenser krävde en ny "familjemoral" . 

Vad gäller landsortbefolkningens familj erelationer finns det en intressant interna
tionell studie av David Wa1Ten, Property, production and family in Neckarhausen, 
1700- 1870. 44 I Neckarhausen ärvde alla barn oavsett kön lika mycket av sina 
föräldrar satt i proportion till hur mycket de hade hjälpt eller tagit om hand de gamla. 
U tifrån dop- , vigsel och begravningslängder har Warren rekonstruerat familjerna före 
och efter den industriella revolutionens genombrott för att se om beroendet av familjen 
och familjekänslan förändrades. Warren slutsats är att trots ökad geografisk mobilitet, 
trots egendomsskiften, trots ökad proletarisering och trots ökat beroende av lönarbete 
blev fam ilj ebanden starkare. Familj en fick tack vare alla " trots" en större betydelse för 
de enskilda familjem edlemmarna i fråga om ökad trygghet och gemenskap. 

1 C-uppsatsen "Far gifter sig " har Anita Andersson undersökt ensam stående för
äldrars olika strategier i Åtvidabergs- och Skeda socken i mitten av 1800-talet.45 Det 
v isar sig att de som gifter om s ig har olika drivkrafter beroende av kön. Änkor söker en 
stab ilare ekonomisk situation vid omgifte medan änklingarna söker att fylla ut det soci
ala tomrummet i hemmet. Beroende på ett mer utpräglat "socialt skyddsnät" i bruks
samhället Åtvidaberg var handlingsmöjligheterna större än i det m er agrart präglade 
Skeda. Chanserna för att barnen skulle nå vuxen ålder var dänned större i Åtvidaberg 
än i Skeda. · 

43 Edgren, M. Tradition och forändring; Könsrelationer, omsorgsarbete och forsö1jning inom 
Norrköpings underklass under 1800-talet. (Lund. 1994) 

44 Warren, D. Property, production and family in Neckarhausen, 17001870. (1990) 
45 Andersson, A. Far gifter sig; Individ, strukwr och foräldradeprivation i Åtvids och Skeda socken 

18481864. "Socialhistoria i Linköping" 1998:3. (Linköping. 1998) 
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Undersökning 

De gifta parens kJasstillhörighet 
Arbetsuppgifterna på 1800-talcts landsbygd var starkt uppdelat i manliga och kvinnliga 
arbetssfärer.46 Dessa osynliga arbetsgränser överskreds i praktiken endast i yttersta 
nödfall. Att en man skulle laga mat eller a tt en kvinna skulle ta med s ig yxa och såg till 
skogen var helt otänkbart. Tanken var så främmande an den troligen inte existerade i 
sinnevärlden. Med tanke på denna arbetsfördelning krävde hushåll med en skev köns
fördelning av an tingen söner eller döttrar kompletteras med arbetskraft uti från. Även 
hushåll m ed m ånga sm å barn, som ännu inte kunde delta i produktionen på gården, 
krävde lejd arbetskraft. Pigor och drängar var, liksom tidigare, ett naturligt inslag i de 
agrara hushållen på 1800-talet. Många var de söner och dött rar till den växande klassen 
av egendomslösa som i tidig ålder tvingades ta tjänst hos de mer besuttna.47 I vissa fall 
var de inte mer än tio år gamla men oftast var dei i samband med konfirmationen som 
de fly ttade hemifrån. Att barn från jordbruksproletariatet skulle bli självägande bönder 
i framtiden var i många fall en utopi .48 På sin höj d kunde de bli pigor eller drängar. 
Men vi lka var då de huvudsakliga arbetsuppgifterna för dessa män och kvinnor? 

Kvinnornas/pigornas huvudsakliga arbetsuppgifter bestod i kreatursskötseJ.49 De 
yngre ansvarade för det tyngre arbetet i ladugården såsom mjölkning, u tfodring samt 
utgödsling, medan de äldre förädlade mjölk- och köttprodukter, kärnade smör, tillver
kade ost, saltade kött etc. Männens/drängarnas ansvarsområde var skogen och åkerar
bete, plöjning, gödsling och sådd . Skogsarbete var vanligast under höst och vinter när 
jordbruket vilade i väntan på vår och sommar. Förutom timmer och ved utvanns även 
tjära och ko l vilket kunde avyttras på den öppna marknaden för att dryga ut "hushålls
kassan" med. Dessa åtgärder minskade hushållets sårbarhet v id dåliga år. Olika former 
av hantverk och hemslöjd var andra vanliga inkomstkällor. Vid skörd, höbärgning och 
fiske hjälptes både männen och kvinnorna åt. I d iagram 1 och 2 redovisas klasstill
hörighet b land de g ifta paren under de två undersökningsperioderna. Dvs. de registre
rade titlar vilka paren hade vid giftermålet. 

46 Gaunt, D. s 86 ff. 
47 Winberg, C. s 205. 
48 Gaunt, D. s I 0 I. 
49 Ibid. s 107. 
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Diagram 1. Klasstillhörighet vid giftermålet bland de gifta paren på Linköpings hrnds
bygd 1840-49. Uttryckt i procent. 
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D Kvinnor 68,2 18,9 12,9 

Klasstillhörighet 

Källa: DDB Umeå universite t 

Diagram 2. Klasstillhörighet vid giftermålet bland de gifta paren på Linköpings lands
bygd 1870-79. Uttryckt i procent. 

% 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 

o~..;.:====~:=.:::=====!:_;::..:.~====~~ 
Dräng/piga Obesuttna Besuttna 
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Klasstillhörighet 

Källa: DDB Umeå universitet 

Med härledning av diagram I och 2 titulerades majori teten av de nygifta paren såsom 
dräng eller piga. Detta är i och för sig ingen sensationell iakttagelse då majoriteten av 
den giftasbenägna befolkningen var sysselsatt inom den agrara sektorn. 

I 1840-talskohortcn titulerades 54,6% av männen dräng och hela 68,2% av kvin
norna piga. Vad gäll er andelen obesuttna var männens andel 31,8% medan 18,9% står 
for kvinnorna. Andelen besuttna var likartad mellan könen, 13,6% för männen respek
tive 12,9% för kvinnorna. Den stora ski llnaden mellan könen bland de obesuttna beror 
sannolikt på att mannen efter en tids tjänst som dräng ordnat en annan inkomstkä lla 
eller sysselsättning. Andelen hantverksorienterade sysselsättningar var fortfarande låg 
bland de obesuttna. Det vanli gaste var att han tituleras torpare eller knekt, något som 
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indikerar att männen torde vara något äldre än kvinnorna vid gifte1målet. 
I 1870-talskohorten hade andelen drängar (34,4%) minskat till förmån för de obe

suttna ( 49,6%). Andelen som titulerades drängar under 1840-talet har nu ersatts med 
en lika stor grupp vilken klassificeras som enbm1 obesuttna. Här har det tydligen hänt 
något. Vid en granskning av titlarna bland de obesuttna så har de inte bara blivit fler 
till antalet, utan även fått en klarare inriktning på hantverk och begynnande industriali 
sering. Det tycks som om landsbygdens förändring börjat slå igenom under 1870-talet i 
Linköpingsområdet. 

Fortfarande titulerades de flesta kvinnor piga, men en förskjutn ing, liknande den 
männen uppvisar, från legotjänst inom jordbruket till klassen obesuttna kan utläsas. 
Den försämrade jordbrukskonjunkturen påverkade således båda könen men kvinnorna i 
lägre grad kan tyckas. Då måste vi komma ihåg att kvinnornas möjlighet att få tjänst i 
städerna var betydligt större än männens. Kvinnorna kunde få arbete inom tjänstesek
torn i den framväxande borgarklassens hushåll, något som i sin h1r förklarar att Linkö
ping 1870 uppvisade ett stort kvinnoöverskott. På 100 män gick det då 132 kvinnor, 
vil ket var klart högre än riksgenomsnittet för städer, som var 121 kvinnor på 100 
män.SO 

Det var alltså mycket gott om kvinnor i städerna och förhållandevis ont om dem på 
landet. D etta borde leda till att männen var tvungna att erbjuda mer, förutom kärleken, 
vid giftermål under 1870-talet jämfört med 1840-talet. Han blev antagligen tvingad att 
arbeta ytterl igare några år för att kunna bygga upp sin ekonomiska bas och detta i en 
agrar lågkonjunktur där prissättningen på arbetskraft torde ha gynnat de besuttna. Om 
detta antagande stämmer borde männens genomsnittsålder vara högre i slutet av 1800-
talet. 

Geografiskt ursprung 
I tabell 2 redovisas de gifta parens geografiska ursprung under de två undersöknings
pcrioderna. Med geografiskt ursprung avses här de födelseförsam lingar som fanns an
tecknade i vigsellängderna för män och kvinnor på Linköpings landsbygd. 

Tabell 2. De gifta parens geografiska ursprung i de socknar där giftermålet ägde 
rum på Linköpings landsbygd 1840-49 och 1870- 79. Uttryckt i procent. 

Båda makarna från orten 
Mannen från orten 
Kvinnan från orten 
Makarna inflyttade från samma ort 
Makarna inflyttade från olika orter 
Källa: DDB Umeå universitet 

1840-49 (N: 551 par) 1870- 79 (N: 421 par) 
26 ( 143) 22 (94) 
25 (136) 27 (115) 
25 (137) 23 (95) 
2 (15) 2 (6) 
22 (120) 26 (109) 

Vad kan sägas om förändringar angående makarnas geografiska ursprung i de båda 
koho11erna? Status quo ligger väl bra till hands, då det var mycket små skillnader mel
lan kohorterna . I 76% av fallen hade någon eller båda makarna sina geografiska rötter 

50 Hellström, S (red) Linköpings historia 4. (Linköping, 1978) Kap I. 
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där de gifte sig och levde under 1840-talet medan 72% uppvisade samma beteende på 
1870-talet. Det som är spännande var att 74% i 1840-talskohorten inte hade si tt ur
sprung på orten och motsvarande 78% i 1870-talskohorten. Tre fj ärdedelar var således 
infly ttade frå n andra socknar. Detta tyder på att 1800-talsmänniskan tillhörde ett rörligt 
släkte. Något som inte är så märkligt vid andra anblicken om den omfattande tjänstgö
ringen i annat hushåll än det egna tas i betänkande. Pojkar och fli ckor "tvi ngades" ut 
på arbetsmarknaden redan i tidiga tonår, v ilket kan liknas v id " livets hårda skola". Det 
fanns fl er positiva sidoeffekter med detta förfarande. Vyerna vidgades och de lärde sig 
att klara sig själv, en passagerit till vuxenvärlden om man så v ill. Främst fick de möj
lighet att stifta nya bekantskaper vi lket kunde leda till äktenskap. Detta mönster är re
dan beskrivet i inledningen men tål att upprepas. 

l tabell 2 fram går a tt i de fall där båda makarna var från orten, minskade något un
der 1870-talet medan inflyttningen ökade, och vidare a tt det blev något vanligare att 
endast mannen var från orten i 1870-tals kohorten. Detta kan bero' på att kvinnorna var 
mer mobila än männen, e ll er att rlet ä r ett synlig t tecken på att männen redan var fas t 
stationerade i socken, en form av patriarkat? De förestod e tt torp e ll er en gård vilket 
naturligt minskade mobiliteten. 

Utifrån tabell 2 går det inte att dra några entydiga slutsatser om den agrara revolu
tionens påverkan i undersökningsområdet. Om det skedde några påtag liga förändringar 
under tidsperioderna måste de par som flyttade analyseras. I tabell 3 redovisas de ut
fl yttade parens nya hemort. 

Tabell 3. De utflyttade parens nya geografiska hemort på Linköpings landsbygd 
1840-49 och 1870- 79. Flyttningar inom JO år efter v igseln. Uttryckt i procent. 

1840-49 (N: 460 1870- 79 (N: 670 

Båda makarna tillbaka till hemotten 
Utflytt till m annens hemort 
Utflytt till kvinnans hemort 
Ny Ot1 

Emigrerade till Amerika 
Källa: DDB Umeå universitet 

par) 
1 (6) 

39 (J 76) 
5 (24) 

54 (248) 
(6) 

par) 
2 (13) 

35 (234) 
3 (17) 

56 (378) 
4 (25) 

Inte heller i tabell 3 uppvisas några stötTe förändringar. Dock förändrades flyttmönstret 
under 1870-talet något. l stället för att flytta till någon av makarnas hemort valde fle r 
att bosätta sig på annan (ny) ort e ller att emigrera till Amerika. Detta kan tyda på för
sämrade försörjningsvillkor på landsbygden men även att infrastrukturen sakta men 
säkert byggdes ut under perioden. 1872 anslöts Linköping till Östra stam banan och 
restiden till de större städerna Norrköping och Stockholm minskade avsevärt. Dess
utom blev Kinda kana l fä rd igställd, vi lke t gav L inköping en egen hamn .51 Denna ut
byggnad av infrastrnkturen torde ha lett till en ökad rörlighet och att det skedde i ett 
större geografiskt rum än tidigare. För att se om dessa antaganden kan stämma krävs 
en djupare analys och utvidgning av det statistiska materialet rörande "utflyttarna", 

51 Lindberg, F. (Red) Linköpings historia . (Linköping 1978) Del 3. s 91 ff. 
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dvs. av de par som inte ingår i den egentl iga undersökn ingen, göras. I tabell 4 beskrivs 
hur långt de utflyttade paren fly ttade från den socken där giftermålet ägde rum. 

Tabell 4. De utflyttade parens utflyttningar i det geografiska rummet på Linkö
pings la ndsbygd 1840-49 och 1870- 79. Uttryckt i procent. 

Nära. Ca 5 mil 
Långt. Mer än 5 mil 
Stad. Linköping, Motala, Norrköping 
Emigrerade till Amerika 
Källa: DDB Umeå universitet 

1840-49 (N: 460 1870-79 (N: 670 
par) par) 

86 (394) 74 (496) 
4 (20) I 0 (66) 
9 (40) 12 (84) 

(6) 4 (25) 

Nu börjar bilden att klarna något litet. Det går att se en tendens i ett ändrat flyttrnönster 
under 1800-talets slutskede. Fortfarande var dock det geografiska rummet ganska be
gränsat. Flyttmönstret kretsade kring en agrar miljö även i 1870-talskohorten men ten
densen är tydl ig. Långväga fly ttn ingar ökade. De framväxande städerna bö1jade bli ett 
reellt alternativ. T.o.m. emigrationen till Amerika ökade och blev en valmöjlighet för 
de boende på en allt trängre landsbygd. 

För att få lite perspektiv på flyttmönstret i undersökningen kan nämnas att byborna 
i Northamptonshire och Huntingdonshire i England under 1754- 1843 uppvisade ett 
annat mönster.52 Den visar att männen fann sina livspartner i genomsnitt 6,4 km från 
hembyn. I mer isolerade byar i området var det så nära som 3.2 km. När järnvägen 
drogs genom om rådet ändrades detta mönster gradvis . 
Från en liknande undersökning rörande Österlen i slutet av 1700-talet kan nämnas att 
invånarna i Järrestad var 88% av männen och ca. 50% av kvinnorna födda i byn.53 

Giftermålsålder 
Varför gifte man sig? I det fl esta fall var det säkert för att man ville det. Kärlek, hor
moner och drifter fanns förr i tiden också. Parbildning och fortplantning ligger nedärvt 
i människans virrvarr av DNA spiraler och gener. Lusten och glädjen att vara till sam
mans är en förutsättning för artens fortlevnad. Tyvärr är det sällan som den rena oför
fal skade kärleken kommer till tals i demografiska studier. Det är resu ltatet, eller om 
man så vill, konsekvenserna av dessa aktiviteter vi kan mäta. Kärlek går inte att mäta 
och fö ljaktligen inte att presentera i form av tabeller och diagram. Var t.ex. 1840-tals
kohortens par mer förälskade än 1870-talets? Var de mer eller mindre kära än vad vi är 
idag? Naturligtvis är det omöjligt att svara på detta. Frågeställningarna är naiva och 
orimliga både tiJI sin inre såväl som yttre karaktär. Likväl, om man glömmer bort kär
leken är det lätt att hamna i kliniska diskussioner rörande olika strategier och hand
lingsmönster i valet av livspartner, ofta grundade på en socioekonom isk bas. Giftermål 
ingicks med den utgångspunkten av en "baktanke" om ett bättre liv rent ekonom iskt 

52 Harrison, D. Medieval space: The extent oj microspatica/ knowledge in western Europe during 
the middle ages. (Lund 1996) s 21 f. 

53 Tbid. s 22. 
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eller statusmässigt. Jag delar inte det synsättet till fullo. För att förstå att kärleken, i de 
flesta fall, var drivkraften i valet av partner bör vi känna till turerna innan giftermålet 
ingicks. 

Om kärleken var avgörande i valet av äktenskapspartner måste huvudförutsätt
ningen vara att de båda kände varandra väl. I Norden var det vanligt med s.k. nattfrie
rier på landsbygden.54 Traktens unga män gick i klunga från gård till gård på helgdags
kvällarna och uppvaktade de giftasvuxna kvinnorna. Här och där stannade en man kvar 
över natten hos en kvinna och i sänghalmen kunde de bekanta sig med varandra. Dessa 
nattfrierier var ganska oskyldiga. De låg och pratade med varandra. Det var ovanligt att 
na ttfrieriet ledde till sex. Kläderna var på och händerna ovanpå täcket. Om inte tycke 
uppstod var det bara att försöka med en annan flicka en annan helg. Kom de däremot 
överens stannade mannen efter en tid lite längre och fi ck slutli gen äta frukost med de 
övriga i hushållet. Fick mannan detta var han accepterad på stället och ungdomarna 
betraktades som ett par. Och om kvinnan blev gravid så var det i regel inget större pro
blem eftersom alla visste vem fadern var.55 

När de två blivit ett par, trolovade eller förlovade man sig. I och med trol ovningen 
var sex accepterat och ofta levde de som gifta under samma tak . Nästa steg var lysning. 
Lysningen förknippades med en kyrklig välsignelse över det kommande äktenskapet 
men det fanns även ett sam hällsintresse kring lysningen. Församlingen skulle kunna 
opponera s ig, om det visade sig att paret var för nära s läkt, led av någon speciell sjuk
dom eller om någon av dem var gift innan.56 

I samband med lysningen förekom även ett lysningsförhör där de blivande ma
karna förhördes av prästen. De skulle kunna sin katekes, om de vi lle gifta sig. Sedan 
stundade bröllopet och i och med denna akt legaliserades parförhållandet.57 

Bröllopet var även en kostsam historia. Släkt och vänner skulle bjudas på mat. Nya 
kläder skulle köpas etc. Det var dock inte dessa kostnader som var det största proble
met för många människor. Bostad och ett arbete, för att försörja familjen, var långt 
viktigare frågor för de fl esta. Eftersom det var mannen som hade försö1jningsansvaret 
var han tvungen att ha ordn at detta innan giftermål kom ifråga. Ofta tog det många år 
av hårt arbete innan mannen hade de rätta förutsättningarna och "ekonomiska musk
lerna". Det vanligaste alternativet var att få tillgång till ett torp under någon storbonde. 
Följaktligen borde han vara relativt gammal när han gifte sig, vilket stämmer väl över
ens med sammanställningen över genomsnittsåldern i tabell 5 där parens genomsnitts
ålder beskrivs under de båda undersölrningsperi oderna. 

54 Gaunt, D. s 24 ff. 
55 Stigsdotter, M (Red). Seder och bruk om våren. (Kristianstad 1977). s 86. 
56 lbid. s 79 ff. 
57 Matovic, M. s 39 ff. 
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Tabell 5: Genomsnittsålder för de gifta paren på Li nköpings landsbygd 1840--49 
och 1870- 79. 

Män 
Kvinnor 
Källa: DDB Umeå universitet 

1840--49 
29 år fyra månader 
26 år sju månader 

1870-79 
31 år två månader 
27 år en månad 

De genomsnittl iga åldrarna var höga både bland männen och kvinnorna. Vid giftermå
let var mannen runt de trettio och kvinnan några år yngre. Winbergs avhandling uppvi
sar ett likartat mönster vad gäll er åldersskillnader mellan könen.58 Notabelt är det fak
tum att männen i den senare kohorten var i genomsnitt ett år och tio månader äldre vid 
giftenn ålet. Detta är en tydlig indikati on på att dessa män var tvungna att erbjuda mer 
än männen i den tidiga kohorten. Den påtagliga höjningen av giftermålsåldern bland 
männen tyder på ett kärvare ekonomiskt klimat under den senare delen av 1800-talet 
på Linköpings landsbygd. Hur påverkade detta förändrade mönster barnalstringen? En 
indikation om detta belyses i diagram 3 där kvinnornas ålder vid det första barnets fö
delse redovisas. 

Första barnets födelse 

Diagram 3. Kvinnornas ålder vid första barnets födelse på Linköpings landsbygd J 840-
49 och 1870- 79. Uttryckt i procent. 

40 
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15-20 2 1-25 26-30 31-35 36-40 41+ 

D 1840-49 9, 1 39,2 29,5 14,5 6,9 0,8 

D 1870-79 8, 1 35,3 30,6 17, 1 7,8 

Åldersintervall 

Källa: DDB Umeå universitet 

Tidpunkten för det första barnets födelse tenderar att senareläggas under 1870-talet. 
Det är rimligt att anta att en högre g iftermålsålder var en trol ig orsak ti ll a tt mönstret 
förändrades. Det är en klar och tydlig tendens. Denna förskjutning uppåt i åldrarna som 
kvinnorna uppvisar borde även ha påverkat intervallet mellan barnen. Det är rimligt att 
an ta att en högre ålder vid första graviditeten ökar tempot i barnalstringen. Ett anta
gande som grundar sig på att äldre kvinnor har kortare tid att föda fram önskat antal 

58 Winberg, C. s 217 ff. 
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barn än yngre. I tabell 6 redovisas parens genomsnittsålder vid det första barnets fö
delse. 

Tabell 6. De äkta parens genomsnittsålder vid första barnets födelse på Linkö
pings landsbygd 1840-49 och 1870-79. 

1840-49 ] 870-79 
Män 
Kv innor 
Kä lla: DDB Umeå universitet 

29 år och tio månader 
27 år och tre månader 

3 1 år och åtta månader 
27 år och sju m ånader 

Med härledni ng av tabell 5 ökade g iftem1å ls åldern i de båda kohorterna under 1870-
talet. Det är således inte förvånande att även parens geno msnittså lder ökade vid det 
första barnets födelse. Vi lket tabell 6 skildrar. Männen var i genomsnitt ett å r och tio 
månader äldre när de blev fäder för första gången under 1870-talet. Kvinnornas medel
ålder vid det första barnets födelse ökade även den, dock endast med fyra månader. 

Trolovningsbarn 
Att sexuella förbindelser innan äktenskapet inte var juridiskt och socialt accepterat vet 
vi. Det kan därför verka något förvånande att undersökningen v isar att det var van ligt, 
mycket vanligt förekommande. Detta bekräftas i diagram 4 där de barn vi lka föddes 
före eller inom sju månader efter g ifte1111ålet är redovisade. Ett av dessa trolovnings
bam var drängen Lars Larssons och p igan Maja Stina Pålsdotters förstfödde son 
CarJ.59 Vigseln ägde rum i Stjärnorps kyrka den 6:e december 1845. Vid detta till fälle 
var Maja Stina Pålsdotte r gravid i sjätte månaden, för den 3:e mars 1846 föddes Carl. 
Paret fi ck y tt erligare två söner och tre döttrar under de följ ande 17 åren. 

I den tidiga kohorten föddes 6,1 % av det första barnet före äktenskapet och 36,6% 
inom sju månader e fter äktenskapet. Det ger vid handen att 42,7% av de gifta paren 
bevisligen hade haft sex innan giftermålet som resulterade i en graviditet. Hur många 
som genomfört fullbordade samlag v ilka inte ledde till graviditet elle r frekvensen av 
avbrutna samlag kan vi inte veta. Mörkertalet torde vara så stort att sex före vigseln 
måste betraktas som mycket vanligt för att inte säga ett normalt, om än inte juridiskt 
accepterat, beteende på Linköpings landsbygd v id undersökningsperiodema. I den se
nare kohorten var förhållandet i princip detsamma, 7,5% före äktenskapet och 35,6% 
inom sju månader, totalt 43 , 1 %.60 

59 Lars Larsson 18211 105 (Stjämorp). 
60 Både Christer Winberg och Ann-Sofi Kälvemark berör "trolovningsbam" i sina arbeten. I 

Winbergs undersökning av Dala pastorat 17761830 var mer än en tredjedel av de första barnen 
avlade före vigseln. (s. 218.) Även Kälvemarks undersökning av Julitasocken 18301860 uppvisar 
ett liknande resultat. 
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Diagram 4. Barn födda före eller inom sju månader efter äktenskapet på Linkö
pings landsbygd 1840-49 och 1870-79. Uttryckt i procent. 
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Källa: DDB Umeå universitet 

De procentuella skillnaderna mellan kohorterna var således sm å. Slutsatsen måste bl i 
att vänta barn v id v igseln var så vanligt att det nästan m åste betraktas som normalt. N u 
kan man fråga sig om graviditeter var orsaken till att paren gifte sig eller om trolov
ningen öppnade upp för ett mer intimt umgänge m ellan paren i undersökningen. Ledde 
graviditet till äktenskap eller trolovning till graviditet, eller som Winberg uttrycker det 
("Trolovning är äktenskap och vigseln en ritus")61 ? 

Hur det förhöll sig med de barn vilka föddes inom sju månader efter gi ftermålsda
tumet är det lite osäkert att dra några säkra slutsatser av. Känt är att lysning skulle 
kungöras tre söndagar i följd av prästen före själva giftermålet. Vad som däremot är 
okänt var när trolovningen ägde rum. Vid trolovningen upprättades inget skriftligt do
kument utan manifesterades m ed ett handslag i vittnens närvaro.62 Följden av detta bli r 
att det inte går a tt empiriskt styrka om trolovning var ett resultat av graviditet eller gra
viditet ett resultat av trolovning. 

Barnkullarnas storlek 
Så här långt har j ag behandlat den in ledande fase n i familjebildningarna under 1840 
och 1870-talet i respektive kohort på Linköpi ngs landsbygd. Nästa steg i undersök
ningen blir att rekonstru era och vidga perspektivet något i hur fami ljestrukturerna såg 
ut e fter giftermålet. Först undersöks hur stora barnkullarna var och hur många barn 
som paren i respektive kohort födde fram. 

För det första går det att konstatera att nästan vart tionde par inte fick några barn 
alls. I vissa fall berodde detta på att de vigda hade gift om sig, som hemmansbrukaren 
och änklingen Johan Lorentz Jonsson och rusthåll are änkan Anna Lena Olofsdotter.63 
Johan var 3 1 år gammal och Anna var 39 år när det gifte sig 26:e december 1846 i 
Björsäter. Båda hade barn från si na tidigare äktenskap. Detta äktenskap kan ses som ett 

61 Winberg. s 217. 
62 Gaunt, D. s 67. 
63 Johan Lorentz Jonsson 1815 1203 (Björsäter). 
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av de vilken Anna Andersson belyser i sin undersökning.64 De gifter sig inom sin klass 
och tryggade dänned sin ekonomiska och sociala status för sina barn och sig själva. 
Om det var en rent "resonemangsäktenskap" eller om det byggde på kärlek går inte att 
empiriskt styrka. 

Ert annat par som gifte sig i Björsäter var torparen Carl Peter Andersson 34 år och 
pigan Stina Lisa Edman 25 år.65 De gifte sig den första januari 1845. Inte heller de fick 
några barn vilket troligtvis berodde på att någon eller båda var steri la. Carls och Stinas 
äktenskapsstratcgi var mer traditionell och olik den som Johan och Anna uppvisade. 
Carl och Stina til lhö rde den obesuttna klassen medan Johan och Anna var mer välbär
gade och tro ligtvis gifte sig av andra orsaker. Torparen Carl P eter Andersson hade be
vis ligen ett torp. Han hade en ekonomisk bas som kunde trygga och försörja en fam ilj. 
Han var äldre och dessu tom hade hans blivande hustru tjänat piga på Carls torp Peters
burg. Carl Peter Andersson måste betraktas som ett bra part i för en obesutten piga. Ur 
samma perspektiv skall änkan Anna och änklingen Johans äktenskap ses. De hade båda 
något att erbjuda varandra som båda tjänade på. 

Även om det var en relativt hög andel av paren som inte fick några barn i under
sökn ingen var stora barnkullar ovanliga. Den största barnku llen, 14 barn, fanns i Svin
stad socken i 1840-talskohorten. Det var Anders Anderson och hans hustru Anna Lotta 
P ersdotter som under en durationstid av 28 år och åtta månader födde fram sex döttrar 
och åtta söncr.66 Paret gifte sig i Svinstad den 27:e augusti 1841. Förutom at1 paret fick 
många barn var de även ovanligt unga när de gifte sig. Rusthållaresonen Anders var 20 
år och ti o månader gammal och fosterdottern Anna Lotta inte äldre än 16 år och nio 
månader, (f.ö. den yngsta v igda kvinnan i hela undersökni ngen.) De var grannar. Vig
sellängden berättar a tt Anders var bosatt i N. Fillinge lillgård och Anna Lotta bodde på 
N. Fillinge storgård. 

Det första barnet, Josephina, föddes fem månader efter v igseln och avled 1845 av 
"slag".67 Tre år senare föddes parets första son Claes. Även han dog av "slag" 1846. 
De följande tolv barnen föddes med täta intervall och ingen av dem dog innan de fyllde 
tio år. Anders Andersson var nästan 50 år när sista barnet Emma föddes den l 6:e sep
tember 1870. Anna Lotta var då 46 år . 

Det visar sig vid en närmare granskning av det statistiska materialet att endast 35% 
av paren i 1840-talskohorten födde fler än fem barn, motsvarande andel för den senare 
kohorten var 29%. Detta bekräftar ytterligare att stora barnkullar inte tillhörde vanlig
heterna och att barnkullarnas storlek successivt minskade. Att barnkullarnas storlek 
minskade kan förk laras med en något högre giftennålsålder bland kvinnorna, dvs. re
produktionstiden blev kortare (se tabell 5). Det kan även vara ett tecken på att jordbru
kets betydelse minskade eller förändrades i området. Nya sysselsättningar bland föräld
rarna förutsatte inte längre att stora barnskaror deltog i produktionen. 68 Jordbruket ef-

64 Andersson, A. s 28 ff. 
65 Carl Peter Andersson 18 10-09-14 (Björsäter). 
66 Anders Andersson 1820-10-31 (Svinstad). 
67 "Slag" har ingenting med fysiskt våld att göra. Det var ett vanl ig samlingsbegrepp där dödsor

saken var svår att faststä lla. 
68 Furuhagen, 8. (Red) s 118. 
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fektiviserades med hjälp av nya mask iner, vi lket ledde till ett minskat behov av mänsk
lig muskelkraft. Den sjunkande barnadödligheten fick kanske till följd att man inte an
såg sig vara tvungna att föda fra m många barn för att trygga ålderdomen. (Se även ta
bell 10 nedan.) Att födslarna minskade kan även bero på olika former av födel sekon
troll . Winbergs resultat rörande eventuell födelsekontroll visar att den förekom främs t 
bland de obesuttna men var mycket vanlig även bland de självägande böndema.69 Han 
kan inte påvisa något samband mellan ökad föde lsekontroll och minskad barnadödlig
het. 

Avgörande för resul tatet att barnkullarna minskade beror trol igtvis på en blandning 
av ovan nämnda orsaker. Dvs. att fl er parallella mönster påverkar det resultat vi kan se 
i undersökningen. Storleken på barnkullarna de gifta paren födde fram i undersök
ningen redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Antal barn de vigda paren fick på Linköpings landsbygd efter minst tio 
års äktenskap 1840-49 och 1870- 79. Uttryckt i procent. 

1840-49 1870-'-79 
Inga barn 8 (46) 9 (36) 
I barn 8 (45) 10 (43) 

2 barn 9 (52) 12 (52) 
3 barn 14 (75) 15 (64) 
4 barn 13 (74) 13 (55) 
5 barn 13 (69) 12 (52) 

6barn 13 (72) 10 (43) 
7barn 8 (43) 7 (30) 

8 barn 6 (33) 5 (22) 
9 barn 4 (22) 2 (9) 
JO barn 3 ( 14) 3 ( 12) 
10+ (6) (3) 

Totalt (N) 100 (55 I) 99 (42 I) 
Källa: DDB Umeå universitet 

Konsekvensen av dessa olika mönster blev att barntätheten och familjestorlekarna 
minskade. En närmare studie av det genomsnittl iga an talet barn/par i kohorterna, vilket 
redovisas i tabell 8, visar detta tydligt. Barntätheten sjönk från 4,8 barn/familj till 4,4 
barn. Fam iljerna blev således något mindre under 1870-talet. 

Tabell 8 . Genomsnittligt antal barn bland de vigda paren på Linköpingslands
bygd 1840-49 och 1870- 79. 

1840-49 1870-79 
Antal barn I familj 4,8 4,4 
Källa: DDB Umeå universitet 

69 Winberg, C. s 263. 
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Trots att barnafödandet minskade så växte befolkningen på Linköpings landsbygd och 
i Sverige. Befolkningsökningen orsakades av den kraftigt minskade dödligheten, 
främst bland spädbarn. Hur barnadödligheten utvecklades under undersökningsperio
derna visas i tabell 9. 

Barnadödlighet 

Tabell 9. Barnadödligheten bland de Yigda paren på Linköpings landsbygd 
1840- 49 och 1870-79. Uttryckt i procent. 

J 840-49 I 870- 79 
Antal levande födda barn 
Avlidna barn 0-4 år 
Avlidna barn S-10 år 
Total barndödlighet 
Källa: DDB Umeå universitet 

2423 
16% (N=381) 
3% (N=66) 

19% (N=44S) 

1699 
10% (N= l70) 
2% (N=42) 

12% (N=212) 

Att döden var närvarande och mer påtaglig förr i tiden jämfört med vårt "moderna" 
samhälle idag är väl ingen nyhet. För vissa var döden en alltför vanlig och ofta åter
kommande samt lika ovälkommen besökare. 

Den 30:e december 1848 gifte sig den 32-åriga drängen Thyrs Hansson med den 
sju år yngre pigan Anna Sophia Malmgren. Lite cyniskt uttryckt var väl inte Anna So
phia Malmgren överdrivet begåvad. Prästen har noterat i husförhörslängden att hon 
"läser ej språk, stammar".70 Skall man driva cyniskheten vidare ett varv till så stäm
mer socialdarwinismens tes om att endast den starke överlever skrämmande väl på 
paret Thyrs och Anna Sophia. Under en period av nästan 14 år födde paret åtta barn. 
Inget överlevde. Äldst blev deras sjunde barn Anders Wilhelm. l tio månader fick han 
leva innan han avled av ett slaganfall våren 1861. De övriga sju barnen dog inom två 
månader efter födseln av antingen slag, torsk, bröstfeber eller invärtes slag. 71 Utan 
några barn som kunde ta hand om dem på ålderns höst slutade de sina dagar på fattig
huset, vilket var ett vanligt öde för de obesuttna och fattiga på samhällets bakgård. 
Anna Sophia Malmgren dog den 2 1 :a december 1895 av ålderdom. När och hur Thyrs 
Hansson slutade s ina dagar vetjag inte, Björsäters dödbok slutar 1894.72 

Av tabell 9 framgår att barnadödligheten minskade dramatiskt på Linköpings 
landsbyggd under undersökningsperioden. I princip halverades den, från 19% ti ll 12%. 
Största skillnaden uppvisar barnadödligheten bland små barn under fem år, vilket kan 
vara en följd av bättre näringsintag vilket leder till starkare och mer motståndskraftiga 

70 Thyrs Hansson 1816-05-23 (Björsäter). 
71 Torsk är en infektion i munnens slemhinna orsakad av svampen Candida albicans som bi ldar en 

vitaktig beläggning. Denna infektion gör det svårt för barnet att amma, barnet svälter ihjäl , och 
är ett tecken på allmänt nedsatt motståndskraft. Dalström, G (red) Bra böckers läkar lexikon. 
(Höganäs, 1983) Vol. 6. s 89. 

72 Officiellt avslutades dödboken i Björsäter 1894 men i en övergängsperiod noterades även döds
fall efter det året. Därav Anna Sophia Malmbergs medverkan i densamma. Thyrs Hansson avled 
senare och hans dödsfall är noterat i det nya registret som ersatte kyrkböckerna. 
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barn. För att förstå denna förändring måste dödsorsakerna analyseras, vilka presenteras 
i diagram 5. 

Diagram 5. Dödsorsaker bland barn 0-10 år på Linköpingslandsbygd 1840-49 
och 1870- 79. Uttryckt i procent. 
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Källa: DDB Umeå universitet 

I 1840-talskohorten dog 445 barn innan de fyllde 10 år medan 212 avled under 1870-
talet. Den största skillnaden, förutom antalet döda, mellan kohorterna var att under den 
tidigare perioden angavs ett betydligt större antal dödsorsaker i död- och begravnings
böckerna än i den senare. 42 diagnoser mot 27, något som i och för sig inte säger så 
mycket, vilket undersökn ingen snart skall v isa. Med läkarvetenskapens framsteg i slu
tet av 1800-talet, kunde man dock förmoda att förhållandet skulle vara det omvända., 
dvs. att säkerheten vid diagnostisering av de döda skulle vara högre vilket borde leda 
till ett ökat antal diagnoser. Det är dock tveksamt om de nya rönen hade nått ut till 
Linköpings landsbygd vid denna tid. 

Vid en närmare undersökning av antalet döda/dödsorsak visar att under 1840-talet 
var det I 0,6 döda/diagnos och under 1870-talet 7 ,9 döda/diagnos. 1 den tidiga kohorten 
anges dessutom samma eller en likartad sjukdom vid olika namn i större utsträckning. 
Det rådde bl.a. en stor fantasi när det gällde att namnge sjukdomar av infl ammatorisk 
art rörande bröstet och lungorna. Bröstfeber, bröstinfl ammation, bröstslag, 
bröstlidande, bröstsjukdom, bröstvärk etc. Slutsatsen blir att diagnostiken faktiskt blev 
säkrare med tiden. 

Mest anmärkningsvärt är dock att andelen ej angivna dödsorsaker i 1870-talsko
horten var så stor, hela 40%. Däremot har samlingsbeteckningen "slag" minskat från 
37% till 19%. Detta kan tyda på att istället för att ange den något diffusa dödsorsaken 
"slag" angavs ingen dödsorsak över huvud taget om man var osäker. Dock levde epi
tetet "slag" kvar vid sidan om det andra, troligtvis av gammal vana och tradi tion. En 
annan förklaring till detta mönster kan vara att det fanns förhållandevis få praktise
rande läkare på landsbygden vid den här tidpunkten. 
Undantas de fall där dödsorsaken ej var angiven samt "slag'', var den enskilt vanligaste 
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dödsorsaken i d en tidiga k ohonen scharlakansfeber, 11 % av de avlidna.73 l den senare 

koh o11en h ade den dödsorsaken sjunkit till 6% . Detta fakt11m k an vara en indikation på 
att barnen var " starkare" i den senare k oho11en och klarad e av infla mmatorisk a sjuk

domar bättre. Även andelen döda vi lka avlid it p.g.a. "svaghet" minskade, från ca 4% 

till 0,8%. Ä ven detta resultat kan bero på att barnen blev mots tå ndskraftigare mot 

diverse sjukdomar i s lutet av I 800-tale t. 
I 1870-talskohortcn var den vanligast enskilda dödsor sak en bland barnen difteri, 

10,5% av dödsfallen.74 Sjukdomen har ofta e tt epidem iskt förlopp. Till följd av detta 
av led 1881 åtta barn av difteri i Björsäter, näs tan 4% av det totala a ntalet döda barn i 

de n kohorten. Lokala epide mier kan således få s tor inverkan på s lutresultatet i k vanti
tativa studier. 

Undersökningen uppvisar mycket få fa ll av m agsjukdomar som k an relateras till 
då li g hygien eller undem1å ligt vatten, v ilka var vanliga dödsorsaker b land barnen i stä
derna .75 

Vad gäller posten "olyckor" var d runkning den vanligaste dödsorsaken tätt följt av 

"qväfn ing afvåda".76 Att barn är nyfikna och kan råka riktig t illa ut kan exemplifieras 
av arbetaren Pe r Eklund och hustrun Anna Larsdotters andre son R e inho ld. Reinhold 

dog en sommardag den 20 juli 1886. Dödsorsak "Fall i grufhål".77 Han blev endast 
sex år gammal. 

E t1 annat exempel är his torien om Anders Johan Johan sson.78 Han föddes 1847 i 

Ljung och gifte s ig den 20 j uni 1879 med Joha nna Kris tina Göransdotter. Även hon var 

född i Ljung och l iksom m ånga andra av de g ifta kvinnorna i undersökningen titu lera

des hon piga vid g iftermål et. Två må nader efter g iftermå let föddes par ets första barn 
Augus ta Emilia. Johanna var således höggravid när hon och Anders skred fram i kyrk

gången den där sommardagen. 

73 Scharlakansfeber är en svår halsinflammation med hög feber, svåra halssmärtor, huvudvärk och 
utslag. Problemet med sjukdomen är att den kan ge fa rliga biverkningar vilka ofta är dödl iga. 
Sjukdomen överförs genom droppinfektion (host- och nysdroppar) från patienter eller friska 
smittobärare. Dalström, G (red) Bra böckers läkar lexikon. (Höganäs, 1983) Vol. 5. s 182. 

74 Difteri är även det en sjukdom som sätter sig i halsen och som smittar på samma sätt som schar
lakansfeber. Sätter sig in flammationen på struphuvudet slemhinnor får man ofta stora andnings
svårigheter (strypsjuka). Bakterierna utsöndrar ett gift som ofta angriper hjärtmuskulaturen och 
den vanligaste dödsorsaken är cirkulationssvårigheter. Ibid. Vol. 2. s 57. 

75 Nilsson, H. Mot bättre hälsa: Dödlighet och hälsoarbete i Linköping 18601894. (Linköping, 
1994) s 157. 

76 T.ex. Frans 1877-05-22 (Värna). En vanligt förekommande metod att bli av med oönskade barn 
var att döda dem. Naturl igtvis såg inte samhället med blida ögon på detta. Under 1500- och 
1600-talen kunde en kvinna som aborterade sitt barn antingen dömas till att bli levande begravd 
eller bränd på bål. Under 1700-talet skärptes lagsti ftningen mot barnamord då barnen ansågs vara 
en riksangelägenhet. Under 1759 och 1778 avrättades 617 personer 1 Sverige. Av dessa gällde 
2 17 barnamord. Att "Qväfvning af våda" ,vi lket Frans blev, var ett vanligt sätt att döda barn på 
är inte så märkligt då det var svårt att bevisa brottsligt uppsåt. Att man "låg ihjäl" sina barn blev 
så vanligt att statsmakten ingrep och förbjöd förä ldrar an sova i samma säng som sina barn. Be
ronius, M. s 39 ff. 

77 Sonen Reinhold 1880-06-01 (Värna). 
78 Anders Johan Johansson 1847-10-01 (Ljung). 
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Ett och ett halvt år senare föddes Johan och tre år senare kom Karl Gustaf. Karl Gustaf 
dog inom ett år av slag. Sedan fick hustrun Johanna lungsot och dog den sista m ars 
J 886. Anders var nu ensam med två små barn. Men en olycka kommer sällan ensam. 
Den 13 juni 1886 dog Johan av ett slaganfall. Han blev fem år och fyra månader. Den 
19 juli 1886 gjorde liemannen sitt sista besök hos Anders Johan Johansson. Då 
hämtade han Augusta i e tt anfall av dysenteri . Hon skulle ha fyllt sju år en månad se
nare. På mindre än ett år hade Anders Johan Johansson förlorat hela sin familj . Tre 
barn och sin hustru. Hur hämtar man sig från sådana traumatiska upplevelser? Om du 
är intresserad av hur det g ick för Anders så kan du gå ner till länsmuseet i Linköping 
ell er statsbibli oteket och söka svaret i Linköpings lokala databas som finns där. Gör 

det! 

Intervall mellan barn 
Så här långt har undersökningen kretsat runt storleken på familjerna, antalet barn och 
barnadödligheten i socknarna. Det har konstaterats att antalet barn i respektive barnkull 
minskade. Att g iftermålsåldern blev högre och att barnadödligheten minskade. För att 
vidga undersökningen och få en bättre indikation på hur paren konstruerade sina fa
miljer skall intervallet mellan barnen i barnkullarna belysas, vilket görs i tabell 10. 

Vad gäller det första barnets födelse var det i det närmaste normalt att vänta barn 
vid vigseln. Fördjupas analysen ytterligare såg hela 67,3% av barnen i den tidiga peri
oden dagens ljus före eller inom ett år av vigseln. I en jämförelse med diagram 4, föd
des 24,6% av barnen mellan åtta och tolv månader efter v igseln. Resultatet för den se
nare koho11en ski ljer sig något. 7 1,1% av barnen föddes före eller inom ett år, en liten 
men tydlig ökning, och 28% föddes mellan åtta och tolv månader. En ökning även här 
således. Detta tyder på att man önskade få sina barn så tidigt som möj ligt. Är detta en 
till fällighet eller går det att spåra en liknande trend när de kommande barnen föds? 
Detta belyses i tabell 10 där intervalle t mellan barnen i de två undersökningsgrupperna 
redovisas. 
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Tabell 10. Interva ll mellan födslar bland de vigda paren på Lin köpingslandsbygd 
1840-49 och 1870- 79. Uttryckt i procent. N =antal födslar. 

1840--49 1870~79 

Det första barnet N=505 N=385 
Före äktenskapet 6, I 7 ,5 
Inom ert år 6I,2 63,6 
Inom två år 19,6 13,5 
Inom tre år 6,5 6,8 
Senare 6,5 8,6 

Andra barnet N=460 N=342 
Inom ert år 1,7 1,5 
Inom två år 30,2 38,9 
Inom tre år 39,3 36,3 
Senare 28,7 23,4 

Tredje barnet N=408 N=290 
Inom en år 1,5 0,7 
Inom rvå år 19, I 25,9 
Inom tre år 43,9 47,2 
Senare 35,5 26,2 

Fjärde barnet N=334 N=226 
Inom en år 1,8 0,4 
Inom rvå år 16,8 24,3 
Inom tre år 47,9 46,9 
Senare 33,5 28,3 

Femte barnet N=258 N= J70 
Inom ett år 0,8 0 
Inom rvå år 14,7 28,8 
Inom tre år 5 1,2 45,3 
Senare 33,3 25,9 
Källa: DDB Umeå universitet 

Vid en närmare granskning av tabell I 0 tycks trenden bli ett tydligt mönster. Frånsett 
marginellt procentuella skillnader vad gäller nästa barns tillkomst inom ett år, pekar 
allt i en riktning, nämligen art intervallet mellan barnen minskar.79 Det tycks som om 
paren i 1870-tals kohorlen ville föda fram sina barn så fort som möjligt. I samtliga fall 
är barn födda inom två år efter det förra procentuellt avsevärt högre i den senare ko
horten. En liknande procentuell omfördelning kan skönjas där barnen föds mer än tre 
år efter det föffa. 

Berodde denna förändring på att den tidigare kohortens par fick fl er missfall eller 
hade de en bättre födel sekontroll? Ammade de sina barn längre? Någon stati stik över 
missfall fördes inte, så den frågan går inte att styrka empiriskt. Frågan om en eventuellt 
ökad födel sekontrolls inflytande hänger även den i luften. Snarare borde det vara så att 
kvinnorna i den senare kohorten hade bättre rutiner för födelsekontroll. Vilket jag ska 
återkomma till senare. Att amning ökar intervall en mellan ba111 är känt. En annan ef-

79 Normalt har varj e kvinna en period av varierande längd efter födse ln då hon är steril, amenorre. 
Amning förlänger denna period av sterilitet m en är inget säkert preventivmedel. Naturlig 
sterilitet är dels n io månaders graviditet samt ca elva månaders amning. Gaunt, D. s 252. 
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fekt av amning är att barnen blir starkare och fr iskare. Men detta går inte ihop med den 
höga barnadödligheten. Återstår därför bara att spekulera. Accepterar man tesen att 
barnadödligheten minskade p.g.a. att barnen blev tåligare och starkare borde detta även 
påverka missfallsfrekvensen. Svaga eller defekta foster stöts bort. Men denna går inte 
att mäta. Eller var det så att e tt ökat "krismedvetande" bland landsbygdsbefolkningen 
gav dessa konsekvenser? 

I det sena 1800-tale ts Sverige var landsbygdsmannen tvungen att erbjuda mer än 
bröderna i den tidiga kohorten. Den betydligt högre äktenskapsåldern samt förän d
ringen i titulaturen vid giftermålet bland männen skulle kunna vara en indikati on på a tt 
så var fallet. De ekonomiska förutsättn ingarna för äktenskap skulle således vara av 
större betydelse än tidigare. Denna tilltagande ekonomi ska "grundtrygghet" skulle i så 
fall lett till utvidgade möjligheter för familjemedlemmarnas överlevnad. 

En annan aspekt till varför barnkullarna minskade under 1870-talet var att kvin
norna födde sitt sista barn vid en lägre ålder, vi lket bekräftas av tabell 11 där parens 
genomsnittsålder vid det sista barnets födelse redovisas. Kvinnorna var i genomsnitt 
1,5 år yngre i den senare kohorten när de föder sitt sista barn. Det kanske inte ter sig 
som något sensationellt eller ens märkligt vid förs ta anblicken. För att visa att detta 
förändrade mönster kunde haft stor inverkan på barnkullarnas storlek gör v i ett li tet 
räkneexempel. 

För att de 385 paren som fi ck barn i 1870-tals kohorten skall komma upp i samma 
barn medeltal I snitt som den tidiga kohorten ( 4,8 barn I familj) krävs att de skulle fö tt 
1 848 barn mot uppvisade 1 699. Detta ger en differens på 149 barn. För att nå denna 
nivå skulle 38,7% av kohortens 385 par fött ett barn till , vilket inte borde vara en 
omöjlighet m ed tanke på att de i genomsnitt var 1,5 år yngre än kvinnorna i 1840-tals 
kohorten. Detta är nu en något förenk lad bi ld av verkligheten om man studerar tabell 
I 0 (Intervalle t mellan barnen) ovan med lite noggrannhet och finess. Där kan vi se att 
ca 25% av paren födde sina sena barn i barnku llarna inom två år. Det ger v id handen 
att en lägre genomsnittsålder vid sista barnets födelse inte enbart räcker för att förk lara 
nedgången bland barnkullarnas storlek. Dock är den i sammanhanget av stor enskild 
betydelse. 

Ålder vid sista barnets födelse 
Så här långt har det kunnat konstateras a tt giftermålsåldem steg, barnkullarna m ins
kade samt att barnadödligheten sjönk i slute t av 1800-talet på Linköpings landsbygd. 
Går det a tt se ett liknande mönster i åldern på föräldrarna vid sista barnets födelse? 

Tabell 11. Genomsnittsålder vid sista barnets födelse bland de vigda paren på 
Linköpings landsbygd 1840-49 och 1870-79. 

Män 
Kvinnor 
Källa: DDB Umeå universitet 

1840-49 1870-79 
40 år och 11 månader 
38 år och tre månader 
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Det är tydligt att trenden håller i sig. Tabell 11 som behandlar de vigda parens genom
snittsålder vid det sista barnets födelse, v isar detta. Männens genomsnittsålder vid sista 
barnets födelse sjönk endast marginellt med fem månader. Den mest dramatiska för
ändringen uppvisade kvinnorna. De var i genomsnitt J 8 månader yngre i den sena ko
honen vid det sista barnets födelse. Vad kan detta bero på? 

Diagram 6. Kvinnornas å ldersintervall vid sista barnets födelse b land de g ifta pa
ren på Linköpings landsbygd 1840-49 och 1870- 79. Utfryckt i procent. 

40 / 

35 V 
"" - ""' 30 V 

~ 

25 V 
,<:: 

-
% 20 V 

- >--
,<:: - >--15 / = 

10 V - - >--

F 
5 
~ 

,_ - -
0 " - - - ~i"':> 

15-20 21 -25 26-30 31-35 36-40 41-45 
46+ år 

år år år år år år 

lo 1840-49 0,4 3 8,9 19 33,5 32,5 2,8 

lo 1870-79 1 2,6 14,3 22,9 35,3 22, 1 1,8 

Åldersintervall 

Källa: DDB Umeå universitet 

I diagram 6, där kvinnornas åldersintervall vid det sista barnets födelse redovisas, kan 
ett skarpt och tydligt "hack" i åldersintervallet 41-45 år noteras. Även om trenden är 
tydlig, att kvinnorna var yngre på 1870-talet när de födde sitt sista barn, så är det fra m
förallt s istföderskor äldre än 41 år som uppvisade den mest dramatiska skillnaden mot 
tidigare. Detta kan möjligtvis förklaras med den minskade barnadödligheten. Dvs. att 
man redan hade tillräckligt många barn som var så pass gamla att de med största säker
het skulle klara sig. Andra förklaringar t ill minskningen kan vara att samhällets föränd
ringar under 1800-talets slutskede ledde till att det inte fanns behov av barn i produk
tionen i samma utsträckning som tidigare, el ler att kostnaderna med många barn ökade. 
Kan det vara så att man vi lle klara av barnfödandet så fort som möj ligt och att bättre 
preventivmedel gav nya möjligheter till barnbegränsning? Det finns inget som talar för 
detta. 

Thomas Malthaus ideer om barnbegränsning fi ck et1 ökat gensvar i Sverige i slutet 
av 1800-talet, med stöd av Knut Wicksell och Hinke Bergegren.80 Kyrkan motverkade 
dessa strömningar med kraft då de ansåg att en ökad användning av preventivmedel 
skulle leda till a tt människorna hade sex för nöjets skull, vilket var m oraliskt förkast
ligt. Det finns dock inget som pekar på att en ökad användn ing av preventivmedel hade 

80 Gaunt, D. s 255 ff. 
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något större inflytande i det område som omfattas av undersökningen. Jag får lämna 
frågan öppen och se närnrnre på männens mönster. I diagram 7 redovisas männens ål
dersintervall vid det sista barnets föde lse. 

Diagram 7. M ännens åldersintervall vid sista barnets föd else bland de gifta paren 
på Linköpings landsbygd 1840- 49 och 1870-79. Uttryckt i procent. 
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Att inkludera och mäta även männens ålder vid sista barnets födelse är inte i första 
hand en jämlikhetsfråga. Det är av stmi intresse att se att det som vissa idag betraktar 
som gubbar, var och är synnerligen sexuellt ak tiva. Att bli pappa i femtiårsåldem och 
uppåt var inget ovanl igt. Sammantaget i de båda kohorterna var fler än I 0% av männen 
äldre än femtioett år när de fick sitt sista barn . Den äldsta var den tidigare nämnda Nils 
Persson i Grebo 68 år och en månad. Dessa fakta belysta i nutidens lj us, där i många 
fall ungdom är viktigare än erfarenhet, kanske kan ge oss en något mer nyanserad bild 
av oss själva och det samhälle vi lever i idag. När man dessutom beaktar att en 
femtioårig man eller kvinna var betydl igt äldre i fråga om fysisk standard och färre till 
antalet än femtioåringar är idag, bli dagens fokusering på ungdom något patetisk för att 
inte säga löjlig. Ett faktu m som lätt förbigås är att dagens äldre män och kvinnor har 
större möj li ghet att nyttja preventivmedel. Att deras sexualitet skulle ha minskat torde 
inte vara fallet men de har större möjligheter att skydda sig mot oönskade graviditeter. 

Nåväl, diagram 7 uppvisar inga större avvikelser eller skillnader. Det finns inga 
"hack" mellan staplarna likt de kvinnorna uppvisade i diagram 6. Diagrammet 
uppvisar en jämn och fi n, för att in te säga harrnoniskt estetiskt tilltalande kurva. 
Männens beteende ändras inte nämnvärt mellan perioderna. Staplarna är i huvudsak 
lika höga oavsett åldersintervall ell er tidsperiod. Männen, liksom kvinnorna, tenderar 
att bli yngre vid det s ista barnets födelse . Fäder som var äldre en 56 år vid sista barnets 
födelse kan noteras öka något under 1870-talet, om än marginellt. 
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Vid en jämförelse mell an det första och det sista barnets födelse går det att notera 
något mycket intressant. Detta, den manliga och kvinnliga durationen, redovisas i ta

bell 8. 

Manlig och kvinnlig duration 

Diagram 8. Duration i jämförelse mellan könen på Linköpings landsbygd 1840-
49 och 1870- 79. Uttryckt i år. 
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Källa: DDB Umeå universi tet 

På 1840-talet var den genomsni ttliga skillnaden mellan första och sista barn 11 år och 
en månad bland männen och 11 år bland kvinnorna. En skillnad på en månad således. 
Görs samma jämförelse under 1870-talet blir motsvarande värden åtta år och elva må
nader för männen och nio år och en månad för kvinnorna. Kvinnornas duration är här 
två månader längre än männens. Vad visar nu detta? 

Jo, att på trettio år minskade den genomsni ttliga ti dslängden för barnkullarna mar
kant. Männen uppvisade den största differensen, två år och tre månader medan kvin
nornas duration minskade med ett år och elva månader. Durationen sjönk således med 
20% för männen och 17% för kvinnorna. 

Sammanfattande diskussion 

Det "typiska" paret under 1840-talet på Linköpings landsbygd kan beskrivas enligt 
följande. Han var en 29 årig dräng och hon en 26 åri g piga när de gifte sig. Han var 
född i den socken där g iftermålet ägde rum och hon inflyttad från g rannsocknen. De 
hade haft en intim sexuell förbindelse innan giftennålet och hon födde parets första 
barn inom ett år. Efter ett par år fi ck de möjlighet att ta över ett torp där de bosatte sig. 
Under de närmaste tolv åren födde de ytterligare fyra barn som döptes till antingen 
Carl el ler Mathilda. Det var bra att barnen kom med långa intervall. Barnen fick tidigt 
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hjälpa till med ol ika arbetsuppgifter på torpet. Ett av de fem barnen dog av slag innan 
femårsdagen . Det sista barnet föddes när hustrun var 38 år och mannen 41. Barnen 
flyttade hemifrån i anslutning till konfomationen och tog tjänst som piga eller dräng i 
grannsocknen. För att dryga ut kassan arbetade mannen som sockenskomakare. När 
krafterna tröt på ålderns höst hamnade paret på fattigstugan där de genomlevde sina 
sista år i väntan på döden. Hade de tur fick de se sitt första barnbarn. 

Enligt ett liknande mönster kan det "typiska" 1870-talsparet beskrivas. Han är 31 
år och har under fl era år tjänat som dräng. Han är inflyttad från grannsocknen och träf
far sin blivande hustru på en slåtteräng i juli. Hon är född i socknen och har ti digare 
tjänat piga i ett av borgarnas hushåll i Linköping innan hon fl yttade hem till föräldra
hemmet igen. När han gifte sig med den då 27-åriga pigan har han redan ett torp. Paret 
hade haft ett intimt sexuellt umgänge innan giftermålet och det första barnet föddes 
inom ett år . I rask takt föder de fram ytterligare tre barn. Barnen döps antingen till 
Gustaf eller Anna. Barnen är starka och inget av dem dör innan de fyller tio år. Barn
alstringen var färdig när han var 40 år och hon var 36 år gamla. Barnen flyttar i anslut
ning ti ll konfirmationen. Sönerna arbetar som drängar några år innan de flyttar till Lin
köping där de får ett arbete i någon av stadens nyetablerade industrier. Döttrarna följer 
samma mönster som sina bröder. När barnen har flyttat ut och paret blivit äldre blir det 
svårare att få ekonomin att gå ihop på torpet . Paret bestämmer sig för att flytta till 
äldste sonen soin har en liten lägenhet i Linköping. 

Att försöka beskriva "typiska" människor eller i fallen ovan, par, kan ligga i den 
historiska vetenskapens utmarker. Generaliseringar som t.ex. begreppet skog säger väl
digt lite om träden i skogen. Är det ban--, löv- eller regnskog som begreppet ger uttryck 
för? Står träden tätt eller glest? Är furorna raka eller pinade av nordanvinden? Proble
met med generaliseringar är att man måste utgå från en standardmall. I konstruktionen 
av denna slipas så många kanter bort att den kub man ville beskriva initialt i ogynn
samma fall visar sig vara en cirkel eller boll i slutändan. 

Kohortstudier och statistiskt material, vi lka min studie bygger på, beskriver endast 
ett medelvärde. Bland de 972 paren i undersökningen finns det inget enskilt par som 
stämmer in på beskrivningarna ovan. Kvantitativa studier kan ge uttryck för en genera
lisering. Det är av den anledningen som metoden blir viktig. Kvantitativa studier som 
inte används komparativt säger, enligt min mening, ingenting. 

Syftet med uppsatsen var att utreda om det "stabila" svenska jordbrukssamhället 
under 1840-talet förändrades i en jämförelse med 1870-talets förändringar på lands
bygden. Är det möj ligt att se och mäta detta i en studie av Linköpings landsbygd under 
dessa tidsperioder? Det återstår att se. 

Förändringar i klasstillhörighet 
Ett led för att se en eventuell förändring var att undersöka klasstillhörigheten bland de 
gifta paren i undersökningen. Då undersökningen rör sig i en agrar miljö är det inte 
förvånande att andelen drängar och pigor dominerar klasstillhörigheten. Titeln på upp
satsen stämmer väl överens med verkligheten. Mellan kohorterna sker det en dramatisk 
förändring i fråga om hur männen tituleras . Andelen "drängar" sjunker från 54,6% i 
1840-talskohorten, ti ll 34,4% i 1870-talskohorten. Positionsförskjutningen går från 
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"dräng" till klassen "obcsuttna''. Något som tyder på en ökad proletarisering av lands
bygden. Titlarna i vigsellängdema pekar på en ökad yrkesspecial isering bland männen 
under 1870-talet. Orsaken till denna förskjutning kan bero på en högre giftermålsålder 
bland männen. Männen skulle i så fall ha fått några år till för att skapa en fastare social 
grund att stå på innan giftem1ålet och därmed fått andra titulaturer än det något mer 
allmänt hållna epitetet "dräng" . Det är möjligt att en motsvarande social förskjutning 
ägde rum i 1840-talskohorten men då inom äktenskapets ramar. Dvs. att en gift dräng 
titulerades t.ex. torpare v id motsvarande ålder som bröderna i den senare undersökning 
perioden. 

Bland kvinnorna förändras motsvarande klassindelning marginellt. Det går att se 
en jämförbar trend bland kvinnorna liknande den bland männen, från tjänande pigor till 
obesuttna, men i en mindre omfattning. 

Slutsatsen måste bli att proletari seringen av landsbygden hade påbörjats, vilket 
främst påverkade männens titlar. Resultatet visar att något har hänt. Linköpings lands
bygd har förändrats. 

Geografiskt ursprung och mobilitet 
För att studera de g ifta parens geografiska ursprung indelades paren under fem krite
rier. Båda makarna från orten, enbart mannen eller kvinnan från orten, båda makarna 
inOynade från samma 011 samt båda makarna inflyttade från olika orter. 

Vad gäller det geografiska ursprunget bland de gifta paren som ingår i undersök
ningen uppvisades inga större förändringar mellan kohorterna. Flyttmönstret var i det 
närmaste identiskt. Andelen av de gifta paren som hade sitt geografiska ursprung eller 
rötter i den socken där de gifte sig i minskade dock något från 1840-talet (76%) till 
1870-talet (72%). För att undersöka ett eventuellt förändrat flyttmönster utvidgades 
undersökningen till att studera även de som nyttade ifrån socknarna tidigt. (Dvs. de 
g ifta par som fl yttade ut inom 10 år.) 

Inte heller denna del av undersökningen uppvisade någon stöITe förändring mellan 
kohorterna med hänseende taget till de procentuella andelarna inom respektive grupp. 
Med detta resultat borde slutsatsen bli att ingen förändring ägde rum. Men studeras 
bortfallsdiagrammet under metodkapitlet får vi ett helt annat svar. Under 1840-talet 
flyttade 37% av de gifta paren ut från socknen där de g ift sig i inom 10 år. Motsva
rande andel i 1870-talskohorten var 54%. Rörligheten bland de gifta paren hade tydligt 
förändrats. Med detta måste slutsatsen bli en annan. ågot har således hänt på Lin
köpings landsbygd under 1870-talet. 

För att fördjupa kunskapen om ett förändrat flyttmönster undersöktes även om det 
"geografiska rnmmet" blev större under 1870-talet. Fyra hiterier sattes upp. Om de 
utfly ttade paren fann sin nya hemort nära, långt, i staden eller i Amerika. Det visade 
sig att de nära flyttningarna minskade från 86% i 1840-talskohorten till 74% i den sena 
kohorten. Det var främst de längre utflyttningarna som ökade men även inflyttningar 
till de närliggande städerna Linköping, Motala och orrköping uppvisade en liknande 
trend. Att emigration inte var något konkret alternativ för befolkningen på Linköpings 
landsbyggd under den senare hälften av 1800-talet är tydligt. Totalt em igrerade endast 
3 J par (2, 7%) av I 130 i utfl yttargruppen under de båda undersökningsperioderna. 
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Slutsatsen blir att det går att se en tydlig förändring i flyttmönstret bland de under
sökta. Något har alltså hänt på L inköpings landsbygd under 1870-talet. 

Giftermålsmönster och familjebildning 
Den höga andelen pigor och drängar i undersökni ngen samt det uppvisade resultatet att 
de undersökta paren levde i ett relativt begränsat "geogra fi skt rum" talar för att den 
omfattan de legotjänstgöringen nära hemsocknen resulterade i nya äktenskap . Att ut
byggnaden av infrastrukturen i området, Östra stambanan och Kinda kanal, vidgade det 
geografi ska rummet torde vara klart. Ett resultat av detta blev att män och kvinnor från 
olika landsdelar kunde träffas och inleda förhållanden, något som b idrog till en ökad 
utflyttning till orter i ett vidgat geografiskt rum. 

Slutsatsen måste bli att det geografiska rummets vidgning ledde till en ökad geo
grafi sk mobilitet och att något således har hänt på Linköpings landsbygd i den senare 
kohorten. 

Giftermålsålder 
Vad beträffar giftermå lsåldern uppvisar undersökningen ett entydi gt svar. Främst män
nen men även kvinnorna gifte sig vid en högre ålder i den senare kohorten. Kvinnornas 
medelålder ökade med sex månader och männens med hela ett år och tio månader. 
Männens högre ålder vid giftermålet är troligen ett tecken på att det tog längre tid att 
bygga upp den ekonomiska grund som krävdes för en fa miljebildning. Att detta ansvar 
främst ålåg mannen visas av att kvinnornas medelålder vid giftennålet endast ökade 
med sex månader, från 26 år och sju månader till 27 år och en månad. Männens ge
nomsnittsålder steg däremot från 29 år och fyra månader till 31 år och två månader, en 
differens på ett år och tio månader. 

Den högre giftermålsåldern visar att något har hänt på Linköpings landsbygd. 

Barnafödande 
r samkl ang med den högre giftermålsåldern under I 870-talet föddes även parens första 
barn senare. Undersökningen visar att 77,8% av kvinnorna födde s itt första barn innan 
de var 31 år gamla i den tidiga kohorten och att motsvarande värde för den senare ko
horten var något lägre, 74%. Förstföderskorna, mammorna blev äldre. 

Att sex före äktenskapet inte var ovanligt visar den höga andelen barn födda före 
och inom sju månader efter vigseln . Dessa, så kallade trolovningsbarn, var 42,7% i den 
tidiga kohorten och 43, 1 % i den sena kohorten. I j ämförelse med två andra undersök
ningar, Winberg och Kälvemark, är resultatet inte onormalt eller sensationellt. För
äktenskapligt avlande var vanligt för att inte säga ett normalt beteende bland lands
bygdsbefolkningen i det förindustriella Sverige. Även på Linköpings landsbygd. Hur 
såg familjestorlekarna ut? 

I studien av hur många levande födda barn paren fi ck uppvisar undersökningen en 
intressant iakttagelse. Närmare 10% av paren fick inga barn alls . Någon eller båda ma
karna var sterila eller ofruktsamma, 8% i 1840-talskohorten och 9% i 1870-talsko
horten. 
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Stora barnskaror med fler än tio barn var sällsynta, 4% i båda kohorterna. Att barn
kullarna minskade visar det faktum att 65% av paren hade upp till fem barn i den tidiga 
kohorten och 72% i den senare kohorten. Således sjönk även det genomsn ittliga antalet 
barn/ familj från 4,8 till 4,4. 

Studien uppvisar en intressant skillnad i födelseintervallet. Strategin i uppbyggan
det av familjen förändrades. Under 1840-talct var det relativt glest mellan barnen. De 
fl esta föddes med tre eller fler års mellanrum. Under 1870-talet ändrades beteendet så 
att barnen föddes med ett tätare intervall. Det var främst inom tvåårsintervallet som ök
ningen kunde registreras. Det tycks som om paren i den senare koho11en önskade föda 
fram sina barn med ett tätare intervall. Denna iakttagelse stärks av att durationstiden 
minskade och att kvinnorna födde sitt sista barn vid en lägre ålder i jämförelse med 

tid igare. 
I 1840-talskohorten var kvinnornas genomsnittsålder vid sista barnets födelse 38 år 

och tre månader. Genomsnittsåldern sjönk under den senare undersökningsperioden till 
36 år och nio månader. Största skillnaden uppmättes i åldersintervallet 41-45 år som 
minskade med 10,4%. Motsvarande beteende för männen var i stort sett oförändrat, 
även om genomsnittsåldern sjönk även där. Notabelt är den relativt höga andelen män 
som var äldre än 51 år vid sista barnets födelse. Drygt var tionde man blev pappa för 
sista gången i de åldersintervallen. 

Denna del av undersökningen visar även den att något har hänt på Linköpings 
landsbygd i den senare kohorten. Barnkullarna minskade, barnen föddes tätare och du
rationstiden sjönk. Förklaringen till denna förändring kan ses i ljuset av den minskande 
barnadödligheten. 

Barnadödlighet 
De förändrade strategierna i barnafödande och fami ljebildning, vilket den senare ko
horten uppvisar, kan få sin förklari ng i den minskade barnadödligheten. Barnadödlig
heten minskade från 19 procent till 12 procent under 1870-talet. I princip en halvering 
av dödligheten bland barnen. Det var främst barn 1-5 år som överlevde i större ut
sträckning, 16 procent avled i den tidiga kohorten mot 10 procent i den senare. Re
sultatet tyder på att barnen blev starkare och tåligare mot olika sjukdomar och att lä
karvetenskapen gjorde vissa framsteg under den senare perioden. Att det senare kunde 
var fallet tyder den ökade diagnosticeringen vid dödsfallen på. Även om de namngivna 
dödsorsakerna var större ti ll antalet under 1840-talet visar undersökningen att antalet 
döda per dödsorsak minskade under 1870-talet, vilket talar för en säkrare diagnostice
ring. Den ändrade policyn att inte ange dödsorsak v id osäkra fall i stället för det något 
diffusa "slag", kan ses som ett tecken på ökad professionalisering bland läkarkåren 
eller andra som ställde diagnosen. 

Den minskade barnadödligheten visar även den att något har hänt på Linköpings 
landsbygd i den senare koho11en. 

Sammanfattningen av resultatet i undersökningen visar att ett paradigmskifte, 
mellan det agrara Sverige och industriali smens intåg i landet, kan sägas ha inletts på 
Linköpings landsbygd under slutet av 1800-talet. 
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Bilaga 1 

Klasstillhörighet mellan könen 

1840-49 1870-79 

Män Kvinnor Män Kvinnor 
Dräng Obesuttna Besuttna Piga Obesuttna Besuttna OränQ Obesuttna Besuttna Piga Obesuttna Besuttna 

Askeby 10 11 6 17 2 8 6 6 7 11 4 4 
Björsäter 29 6 10 27 7 11 20 21 7 31 14 3 
Grebo 19 16 1 28 6 2 11 10 7 15 9 4 
Ljung 55 20 8 72 9 2 16 32 2 25 23 2 
Skeda 33 20 6 42 9 8 20 9 10 27 6 6 
Stjärnorp 32 6 2 27 4 9 20 22 8 29 14 7 
Svinstad 11 12 7 21 6 3 5 11 3 15 2 2 
Vist 16 22 11 15 21 13 14 17 9 20 9 11 
V reta 48 33 12 54 30 9 17 42 10 49 14 6 
Vårds berg 11 5 2 17 0 1 3 10 4 8 4 5 
Värna 26 13 5 35 8 1 2 13 0 11 4 0 
örtomta 11 11 5 21 2 4 11 16 0 21 5 1 
Total 301 175 75 376 104 71 145 209 67 262 108 51 

54,6% 31 ,8% 13,6% 68,2% 18,9% 12,9% 34,4% 49,6% 16% 62,2% 25,7% 12,1 % 
551 
421 

54,6 31,8 13,6 68,2 18,9 12,9 34,4 49,6 16 62,2 25,7 12, 1 

301 175 75 376 104 71 145 209 67 262 108 51 
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Bilaga 2a 

De vigda parens geografiska ursprung 
1840-49 

Totalt % Askeb}:'. % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 
Totalt (N) 551 25 46 36 83 59 40 
Samma ort 143 26,0% 3 12,0% 11 23,9% 8 22,2% 29 34,9% 9 15,3% 14 35,0% 
Mannen från orten 136 24,7% 2 8,0% 12 26,1% 15 41,7% 21 25,3% 11 18,6% 8 20,0% 
Kvinnan från orten 137 24,9% 4 16,0% 12 26,1% 4 11,1 % 19 22,9% 17 28,8% 11 27,5% 
Inflyttade från samma ort 15 2,7% 2 8,0% 1 2,2% 4 11,1 % 2 2,4% 1 1,7% 0,0% 
Från olika orter 120 21,8% 14 56,0% 10 21,7% 5 13,9% 12 14,5% 21 35,6% 7 17,5% 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsby % Värna % Ortomta % 
30 50 93 1§ 44 27 
2 6,7% 21 42,0% 24 25,8% 3 16,7% 13 29,5% 6 22,2% 
9 30,0% 12 24,0% 16 17,2% 6 33,3% 18 40,9% 6 22,2% 
9 30,0% 12 24,0% 27 29,0% 3 16,7% 6 13,6% 13 48,1 % 
2 6,7% 0 0,0% 2 2,2% 1 5,6% 0,0% 0,0% 
8 26,7% 5 10,0% 24 25,8% 5 27,8% 7 15,9% 2 7,4% 
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Bilaga 2b 

De vigda parens geografiska ursrprung/hemort 
1870-79 

Totalt % Askebl'. % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 
Totalt (N) 421 20 47 28 50 39 49 
Samma ort 94 22% 3 15,0% 7 14,9% 9 32,1% 21 42,0% 5 12,8% 11 22,4% 
Mannen från orten 115 27% 5 25,0% 12 25,5% 7 25,0% 16 32,0% 13 33 ,3% 10 20,4% 
Kvinnan från orten 95 23% 6 30,0% 10 21,3% 7 25,0% 6 12,0% 11 28,2% 19 38.8% 
Inflyttade från samma ort § 1% 0 0,0% 2 4,3% 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Från olika orter 109 26% 6 30,0% 16 34,0% 5 17,9% 6 12,0% 10 25,6% 9 18,4% 

Svinstad % Vist % V reta % Vårds berg % Värna % Ortomta % 
21 40 67 1l 1§ 27 

Samma ort 2 9,5% 12 30,0% 16 23,9% 2 11,8% 2 12,5% 4 14,8% 
Mannen från orten 5 23 ,8% 16 40,0% 16 23,9% 7 41 ,2% 3 18,8% 5 18,5% 
Kvinnan från orten 5 23,8% 5 12,5% 13 19,4% 5 29,4% 5 31,3% 3 11 , 1% 
Inflyttade från samma ort 1 4,8% 0 0,0% 1 1,5% 0,0% 1 6,3% 0,0% 
Från olika orter 8 38,1% 7 17,5% 21 31,3% 3 17,6% 5 31,3% 13 48,1% 
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Bilaga 3a 

De vigda och de utflyttade parens nya hemort 
1840-49 

Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Skeda % Stjärnorp % 
Totalt (N} 460 ~ 36 36 28 45 33 
Båda tillbaka till hemorten 6 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
Till ma.nnens hemort 176 38,3% 2 13,3% 18 50,0% 18 50,0% 9 32.1% 23 51,1% 9 27,3% 
Till kvinnans hemort 24 5,2% 5 33,3% 2 5,6% 0 0,0% 1 3,6% 0 0,0% 1 3,0% 
Ny ort 248 53,9% 8 53,3% 16 44,4% 17 47,2% 17 60,7% 21 46,7% 23 69,7% 
Amerika 6 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 1 3,6% 1 2,2% 0,0% 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % Ortomta % 
Totalt (N} 11 59 47 44 28 48 
Båda tillbaka till hemorten 1 2,4% 0 0,0% 1 2,1% 1 2,3% 2 7,1% 1 2,1% 
Till mannens hemort 19 46,3% 23 39,0% 19 40,4% 13 29,5% 11 39,3% 12 25,0% 
Till kvinnans hemort 1 2,4% 2 3,4% 2 4,3% 4 9,1% 1 3,6% 5 10,4% 
Ny ort 20 48,8% 33 55,9% 25 53,2% 26 59,1% 14 50,0% 28 58,3% 
Amerika 0,0% 1 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2 4,2% 
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Bilaga 3b 

De vigda och de utflyttade parens nya hemort 
1870-79 

Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 
Totalt (N) 670 34 68 46 59 53 11 
Båda tillbaka till hemorten 13 1,9% 2 5.9% 1 1,5% 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 1 2,4% 
Till mannens hemort 234 34,9% 7 20,6% 11 16,2% 14 30,4% 22 37,3% 24 45,3% 10 24,4% 
Till kvinnans hemort 1l 2,5% 1 2,9% 5 7,4% 0,0% 1 1,7% 1 1,9% 0 0,0% 
Ny ort 378 56,4% 24 70,6% 49 72,1 % 31 67,4% 28 47,5% 26 49,1% 28 68,3% 
Amerika 25 3,7% 0 0,0% 2 2,9% 1 2,2% 6 10,2% 2 3,8% 2 4,9% 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % Ortomta % 
42 78 105 45 37 62 

Båda tillbaka till hemorten 1 2,4% 1 1,3% 4 3,8% 0,0% 1 2,7% 0,0% 
Till mannens hemort 16 38,1% 34 43,6% 42 40 ,0% 16 35,6% 16 43,2% 22 35,5% 
Till kvinnans hemort 1 2,4% 2 2,6% 2 1,9% 1 2,2% 2 5,4% 1 1,6% 
Ny ort 22 52,4% 39 50,0% 52 49,5% 24 53,3% 16 43,2% 39 62,9% 
Amerika 2 4 ,8% 2 2,6% 5 4,8% 1 2,2% 2 5,4% 0,0% 
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Bilaga 4a 

De utflyttade parens flyttmönster 
1840-49 

Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 
Totalt (N) 460 15 36 36 28 45 33 
Nära 394 85,7% 11 73,3% 32 88,9% 32 88,9% 21 75,0% 36 80,0% 31 93,9% 
Långt 20 4,3% 2 13,3% 3 8,3% 1 2,8% 0 0,0% 1 2,2% 0 0,0% 
Stad 40 8,7% 2 13,3% 1 2,8% 2 5,6% 6 21 ,4% 7 15,6% 2 6,1% 
Amerika 6 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 1 3,6% 1 2,2% 0 0,0% 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % Ortomta % 
41 59 47 44 28 48 

Nära 37 90,2% 48 81,4% 42 89,4% 40 90,9% 25 89,3% 39 81,3% 
Långt 1 2,4% 6 10,2% 2 4,3% 2 4,5% 1 3,6% 1 2,1 % 
Stad 3 7,3% 4 6,8% 3 6,4% 2 4,5% 2 7,1% 6 12,5% 
Amerika 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,2% 
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Bilaga 4b 

De utflyttade parens flyttmönster 
1870-79 

Totalt % Askebl'. % Björsäter % Grebo % Ljung % Skeda % Stjärnorp % 
Totalt (N) 670 34 68 46 59 53 41 
Nära 496 74,0% 29 85,3% 49 72,1% 41 89,1 % 38 64,4% 44 83,0% 33 80,5% 
Långt 66 9,9% 1 2,9% 10 14,7% 2 4,3% 6 10,2% 2 3,8% 2 4,9% 
Stad 84 12,5% 5 14,7% 7 10,3% 2 4,3% 9 15,3% 5 9,4% 4 9,8% 
Amerika 25 3,7% 0 0,0% 2 2,9% 1 2,2% 6 10,2% 2 3,8% 2 4,9% 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % Ortomta % 
42 78 105 45 37 62 

Nära 30 71,4% 56 71,8% 69 65,7% 31 68,9% 26 70,3% 50 80,6% 
Långt 4 9,5% 8 10,3% 12 11 ,4% 7 15,6% 7 18,9% 5 8,1 % 
Stad 6 14,3% 12 15,4% 19 18,1% 6 13,3% 2 5,4% 7 11,3% 
Amerika 2 4 ,8% 2 2,6% 5 4,8% 1 2,2% 2 5,4% 0 0,0% 
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Bilaga 5 

Giftermålsålder 
1840-49 

Män 
Totalt Askebz:: Björsäter Grebo Ljung Sk eda Stjärnorp Svinstad Vist V reta Vårds berg Värna örtomta 

Antal (N) 551 25 46 36 83 59 40 30 50 93 18 44 27 
Total ålder 16170,19 740,12 1285 1135,83 2426,25 1806,83 1150,21 811,72 1554,5 2755,14 547,9 11 79,64 777,05 
Snitt ålder 29,35 29,60 27,93 31,55 29,23 30,62 28,76 27,06 31,09 29,63 30,44 26,81 28,78 

Kvinnor 
Totalt Askeby Björsäter Grebo Ljung Sk eda Stjärnorp Svinstad Vist V reta Vårdsberg Värna örtomta 

Antal (N) 551 25 46 36 83 59 40 30 50 93 18 44 27 
Total ålder 14646,49 669,75 1140, 17 998,5 2222,25 1626,28 101 3,79 787,29 1342,42 2540 462,62 1107 ,03 736,39 
Snitt ålder 26,58 26,79 24,79 27,74 26,77 27,56 25,34 26,24 26,85 27,31 25,70 25,16 27,27 

1870-79 

Män 
Totalt Askeby Björsäter Grebo Ljung Sk eda Stjärnorp Svinstad Vist V reta Vårdsberg Värna Ortomta 

Antal (N) 421 20 47 28 50 39 49 21 40 67 17 16 27 
Total ålder 13113,17 618,12 1462,83 891,94 1508,5 1180,26 1477,91 685,23 1245,42 2121,11 508,9 571,4 841,55 
Snitt ålder 31, 15 30,91 31, 12 31,86 30,17 30,26 30,16 32,63 31, 14 31,66 29,94 35,71 31, 17 

Kvinnor 
Totalt Askeby Björsäter Grebo Ljung Skeda Stjärnorp Svinstad Vist V reta Vårdsberg Värna Ortomta 

Antal (N) 421 20 47 28 50 39 49 21 40 67 17 16 27 
Total ålder 11403,43 508,42 1251,5 726,3 1366,67 1057,25 1344,94 555,23 11 24,33 1837,24 419,24 463, 13 749,05 
Snitt ålder 27,09 25,42 26,63 25,94 27,33 27, 11 27,45 26,44 28, 11 27,42 24,66 28,95 27,74 
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Bilaga 6a 

Kvinnans ålder första barnets födelse 
1840-49 

Alder Totalt % Alder Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 
15-20 år 46 9,1% 15-20 år 1 5,0% 2 4,8% 2 6,3% 11 14,1% 1 2,0% 4 10,3% 
21-25 år 198 39,2% 21-25 år 7 35,0% 26 61,9% 12 37,5% 26 33,3% 23 45,1 % 17 43,6% 
26-30 år 149 29,5% 26-30 år 9 45,0% 7 16,7% 12 37,5% 21 26,9% 14 27,5% 12 30,8% 
31-35år 73 14,5% 31-35 år 2 10,0% 6 14,3% 4 12,5% 15 19,2% 8 15,7% 4 10,3% 
36-40 år 35 6,9% 36-40 år 1 5,0% 1 2,4% 2 6,3% 5 6,4% 5 9,8% 2 5,1% 
Äldre än 41 år 4 0,8% Äldre än 41 år 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
Totalt antal 505 Totalt antal 20 42 32 78 51 39 

Alder Svinstad % Vist % V reta % Vårds berg % Värna % Ortomta % 
15-20 år 4 13,8% 5 10,9% 6 6,8% 2 12,5% 4 9,5% 4 18,2% 
21-25år 13 44,8% 17 37,0% 29 33,0% 5 31,3% 17 40,5% 6 27 ,3% 
26-30 år 2 6,9% 15 32,6% 31 35,2% 6 37,5% 16 38,1% 4 18,2% 
31-35år 8 27,6% 4 8,7% 13 14,8% 3 18,8% 3 7,1% 3 13,6% 
36-40 år 2 6,9% 4 8,7% 6 6,8% 0,0% 2 4,8% 5 22,7% 

Äldre än 41 år 0,0% 1 2,2% 3 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
Totalt antal 29 46 88 16 42 22 
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Bilaga 6b 

Kvinnans ålder första barnets födelse 
1870-79 

lder Totalt % Alder Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Skeda % Stjärnorp % 
15-20 år 31 8,1% 15-20 år 1 5,6% 6 13,3% 3 11,1% 3 6,4% 3 9,1 % 2 4,5% 
21-25år 136 35,3% 21-25år 6 33,3% 15 33,3% 9 33,3% 17 36,2% 12 36,4% 19 43,2% 
26-30 år 11 8 30,6% 26-30 år 7 38,9% 11 24,4% 9 33,3% 16 34,0% 13 39,4% 9 20,5% 
31-35 år 66 17,1% 31-35 år 0 0,0% 8 17,8% 2 7,4% 6 12,8% 3 9,1% 10 22,7% 
36-40 år 30 7,8% 36-40 år 2 11,1% 5 11 ,1% 4 14,8% 4 8,5% 2 6,1% 3 6,8% 
Äldre än 41 år 4 1,0% Äldre än 41 år 2 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0% 1 2,3% 
Totalt antal 385 Totalt antal 18 45 27 47 33 44 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % Ortomta % 
15-20 år 1 5,0% 1 2,9% 4 6,6% 5 29,4% 0,0% 2 8,3% 
21-25år 8 40,0% 15 44,1% 18 29,5% 3 17,6% 4 26,7% 10 41,7% 
26-30 år 4 20,0% 11 32,4% 22 36,1% 5 29.4% 5 33,3% 6 25,0% 
31-35 år 7 35,0% 7 20,6% 12 19,7% 1 5,9% 4 26,7% 6 25,0% 
36-40 år 0,0% 0 0,0% 5 8,2% 3 17,6% 2 13,3% 0,0% 

Äldre än 41 år 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Totalt antal 20 34 61 17 15 24 
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Bilaga 7a 

Män 
Totalt 

Antal (N) 505 
Total ålder 15055,85 
Snitt ålder 29.81 

Kvinnor 

Totalt 
Antal (N) 505 
Total ålder 13778,86 
Snitt ålder 27 .28 

Genomsnittsålder vid första barnets födelse 
1840-49 

Askeby Björsäter Grebo Ljung Sk eda Stjärnorp Svinstad Vist V reta 
20 42 32 79 51 39 29 46 88 

561 1213,75 981,83 2395,33 1548,89 1155,61 819,47 1414,08 2694,8 
28.05 28.90 30.68 30.32 30,37 29.63 28.26 30,74 30,62 

Askeby Björsäter Grebo Ljung Skeda Stjärnorp Svinstad Vist V reta 
20 42 32 79 51 39 29 46 88 

541 1066,25 876,75 2231,33 1415,31 1013,61 774,88 1272,58 2463,94 
27.05 25.39 27,40 28.24 27.75 25.99 26,72 27,66 28,00 
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Vårds berg Värna Ortomta 
15 42 22 

469,83 1150,36 650,9 
31.32 27,39 29.59 

Vårdsberg Värna Ortomta 
15 42 22 

395,14 1098,58 629,49 
26,34 26.16 28.61 



Bilaga 7b 

Genomsnittsålder vid första barnets födelse 
1870-79 

Män 
Totalt Askeby Björsäter Grebo Ljung Sk eda Stjärnorp Svinstad Vist V reta Vårdsberg Värna örtomta 

Antal (N) 385 18 45 27 47 33 44 20 34 61 17 15 24 
Total ålder 12175,9 586,93 1408,75 888,8 1483,58 993,83 1299,42 645,57 1061 . 2005,82 538,24 525,23 738,73 
Snitt ålder 31.63 32.61 31.31 32.92 31.57 30.12 29,53 32,28 31.21 32,88 31.66 35.02 30.78 

Kvinnor 
Totalt Askeby Björsäter Grebo Ljung Skeda Stjärnorp Svinstad Vist V reta Vårdsberg Värna örtomta 

Antal (N) 385 18 45 27 47 33 44 20 34 61 17 15 24 
Total ålder 10633,36 531,91 1230,58 740,01 1337 803,45 1225,53 548,9 931,5 1751 ,13 448,48 435,48 649,39 
Snitt ålder 27.62 29.55 27.35 27.41 28.45 24.35 27.85 27.45 27.40 28.71 26.38 29.03 27.06 
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Bilaga 8 

Barn avlade innan äktenskapet 
1840-49 

Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 
Före äktenskapet 31 6,1% 2 10,0% 3 7,1% 0,0% 4 5,1% 3 5,9% 1 2,6% 
Inom sju månader 185 36,6% 7 35,0% 12 28,6% 8 25,0% 42 53,2% 23 45,1% 17 43,6% 
Totalt antal par 505 20 42 32 79 51 39 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % Ortomta % 
Före äktenskapet 3 10,3% 3 6,5% 8 9,1% 1 6,7% 3 7,1% 0,0% 
Inom sju månader 7 24,1% 12 26,1% 33 37,5% 4 26,7% 13 31,0% 7 31,8% 
Totalt antal par 29 46 88 15 42 22 

1870-79 

Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 

Före äktenskapet 29 7,5% 1 5,6% 5 11 ,1% 0,0% 5 10,6% 2 6,1 % 6 13,6% 
Inom sju månader 137 35,6% 3 16,7% 19 42.2% 7 26,9% 16 34,0% 11 33,3% 17 38,6% 
Totalt antal par 385 18 45 26 47 33 44 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % Ortomta % 
Före äktenskapet 1 5,0% 0,0% 5 8,2% 0,0% 1 6,7% 3 12,0% 
Inom sju månader 7 35,0% 12 35,3% 23 37,7% 10 58,8% 4 26,7% 8 32,0% 
Totalt antal par 20 34 61 17 15 25 
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Bilaga 9a 

lnga barn -

1barn 

2 barn 

3 barn 

4 barn 

5 barn 

6barn 
7 barn 

8 barn 

9barn 

10 barn 
Fler barn 

Totalt antal 

Snitt 

Inga barn 

1barn 

2 barn 

3 barn 

4 barn 

5bam 

6 barn 

7 barn 

8barn 

9 barn 

10 barn 

Fler barn 

Totalt antal 

Snitt 

Totalt 

46 

45 

52 
75 

74 

69 

72 

43 

33 

22 

14 

6 

551 

505 

4.80 

% 

8% 

6% 

9% 
14% 

13% 

13% 

13% 

8% 

6% 

4% 

3% 

1% 

(N) 

45 

104 

225 

296 

345 

432 

301 

264 
198 

140 

73 

2423 

Askeby 

5 
1 

5 

4 

5 
1 

2 

2 

25 

20 

3)0 

Svinstad 

2 
3 

4 

5 

5 

3 

2 

2 

30 

29 

5.10 

Storleken på barnkullarna samt genomsnittl igt antal barn/familj 
1840-49 

% (N) Björsäter 

20,0% 4 
4,0% 1 2 

20,0% 10 4 

16,0% 12 6 

20.0% 20 6 

4,0% 5 8 

8,0% 12 3 

8,0% 14 5 

0,0% 3 

0,0% 3 

0,0% 

0,0% 

74 46 

0 

% (N) 

3,3% 0 

6,7% 2 

10,0% 6 

13,3% 12 

16,7% 20 

16,7% 25 

10,0% 18 

3,3% 7 

6,7% 16 

6.7% 18 

3.3% 10 

3,3% 14 

148 

42 

5,17 

Vist 

5 

9 

5 

6 

9 

5 

4 

50 

46 

4,96 

% (N) 

-8.7% 

4,3% 2 

8,7% 8 

13,0% 18 

13,0% 24 

17,4% 40 

6,5% 18 

10,9% 35 

6,5% 24 

6.5% 27 

2.2% 10 

2.2% 11 

217 

% (N) 

8,QO/u 

2.0% 1 

10,0% 10 

18,0% 27 

10,0% 20 

12,0% 30 

18,0% 54 

10,0% 35 

8,0% 32 

2,0% 9 

2,0% 10 

228 

Grebo 

4 

1 

7 
4 

3 
2 

7 

2 

2 

2 

1 

36 

32 

5.03 

Vrela 

5 

15 

4 

12 

11 

19 

11 

6 

5 

3 

2 

93 

86 

4,47 

% (N) 

11,1% 0 

2,8% 1 
19,4% 14 

11.1% 12 

8.3% 12 
5.6% 10 

19,4% 42 

5,6% 14 

5,6% 16 

5,6% 18 

2.8% 10 
2.8% 12 

161 

Ljung 

4 

4 

9 

16 
14 

14 

11 

5 

2 
2 
2 

83 

79 

4.44 

% (N) Vårdsb 

5,-1% 

16,1 % 

4,3% 

12,9% 

0 3 

15 2 

8 2 

36 2 
11,8% 44 2 

20,4% 95 0 

11,8% 66 

6,5% 42 

5,4% 40 2 

3.2% 27 

2.2% 20 

0,0% 0 

393 18 

15 

4,47 

60 

% (N) Skeda 

4,8% 8 

4,8% 

10,8% 18 6 

19,3% 48 7 

16,9% 56 9 

16.9% 70 3 

13,3% 66 8 

6.0% 35 5 

2.4% 16 5 

2,4% 18 4 

2,4% 20 
0,0% 

% 

16,7% 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

11,1% 

0,0% 

22.2% 

5,6% 

11,1% 

0.0% 

0.0% 

0,0% 

351 59 

51 

4,84 

(N) Värna 

2 

6 

4 3 

6 3 

8 4 

0 5 
24 4 

8 

16 2 

0 4 

3 

67 44 

42 

5.33 

% 

f3.6o/; 
6,8% 

10,2% 

11,9% 

15.3% 

5.1% 

13,6% 

8,5% 

8,5% 

6,8% 

0.0% 

0,0% 

% 

4.5% 

13.6% 

6,8% 

6.8% 

9,1% 

11,4% 

9,1% 

18.2% 

4.5% 

9,1% 

6,8% 

0.0% 

(N) Stjärnorp 

1 

3 
12 3 

21 5 

36 5 
15 4 

48 7 
35 3 
40 5 

36 

1 

2 

247 40 

(N) 

· o 
6 

6 

9 

16 

25 

24 

56 

16 

36 

30 

0 

224 

39 

5,38 

Ortomta 

5 

4 

1 

3 

5 

2 

3 

2 

27 

22 
4,68 

% (N) 

2.5% 0 

7.5% 3 

7,5% 6 
12,5% 15 

12.5% 20 

10,0% 20 

17,5% 42 

7,5% 21 

12.5% 40 

2,5% 9 

2,5% 10 

5,0% 24 

210 

% (N) 

18.5% 0 

14,8% 4 

3,7% 2 

11.1% 9 

18,5% 20 

7,4% 10 

11,1% 18 

0,0% 0 

3,7% 8 

0,0% 0 

7,4% 20 

3,7% 12 

103 



Bilaga 9b 

Inga barn 
1barn 

2 barn 

3 barn 

4 barn 

5 barn 

6 barn 
7 barn 

8 barn 

9 barn 

10 barn 

Fler barn 

Totalt antal 

Snitt 

Inga barn 

1barn 

2 barn 

3 barn 

4 barn 

5 barn 

6 barn 

7 barn 

8 barn 

9 barn 

10 barn 

Fler barn 

Totalt antal 

Snitt 

Totalt % Antal 

36 9% 
43 10% 43 
52 12% 104 

64 15% 192 

55 13% 220 

52 12% 260 

43 10% 258 

30 7% 210 

22 5% 176 

9 2% 81 

12 3% 120 

1% 35 

421 1699 

385 

4,41 

Storleken på barnkullarna samt genomsnittligt antal barn/familj 
1870-79 

Askeby % Antal 

2 - 10,0% 

3 15,0% 

5 25,0% 10 

5,0% 3 

0,0% 
4 20,0% 20 

3 15,0% 18 

5,0% 7 

0,0% 

0,0% 

5,0% 10 

0,0% 

20 71 

18 

3,94 

Svinstad % Antal 

4,8% 0 

2 9,5% 2 

3 14,3% 6 

3 14,3% 9 

3 14,3% 12 

3 14,3% 15 

2 9,5% 12 

0,0% 0 

3 14,3% 24 

0,0% 0 

4,8% 10 

0,0% 0 

21 90 
-20 -

4,50 

Björsäter % Antal 

4,3% 
6 12,8% 6 

6 12,8% 12 

10 21,3% 30 

5 10,6% 20 

2 4,3% 10 

5 10,6% 30 

6 12.8% 42 

2 4,3% 16 

1 2.1% 9 

2 4,3% 20 

0,0% 

47 195 

45 

4,33 

Vist 

6 

3 

4 

5 

9 

4 

3 

40 

34 

4,35 

% Antal 

15,0% 

7,5% 3 

10,0% 8 

12,5% 15 

22,5% 36 

10,0% 20 

7,5% 18 

2,5% 7 

10,0% 32 

2,5% 9 

0,0% 

0,0% 

148 

Grebo % Antal 

3,6% 0 
7,1 % 2 

4 14,3% 8 

5 17,9% 15 

3,6% 4 
4 14,3% 20 

3 10,7% 18 

4 14,3% 28 

1 3,6% 8 

3,6% 9 

3.6% 10 

1 3,6% 12 

28 134 

27 

4,96 

Vreta % Antal 

6 9,0% 0 

10,4% 7 

7 10,4% 14 

10 14,9% 30 

12 17,9% 48 

8 11,9% 40 

8 11,9% 48 

3 4,5% 21 

4 6,0% 32 

1,5% 9 

1,5% 10 

0,0% 0 

67 259 

61 

4,25 

61 

Ljung 

3 

5 

7 

9 

3 

7 

4 

2 

2 

1 

50 

47 

4,43 

% Antal 

6,0% 
10,0% 5 
14,0% 14 

18,0% 27 

6.0% 12 

14.0% 35 
14,0% 42 

8.0% 28 

4,0% 16 

4.0% 18 

0.0% 

2.0% 11 

208 

Vårdsb % Antal 

0 0,0% 0 

3 17,6% 3 

4 23,5% 8 

4 23,5% 12 

3 17,6% 12 

5,9% 5 

5,9% 6 

0,0% 0 

0,0% 0 

0,0% 0 

5,9% 10 

0,0% 0 

17 56 

17 

3,29 

Sk eda % Antal 

6 15,4% 
3 7,7% 3 
7 ' 17,9% 14 

2 5,1% 6 

3 7,7% 12 

5 12,8% 25 

4 10,3% 24 

10,3% 28 

10,3% 32 

0,0% 

2,6% 10 

0,0% 

39 154 

33 

4,67 

Värna % Antal 

6,3% 0 

4 25,0% 4 

6,3% 2 

0,0% 0 

1 6,3% 4 

3 18,8% 15 

2 12,5% 12 

2 12,5% 14 

0,0% 0 

12,5% 18 

0,0% 0 

0,0% 0 

16 69 

15 

4,60 

Stjärnorp % Antal 

5 10,2% 
4 8.2% 4 

4 8,2% 8 

11 22,4% 33 

10 20,4% 40 

7 14,3% 35 

3 6.1 % 18 
2 4,1 % 14 

2,0% 8 

0,0% 
2,0% 10 

2,0% 12 

49 182 

44 

4,14 

Ortomta % Antal 

3 11,1% 0 

3,7% 

0,0% 0 

4 14,8% 12 

5 18,5% 20 

4 14,8% 20 

2 7,4% 12 

3 11,1% 21 

3,7% 8 

3,7% 9 

3 11,1 % 30 

0,0% 0 

27 133 

24 

5,54 



Bilaga 10a 

Barnadödlighet 
1840-49 

Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 
Totalt antal barn 2423 74 217 1§1 351 247 210 
0-4 år 381 16% 6 8,1% 44 20,3% 19 11,8% 51 14,5% 33 13,4% 31 14,8% 
5-10 år 66 3% 2 2,7% 4 1,8% 2 1,2% 10 2,8% 3 1,2% 2 1,0% 
Total dödlighet 447 18% 8 10,8% 48 22,1% 21 13,0% 61 17,4% 36 14,6% 33 15,7% 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % örtomta % 
Totalt antal barn 148 228 393 67 224 103 
0-4 år 22 14,9% 36 15,8% 65 16,5% 16 23,9% 41 18,3% 17 16,5% 
5-10 år 5 3,4% 6 2,6% 22 5,6% 3 4,5% 7 3,1 % 0,0% 
Total dödlighet 27 18,2% 42 18,4% 87 22,1% 19 28,4% 48 21,4% 17 16,5% 
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Bilaga 10b 

Barnadödlighet 
1870-79 

Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 
Totalt antal barn 1699 I! 195 134 208 154 182 
0-4 år 170 10% 8 11,3% 16 8,2% 14 10,4% 21 10,1% 15 9,7% 17 9,3% 
5-10 år 42 2% 2 2,8% 5 2,6% 1 0,7% 5 2,4% 3 1,9% 3 1,6% 
Total dödlighet 212 12% 10 14,1% 21 10,8% 15 11 ,2% 26 12,5% 18 11,7% 20 11,0% 

Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % ö rtomta % 
Totalt antal barn 90 148 259 56 69 133 
0-4 år 8 8,9% 12 8,1% 31 12,0% 4 7,1% 3 4,3% 21 15,8% 
5-10 år 3 3,3% 4 2,7% 11 4,2% 2 3,6% 2 2,9% 1 0,8% 
Total dödlighet 11 12,2% 16 10,8% 42 16,2% 6 10,7% 5 7,2% 22 16,5% 
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Bilaga 11a 

Kvinnornas ålder vid det sista barnets födelse 
1840-49 

Alder Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp 
15-20 år 2 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1 1,3% 0,0% 
21-25år 15 3,0% 1 5,0% 1 2,4% 3 9,4% 2 2,6% 1 2,0% 
26-30 år 45 8,9% 3 15,0% 5 11,9% 6 18,8% 5 6,4% 3 5,9% 5 
31 -35 år 96 19,0% 6 30,0% 8 19,0% 9 28,1% 15 19,2% 12 23,5% 6 
36-40 år 169 33,5% 5 25,0% 17 40,5% 13 40,6% 31 39,7% 16 31,4% 13 
41 -45 år 164 32,5% 5 25,0% 9 21,4% 1 3,1% 22 28,2% 16 31,4% 13 
46+ 14 2,8% 0,0% 2 4,8% 0,0% 2 2,6% 3 5,9% 2 
Totalt antal 505 20 42 32 78 51 39 

Alder Svinstad % Vist % Vreta % Vårdsberg % Värna % Ortomta 
15-20 år 0,0% 0,0% 1 1, 1 % 0,0% 0,0% 
21 -25 år 1 3,4% 1 2,2% 4 4,5% 1 6,3% 0,0% 
26-30 år 2 6,9% 2 4,3% 4 4,5% 2 12,5% 5 11,9% 3 
31-35 år 3 10,3% 9 19,6% 16 18,2% 3 18,8% 4 9,5% 5 
36-40 år 6 20,7% 13 28,3% 28 31,8% 6 37,5% 16 38,1% 5 
41-45 år 17 58,6% 18 39,1% 33 37,5% 4 25,0% 17 40,5% 9 
46+ 0,0% 3 6,5% 2 2,3% 0,0% 0,0% 
Totalt antal 29 46 88 16 42 22 
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% 
0,0% 
0,0% 
12,8% 
15,4% 
33,3% 
33,3% 
5,1% 

% 
0,0% 
0,0% 
13,6% 
22,7% 
22,7% 
40,9% 
0,0% 



Bilaga 11b 

Kvinnornas ålder vid det s ista barnets födelse 
1870-79 

Alder Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Sk eda % Stjärnorp % 
15-20 år 4 1,0% 0,0% 2 4,4% 1 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
21-25år 10 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3 6,4% 0,0% 1 2,3% 
26-30 år 55 14,3% 3 16,7% 5 11,1% 4 14,8% 8 17,0% 6 18,2% 5 11,4% 
31-35 år 88 22,9% 2 11,1% 12 26,7% 5 18,5% 6 12,8% 6 18,2% 15 34,1% 
36-40 år 136 35,3% 11 61,1 % 15 33,3% 12 44,4% 17 36,2% 11 33,3% 13 29,5% 
41-45 år 85 22,1% 2 11,1% 11 24,4% 5 18,5% 13 27,7% 7 21,2% 9 20,5% 
46+ 7 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 9,1% 1 2,3% 
Totalt antal 385 18 45 27 47 33 44 

Ålder 
- ·· -

Svinstad % Vist % V reta % Vårds berg % Värna % örtomta % 
15-20 år 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 4,2% 
21-25år 0,0% 1 2,9% 3 4,9% 2 11,8% 0,0% 0,0% 
26-30 år 1 5,0% 8 23,5% 6 9,8% 6 35,3% 1 6,7% 2 8,3% 
31 -35 år 10 50,0% 3 8,8% 19 31,1 % 2 11 ,8% 4 26,7% 4 16,7% 
36-40 år 5 25,0% 10 29,4% 21 34,4% 7 41 ,2% 5 33,3% 9 37,5% 
41-45år 4 20,0% 11 32,4% 11 18,0% 0,0% 5 33,3% 7 29 ,2% 
46+ 0,0% 1 2.9% 1 1,6% 0,0% 0,0% 1 4,2% -
Totalt antal 20 34 61 17 15 24 
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Bilaga 11c 

Mannens ålder vid sista barnets födelse 
1840-49 

Alder Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Skeda % Stjärnorp % 
21-25 år 13 2,6% 3 15,0% 1 2,4% 1 3,1 % 1 1,3% 0,0% 0,0% 
26-30 år 33 6,5% 2 10,0% 4 9,5% 3 9,4% 5 6,4% 4 7,8% 1 2,6% 
31-35 år 87 17,2% 5 25,0% 7 16,7% 7 21,9% 15 19,2% 8 15,7% 4 10,3% 
36-40 år 132 26,1% 4 20,0% 11 26,2% 5 15,6% 27 34,6% 13 25,5% 12 30,8% 
41-45 år 118 23,4% 5 25,0% 8 19,0% 5 15,6% 15 19,2% 16 31,4% 11 28,2% 
46-50 år 71 14,1% 0,0% 7 16,7% 5 15,6% 6 7,7% 3 5,9% 7 17,9% 
51 -55 år 35 6,9% 1 5,0% 3 7,1% 3 9,4% 6 7,7% 4 7,8% 3 7,7% 
56+ 16 3,2% 0,0% 1 2,4% 3 9,4% 3 3,8% 3 5,9% 1 2,6% 
Totalt antal 505 20 42 32 78 51 39 

Alder Svinstad % Vist % Vreta % Vårdsberg % Värna % Örtomta % 
21-25 är 2 6,9% 0,0% 2 2,3% 1 6,3% 2 4,8% 0,0% 
26-30 år 2 6,9% 0,0% 3 3,4% 2 12,5% 4 9,5% 3 13,6% 
31-35år 6 20,7% 8 17,4% 14 15,9% 1 6,3% 5 11,9% 7 31,8% 
36-40år 6 20,7% 11 23,9% 26 29,5% 5 31,3% 9 21,4% 3 13,6% 
41-45år 4 13,8% 12 26,1% 21 23,9% 5 31 ,3% 12 28,6% 4 18,2% 
46-50 år 8 27,6% 7 15,2% 16 18,2% 1 6,3% 8 19,0% 3 13,6% 
51 -55år 1 3,4% 6 13,0% 5 5,7% 0,0% 1 2,4% 2 9,1 % 
56+ 0,0% 2 4,3% 1 1, 1 % 1 6,3% 1 2,4% 0,0% 
Totalt antal 29 46 88 16 42 22 
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Bilaga 11d 

Mannes ålder vid sista barnets födelse 
1870-79 

Alder Totalt % Askeby % Björsäter % Grebo % Ljung % Skeda % Stjärnorp % 
21-25år 11 2,9% 1 5,6% 2 4,4% 0,0% 2 4,3% 1 3,0% 2 4,5% 
26-30 år 27 7,0% 1 5,6% 1 2,2% 1 3,7% 5 10,6% 2 6,1% 5 11 ,4% 
31-35år 73 19,0% 3 16,7% 6 13,3% 5 18,5% 8 17,0% 7 21 ,2% 10 22,7% 
36-40 år 99 25,7% 3 16,7% 16 35,6% 5 18,5% 14 29,8% 11 33,3% 12 27,3% 
41 -45 år 90 23,4% 6 33,3% 12 26,7% 9 33,3% 11 23,4% 4 12,1% 9 20.5% 
46-50 år 46 11,9% 2 11 , 1 % 4 8,9% 3 11,1% 4 8,5% 4 12,1% 3 6,8% 
51 -55år 25 6,5% 1 5,6% 3 6,7% 1 3,7% 1 2, 1% 3 9,1% 1 2,3% 
56+ 14 3,6% 1 .5,6% 1 2,2% 3 11,1% 2 4,3% 1 3,0% 2 4,5% 
Totalt antal 385 18 45 27 47 33 44 

Alder Svinstad % Vist % V reta % Vårdsberg % Värna % örtomta % 
21-25år 0,0% 0,0% 3 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
26-30 år 0,0% 4 11 ,8% 4 6,6% 3 17,6% 1 6,7% 0,0% 
31-35 år 6 30,0% 4 11 ,8% 13 21,3% 4 23,5% 2 13,3% 5 20,8% 
36-40 år 4 20,0% 8 23,5% 14 23,0% 4 23,5% 2 13,3% 6 25,0% 
41-45 år 5 25,0% 10 29,4% 10 16,4% 4 23,5% 3 20,0% 7 29,2% 
46-50 år 2 10,0% 6 17,6% 11 18,0% 1 5,9% 3 20,0% 3 12,5% 
51 -55 år 2 10,0% 2 5,9% 3 4,9% 1 5,9% 4 26,7% 3 12,5% 
56+ 1 5,0% 0,0% 3 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
Totalt antal 20 34 61 17 15 24 
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Bilaga 12a 

Män 
Totalt 

Antal (N) 505 

Genomsnittsålder vid sista barnets födelse 
1840-49 

Askebi'. Björsäter Grebo Ljung Sk eda Stjärnorp Svinstad 
20 42 32 79 51 39 29 

Vist V reta 
46 88 

Total ålder 20680,38 724,08 1678,08 1343,25 3242,58 2101 ,98 1665,3 11 59,54 2013 3592,03 
Snitt ålder 40,95 36,20 39,95 41,98 41,05 41 ,22 42,70 39,98 43,76 40,82 

Kvinnor 
Totalt Askeby Björsäter Grebo Ljung Skeda Stjärnorp Svinstad Vist V reta 

Antal (N) 505 20 42 32 79 51 39 29 46 88 
Total ålder 19319 712 ,58 1566,58 1255,82 2987,83 1968,25 1520,15 1121,96 1806,58 3370,26 
Snitt ålder 38,26 35,63 37,30 39,24 37,82 38,59 38,98 38,69 39,27 38,30 
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Vårdsberg Värna örtomta 
15 42 22 

604,82 1700.48 855,24 
40 ,32 40,49 38,87 

Vårdsberg Värna Ortomta 
15 42 22 

540, 12 1634,06 834,81 
36,01 38,91 37,95 



Bilaga 12b 

Geriomsnittsålder vid sista barnets födelse 
1870-79 

Män 
Totalt Askeby Björsäter Grebo Ljung Skeda Stjärnorp Svinstad 

Antal (N) 385 18 45 27 47 33 44 20 
Total ålder 15607,32 737,33 1818,5 1143,15 1841,58 1333,31 1694,7 828,39 
Snitt ålder 40,54 40,96 40,41 42,34 39,18 40,40 38,52 41,42 

Kvinnor 
Totalt Askeby Björsäter Grebo Ljung Skeda Stjärnorp Svinstad 

Antal (N) 385 18 45 27 47 33 44 20 
Total ålder 14131,66 668,86 161 8,83 985,04 1703,33 1249,49 1606,66 732,71 
Snitt ålder 36,71 37,16 35,97 36 ,48 36,24 37,86 36,52 36,64 
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Vist V reta - Vårdsberg Värna örtomta 
34 61 17 15 24 

1381,17 2517,692 650,14 646,75 1014,61 
40,62 41,27 38,24 43,12 42,28 

Vist V reta Vårdsberg Värna örtomta 
34 61 17 15 24 

1260,58 2228,45 560,48 571,97 945,_26 
37,08 36,53 32,97 38,13 39,39 



Bilaga 13a 

Första barnet 
Före äktenskapet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

Andra barnet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

Tredje barnet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

Fjärde barnet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

Femte barnet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

Intervall mellan barn 
1840-1849 

Totalt % Askeby Björsäter Grebo Ljung Skeda Stjärnorp Svinstad Vist Vreta Vårdsberg Värna Ortomta 
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Bilaga 13b 

Första barnet 
Före äktenskapet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

Andra barnet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

Tredje barnet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

F järde barnet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

Femte barnet 
Inom ett år 
Inom två år 
Inom tre år 
Senare 

Totalt % 

385 
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