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SYFTE 

I västvärlden idag associeras äktenskapet med två människors kärlek och något dessa tu själva 

tagit initiativ till. Så har fallet emellertid inte alltid varit. Genom historien har det allt som 

oftast funnits en annan infallsvinkel till varför två människor skulle förenas. Det kunde vara 

av en religiös, ekonomisk, social eller kanske etnisk aspekt. I slutet av 1700-talet började 

kärleken allt mer bli den avgörande faktorn till äktenskap i västvärlden och Sverige. Dock 

menas det att denna idé inte spreds i de olika sociala kretsarna i samma tempo.  De människor 

som var i de högre samhällsklasserna menas ha hållit på sina traditioner längre för att behålla 

sin egendom och sin sociala status, då beblandning med människor av lägre klass kunde 

innebära att den sociala ställningen tunnades ut. Men hur såg det ut i det mindre samhällena i 

Sverige? Även där fanns människor som hade mer makt än de övriga och förmodligen ville 

inte heller de förlora sin ställning, eller var detta inget som togs hänsyn till i och med 

samhällets ringa storlek och befolkningsantal? Syftet med uppsatsen är att undersöka om det 

syns några mönster gällande val av äktenskapspartner bland de mer inflytelserika 

människorna på mindre ort i 1800-talets Sverige. Kärleken har vid denna tid blivit en allt 

viktigare aspekt att ta hänsyn till, men ännu inte det absolut avgörande för ett äktenskap i alla 

samhällen. Den ort som valts ut är bondesamhället Alfta socken i Hälsingland, där den 

politiska eliten kommer att studeras mellan åren 1866-1899.     
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Ur ekonomisk synpunkt 

I de flesta kulturer har det sedan långt tillbaka i historien funnits en plikt bland människorna 

att gifta sig och skaffa barn, med antingen religiös eller ekonomisk bakgrund. Margareta R. 

Matovic hävdar att i västvärlden och andra länder med snarlika kulturer har den ekonomiska 

aspekten varit den mest förekommande. Föräldrarna ville att den kommande generationen 

skulle vara ”av rätt härkomst” för det var de som skulle ärva egendomen. I och med detta var 

mannen och kvinnans fruktsamhet mycket viktig och om någon, särskilt kvinnorna, var 

ofruktbar så var det rätt att skiljas från denne. Proceduren bakom arvsfrågan blev en offentlig 

förklaring av den manliga sociala prestigen vilken var inbyggd i den personliga fruktsamheten 

samt i det hopsamlade kapitalet. Bortsett från den personliga fruktsamheten och instinkten att 

reproducera sig, kunde även yttre materiella element inspirera till eller hindra en människa 

från familjebildning. I och med att barnproducering både kostar pengar och ork så var det 

nödvändigt att ha ett visst kapital i den närmaste framtiden. Med detta i åtanke var ekonomisk 

trygghet och resursöverskott nödvändigt vid familjebildning under normala omständigheter. 

Giftermål med vem som helst i detta fall borde kunna uteslutas, då äktenskapets traditionella 

mening var att stifta släktskap, vilket inte var något som lämnades åt slumpen.
1
   

 

Matovic utgår i sin undersökning, om familjebildning och partnerval i Stockholm mellan åren 

1850-1890, från en utbytesteori. Denna är grundad på hypotesen att en människas beteende 

styrs av ”en önskan att förbättra sin livssituation”. Detta ska frambringa en slags medveten 

balansräkning om för- och nackdelar i olika situationer där målet är att vinna så många 

fördelar som möjligt och att ha så små utgifter och försakelser som möjligt. Det den blivande 

maken skulle ha att erbjuda den blivande makan, eller kanske snarare giftomannen vilken var 

den som förhandlade om kvinnans äktenskapsbildning, var försörjningsplikt och social 

ställning. Makan skulle erbjuda fruktsamhet, hemgift och arbetskraft. Dock såg nog inte 

utbytet ut likadant hos de egendomslösa som hos de besuttna, därav blev social och 

ekonomisk bakgrund avgörande för vilka intressen som framträdde vid äktenskaps-

förhandlingarna och vad som prioriterades.
2
  

 

Som nämnt utgick Matovic i sin avhandling från en teori att människans förnuftiga hand-

lande där målet var att överleva samt att förbättra sin nuvarande livssituation vad gäller den 

sociala ställningen samt den ekonomiska. I valet av äktenskapspartner var det i regel mannen 

som valde maka och kvinnan som blev vald.
 3

 I och med lagstiftningens bestämmelser samt 

kvinnosynen i samhället fram till 1900-talets början, så var det en börda för alla fäder att ha 

ansvaret för en ogift dotter och ville ha henne bortgift snarast. Ju äldre flickorna var desto 

svårare var det att överlåta dem till arbetsmarknaden. Det blev därmed i fädernas, brödernas 

och även i samhällets intresse att få dem bortgifta. För att locka den tilltänkta mågen/svågern 

                                                 
1
 Matovic, Margareta R., Stockholmsäktenskap, Stockholm, 1984, s. 22, 83-84 (Matovic, 1984) 

2
 Matovic, 1984, s. ? 

3
 Matovic, 1984, s. 82 
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fanns som nämnt hemgiften, vilket var ett väl använt strategimedel i äktenskapsmarknaden då 

det fanns många ogifta kvinnor. Att göra snabba pengar genom att ta sig en hustru var alltså 

en möjlighet för flera män. Arvingar var då inte den enda lockelsen till att ingå äktenskap utan 

det fanns även en ekonomisk aspekt.
4
  

Sociala nätverk 

Matovic nämner även den brittiska socialantropologi forskaren Elizabeth Bott vilken 

intresserade sig för segrationen mellan makarna inom äktenskapet i förhållande till familjens 

sociala nätverk. Bott, enligt Matovic, utgår från hypotesen att graden av segration mellan 

makarna skiftar efter hur väl man känner varandra inom nätverket. Hon skiljer mellan ett tätt 

knutet socialt nätverk och ett löst knutet där faktorerna som personlighet, yrke, ekonomi, 

social omgivning, geografisk rörlighet, grannar och socialt klassmedvetande blir 

betydelsefulla. Fokus i ett äktenskap inom ett tätt knutet nätverk ligger inte på enandet av två 

individer som gifter sig för att de vill det. Här handlar det mer om en alliering till en släkt. 

Bott menar att särskiljandet av de äktenskapliga parterna, alltså segrationen, är mer hänvisat 

till det sociala nätverket än till den sociala skikttillhörigheten. Att generalisera utifrån socialt 

skikt menar Bott inte vara möjligt, i alla fall inte i storstadsmässig miljö. Arbetsfördelningen i 

ett industrialiserat samhälle var mer komplex än i ett bondesamhälle då det finns stora 

skillnader i den totala socioekonomiska strukturen. I och med att den sociala kontrollen 

splittras upp på många krafter så kunde en familj göra egna beslut och ställningstaganden 

påpekar Bott. Så hustrun eller maken i den urbana familjen hade i vidare omfattning möjlighet 

att forma sin roll efter egna önskningar och behov.
5
    

 

Matovic nämner även termen endogami i diskussionen om partnerval, vilket menas att ett 

partnerval sker inom ett särskilt socialt skikt eller en avgränsad geografisk sektor. Sedan 

nämns även exogami vilken innebär att ett partnerval sker utanför ett särskilt socialt skikt eller 

avgränsad sektor. Ett tillhörande element till detta är förbud mot familjebildning mellan vissa 

individer, särskilt intressant är detta i ett endogamiskt fall där en person blir förbjuden att gifta 

sig med en person som inte tillhör samma grupp. Förbudet kunde gälla bland annat religion, 

etnisk-lingvistik tillhörighet eller social bakgrund. Ett villkor som inte gick att kringgå för ett 

lagenligt äktenskap blev då social jämbördighet. I endogami finns ett mål att finna en 

likvärdig partner med medföljande föreställningar om dennes snarlika egenskaper, intressen 

och värderingar.  Ur en ekonomisk synvinkel medför likvärdighet en trygghet vid partnervalet 

och försäkring mot exploatering och förfall samt en förutsättning för likartade ekonomiska 

och sociala intressen. Äktenskapet, menar Matovic, var en vänskapsallians mellan två släkter 

och att släkterna därmed ser sig som förhållandevis jämlika. Om släkterna hade likartade 

intressen fanns möjligheten att förenas med hjälp av äktenskap.
6
 

                                                 
4
 Matovic, 1984, s. 87 

5
 Matovic, 1984, s. 21 

6
 Matovic, 1984, s. 27 
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Reduktiv eller expansiv? 

Anita Göransson, fil dr i ekonomisk historia, har i en studie om maktstrategier bland 

fabriksägare och köpmän mellan åren 1800-1850 pekat ut två typer av äktenskapsstrategier. 

Den ena strategin handlar om att behålla förtaget inom släkten för att reducera risken att 

företaget skulle splittras. Detta kunde leda till antingen kusinäktenskap eller till ett så kallat 

syskonbyte där ett syskonpar gifte sig med ett annat. Strategin kallar hon reduktiv. Den andra 

strategin bakom äktenskapet har som mål att tillföra nytt kapital, ny kompetens eller nya 

viktiga kontakter till familjeföretaget. Ett exempel är en ägare till en mekanisk verkstad som 

gifte bort sina döttrar med tekniker, vilket var bra i den period då marknaden tilltog samtidigt 

som den tekniska utvecklingen var snabb. Denna strategi kallar hon expansiv. Emellertid så 

måste strategierna ses i ett ekonomisktstrukturellt och institutionellt sammanhang menar 

Göransson. De ska bedömas som mottagliga för förvandlingar i den ekonomiska, demo-

grafiska, sociala och politiska omgivningen. Den reduktiva strategin menas kunna vara 

funktionell i borgerlighetens första formningsskede, då en sluten släktgrupp kanske hade mer 

intresse av att bevara kapitalet inom gruppen än att alliera sig med andra släkter. Angående 

kusinäktenskap så fanns det nog vissa fördelar med det i och med möjligheten att reproducera 

den egna släktens/familjens kulturella värderingar liksom att släkten får stora kontroll-

möjligheter över den nybildade familjen.
7
    

Förnuft och känsla 

Karin Ågren som studerat grosshandlares ekonomiska och sociala strategier i 1700-talets 

Stockholm diskuterar även hon äktenskapet som en social strategi för att bevara eller utveckla 

sitt företag. Fram till 1734 års lag hade det varit förbjudet att gifta sig över klassgränserna, 

särskilt för adeln, men nu fanns de legala möjligheterna för icke-adliga att lägga beslag på 

adelns egendom via giftermål med adelskvinnor. Samtidigt fick adeln möjlighet att få tillgång 

till den rika borgarens egendomar genom att gifta sig med dennes dotter. K. Ågren menar 

liksom Matovic att äktenskapet var något som diskuterades mellan friare och giftoman. 

Anledningen till detta var att äktenskapet ofta var en fråga om egendom. Kvinnan var i 

undantag för änkor inte myndig att förvalta sitt arv. Giftomannaskapet handlade om att ha 

makt över egendomen och den person som utvaldes att få gifta sig med kvinnan var den som 

sedan fick förvalta kvinnans arv. K. Ågren nämner i sammanhanget historikern Maria 

Sjöberg, vilken påpekade att kontrollen över kvinnans egendom blev ett sätt för mannen att 

skapa makt gentemot andra män. Det blev därför viktigt att giftomannen och friaren hade 

gemensamma intressen i skapandet av maktrelationer. I och med detta så var inte äktenskapet 

bara en angelägenhet gällande de blivande äkta makarna utan det var även en samhällsfråga 

där kvinnans underordning och mannens kontroll också handlade om maktrelationer mellan 

klasserna.
8
  

 

                                                 
7
 Göransson, Anita, Historisk tidskrift 4:1990, ”Kön, släkt och ägande – Borgerliga maktstrategier 1800-1850”, 

Stockholm, 1990, s. 540-541 (Göransson, 1990) 
8
 Ågren Karin, Köpmannen i Stockholm – Grosshandlares ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet, 

Uppsala, 2007, s. 87-88 (Ågren, K., 2007) 
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I och med upplysningstiden och sedan även romantiken ansågs det att det skulle tas mer 

hänsyn till äktenskapspartnernas känslor. Förnuftet skulle emellertid inte förkastas, en 

kombination av både förnuft och känsla var det optimala. När kärleken kom att bli en aspekt 

att ta hänsyn till i äktenskapsbildningen finns det skilda åsikter menar K. Ågren. Det är dock 

troligt att detta kan kopplas till vilken samhällsklass man tillhörde. Kanske 1700-telets 

borgare hade större frihet att välja make eller maka med hänsyn till känslorna än vad 

bönderna hade. Böndernas egendom var mindre rörlig än borgarnas då den var knuten till 

jorden, därför var det viktigare för dem att kontrollera vem som ärver egendomen.  Argument 

mot detta skulle enligt K. Ågren kunna vara att då jordbruk kräver gott samarbete så var det 

viktigt att makarna hyste varma känslor gentemot varandra. De föräldrar som tvingade barnen 

att gifta sig med någon de inte ville ha äventyrade äktenskapets lycka vilket kunde ställa till 

många bekymmer för familjens ekonomi om det blev tal om skilsmässa. Detta med tanke på 

att ett mindre jordbruk inte kunde skötas av en person, bodelningen och att medgifte skulle 

betalas tillbaka. Borgarens och handelsmannens nätverksbehov var viktigt och här hade 

äktenskapet en viktig del då två släkter hopkopplas. Viss forskning vill påstå menar K. Ågren, 

att äktenskapets viktigaste funktion i samhället genom historien har varit att sluta fred mellan 

släkter genom att förena dem. Alliansen kan vara en strategi att skapa lojalitet och ett bättre 

ekonomiskt läge, freda sig mot mäktig men hotande familj eller att göra karriär.
9
 

 

Vem som skulle gifta sig med vem och när skilde sig mellan de olika samhällsklasserna, både 

sociala och ekonomiska aspekter skulle tas hänsyn till. I K. Ågrens avhandling är det rika 

köpmän som studeras och de hade som nämnt ganska stora valmöjligheter. Emellertid var 

även de tvungna att anpassa sig till vissa normer och de praktiska begränsningar som fanns. 

Gross-handlaren hade säkert sin familjs förväntningar på sig att han skulle förvalta den 

utbildning de förmodligen finansierat genom att sköta handelshuset på ett vinnande sätt. För 

att kunna driva handel var grosshandlaren i behov av de andra handelsmännens accepterande, 

särskilt för dem som inte hade någon familj bakom sig. Den som inte hade någon familj 

bakom sig var nog i starkt behov att bilda en egen familj. Ett fördelaktigt äktenskap med en 

kvinna som utöver att sköta hemmet kunde bidra med kapital, kontakter och arbetskraft kunde 

hjälpa mycket.
10

      

 

K. Ågren lade till Göranssons reduktiva och expansiva strategier, en tredje reproduktiv 

strategi. Liksom Göranssons reduktiva strategi innebär den reproduktiva giftermål med någon 

ur samma samhällsgrupp, men i den reproduktiva tillhör äktenskapspartnerna olika släkter och 

handelshus. Skillnaden skulle alltså vara tanken att i den reproduktiva strategin så tas inte så 

höga risker i äktenskapet, medan i den reduktiva så undviks risker att någon gör anspråk på 

tillgångarna, genom att gifta sig med någon ur samma släkt eller med någon ur ett annat 

handelshus som skulle kunna leda till kompanjonskap.
11

 I sin studie kom hon fram till att den 

reproduktiva var den mest gällande strategin för grosshandlare i Stockholm. K. Ågrens 

förutsätter med hjälp av sina resultat att grunden till ett äktenskap främst byggde på förnuftet, 

man valde en särskild partner för att nå ett speciellt mål, men att det hade kunnat vara ett 

                                                 
9
 Ågren, K., 2007, s. 89-90 

10
 Ågren, K., 2007, s. 90-91 

11
 Ågren, K., 2007, s. 94 
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”värderationellt handlande”. Att valet av partner var känsloladdat och att känslorna uppkom 

där det fanns möjlighet, man gifte sig med den man hade tillgång till.
12

   

 

I en recension av K. Ågrens avhandling finns en del kritik till den hänsyn som tagits till 

äktenskapsstrategierna. Studien utgick som tidigare nämnt från tre strategier. Kartläggningen 

av svärfäderna saknar dock ett tydliggörande om eventuellt släktskap, endast yrkes-

kategorierna syns. Då blir det svårt att avgöra om den reduktiva strategin förekom. Gudrun 

Andersson som genomförde recensionen menar att det borde finnas vissa svårigheter att 

empiriskt avgöra om ett reduktivt giftermål grundas på släktskap eller gemensam bransch. 

Andersson är av åsikten att redovisningen hade vunnit på att ha endast de reduktiva och 

expansiva strategierna som utgångspunkt, men att släkt- och kompanjonskap hade kunna vara 

en förklaringsvariabel.
13

       

 

                                                 
12

 Ågren, K., 2007, s. 93 
13

 Andersson, Gudrun, Historisk tidskrift 130 I: 2010, ”Grosshandlare – ett målrationellt nätverk”, Stockholm, 

2010, s. 76 (Andersson, 2010) 
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TIDIGARE FORSKNING 

Filosofi magister Linda Backman från Finland, är av uppfattningen att vid val av 

äktenskapspartner i historien, togs snarare hänsyn till förnuft och ekonomiska faktorer än till 

kärlek. Hon menar att äktenskapet genom tiderna har varit en ”försörjningsinstitution” och att 

kärleken inte var ett nödvändigt villkor då denna förväntades växa med åren.
14

 Emellertid så 

växte det som nämnt fram en ny syn på äktenskapet mellan åren 1750-1830. Tanken började 

gro om att en relation mellan två personer skulle bygga på kärlek.
15

  Detta ledde i sin tur till 

att antalet arrangerade bröllop minskade då större inflytande över valet av make/maka gavs 

till dem som skulle gifta sig. Därmed reducerades även föräldrarnas påverkan och de 

ekonomiska faktorernas vikt.
16

   

 

Från 1500-tal till 1800-tal 

De danska historikerna Karin Hansen och Merete Qvist har även de studerat valet av 

äktenskapspartner bland de övre sociala skikten i Danmark från 1500-talet till 1800-talet. I 

perioden 1500-1600 var normerna av religiös och ekonomisk ”hushållshorisont” där äkten-

skapet betraktades som ”ett kall och ett ämbete”
17

. Under 1700- och 1800-talen separerades 

samhällets intresse från valet av äktenskapspartner och lämnade plats för argumentet att om 

man ska ingå äktenskap ska det vara för individens bästa. Det fanns ett krav under denna 

period och det var att det vid val av make eller maka skulle tas hänsyn till materiella, sociala 

och moraliska aspekter, detta gjordes för kärlekens skull och inte för att säkra parets 

ekonomiska trygghet.
18

 

 

Universitetslektor Henrik Ågren och släktforskaren Stefan Simander åsyftade, med inspiration 

från Göransson, även de att förutom kön så var klasstillhörighet viktigt under 1600- och 1700-

talet. Välstånd, status och kontakter var viktiga faktorer för att hjälpa sina barn på vägen, så 

att de blev attraktiva både på äktenskapsmarknaden och på arbetsmarknaden. Samtidigt var 

barnen själva resurser för familjens framtid och giftermål var ett till-vägagångssätt för att 

skaffa betydelsefulla kontakter. Att de gifte sig av kärlek tillhörde inte ovanligheterna, men 

det var inte det man främst skulle ta hänsyn till.  Kärlek och karriär var beroende av vad som 

fanns tillgängligt att erhålla lika mycket som vad som var tilltalande. Det var inte bara en 

ekonomisk fråga menar Simander och H. Ågren utan även en fråga om prestige och kontakter. 

Att gifta sig med en rik hantverkare, en fattig adelsman eller en smärre tjänsteman vid 

                                                 
14

 Backman, Linda, Historisk tidsskrift för Finland 2:2006 (91), ”Kärlekshandel – äktenskapsstrategier och 

giftermålsmönster inom det handlande borgerskapet vid 1800-talets början”, Helsingfors, 2006, s. 142 

(Backman, 2006, s. 142) 
15

 Bjurman, Eva Lis, Catrines intressanta blekhet, Stockholm, 1998, s. 7 
16

 Backman, 2006, s. 142  
17

 Backman, 2006, s. 144 
18

 Backman, 2006, s. 144 
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kungliga hovet kunde vara strategiskt, men sällan att gifta sig med en fattig hantverkare.
19

 

Simander och H. Ågren nämnde även de Göranssons reduktiva och expansiva strategier och 

de menar att dessa strävar efter att analysera äktenskapet som en ekonomiskt beteende, men 

kan lika väl passa in på generella sociala strategier. Att förstärka banden med gamla sociala 

nätverk eller för att skaffa nya.
20

  

 

Simander och H. Ågren studerade äktenskapsstrategier i en skotsk-svensk familj i slutet av 

1600-talet och början av 1700-talet. Författarna nämnde studier av immigrantgrupper i 

Sverige under 1600- och 1700-talet som visat att ett vanligt mönster var att immigranter gifte 

sig med andra immigranter från samma land. Likväl var detta inte generellt gällande. Det 

fanns olika mönster för hur immigranter valde sina partners. De kunde välja en partner med 

samma etnicitet för att få ett stort nätverk som kunde hjälpa varandra i fall om religion, politik 

och affärer. De kunde även försöka skapa nya kontakter i sitt nya hemland, som exempelvis 

skottarna i Göteborg gjorde. Många av dessa valde under 1600-talet att gifta in sig i svenska 

familjer, men det fanns även de som höll sig till andra skottar.  I Simanders och H. Ågrens fall 

så gifte sig den studerade familjen Mackay i regel med svenskar. Samtliga steg till bra sociala 

positioner, antingen via karriär, arv eller giftermål. På grund av att framgången inte bara 

berodde på karriärval utan även på giftermål, förmodar författarna att detta var ett 

tillväggångssätt att binda kontakter. Strategin som passar in i sammanhanget är Göranssons 

expansiva. Att det heller inte fanns några tydliga tecken på giftermål mellan familjen Mackay 

och andra skottar styrker även det att den expansiva strategin var den mest rådande.
21

     

 

Hansen och Qvist utpekar vissa skillnader mellan 1700-talets respektive 1800-talets borgare 

vad gäller uppfattningen om kärlek. 1700-talets borgerskap hade inte förtroende för känslorna 

som ensam faktor vid valet av äktenskapspartner. Endast känslor kunde inte garantera 

kärleken och känslorna kunde hindra personen från att ta hänsyn till sociala, materiella och 

moraliska faktorer. Därmed skulle förnuftet styra vid valet. Detta synsätt hade basen i 

rationalismens idé om att ”endast det som förnuftet kunde godkänna var sant”
22

. Det som 

skiljde 1700-talets tankar från 1800-talets var det att under den senare perioden så uppfattades 

känslorna som innehållande ett element av förnuft. Att ledas av sina känslor var nu detsamma 

som att förverkliga sig själv. För att föräldrarna skulle kunna se till att deras barn gjorde 

förnuftiga val, måste förnuftet antingen läras in genom uppfostran eller så fick föräldrarna 

kontrollera vilka barnen umgicks med så att valet automatiskt kom att göras inom ”rätt 

grupp”. Förnuftet betonades speciellt under 1700-talet vid valet av maka eller make. Ändock 

levde de arrangerade äktenskapen kvar länge, inte minst hos de övre skikten. Enligt Hansen 

och Qvist var det inte förrän under 1800-talets första hälft som kärleken blev det enda 

legitima motivet bakom ett äktenskap.
23
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Backman studerade 62 äktenskap som döttrar ur elva framgångsrika handelssläkter i 

Jakobstad ingick mellan åren 1750-1850. Hennes resultat stödjer idén om att äktenskap oftast 

ingicks med andra handelssläkter eller med sjöfarare som i sammanhanget ingick i samma 

sociala grupp. Backman är av åsikten att det låg vissa strategier bakom äktenskapen. Gruppen 

blev starkare i gentemot övriga invånare i staden på grund av att de stärkte nätverken genom 

äktenskap. Backman påpekar att i en liten stad med litet utbud så gifte man sig gärna med 

någon ur samma sociala grupp. Hon menar även att vid början av 1800-talet så var kärlekens 

betydelse vid äktenskap inte ännu var en tillräckligt säker grund att stå på. Betydelsen hade 

förvisso ökat, men var ännu inte den avgörande. Kärlekens betydelse tycks ha varierat mellan 

generationerna och i de sociala grupper där det fanns mer kapital så hölls de äldre 

traditionerna vid liv längre. I lägre samhällsgrupper fick kärleken förmodligen mer utrymme 

då inte lika mycket stod på spel.
24

  

Äktenskap över de sociala gränserna 

Ståndcirkulation är ett begrepp som skapades av reformpedagogen, kaptenen, skolläraren och 

greven Thorsten Rudenschöld på 1840-talet. Rudenschöld hade en tanke att den enskilde 

medborgaren i större grad borde kunna cirkulera bland de olika stånden och klasserna. Vilja 

och förmåga skulle vara det som avgjorde vilken utbildning eller vilket yrke individerna 

valde, inte vad de hade för härkomst.
25

  Begreppet knöt han inte endast till stånden utan även 

till social ställning i allmänhet. Därför överlevde ståndcirkulation avskaffandet av stånd-

riksdagen år 1866 och förekom i politisk och pedagogisk debatten på 1970-talet.
26

    

 

Även Henrik Ågren har pekat på betydelsen av rätt äktenskapspartner från rätt släkt för den 

sociala framgången. Detta var särskilt viktigt i ett äldre samhälle där ståndtillhörighet och 

kollektiv status var av betydelse. Människorna rörde sig inte ofta mellan stånden, utan sönerna 

höll sig till sina fäders genom att ärva deras yrken och döttrarna gifte sig med män från 

samma sociala grupp. H. Ågren menar att detta emellertid inte var utan undantag. Det har 

alltid förkommit rörelser över gränserna. Han hänvisar då till uppbyggandet av den svenska 

armén och civilförvaltningen vid stormaktstiden vilken innebar möjligheter för människor 

från enkla förhållanden att klättra uppåt på samhällsstegen. Ett annat sätt ta klättra uppåt var 

genom att det utvecklats nya näringsgrenar och att staten hade behov av ett utvecklat 

näringsliv. Genom att personer erbjöds förmåner för nyetablering av företagande så blev det 

möjligt för dem att ta sig upp. H. Ågren påpekar att forskning om personers kontaktnät under 

äldre tid inte är något nytt. Emellertid är de begränsade då det främst är personer av högre 

rang som studerats. Forskningen om personer utanför de ovan nämnda har oftast tagit steg ur 

socialt ursprung, då syftet oftast har varit att studera en yrkeskategoris sociala samman-

sättning, vad de hade för bakgrund, vilka de gifte sig med och vem i sin tur barnen gifte sig 

med. H. Ågren menar att det finns luckor i denna forskning i och med att den inte tar hänsyn 

till det sociala livet eller släktingar.  I sin artikel reder H. Ågren ut hur en släkts sociala liv 

sprider sig över tid under fyra generationer. Utgångspunkten var sex syskon som var födda 
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vid sekelskiftet för 1600-talet vars fader tillhörde en lägre överklass.
27

 Hans undersökning 

visade att rörligheten och spridningen var stor. Ättlingarna till tre av syskonen kunde vara allt 

från bönder till friherrar. H. Ågren drog en koppling mellan den ekonomiska framgången till 

att stiga i social rang. Hade förfäderna till dem i fjärde generationen gjort ekonomiskt 

fördelaktiga i affärer så spelade det större roll än om de haft en hög position i samhället. 

Underlaget visade tecken på kontakt mellan släktingarna då det i flera fall skedde äktenskap 

mellan släktingar eller mellan ingifta släktingar. I dessa fall hade de oftast en närmare relation 

till varandra.
28

    

Nomadsamhället i Tuorpon åren 1780-1860 

Roger Kvist, professor i historia, kom i en rapport om äktenskap i ett rennomadiskt samhälle 

fram till i motsats till forskare inom samma område, att giftermålsmönstren tenderade att vara 

slumpmässiga.
29

 Kvists urval av tidigare forskning visade på äktenskapets viktiga uppgift att 

reproducera familjen för att vinna arbetskraft och för att kunna lämna över egendomen 

lämpliga arvtagare. Att få arvtagare var så viktigt att utomäktenskapligt umgänge inte blev 

något hinder för en flicka att bli gift. Det var snarare bra att hon visat sig fruktsam. Tidigare 

forskare och skrifter antydde att ekonomisk ställning var det avgörande faktorn för val av 

äktenskapspartner från 1600-talets andra hälft fram till 1800-tal. Det var även så att 

föräldrarna var de som bestämde vem deras barn skulle gifta sig med och de rådfrågade sällan 

sina barn. Föräldrarna valde partner med avsikt att deras barn skulle bli så rika och välmående 

som möjligt. Att en rik och en fattig ingick äktenskap med varandra ska ha varit mycket 

ovanligt även om det kunde vara acceptabelt vid behov av arbetskraft.
30

  

 

Kvist själv kom som tidigare nämnt fram till att äktenskapsmönstren bland rennomaderna i 

Tuorpon var tämligen slumpmässiga. Den sociala distansen mellan de ekonomiska grupp-

eringarna verkar ha varit liten och den lilla antydan som fanns till homogama äktenskap 

uppenbarade sig bland de som låg över medel gällande beskattning. Likväl uppfattade familjer 

med olika förmögenhet sig inte som socioekonomiskt ojämlika, det kan vara så att de ansåg 

sig ha likartade sociala och ekonomiska intressen antyder Kvist.  De flesta från den studerade 

byn gifte sig med en person från samma by eller från grannbyn vilken tyder på en liten 

äktenskapsmarknad. Om de dessutom tog hänsyn till arbetskraftbehov, arronderingen av 

betesmarken och att parterna inte skulle vara närmare släkt än fyrmänningar, så var det 

förmodligen väldigt svårt att därutöver ta hänsyn till förmögenhet. Denna problematik lär ha 

gällt för största delen av lappmarkerna, men med tanke på de övre nämna källorna så verkade 

det ideala partnervalet verkligen ha tagit hänsyn till de olika faktorerna.
31
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KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK 

För att få fram data om äktenskapspartnerna och deras familjer studerades Sveriges 

släktregister för Alfta socken. Sveriges släktregister skrevs 1947, vilken i en enda volym 

omfattar ett hundratal böcker om Alfta sockens samlade kyrkbokföring som husförhörs-

längder, församlingsböcker, vigselböcker, in- och utflyttningslängder samt födsel- och 

dopböcker. I vissa fall från mitten av 1500-talet till 1900-talets mitt. Den är inte den enda i sitt 

slag utan liknande böcker finns om socknar över hela Sverige. Böckerna skrevs för att utvidga 

och fördjupa kunskaperna om den svenska bygden och dess folk. Till en början söktes 

information ur denna källa. Emellertid så är registret fyllt med detaljer och redaktionen bakom 

dessa böcker påpekade att den omöjligen är utan vissa felaktigheter,
32

 vilket även jag 

uppmärksammade på ett flertal ställen, trots att redaktionen kontrollerat uppgifterna noga. Så 

denna är inte en hundraprocentigt säker källa.  

 

För att fylla de luckor som uppstod i släktregistret lades mer fokus på primärkällorna på vilka 

registret är byggt. Dessa finns bland annat i form av mikrokort på släktforskarcentret 

”Historiekällar’n” i Edsbyn vilken utbjuder service för forskning i släkt– och lokalhistoria. 

Historiekällar’n befann sig tidigare i Alfta och var en del av museet ”Migranternas hus” och 

var ett centrum för emigrant- och släktforskning med inriktning på Gävleborgslän. Numera 

befinner de sig dock i Edsbyns biblioteks källare men erbjuder samma tjänster om släkt-, 

emigrant- och lokalforskning.  Centret innehar som nämnt Gävleborgs läns kyrkböcker på 

mikrokort, släkt-register, databaser som Emibas och uppkoppling till Genline och SVAR.   

 

Emibas är en databas utgiven av Sveriges släktforskarförbund och Svenska emigrant institutet 

och är ett verktyg vid släkt- och emigrantforskning. Databasen har tagit sitt material från 

församlingarnas flyttningslängder, husförhörslängder och församlingsböcker.  

 

Genline erbjuder ett digitalt bildarkiv som till största del består av inskannad mikrofilm. 

Dessa mikrofilmer är nytillverkade filmer kopierade från Riksarkivets arkivexemplar. Det 

bilderna visar är kyrkbokssidorna så som de ser ut i original. Det som kan brista med 

primärkällorna har inte främst med källan i sig att göra, utan min egen ringa erfarenhet av att 

läsa 100-200 år gammal skrivstil och det finns en risk att texten misstolkats. Det fanns dock 

hjälp att få med detta och det var av personalen på ”Historiekällar’n” som både själva kunde 

hjälpa till att tolka texten och ge förslag på bra litteratur för att själv lära sig att tolka texten.  

 

SVAR (Svensk arkivinformation) är en tjänst som liknar Genlines. Den finns på Riksarkivets 

hemsida där det kan beställas uppgifter ut Riksarkivets digitala arkiv, register och 

sökdatabaser. Det är även från Riksarkivet som Genline ursprungligen hämtat sin information. 

För denna undersökning så var det skannade materialet relevant då det gick att få fram Alftas 

kyrkoarkiv med alla de längder som även Genline innehar. Skillnaden mellan Genline och 

SVAR, är att det är lite lättare att hitta i Genline. I SVAR så väljer man först län, sedan 

socken och efter det serie, volym och tid. Exempelvis Serie: Husförhörslängder, Volym: A 
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I/3a, Tid: 1750-1761. När mappen för denna öppnas, kan det emellertid vara svårt att hitta det 

man letar efter utan någorlunda koll på hur bygden ser ut. I det här exemplet så består längden 

av 186 bilder där samtliga är utan namn, förutom att de är numrerade. På Genline däremot så 

har de strukturerat upp det lite bättre. Efter att ha valt län, socken, vilken slags längd och 

tidsperiod brukar det ofta stå en lista på byarna och där de flesta bilder har adressen som 

beteckning och därmed blir det lättare att hitta en person i de tillfällen forskaren har 

information om var denne bodde i socknen. Då är det, som i mitt eget fall, bara att skrolla 

bland adresserna tills bilden är hittad. 

 

Bland huvudpersonerna fanns de som inte var födda i Alfta socken eller hade tagit sig hustrur 

som inte var födda i socknen. Dessa gick därmed inte att finna i Sveriges släktregister för 

Alfta socken. Det stod dock i registret och/eller i husförhörslängderna var de ursprungligen 

kom ifrån samt vilket år och datum de var födda och i enstaka fall vad fadern hette. För dessa 

fanns Sveriges släktregister för Ovanåkers socken som är uppbyggd på samma sätt som 

registret för Alfta socken. I de flesta fall brukades Genlines och SVAR:s tjänster då de inte 

bara har ett bildarkiv för Alfta utan innehåller information om flera socknar och städer över 

hela Sverige. Med hjälp av personens för- och efternamn, födelseår och datum samt födelseort 

gick det att via födelse- och dopboken för rätt år och ort att hitta personen och dess föräldrars 

namn samt var i socknen/orten de bodde. På så sätt kunde föräldrarna hittas även i 

husförhörslängderna och därmed utvinna information om faderns yrke och boende. Dock så 

hittades inte alltid personerna trots ansträngningar att finna dem. De fakta som inte hittades 

räknas som bortfall.  
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FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med undersökningen är att studera om det syns några mönster i valen av 

äktenskapspartner bland den politiska eliten i ett mindre bondsamhälle i 1800-talets Sverige. 

Bygden som utvalts att undersökas är Alfta socken mellan åren 1866-1899. För att strukturera 

upp undersökningen utgick studien från dessa frågeställningar:  

 

 Vilket socialt skikt tillhörde huvudpersonerna?  

 Vilket socialt skikt tillhörde huvudpersonernas fäder? 

 Vilket socialt skikt tillhörde äktenskapspartnerna? 

 Till vilken avgränsad sektor hörde huvudpersonerna? 

 Till vilken avgränsad sektor hörde huvudpersonernas fäder? 

 Till vilken avgränsad sektor hörde äktenskapspartnerna? 

 

Med hjälp av dessa frågeställningar delades huvudpersonerna in i grupper där avgränsad 

sektor definieras som yrkeskategorier. Dessa användes i sin tur som verktyg för att se om 

huvudpersonerna vid val av äktenskapspartner höll sig inom sin grupp eller om de skred över 

gränserna.  
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METOD 

De människor vars giftermål har undersökts, är de som utgjorde den politiska eliten i 

bondesamhället Alfta i Hälsingland. Den politiska eliten definierades som ordföranden och 

vice ordföranden i det beslutande organet, kommunalstämman, det verkställande organet 

kommunalnämnden samt dess ledamöter. Undersökningsperioden avgränsades till åren 1863-

1899 på grund av att före år 1863 så fanns det ingen officiellt vald ordförande till det som då 

var sockenstämman, utan då var det kyrkoherden som ledde mötena. År 1862 så infördes en 

ny kommunallag vilken sade att kommunalstämman skulle vara det beslutande organet och att 

kommunalnämnden skulle vara det verkställande organet. Ordförandena valdes bland dem 

som uppfyllde kraven på inkomst och jordinnehav.  Information om vilka dessa personer var 

finns i boken Hundraårigt kommunalstyre i Alfta av Johan Ohlsson. I denna står det att läsa 

om vilka som var ordförande och vice ordförande i kommunalstämman och kommunal-

nämnden, mellan åren 1863-1964, samt vilka som var ledamöter.
33

  

Teoretiska aspekter 

Som nämnt undersöktes huvudpersonens sociala situation, likaså deras föräldrars och även 

svärföräldrarnas sociala situation kartlades för att få reda på om det fanns ett mönster för vilka 

de gifte sig med. Då var det relevant att veta vilket socialt skikt de olika individerna tillhörde.  

Detta för att se om de höll sig inom ett socialt skikt vid valet av partner. Matovics 

endogamiska och exogamiska teorier var intressanta i sammanhanget vilka menar att ett 

partnerval sker inom eller utom ett särskilt socialt skikt eller avgränsad sektor, där den 

endogamiska menade att parterna skulle vara av jämbördig social grupp. I detta sammanhang 

spelade Göranssons expansiva äktenskapsteori roll, vilken innebär att man gifte sig med en 

person som kunde tillföra något till företaget, eller i detta samhälle främst till gården. 

Äktenskapspartnern kunde tillföra exempelvis pengar, kunskap, kontakter, arbetskraft, när-

liggande mark som kunde slås samman med den egna. K. Ågrens diskussion om 

grosshandlares behov av acceptans av andra grosshandlare och behovet av att ha en familj och 

gärna ett fördelaktigt äktenskap, är relevant i sammanhanget. Inte minst i handelsmännens val 

av hustru. I och med att de var få finns det en möjlighet att det var viktigt för dem att hålla 

ihop. Denna tankegång var även relevant för jordbrukarna. I ett litet samhälle som 

dominerades av bönder ville man som bonde nog gärna bli accepterad av sina likar. Det är 

därmed främst ur ekonomisk aspekt undersökningen kommer att genomföras. Att det skulle 

röra sig om religiösa grupperingar är föga troligt i ett så litet samhälle.   
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Sociala skikt 

Sten Carlsson pekar i sin bok Att byta samhällsklass ut tre, enligt honom, grundläggande 

begrepp för olika klasser efter 1866: års avskaffande av ståndriksdagen
34

, nämligen 

företagare, tjänstemän och arbetare. Dessa är i sig uppdelade i olika kategorier. Under före-

tagare finns kategorierna storföretagare, småföretagare och bönder. Storföretagaren menar 

Carlsson inte personligen deltaga i produktionsprocessen i verkstaden eller distributionen vid 

disken, utan storföretagaren sköter ledningen. Bönderna, anser Carlsson, var tämligen lätta att 

skilja från andra företagare. Titeln lantbrukare användes främst på jordbrukare med rätt stor 

egendom under särskilt 1800-talet. Under tjänstemännen finns två kategorier, akademiker och 

övriga tjänstemän. Bland arbetarna fanns två olika kategorier, nämligen jordbruksarbetare 

som torpare, lägenhetsägare, statare, drängar, pigor m.fl. och industriarbetare, arbetare inom 

hantverk, handel, samfärdsel och offentlig verksamhet.
35

 En grupp som inte nämns av 

Carlsson som dock finns bland undersökningspersonerna är husmän. Dessa hör till kategorin 

för jordbruksarbetare då de hyr sin mark av en andra part och brukar denna.  

 

En sak som Carlsson inte svarar på är hur stor en ”rätt stor egendom” verkligen är och som 

nämnt gick man efter inkomst och jordinnehav vid val av ordförande till kommunalstämma 

och nämnd.  Därför har detta studerats med hjälp av att titta på undersökningspersonernas 

jordinnehav i form av öres- och penningland. Dessa begrepp är skattemått på jordinnehav som 

inte bara redovisade ytors storlek utan även jordmånen, alltså hur bördig jorden var. Ju större 

öresland, desto bättre avkastning och större inkomst. Ett penningland är en tjugofjärdedel av 

ett öresland.
36

  Någon särskild kategorisering bland bönder finns inte. Inte heller Carlsson som 

studerat ståndsamhället och klassamhället i Sverige har gjort någon kategorisering av 

bönderna trots att han påpekade böndernas betydelse för det svenska samhället fram till 1900-

talets första decennier. Det enda han gjorde var att skilja bönderna från jordbruksarbetarna.
37

 

Skiljandet mellan småbönder från större bönder i 1800-talets Alfta i Hälsingland görs inte 

egentlig rättvisa med bara beräkning av öresland. Antalet djur och arbetare på gården skulle 

kunna vara betydande omständigheter. Det fanns det emellertid inte tid till att undersöka 

antalet djur på respektive gård då sådana fakta inte fanns i källorna som användes. De bönder 

med mest tillgångar i småbyarna runt om i socknen skulle eventuellt kunna kallas för 

storbönder.  För att använda den definitionen skulle det emellertid krävas en undersökning av 

samtliga bönder i samtliga byar för att avgöra om det fanns någon bland huvudpersonerna 

som var storbonde. Den tiden fanns heller inte. Det skulle även vara möjligt att kalla alla 

bönder som ägde egen mark för storbönder då torpare och husmän även de egentligen var 

bönder men arbetade för eller brukade en markägande bondes jord. Emellertid har det redan 

gjorts en avgränsning genom att torpare och husmän tillhör ett eget socialt skikt. Bönderna har 

därför delats in i tre grupper inför analysen. En grupp som innehade 0,01–4 öresland, en andra 

                                                 
34

 Carlsson, Sten, Att byta samhällsklass – ståndcirkulation och sociala omgrupperingar i det svenska samhället 

förr och nu, Stockholm, 1972, s. 11 (Carlsson, 1972) 
35

 Carlsson, 1972, s. 39-44 
36

 Det hälsingska öreslandet sägs för 1600-talet motsvara revningstunnlandet som var 4000m
2
, alltså 4 tunnland. 

Jonsson, Ingvar, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid, Umeå 1971, s. 85 
37

 Carlsson, 1972, s. 45-47 
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grupp med 4,1–9,9 öresland och slutligen en tredje grupp med 10 öresland eller mer.  Med 

tanke på böndernas överlägsna antal samt samhällets bondekultur så ges särskild 

uppmärksamhet åt dessa under rubriken ”Bönder – Fäder och svärfäder”. 

Avgränsad sektor   

Avgränsad sektor kan innebära olika saker i olika sammanhang. För Matovic så kunde 

avgränsade sektorer innebära religion, etnisk tillhörighet och social bakgrund. I denna kontext 

definieras de som yrkeskategorier och är en uppdelning av de sociala skikten. De sju 

yrkeskategorierna är med inspiration från Carlsson: storföretagare, småföretagare (de som 

har ett eget företag men inte bönder), bönder, tjänstemän, akademiker (i detta fall lärare, 

präster och apotekare), jordbruksarbetare (som torpare, pigor, drängar och husmän) och 

industriarbetare (arbetare hos småföretagare som inte var bönder).  

Kodning 

Resultaten redovisas under rubriken ”Analys” med hjälp av tabeller och diagram med 

påföljande sammanfattning som förklarar vad dessa visar. Med hjälp av dessa utstakades det 

om huvudpersonerna gifte sig med någon ur samma avgränsade sektor eller sociala skikt, eller 

inte. I tabellerna har en gemensam färg ifyllts i kolumnerna för de sektorer som tillhör samma 

sociala skikt. Vitt för företagare, ljust mellangrå för tjänstemän, ljust grå 

för arbetare och en mörkare grå för bortfall. Bortfall förekommer i de fall 

då det fattas fakta. Diagram förekommer vid jämförelsen av böndernas och 

deras fäders samt svärföräldrars innehav av öresland. Huvudpersonerna har 

då delats upp med att de med minsta antalet öresland inleder diagrammet 

och de med mest avslutar. I uppdelningen har ingen hänsyn tagits till fäder 

och svärfäder.   I samband med diagrammen visas även tabeller med 

samma fakta men med tydligare siffror. I tabellerna syns även en fjärde 

öreslandsgrupp, det är de utan öresland. Denna grupp gäller endast fäder 

och svärfäder som arbetar som husmän eller torpare. I de fall huvudpersonerna var oäkta så 

arbetade mödrarna som pigor och tillhör därmed jordbruksarbetarsektorn och den fjärde 

öreslandsgruppen. Inga av bönderna kan tillhöra denna grupp då de utan öresland inte är 

bönder och tillhör inte samma sociala skikt.  

 

 

Storföretagare 

Småföretagare 

Bönder 

Akademiker 

Övr. tjänstemän 

Jordbruksarbetare 

Industriarbetare 

Bortfall 
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Ordlista 

 

 Fjärdingsman – Biträde till länsman, det fanns en i varje kommun.
38

  

 

 Fördelskarl – Lösarbetare
39

 

 

 Fördelstagare – Vid arvskifte går hemmanet till äldsta sonen. Hans syskon, kallade 

fördelstagare, har rätt till en jordlott av hemmanet att odla och bebo i sin och sina 

barns livstid, därefter går lotten tillbaka till huvudgården. Endast män kallas 

fördelstagare.
40 

 

 Husman – Inhysesman, eventuellt småbrukare. En bonde som äger sitt hus men hyr sin 

mark.
41

 

 

 Häradsdomare – före år 1735 var häradsdomaren biträdande till häradshövdingen, 

efter 1735 var det titeln förste man i nämnden vilket är den gällande definitionen.
42

 

 

 Kronolänsman – Är detsamma som Landsfiskal.
43 

 

 Nämndeman – Bisittare i häradsrätten. Dessa var valda på livstid bland lägst 25 åriga 

bönder.
44

 

 

 Sexman – Vald av sockenstämma för att övervaka kyrkans och prästgårdens 

underlydande samt att biträda fjärdingsmannen. Denna titel ska ha försvunnit med 

1862 års kommunallagar.
45

 

 

                                                 
38

 Furtenbach, Börje, Släktforskning för alla, Västerås, 1980, s. 138 (Furtenbach, 1980) 
39

 Furtenbach, 1980, s. 138  
40

 Andersson, Kent och Anderö, Henrik, Ordbok för släktforskare, Västerås, 1997, s. 37 (Andersson, 1997) 
41

 Furtenbach, 1980, s. 138 
42

 Furtenbach, 1980, s. 138  
43

 Furtenbach, 1980, s. 138 
44

 Furtenbach, 1980, s. 138 
45

 Furtenbach, 1980, s. 138 
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ANALYS 

Huvudpersonernas skikt- och sektorstillhörighet  

Tabell 1. Redovisar hur många av huvudpersonerna som tillhörde vilken sektor i vilket socialt 

skikt under undersökningsperioden.  

Storföretagare 0 

Småföretagare 5 

Bonde 55 

Akademiker 4 

Övriga tjänstemän 1 

Jordbruksarbetare 3 

Industriarbetare 1 

Bortfall 5 

Källor: Emibas; Genline FamilyFinder 3.0 och 3.1.4; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material;  

Sveriges släktregister – Alfta socken; Sveriges släktregister – Ovanåkers socken. 

 

 

Mellan åren 1866-1899 så var ingen inom den politiska eliten i Alfta storföretagare i form av 

direktör eller liknande. Av de fem småföretagarna så arbetade tre som handlare, en som 

garverifabrikör och en som gästgivare. Majoriteten arbetade som bönder men med olika stora 

hemman. Det fanns även två fördelstagare som var svåra att placera och skulle förmodligen 

även kunna placeras som bönder i och med att de inte arbetar för sina bröder utan har rätt att 

bo på föräldrahemmanet och att bruka jorden. Men med tanke på att denne, med familj i det 

fall huvudpersonen hade en familj, endast bodde på en liten del av broderns gård och bara 

hade rätt att bo kvar tills barnen dött eller flyttat så var fördelstagaren beroende av sin bror 

och ägde inte direkt någon egen mark. Därmed tillhörde 60 av huvudpersonerna det sociala 

skiktet för företagare. Av de fyra akademikerna så arbetade en som apotekare, en som 

folkskollärare, en som komminister och slutligen en som kyrkoherde. En inspektor går in 

under kategorin övriga tjänstemän. Två fördelstagare och en lägenhetsägare representerar 

jordbruksarbetare. Endast en person går in under kategorin industriarbetare. I källorna så stod 

det att denne var arbetare men inte inom vilket område. Med tanke på att de övriga personer 

som var jordbruksarbetare går under beteckningen torpare, piga, lägenhetsägare eller husman 

så förmodas det att denne är en annan slags arbetare än jordbruksarbetare. Fyra personer 

tillhör därmed arbetarskiktet. Gällande bortfallen så syntes det antingen inte i källorna vilket 

yrke dessa personer hade, eller så hittades de inte alls och kunde därför inte föras in under 

någon kategori. I ett fall så bodde det två personer med samma namn, under samma period 

och på samma gård så det gick därför inte att avgöra vilken av dem som det gällde.  
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Huvudpersonernas fäders skikt- och sektorstillhörighet 

 

Tabell 2. Redovisar vilken yrkeskategori huvudpersonerna och deras fäder tillhörde. Den 

horisontella raden representerar huvudpersonerna och den vertikala raden fäderna.  

 

  

Stor-

företagare 

Små-

företagare Bönder 

Akademi-

ker 

Övr. 

tjänstemän 

Jordbruks-

arbetare 

Industri-

arbetare 

Storföretagare               

Småföretagare   1    1     

Bönder   1 48     3   

Akademiker     2       

Övr. tjänstemän             

Jordbruksarbetare   1 7 1    1 

Industriarbetare   1          

Bortfall   1   1       

Källor: Emibas; Genline FamilyFinder 3.0 och 3.1.4; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material;  

Sveriges släktregister – Alfta socken; Sveriges släktregister – Ovanåkers socken. 

 

 

Av de fem småföretagarna så var det en av dessa som hade en far som även han var små-

företagare, en av dessas fäder var bonde, en av dem växte upp endast med en jordbruks-

arbetande mor, en av fäderna arbetade som koldräng åt en mästersmed och i ett fall är faderns 

yrke okänt. 48 av bönderna var bondsöner och sju av dem hade fäder som antingen var torpare 

eller husmän. En av bönderna hade ingen far utan växte upp med sin mor som var piga. Dock 

så hade en av böndernas fäder en gång varit sockenskräddare innan han gick över till jordbruk 

men det syns inte i tabellen. Bland de fyra akademikerna så var en av dessas fäder jord-

bruksarbetare, två av dem hade en kyrkoherde till far och en var oäkta son till en piga. 

Inspektorns far arbetade som färgare. De tre jordbruksarbetarens fäder var bönder och 

industriarbetarens far var husman.  
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Huvudpersonernas svärfäders skikt- och sektortillhörighet 

 

Tabell 3. Redovisar vilken yrkeskategori huvudpersonerna och deras svärfäder tillhörde. Den 

horisontella raden representerar huvudpersonerna och den vertikala raden svärfäderna.  

 

  

Stor-

företagare 

Små-

företagare Bönder 

Akade-

miker 

Övr. 

tjänstemän 

Jordbruks-

arbetare 

Industri-

arbetare 

Storföretagare               

Småföretagare   2           

Bönder     49     3   

Akademiker       1       

Övr. tjänstemän               

Jordbruksarbetare   1  6       1 

Industriarbetare               

Bortfall   4 1 3 1     

Källor: Emibas; Genline FamilyFinder 3.0 och 3.1.4; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material;  

Sveriges släktregister – Alfta socken; Sveriges släktregister – Ovanåkers socken. 

 

 

I denna tabell så är det fler svärfäder än vad det är huvudpersoner. Detta beror på att en av 

dem var gift tre gånger och en annan två gånger fram till undersökningsperioden. Det var en 

småföretagare som var gift med två kvinnor vilka var döttrar till andra småföretagare och en 

tredje kvinna vilken var dotter till en piga vars far var småföretagare. Den andre som var gift 

flera gånger var en bonde som först var gift med en bonddotter. Andra gången var med en 

fördelstagares änka, dotter till en torpare. På fyra av småföretagarna är det bortfall dels 

beroende på att en av dem inte var gift under denna period och dels var tre av svärfädernas 

yrken okända. Därmed är det bara en av småföretagarnas äktenskapspartner som det finns 

någon information om. Av 55 bönder så var 49 av dessa gifta med bonddöttrar, sex av dem 

var gifta med döttrar till torpare eller husmän och en svärfaders yrke är okänt. Av 

akademikerna så är det okänt vad tre hustrur hade för bakgrund och likaså gäller det för 

tjänstemannen. En av akademikerna, vilken var präst, var gift med en prästdotter. Tre av 

huvudpersonerna var jordbruksarbetare och dessa var gifta med bonddöttrar och 

industriarbetaren var gift med en jordbruksarbetardotter.  

 

Av de 69 huvudpersonerna så var det 20 av dessa som någon gång var ordförande eller vice 

ordförande i antingen kommunalnämnden eller kommunalstämman. Bland dessa var det fem 

av dem som var gifta med en kvinna vars föräldrar var ur samma skikt, sektor och i de fall 

huvudpersonerna var bönder så var de inom samma öreslandsgrupp. Åtta av huvudpersonerna 

befann sig inom samma sociala skikt och sektor som sin svärfader, men där huvudpersonerna 

tillhörde en lägre öreslandsgrupp. De åtta var bönder. Det fanns två ärenden där 

huvudpersonerna tillhörde samma sociala skikt och sektor som svärföräldrarna, men där 

huvudpersonerna tillhörde en högre öreslandsgrupp. I fyra fall är det okänt vad hustrurnas 

fader tillhörde för socialt skikt och sektor då kvinnorna inte var från bygden och det var svårt 
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att hitta dem i sina hembyar. Den tjugonde var lite svår att sätta in i en grupp då det vare sig 

fanns information om vad han hade för yrke eller om han hade något innehav av öresland. 

Denne är därmed inte inkluderad bland de 69 hududpersonerna. Emellertid så var hans far 

akademiker i form av skollärare och likaså hans hustru som var barnmorska. Tre av de fyra 

akademikerna hade varit ordföranden och viceordföranden. 

 

 

Småföretagare – Fäder och svärfäder  

 

Tabell 4. Redovisar småföretagarnas bakgrund jämte deras svärfäders yrkeskategori-

tillhörelse. Den horisontella raden representerar fäderna och den vertikala raden svärfäderna.  

 

  

Storföre-

tagare 

Småföre-

tagare Bönder 

Akade-

miker 

Övr. 

tjänstemän 

Jordbruks

-arbetare 

Industri-

arbetare 

Bort-

fall 

Storföre-

tagare                 
Småföre-

tagare   2             

Bönder                 

Akademiker                 

Övr. 

tjänstemän                 

Jordbruks-

arbetare    1             

Industri-

arbetare                 

Bortfall    1      1  1 1 

Källor: Emibas; Genline FamilyFinder 3.0 och 3.1.4; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material;  

Sveriges släktregister – Alfta socken; Sveriges släktregister – Ovanåkers socken. 

 

 

Tre av småföretagarna var handlare, en av dem var garverifabrikör och den femte var gäst-

givare. I diagrammet så syns sju svärfäder, detta beror på att garvaren var gift tre gånger. 

Först med en skräddares dotter, sedan med en kvinna vars fader är okänd, men hennes mor 

var piga och morfar var smed. Den tredje hustrun var en mjölnares dotter. Garvarens far var 

också garvare. De två personer som hade både en far som var småföretagare och en svärfar 

som var det, samt den person som hade en far som var småföretagare men hustrun en 

jordbruksarbetande förälder, var en och samma person. Den person som hade en far som var 

industriarbetare men en hustru vars faders yrke var okänt, arbetade som handlare och hans far 

var koldräng åt en mästersmed. En av handlarna var ogift vid undersökningsperioden och 

växte upp med endast sin mor som arbetade som piga. Den person vars faders och svärfaders 

yrke är okänt arbetade som handlare.  
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Bönder – Fäder och svärfäder 

Tabell 5. Redovisar böndernas fäders yrkeskategori samt svärfädernas yrkeskategori. Den 

horisontella raden representerar fäderna och den vertikala raden svärfäderna.  

 

  

Stor-

företagare 

Små-

företagare Bönder 

Akade-

miker 

Övr. 

tjänstemän 

Jordbruks-

arbetare 

Industri-

arbetare 

Stor- 

företagare               
Små- 

företagare               

Bönder    44     5   

Akademiker               
Övr. 

tjänstemän               
Jordbruks-

arbetare     4     2   
Industri-

arbetare               

Bortfall     1         
Källor: Emibas; Genline FamilyFinder 3.0 och 3.1.4; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material;  

Sveriges släktregister – Alfta socken; Sveriges släktregister – Ovanåkers socken. 

 

 

Av de 55 bönderna så var det 44 av dessa som både hade en far som var bonde och dessutom 

gifte sig med en bonddotter. Fem av böndernas fäder var husmän, torpare eller pigor och gifte 

sig med bonddöttrar. Fyra av huvudpersonerna hade fäder som var bönder och gifte sig med 

kvinnor vars fäder antingen var husmän eller torpare.  Bland dem var en av huvudpersonerna 

oäkta med en jordbruksarbetande mor och gifte sig med en jordbruksarbetares dotter. En av 

bondsönerna var gift två gånger, först med en bonddotter sedan med en torpardotter. Två av 

dem hade en far som var jordbruksarbetare och gifte sig med en jordbruksarbetares dotter. 

Den siste som syns i diagrammet har en far som är bonde men hustruns fars yrke är okänt. 
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Öresland – Bönderna och deras fäder 

 

 

 
Diagram 1. Redovisar antalet öresland per bonde samt deras fäders innehav av öresland. 

Källor: Emibas; Genline FamilyFinder 3.0 och 3.1.4; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material;  

Sveriges släktregister – Alfta socken; Sveriges släktregister – Ovanåkers socken. 

 

 

Tabell 6.  Tabell 7. Tabell 8.  

Bönder med 10> öresland 

Antal öresland Antal fäder 

0 0 

0,01–4 0 

4,1–9,9 0 

10> 3 

Källor: Emibas; Genline FamilyFinder 3.0 och 3.1.4; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material;  

Sveriges släktregister – Alfta socken; Sveriges släktregister – Ovanåkers socken. 

 

Enligt diagrammet och tabellerna kunde det vara vissa skillnader även mellan söner och fäder. 

Detta kunde vara av olika anledningar. Det kunde vara så att någon av huvudpersonerna inte 

var äldste son i en familj och då var det ju den äldre brodern som stod på tur att bruka gården 

efter fadern. Eller så blev han måg på en mer vinstbärande gård och flyttade till denne. I ett 

fall var det så att när fadern brukade gården så var han bara husman, men när sonen tog över 

hade han skaffat tillhörande mark till huset. Bland bönderna fanns det en ”återvändare” från 

Nordamerika, Olof Eriksson. Erikssons far hade emigrerat till Nordamerika när Eriksson var 

barn. Som 33 åring flyttade han efter. Vid 40 års ålder återvände han till Alfta och var då gift 

sig med en kvinna från samma bygd. I och med att det inte fanns någon information om 

Bönder med 0,01–4 öresland 

Antal öresland Antal fäder 

0 6 

0,01–4  6 

4,1–9,9 3 

10> 0 

Bönder med 4,1–9,9 öresland 

Antal öresland Antal fäder 

0 1 

0,01–4   12 

4,1–9,9 21 

10> 3 
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bondens faders ställning i Nordamerika så fick han noll öresland i diagrammet och i tabellen 

fast att det hade kunnat vara annorlunda. I ett fall hade en fader ett innehav av ca 7,5 öresland, 

utöver det hade han hedersuppdraget som häradsdomare vilket förmodligen förändrade hans 

sociala status till det bättre.  Det var totalt nio av böndernas fäder som var politiskt aktiv eller 

hade ett hedersuppdrag som exempelvis nämndeman, häradsdomare eller sexman. Det ska 

tilläggas att en bonde har räknats bort i diagrammet och tabellerna då denna var fördelstagare 

hos sin bror när han ingick äktenskap. När han blev politiskt aktiv hade han dock en egen 

gård. Dock så var det en av bönderna som var gift två gånger och båda hans äktenskap ingår i 

diagrammet.  

 



25 

 

Öresland – Bönderna och deras svärfäder 

 

 
Diagram 2. Redovisar böndernas innehav av antal öresland i jämförelse med svärfädernas innehav av antal 

öresland.  

Källor: Emibas; Genline FamilyFinder 3.0 och 3.1.4; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material;  

Sveriges släktregister – Alfta socken; Sveriges släktregister – Ovanåkers socken. 

 

 

 

 Tabell 9. Tabell 10. Tabell 11. 

 

 

 

 

Källor: Sveriges släktregister – Alfta socken; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material; Emibas; 

Genline FamilyFinder 

 

Diagrammet och tabellerna visat att det hände vid ett flertal tillfällen att bönderna gifte sig 

med en kvinna vars föräldrar antingen hade en högre eller lägre beskattning på sin gård än 

dem själva. Särskilt märkvärd är bonden som innehade 1 öresland och 16,5 penningland och 

gifte sig med kvinna vars far hade 9 öresland. Eller fallet där huvudpersonen hade 7 öresland 

men hustruns far var torpare. Enligt diagrammet kan vi här se att det inte alltid var viktigt att 

gifta sig med partner av samma ekonomiska förutsättningar, men många bönder med 4,1–9,9 

Bönder med 0–4 

öresland 

 Antal 

öresland 

Antal 

svärfäder 

0 2 

0,01–4  8 

4,1–9,9 5 

>10 0 

Bönder med 4,1–9,9 

öresland 

Antal 

öresland 

Antal 

svärfäder 

0 4 

0,01–4 5 

4,1–9,9 23 

>10 5 

Bönder med 10> 

öresland 

Antal 

öresland 

Antal 

svärfäder 

0 0 

0,01–4  1 

4,1–9,9 1 

>10 1 
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öresland gifte sig dock med en kvinna vars far tillhörde den samma.   Intressant fakta är att i 

13 av 55 ärendena så var kvinnan troligen gravid innan de ingått äktenskap. En sak som inte 

syns i diagrammet eller i tabellena är en bonde som var gift två gånger. Först var han gift med 

en kvinna vars fader tillhörde samma öreslandsgrupp som fadern, i andra äktenskapet gifte 

han sig med en kvinna vars far var torpare. I detta fall var den andra hustrun gravid innan 

vigselakten. En annan sak som heller inte syns är förekommandet av hedersuppdrag, precis 

som med föräldrarna. Bland svärfäderna så var det tolv av dem som hade ett hedersuppdrag. 

Liksom i det förra diagrammet och tabellen har en bonde räknats bort och en bonde räknats 

med två gånger. 
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Öresland – Sammanslagning; Bönder, fäder och svärfäder 

 

 
Diagram 3. Redovisar böndernas, deras fäders och svärfädernas innehav av öresland i jämförelse till varandra.   

Källor: Emibas; Genline FamilyFinder 3.0 och 3.1.4; Riksarkivet SVAR: mikrokort och skannat material;  

Sveriges släktregister – Alfta socken; Sveriges släktregister – Ovanåkers socken. 

 

Genom en blick på diagrammet ovan så kan man dra slutsatsen att fädernas sociala situation 

inte alltid var avgörande för hur sonens ekonomiska situation blir. Det var heller inte regel att 

man höll sig till kvinnor av samma sociala status. Diagrammet ovan har både sina toppar och 

dalar vilket tyder på slumpmässiga val av hustru och dessa visar sig vara relativt frekventa, 

särskilt i jämförelse mellan bönderna och deras svärfäder. Det ska emellertid tilläggas att flera 

av parterna hade hedersuppdrag i byn som förmodligen hade en viss inverkan på deras sociala 

status. Som i ett fall där en bonde med fader hade tillhörighet i gruppen för dem med mellan 

4,1–9,9 öresland. Bonden hade emellertid en svärfader med tillhörighet i gruppen för dem 

med 10 öresland eller mer. Bondens far hade i detta fall ett hedersuppdrag i form av 

häradsdomare. Det finns även ett annat ärende där en bonde med 10 öresland hade en svärfar 

med blott tre öresland. Svärfadern var emellertid även gästgivare utöver lantbruket så de var 

förmodligen mer jämlika ekonomiskt än vad diagrammet visar. Det fanns flera exempel där 

personer hade hedersuppdrag. I ett exempel så innehade en bondes far ca 4,5 öresland medan 

svärfadern närmare 12,5 öresland. Det dessa två hade gemensamt förutom yrket var att de 

båda hade varit inblandade i nämnden. Det var i två ärenden där föräldrar och svärföräldrar 

tillhörde olika öreslandsgrupper men båda hade ett hedersuppdrag. Likaså var det i två fall 

som parterna tillhörde olika grupper, men den med lägre antal öresland hade ett heders-

uppdrag. I fem fall var det så att ena parten både tillhörde en högre öreslandsgrupp samtidigt 

som denna var den enda parten med hedersuppdrag. Slutligen var det tre fall där parterna både 

var jämlika öreslandsmässigt och hade hedersuppdrag. En bonde har liksom i de förra 

diagrammen räknats bort och en räknats två gånger.      
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Akademiker – Fäder och svärfäder 

Akademikerna arbetade som folkskollärare, apotekare en kyrkoherde och en komminister. 

Folkskollärarens far var torpare men hans svärfaders yrke är dock okänt. Apotekarens far 

arbetade som kyrkoherde men även hans svärfars yrke är okänt. Angående både 

folkskolläraren och apotekaren var fruarna inte från bygden så det var bland annat på grund av 

detta som det var svårt att finna information om dessa. En av prästerna var bror till apotekaren 

så dennes far var även han akademiker i form av präst. Den andre prästens far och svärfar 

hittades det dock ingen information om.  

 

Övriga tjänstemän – Fäder och svärfäder 

Tjänstemannen arbetade som inspektor, hans far var färgare på annan ort och likaså kom 

hustrun från annan ort och fakta om vad hennes far hade för yrke har inte hittats.  

 

Jordbruksarbetare – Fäder och svärfäder 

Två jordbruksarbetare hade fäder som var bönder. I båda fallen så bodde huvudpersonerna i 

föräldrahemmet hos sin bror, men hade inte flyttat hemifrån ännu vilket dock skedde efter att 

de varit politiskt aktiva en tid. Den tredje jordbruksarbetaren hade en far som även han var 

jordbruksarbetare, men var gift med en bonddotter. 

 

Industriarbetare – Fäder och svärfäder 

Industriarbetarens far var även han arbetare men inom jordbruket som husman och likaså var 

hans svärfar. 
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RESULTAT 

Majoriteten av alla huvudpersoner var bönder och likaså var de flesta av deras fäder och 

svärfäder. Resultaten tyder därmed på att de flesta individer inom den politiska eliten gifte sig 

med någon ur samma sociala skikt och sektor.  Dock så var det inte nödvändigtvis så att de 

par som ingick äktenskap hade öreslandsmässigt jämlika fäder. Av de fem småföretagarna så 

hade en av dem en far som även han var småföretagare och dessutom gifte han sig tre gånger 

med kvinnor av småföretagarbakgrund. Tre av småföretagarna var handlare. En av dessa hade 

en far som även han var industriarbetare men vad svärfadern hade för yrke är okänt. Den 

andre handlaren var oäkting till en piga och ogift. Tredje handlarens bakgrund samt hustruns 

bakgrund är okänt. Gästgivarens far arbetade som bonde men vad gästgivarens hustru hade 

för bakgrund är okänt. Med tanke på småföretagarnas ringa antal så går det inte att göra några 

generaliseringar  om hur dessas äktenskapsmönster såg ut och dessutom så framkom det inte 

av källorna vad tre av dessas hustrur hade för bakgrund.  Det går heller inte att göra några 

generaliseringar om industriarbetare, jordbruksarbetare, tjänstemän, eller akademiker då 

sektorerna hade för få representanter. Dessutom så hittades det inga fakta om tjänstemannens 

svärfar och inte heller om tre av akademikernas svärfäder. Industriarbetaren verkade hålla sig 

till sitt sociala skikt då denne var av arbetarbakgrund och gifte sig med dotter till en arbetare. 

De tre jordbruksarbetarnas fäder var även bönder och gifte sig med bonddöttrar. Dessa kan 

därmed påstås ha sjunkit i socialt skikt gentemot sina fäder.   

 

Att majoriteten av den politiska eliten i Alfta var bönder är ingen överraskning i och med att 

socknen under denna period var ett bondesamhälle. Därför är det heller inte överraskande att 

de flesta av deras fäder och svärfäder även de befann sig inom denna sektor och sociala skikt.  

Detta kan anpassas till Göranssons expansiva äktenskapsteori, att man tillför nytt kapital, ny 

kompetens eller nya viktiga kontakter till familjeföretaget. I det här sammanhanget var det 

troligen egendomen och kontakterna som var intressanta. Gällande de övriga sektors-

kategorierna så är det svårt att se några mönster i och med att de var så få och dessutom var 

det ett stort bortfall. För att få fram ett mer generellt resultat hade de varit mer tillfreds-

ställande att göra en undersökning om exempelvis endast Alftas småföretagare under en viss 

tidsperiod utan att ta hänsyn till om de tillhörde den politiska eliten eller inte. Syftet med 

studien var emellertid att undersöka om det fanns några synliga äktenskapsmönster bland de 

mest inflytelserika personerna i ett bondesamhälle och det är detta som fokus har legat på. 

Bland de fyra akademikerna så är svärfadern okänd i tre fall, likaså gäller inspektorn, en av 

bönderna och tre av de fem småföretagarna. Dessutom var två av huvudpersonerna ogifta 

under perioden. Det som emellertid kan utläsas, är att tämligen få bland småföretagarna, aka-

demikerna, och tjänstemannen var av ett lägre skikt än fadern. Detta stämmer överens med 

Matovics tankar om att man som människa strävar efter att förbättra sin livssituation. En 

intressant huvudperson är garverifabrikören vilken var gift tre gånger och endast med kvinnor 

med företagarbakgrund. (Se bilaga s. 32 ”Johan Fredrik Apelgren”). Dock så finns ett visst 

bortfall i resultatet, om denna information hade utvunnits hade kanske resultatet sett 

annorlunda ut. 
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Ordföranden och vice ordföranden 

En grupp som fick lite extra uppmärksamhet var de av huvudpersonerna som antingen var 

ordförande eller viceordförande i kommunalnämnden eller kommunalstämman. Själva över-

skiktet bland den politiska eliten. Dessa hade förmodligen lite högre status i samhället då 

dessa både uppfyllde kraven på inkomst samt blev utvalda av de övriga till uppgiften. Dessa 

bestod av totalt 20 individer. Tretton av dessa hade svärfäder som tillhörde samma sociala 

skikt och sektor samt tillhörde samma öreslandsgrupp eller en högre. Två av huvudpersonerna 

hade gift sig med en kvinna från en lägre öreslandsgrupp. I ett fall är det osäkert vad mannen 

hade för yrke och i fyra fall hittades det ingen information om hustrurnas fäder. Detta visar att 

minst 65 % av de som var ordföranden eller vice ordföranden förmodligen hade en viss tanke 

bakom vem de gifte sig med. Dessutom så fattas det information om fyra hustrur, hade dessa 

fakta utvunnits hade kanske siffrorna sett annorlunda ut. Bland dessa så finns det en tendens 

till ett äktenskapsmönster. Roger Kvist kom fram till samma slutsats gällande ren-

nomadsamhället i Tuorpon. Överlag såg valen av äktenskapspartner ut att vara slumpmässiga, 

men med en liten tendens till mer homogama val bland dem som låg över medel i beskattning. 

Detta mönster kopplas samman till K. Ågrens reproduktiva teori som hon anpassade till 

äktenskapsstrategier bland borgare och handelsmän 1800-talets Stockholm. Teorin menade att 

hänsyn skulle tas till förnuftet vid valet av äktenskapspartner och att hålla sig inom det egna 

sociala skiktet och ha ett mål med valet. Att välja förnuftigt under 1700-talet menas enligt 

Hansen & Qvist (enligt Backman) att personen skulle ta hänsyn till sociala, materiella och 

moraliska förhållanden. Detta bekräftade Backman i sin studie om framgångrika 

handelssläkter och deras äktenskapsstrategier vilka till största del gifte sig med någon ur 

samma sociala grupp. Kanske även dessa tankar fanns hos den politiska elitens övre skikt så 

att de skulle ha högre status än de övriga invånarna i socknen 

 

Bönderna 

Som nämnt gifte sig den stora majoriteten, vilka då var bönderna, med en kvinna vars far 

arbetade inom samma sektor. Emellertid var inte alla bönder jämlika då de innehade olika 

antal öresland. Underlaget visade att det inte alls var så att bönderna i regel gifte sig med en 

kvinna vars far var tämligen jämlik dem själva. I detta ärende stämde delvis Matovics 

endogamiska teori in, men även den exogamiska. För visst var det så att de höll sig till en 

avgränsad sektor och hade förmodligen snarlika intressen och kunskaper som hustrurna med 

svärfäder, men de var inte nödvändigtvis jämlika. Enligt den endogamiska teorin var det 

förbjudet att gifta sig med någon av annan social börd, och i flera fall i denna undersökning 

har det visat sig att företagare gift sig med kvinnor vars fäder var arbetare vilket inte passar 

ihop med teorin utan snarare den exogamiska. Detta resultat påminner om Kvists rapport om 

nomadfolket i lappmarkerna där den tidigare forskningen tydde på att lika söker lika, men 

resultatet visade att det inte togs så mycket hänsyn till socioekonomisk jämlikhet. En sektor 

som på sätt och vis skulle kunna smälta samman med sektorn för bönderna är jordbruks-

arbetarnas sektor. Som tidigare nämnt var även dessa bönder, men ägde ingen egen mark. 

Bönderna skulle kunna vinna erfaren arbetskraft från arbetarsektorn och visst förekom det att 
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giftermål skedde över denna gräns. I Kvists rapport nämndes det i den tidigare forskningen att 

giftermål mellan en rikare kvinna (eller snarare rikare giftoman) och en fattigare man kunde 

vara förståeligt i behov av arbetskraft. Diskussion om äktenskap över de sociala gränserna kan 

även härledas till K. Ågrens tanke att man gifter sig med den som man har tillgång till. I 

lappmarkerna fanns inte så många människor att välja mellan och Alfta var heller inget stort 

samhälle och inte särskilt tätbefolkat. I ett sådant samhälle var det nog inte så lätt att fylla alla 

krav som eventuellt fanns.  

 

Möjligt avgörande omständigheter 

Med tanke på att äktenskapen gick över gränserna så många gånger gällande bönderna så 

undersöktes det om det kan ha funnits några andra faktorer som kan ha påverkat att dessa två 

gifte sig med varandra. En sak var om fadern och/eller svärfadern hade något slags heders-

uppdrag som kan ha höjt statusen hos någon av dem eller vara ett exempel på gemensamt 

intresse. Även detta föll. I endast två exempel var dessa av olika öreslandsgrupper men den 

som tillhörde en lägre grupp hade ett hedersuppdrag som eventuellt kan ha höjt dess status. 

Det var dessutom i blott två ärenden där de tillhörde olika grupper men där båda hade ett 

hedersuppdrag. Det var istället i fem ärenden där den parten med tillhörighet i en högre 

öreslandsgrupp utöver detta hade ett hedersuppdrag och i tre fall var de både jämlika 

öreslandsmässigt och hade ett hedersuppdrag. Så inte heller detta verkade vara ett mönster att 

räkna med även om det möjligen kan ha påverkat valet i enstaka fall. 

 

En faktor som tidigare nämnt kunde ha påverkat valet av äktenskapspartner har att göra med 

egendom och tillgänglighet. I sjutton fall, bland bönderna tretton, så bodde parterna i närheten 

av varandra och i tre av dessa så låg gårdarna jämte varandra. Hansen och Qvist som 

studerade äktenskapsstrategier bland borgarna i Danmark, menade enligt Backman att för-

nuftet genomsyrade känslorna och att handla enligt känslorna var att förverkliga sig själv. De 

som lärde ut förnuftigt tänkande var föräldrarna, vilka kunde kontrollera hur deras barns 

umgängeskrets skulle se ut. Hade föräldrarna kontroll över umgängeskretsen så blev det 

lättare ett från barnens sida känslomässigt val av partner och ett förnuftigt val enligt 

föräldrarna. I en värld utan motorfordon och med långa arbetsdagar så kunde det nog vara 

svårt att träffa en man eller kvinna som bodde på ett längre avstånd. På så sätt hade 

förmodligen föräldrarna i Alfta relativt bra kontroll över deras barns umgängeskrets och 

kände förmodligen deras föräldrar tämligen väl. Med hänvisning till detta blev det nog lättare 

för föräldrarna att låta sina barn välja partner själv då de med största trolighet kände till deras 

personlighet. Samtidigt kan det dock vara så att på grund av tillgängligheten kan det ha varit 

svårt att hålla sin son eller dotter borta från någon de inte godkände. En tanke rörande 

geografisk sektor som det inte tagits hänsyn till vid arbetes gång, har emellertid som ovan 

nämnt uppmärksammats. När två hemman möts så finns det möjlighet att slå dessa samman 

och göra det till en stor gård. Detta skulle kunna innebära en eventuell ekonomisk vinst och 

vara en anledning till att två familjer gifter ihop sig. Matovic nämner i sin avhandling, 

angående exo- samt endogami, att ett äktenskap kunde ske exempelvis antingen inom eller 

utom en geografisk sektor. I underlaget syns det att flera av politikerna gift sig med en kvinna 
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från en gård i närheten. Det skulle vara intressant att undersöka om, eller hur ofta grannar 

gifte sig med grannar för möjligheten att slå samman gårdar.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat valet äktenskapspartner är föräktenskapligt umgänge. I 

tretton fall bland de femtiofem bönderna var kvinnan gravid innan de ingått äktenskap,(det 

kan dock i vissa fall ha rört sig om för tidig födsel) men det var bara i sju av dessa tretton fall 

som fadern och svärfadern tillhörde olika öreslandsgrupperingar. Detta hindrar emellertid inte 

att det kan ha påverkat valet av äktenskapspartner. Även detta kan hänvisas till Kvists rapport 

om rennomadfolkets äktenskapsstrategier. I deras fall var det inget hinder att gifta sig med en 

kvinna som redan hade barn då denne visat sig fruktsam och att få arvingar kunde för vissa 

vara hela poängen med att gifta sig. Matovic nämner även hon vikten av fruktsamhet. Den 

kommande generationen var de som skulle ärva egendomen och det blev därför viktigt att 

mannen och särskilt kvinnan var fertila. Om kvinnan visade sig vara oförmögen att re-

producera mannens familj hade han tidigt i historien rätt att skilja sig från henne.  Bönderna 

ville förmodligen även de ha arvingar till sin egendom och förutom plikten att ”ta hand om 

sina misstag”, var det förmodligen positivt att vara säker på att hustrun kunde föda fram 

arvingar till honom. En annan teori gällande detta kan vara att föräldrarna kanske inte ville ge 

sitt samtycke, så de unga tu ”skapade ett misstag” för att sedan ta hand om det. 

 

K Ågren nämnde i sin diskussion om äktenskapsstrategier bland 1700-talets borgare och 

bönder att det förmodligen var svårare att få välja äktenskapspartner av kärlek om man var 

bonde. Detta då de var tvungna att tänka på den orörliga egendomen som skulle ärvas av rätt 

person. Hon nämnde även ett argument mot detta, det var att bonden med hustru var tvungna 

att hjälpas åt och samarbeta med gården och detta skulle vara lättare om de hyste varma 

känslor gentemot varandra. Om barnen blev tvungna att gifta sig med någon de inte tyckte 

om, skulle det kunna äventyra egendomen om det blev skilsmässa. I denna diskussion passar 

den reproduktiva äktenskapsstrategin in, vilken menade att man inte skulle ta för stora risker i 

valet av äktenskapspartner. Vad skulle kunna var mer ekonomiskt riskabelt än om två 

människor tvingas leva tillsammans och om de tillslut ger upp och det blir en obehaglig 

skilsmässa där hemmanet slaktas? Med tanke på att äktenskapen bland den politiska eliten vid 

undersökningsperioden var så spretiga utan något tydligt mönster, så kan det hända att huvud-

personerna fick ta sig vissa friheter i valet av hustru. 

 

Utomsocknes 

En tendens till äktenskapsmönster forskningsunderlaget visar är att majoriteten av de politiker 

som var födda utomsocknes gifte sig med kvinnor som inte heller var födda i Alfta. Detta 

gällde för två av akademikerna, två handlande samt för tjänstemannen. (Se bilaga s. 30, 31, 

34, 39, 40). Det var i två ärenden där mannen som var född utomsocknes tog sig en fru född i 

Alfta. Komministern från Hälsningtuna gifte sig med en kvinna som bodde i Alfta, dock var 

hennes fader född i Botheå. (Se bilaga s. 30 ”Carl Axel Jennische”). Komministern och 

svärfadern hade förmodligen mer gemensamt än vad komministern med hustru hade, då de 

var lite mer jämngamla, båda var födda utanför Alfta socken och hade samma yrke. I det 
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andra fallet var det en bonde från Bollnäs som gifte sig med bonddotter i Alfta. (Se bilaga s. 

49 ”Nils Vestberg”). 

 

 Detta kan härledas till Simanders och H. Ågren studie av immigranter i Göteborg vilka ofta 

gifte sig med andra immigranter för att man hade en gemensam bakgrund med dessa. 

Gällande de icke infödda alftaborna så var det inte nödvändigtvis så att de gifte sig med 

kvinnor från samma by/stad som dem själva, utan de var främst från andra byar eller städer. 

Det kan hända att de ändå kände en viss gemenskap i och med att de hade en gemensam 

faktor, att de inte var från bygden. K. Ågrens tanke om att ”lika söker lika” är relevant även 

här. Det skulle vara intressant att undersöka närmare om detta var vanligt förekommande. 

Dygd och personlighet 

Matovic nämnde i sin avhandling forskaren Bott som menade att särskiljandet mellan äkten-

skapspartierna berodde på det sociala nätverket och hur väl människorna i det känner 

varandra. Den sociala skikttillhörigheten spelade mindre roll. Det som var mer relevant var 

personlighet, yrke, ekonomi, social omgivning, geografisk rörlighet, grannar och socialt 

klassmedvetande. Diskussionen rörde människor i en urban miljö och som Matovis förstod 

Bott, menade Bott att denna hypotes inte gick att översätta till bondesamhället då 

arbetsfördelningen i en storstadsmiljö var mer komplex med stora skillnader i den socio-

ekonomiska strukturen. Alltså skulle bondesamhället vara för tydligt uppdelat med de få 

yrken som fanns för att äktenskapsmönstren skulle gå över de olika sociala skikten. I detta 

håller jag inte med. Jag är av åsikten att just på grund av att det är ett mindre bondesamhälle 

där alla olika sorters människor förmodligen möts av olika anledningar och att man är mer 

begränsad geografiskt så kan man inte vara bunden av det sociala skiktet. Hela byar blir som 

sociala nätverk där man känner varandra och de flesta jobbar inom samma näring. Detta kan 

även speglas på dagens Alfta som fortfarande är ett litet samhälle. Det är förvisso inget 

bondesamhälle längre, emellertid finns den gemensamma kulturen kvar med årliga marknader 

och festivaler och de flesta känner till ansiktena på andra alftabor och vad de arbetar med. 

Visst kan det vara så att ambitionen fanns att gifta sig fördelaktigt och förmodligen hade 

föräldrarna rätt att orda i saken, särskilt gällande döttrana. Likväl så var nog byn så 

sammansvetsad så att personlighet och dygd blev viktigare än vilken sektor eller socialt skikt 

de tillhörde. Resultatet av undersökningen styrker dessa tankegångar i alla fall gällande 

bönderna. Kanske tanken om kärleksbaserade äktenskap som dök upp mellan åren 1750-1830 

hittade relativt tidigt fram till bondesamhället Alfta.  

 

Diskussion 

Förutom att titta närmare på äktenskapsmönster bland människor som var födda utomsocknes, 

finns den en faktor som inte tagits hänsyn till under denna undersökning. Det är Göranssons 

reduktiva teori som menade att man vid val av äktenskapspartner valde en kusin eller gjorde 

ett syskonbyte med en annan familj för att på så sätt skydda tillgångarna. Detta skulle vara 

tänkvärt att titta närmare på om det eventuellt påverkat valet av man/hustru. För något som i 
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största möjliga utsträckning skulle undvikas var att slakta sitt hemman. Om en kusin gifte sig 

med en annan kan detta ha förhindrat en tvist om arvfrågan mellan två syskon.   
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SAMMANFATTNING 

Vid 1700-talets slut grodde nya idéer om på vilka grunder ett äktenskap skulle ingås. Tidigare 

så var det främst ekonomiska och sociala grunder som avgjorde vem som var en lämplig äkta 

make eller make. Särskilt viktigt var det i de högre skikten att riktigt tänka sig för innan valet 

gjordes då rykte och egendom stod på spel. I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet 

började mer hänsyn tas till känslorna vid valet. Denna tanke spreds olika fort i olika kretsar 

men det sägs att i de övre skikten så hölls det längre på de gamla traditionerna för att skydda 

egendomen och sin status. En forskare vill hävda att i bondesamhällena så var det extra viktigt 

att föräldrarna var med och bestämde vem deras barn skulle gifta sig med i och med den 

orörliga egendomen. Samme forskare påpekar dock att det i bondesamhället kan ha varit extra 

viktigt bland just bönderna att gifta sig med någon som man hyste varma känslor då det äkta 

paret sedan skulle arbeta tillsammans och hjälpas åt. En annan menar att i bondesamhällena så 

syntes de olika sociala skikten så tydligt i och med brist på mångflad bland yrkena, därför 

blev det svårt att gifta sig över de sociala gränserna.  

 

Den här uppsatsen redogör för hur äktenskapsmönstren såg ut bland den politiska eliten i 

bondesamhället Alfta socken i Hälsingland mellan åren 1866-1899. Det har tagits hänsyn till 

två personers teorier om äktenskapsstrategier. Margareta Matovics endogamiska- och 

exogamiska teorier vilka menar att valet av äktenskapspartner sker antingen inom eller utom 

ett socialt skikt eller avgränsad sektor.  Anita Göranssons expansiva teori vilken menar att 

man vid valet av äktenskapspartner tog hänsyn till om man kunde få ut något nytt och för 

företaget utvecklande av den andra parten. Avgränsningen som gjorts är den politiska eliten 

då dessa personer var de som hade mest inflytande i socknen.  

 

Huvudpersonerna delades först in i tre sociala skikt; företagare, tjänstemän och arbetare. 

Dessa delades sedan in i sju olika sektorer, nämligen storföretagare, småföretagare, bönder, 

akademiker, övriga tjänstemän, jordbruksarbetare och slutligen industriarbetare. I och med att 

Alfta var ett bondesamhälle fanns det en förväntan att bönderna skulle vara överlägsna i antal. 

Därför delades dessa upp i tre grupper med hänsyn till innehavet av antal öresland.  Med hjälp 

av gruppindelningarna har tabeller och diagram uppförts vilka jämför huvudpersonerna med 

deras fäder och svärfäder.  

 

Forskningsunderlaget och analysen visade som förväntat att individerna i den politiska eliten 

till största del var bönder och likaså var deras fäder och svärföräldrar. Av de 75 politikerna 

var 55 av dessa bönder. Gällande småföretagare, akademiker, tjänstemän, jordbruksarbetare 

och industriarbetare så var dessa underrepresenterade, dessutom saknades en hel del fakta. 

Det kunde därmed inte göras några generaliseringar angående dessa. Bland bönderna syntes 

det emellertid tydligt att det inte togs någon större hänsyn till skikt- eller sektortillhörighet 

och det kunde heller inte utläsas att det skulle läggas någon särskild tanke på hur stort antal 

öresland den andra parten skulle ha. Den grupp som eventuellt kan utläsas ha en tendens till 

strategi är gruppen med 4,1–9,9 öresland, där 23 av de 55 undersökta bönderna gifte sig med 
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en kvinna vars fader tillhörde samma grupp. Med detta i åtanke så var den politiska elitens 

äktenskapsmönster tämligen slumpmässiga.  

 

En grupp bland den politiska eliten som det i viss mån kan utläsas ett mer strategiskt 

äktenskapsmönster är bland de som var ordföranden eller viceordföranden i kommunal-

nämnden eller i kommunalstämman. Bland de 20 huvudpersonerna var det tretton av dessa 

som verkar ha tagit hänsyn till hustruns sociala och ekonomiska bakgrund. Ett annat mönster 

som kunde uppmärksammas var att de personer som var födda utomsocknes i regel gifte sig 

med kvinnor som även de var födda på annan ort. Detta skulle vara intressant att studera 

närmare. En faktor som det inte tagits någon hänsyn till i undersökningen är om det fanns 

något eventuellt släktskap mellan äktenskapspartnerna. Om en kusin gifte sig med en annan 

skulle det kunna innebära ett undvikande av en arvstvist mellan två familjer. Detta med 

hänvisning till Anita Göranssons reduktiva teori. Ett annat element som kan vara intressant att 

studera är huruvida det hände att två grannar gifte sig för att eventuellt kunna slå samman sina 

hemman.   

 

Forskningsunderlaget med analys visar på att tanken om att äktenskapet ska bygga på känslor 

inte förnuft kom relativt tidigt till Alfta. Eller kan det vara så att denna nya idé aldrig var ny i 

Alfta? Kanske det var så att på grund av socknens ringa storlek så togs det hellre hänsyn till 

personlighet och dygd än till status i samhället och jämbördighet.   
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BILAGOR 

 

Ordföranden och vice ordföranden i kommunalstämman respektive 

kommunalnämnden. Om inget annat nämns bor de i Alfta. 

 

Johan Jacobsson 

Stämmans ordförande 1863-1865 

Föddes i mars 1825 i Garpenberg i Kopparbergslän. Arbetar som lanthandlande och bosatt i 

V. Kyrkbyn 30 ”Knagga”, 3 öresland.  Gift med Karolina Mathilda Norlin (8/5 1818-1882 

23/8) från Sala.
46

 Flyttade till Alfta någon gång mellan 1841-1846. 1863: ett par veckors 

anfall av sinnessvaghet som återkom … (sommaren?) 1865. År 1880 folkräkning stod han 

som sinnessvag. Karolina Mathilda var dotter till Henric Norlin och Sara Mr? Borg på 

Hop?s?
47

 

 

Johan Peter Johansson       

Stämmans vice ordförande 1863-1866           

Ledamot i nämnden 1866 och 1880         

Nämndens ordförande 1881-1884 

Föddes 1824 2/7, död 13/5 1908.
48

 Son till pigan Margta Andersdotter (X 5 22/12 1802-1888 

6/8). Uppväxt i Nordanå 4, Alfta.
49

 Fanjunkare vid Hälsinge regemente, bonde och 

hemmansägare i Gundbo 6, ”Ollas”, 2 öresland och 6 penningland. Gift med Kerstin 

Jonsdotter (1823-1906), dotter till torparen Jonas Andersson (7/9 1789-1828 31/8) och   

Margreta Pehrdotter (31/8 1790-1883 20/10) i Långhed, Alfta.
50

  

 

Carl Axel Jennische          

Stämmans ordförande 1866-1869         

Stämmans vice ordförande 1874?-1878 

Föddes 1/3 1824, död 17/1 1894. Son till kyrkoherde Johan Reinhold Jennische (18/1 1789) 

och Christina Catharina Thyrisson. Född i Hälsingtuna men uppväxt på prästgården i Ockelbo 

i Gävlebords län. Carl Axel Jennische var komminister och bosatt i Västanå 4, skattat till 4 

öresland och 12 penningland. Gift med Ingeborg Lovisa Charlotta Oldberg (29/4 1847-1924 

20/12), dotter till präst och kyrkoherde Anders Oldberg (18/9 1804-1867 21/1) och Fredrika 

                                                 
46
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Husförhör, 1861-1865, 38/0, Bild 40 av 265 
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Catharina Öhrströmer (17/7 1808-1883 27/2) vid Prestgården. Oldberg föddes i Boteå i 

Västernorrlands län, familjen inflyttad från Uppsala år 1846.
51

    

 

Per August Jennische 

Nämndens revisor 1865 och 1866          

Stämmans vice ordförande 1866-1870?,         

Nämndens ordförande 1869-1880                                            

Stämmande ordförande 1871-1880 

Föddes 8/11 1833 i Hälsingtuna. Son till kyrkoherde Johan Reinhold Jennische (18/1 1789) 

och Christina Catharina Thyrisson. Född i Hälsingtuna men uppväxt på prästgården i Ockelbo 

i Gävlebords län.
52

 Arbetar som apotekare och bodde i Kyrkbyn med sin hustru Amalia 

Fredrika Bodén (1839) från Stockholm. 

 

Hans Olsson-Thure                                                                                            

Nämndens vice ordförande 1865- ?           

Stämmans ordförande 1881-1884 

Föddes 17/10 1835, död 14/1 1886. Son till bonden Olof Olsson (6/5 1808) och Margtha 

Hansdotter Hässja, dock så flyttade familjen till Malvik ”Stafs” år 1837 där fadern var torpare 

åt husman Per Olsson Slug.
53

 Olsson-Thure var nämndeman och bonde i Kyrkbyn 17 ”Jon 

Hans”, 6 öresland och 16 penningland, ägde även 3 öresland av Kyrkbyn 15.
54

 Olsson-Thure 

bodde i Jon-Hans när han gifte sig.
55

 Gift med Elisabeth Jonsdotter (4/11 1838).
56

 Paret 

flyttade till Kyrkbyn 7 ”Hans Michels”, 3 öresland, i början av 1880-talet.
57

dotter till bonde, 

sexman och nämndeman Johan Jansson-Näs (18/12 1807-1866 24/10) och Lisa Persdotter i 

Långhed 15 ”Ol-Anders”, hemmanet skattat till 8 öresland.
58
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Johan Fredrik Apelgren               

Revisor i nämnden 1865 och 1866            

Ledamot i nämnden 1882                                       

Stämmans ordförande 1885-1886         

Föddes 6/8 1826, död 27/7 1911. Son till garvare Johan Magnus Apelgren och Margareta 

Wikström i Östra Kyrkbyn (6?).
59

 Apelgren var garverifabrikör och bosatt i Östra Kyrkbyn 6 

”Per Anders”, 1 öresland och 12 penningland.
60

 Han var gift tre gånger. Först år 1847 med 

Brita-Greta Jonsdotter, dotter till skräddaren och soldaten vid Hälsingeregemente Jonas 

Pehrsson-Lönn (26/12 1780-1814 8/2) och Lisa-Greta Ersdotter i Östra Kyrkbyn 7 Alfta, 

Brita-Greta dog genom barnsbörd. År 1852 gifte sig Johan Fredrik med Karin Jonsdotter, född 

i Östra Kyrkbyn, Alfta. Karin var dotter till Lisa Jonsdotter
61

 som i sin tur var dotter till 

smeden Jonas Pehrsson i Östra Kyrkbyn.
62

 Karin dog av lugnsot.
63

 År 1860 gifte sig Apelgren 

med Anna Elisabeth Sörling,
64

 dotter till mjölnaren Anders Sörling (19/10 1798-1881 23/3) 

och Lena Cajsa/Catharina Forslund.
65

 Var från Valbo sedan bosatt i Hässja i Alfta.
66

         

 

Hans Jonsson-Engman     

Ledamot i nämnden 1882 och 1884                                 

Stämmans vice ordförande 1885-1905          

Nämndens vice ordförande 1885-1886          

Nämndens ordförande 1891-1892 

Föddes 27/1 1845, död 7/6 1929.
67

 Son till bonden Jonas Hansson-Hedberg och Margreta 

Olsdotter i Sunnanåker 1 ”Engmans”, skattat till en början till 7 öresland och 14 2/5 

penningland,
68

 kom dock att öka till 9 öresland och 17 2/5 penningland.
69

 Jonsson-Engman 

var bonde vid Sunnanåker 1, skattat till 9 öresland och 17 2/5 penningland. Han var även 

nämndeman och kommunalordförande. Jonsson-Engman var gift med Kerstin Andersdotter 

(5/6 1805-1897 8/9) dotter till bonden Anders Jonsson-Änn (9/1 1825-1881 22/1) och Carin 

Larsdotter i Fagermo el. Kärsbäcken i Långhed, hemmanet skattat till 6 öresland.
70
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Per Jonsson                                       

Stämmans ordförande 1887-1894 

Föddes 2/3 1852, död 9/4 1896. Folkskolläraren Jonsson bodde i Prästgården i Västra 

Kyrkbyn med sin hustru Hilda Strömstedt (28/11 1850) från Viby i Örebro. Jonsson kom 

ursprungligen från Hanebo.
71

 Jonsson var son till torparen Jonas Persson (5/12 1816) och 

Ingrid Hansdotter (11/3 1825) i Sibo.
72

  

 

Axel Östlund           

Stämmans ordförande 1895-1906 

Föddes 5/11 1855. Son till före detta skollärare, klockare och organist Hans Östlund (29/1 

1814) och Märta Jönsdotter (18/7 1818).
73

 Tillbringade sina första år på Prästgården i Alfta,
74

 

familjen flyttade dock till Wästanå år 1879 där Axel tillbringade resten av sin levnadstid. År 

1892 gifte sig Axel med barnmorskan Christine Brita Medelberg (4/1 1866) från Ytterberg i 

Svegs församling.
75

 Östlund härstammade från Sunne i Jämtland.
76

    

 

Anders Jonsson         

Nämndens ordförande 1863-1868 

Föddes 24/3 1816, död 17/7 1888. Son till bonden Jonas Pehrsson och Margreta Andersdotter 

i Norrby 11 ”Laggra”, hemmanet skattat till 7 öresland. Jonsson blev även han bonde vid 

”Laggra”, även då skattat till 7 öresland. Gift med Ella Jonsdotter (1/10 1820-1913 17/2) 

dotter till bonden Jonas Olsson-Lejon (23/9 1792-1867 13/11) och Catharina Larsdotter i 

Gäddvik 2, 12 öresland och 22 penningland.
77
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Jonas Hansson-Hedberg        

Nämndens vice ordförande 1863-1865 

Föddes 23/9 1811, död 19/12 1880. Son till häradsdomare och bonde Hans Jonsson och 

Catharina Pehrdotter i Sunnanåker 1, skattat till 7 öresland och 14 2/5 penningland. Jonas 

morfar var även han nämndeman. Jonas var bonde i Sunnanåker 1 ”Engmans”, hemmanet 

skattat till 7 öresland och 14 2/5 penningland. Jonas var gift med Margreta Olsdotter (13/12 

1812-1869 12/7) dotter till bonden Olof Pehrsson (2/9 1780-1845 13/6) och Anna Jonsdotter i 

Näsbyn 7 ”Sjols”, skattat till 11 öresland.
78

 

 

Jonas Jonsson          

Nämndens vice ordförande 1879-1880 

Föddes 20/8 1838, död 19/7 1911. Son till bonden och nämndemannen Jonas Jonsson (17/6 

1798-1874 19/9) och Margreta Jonsdotter i Önneberg 4 ”Erk Anders”, skattat till 4 öresland 

och 14 penningland. Jonsson var bonde i ”Erk-Anders” 8 öresland och 14 penningland. Han 

var gift med Martha Jonsotter (5/5 1851-1934 24/1), dotter till bonden och nämndemannen 

Jonas Hansson Ljud i Hässja 3 ”Hans-Ols”, 12 öresland och 9 penningland.
79

 

 

Per Jonsson-Edling        

Nämndens vice ordförande 1881-1882 

Föddes 16/10 1825, död 18/16 1882. Son till före detta sockenskräddaren Jonas Jonsson 

Klypp (16/11 1793-1892 21-12) och Margreta Mårtensdotter som först bodde i Sunnanåker, 

sedan var Klypp bonde i Westra Kyrkbyn s30, skattat till 2½ öresland.
80

 Jonsson-Edling var 

bonde och nämndeman i Westra Kyrkbyn s30 ”Svärds”, 2 öresland och 12 penningland, och 

gift med Margaretha Olsdotter (29/1 1818-1896 30/10)
81

 dotter till bonden Olof Jonsson (26/1 

1794-1861 17/10) och Margreta Olsdotter i Runemo s1, 3 öresland.
82

 

 

Johan Jakob Boman                            

Vice ordförande i nämnden 1883-1884 

Föddes 31/8 1849, död 23/12 1906. Son till koldrängen Jakob Boman (6/12 1823
83

) och 

Johanna Malmgren i Övre hammaren i Voxna församling i Gävleborg.
84

  Boman var handlare 

och bodde på Kyrkbyn 30 ”Knagga”, lanthandlare Jakobssons hemman. Men med tanke på 

Jakobssons mentala hälsa så var det förmodligen Boman som var föreståndare. År 1880 gifte 
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sig Boman med Wilhelmina Andersson (25/5 1854-1891 18/5) född i Dala-Husby.
85

 År 1892 

gifte Boman om sig med Katarina Wilhelmina Schwartz (25/5 1864-1936 6/11) från Rättvik.
86

 

 

Jonas Andersson- Schöning 

Nämndens vide ordförande 1887-1890 

Föddes 16/11 1829, död 3/11 1912. Son till bonden och nämndemannen Anders Olsson-

Färlander (23/9 1807-1856 4/4) och Anna Jonsdotter i Kyrkbyn 14 ”Pehr-Nils” (1847 8 

öresland). Andersson Schönining var bonde, fjärdingsman, nämndeman och kyrkvärd, bosatt i 

”Pehr-Nils” 5 öresland. Han var gift med Margtha Pehrsdotter (9/2 1828-1888 30/11), dotter 

till bonde och sexman Pehr Jonsson (4/12 1791-1874 1/1) och Christina Jonsdotter? i 

Kyrkbyn 8 ”Skinnra”, skattat till 7 öresland.
87

 När Schöning gifte sig med Pehrsdotter så låg 

beskattningen av ”Pehr Nils” på 8 öresland.
88

  

 

Hans Jonsson            

Ledamot i nämnden 1890         

Nämndens vice ordförande 1891-1894 

Föddes 15/10 1849, död 3/12 1929. Son till bonden Jonas Hansson-Kronberg (18/4 1821-

1870 19/5) och Brita Nilsdotter i Mållångstuga 2, 4 öresland och 14 penningland. Jonsson var 

först bonde i Mållångstuga 2 och sedan i Sunnanåker s2 ”Hanses”, 4 öresland och 15 

penningland.
89

 Han var även mångårig föreståndare för sockenmagasinet och Uddemans 

kassan och kyrkvärd. Jonsson gifte sig år 1876 med Elisabeth Olsdotter (18/9 1852-1938 

16/9), dotter till bonde och nämndeman Olof Jonsson (15/9 1818-1844 8/5) och Christina 

Olsdotter i Kyrkbyn 23 ”Eric Ols”, 9 öresland och 12 penningland.
90

 När Jonsson och 

Olsdotter gifte sig bodde de till en början i Mållångsstuga 2.
91

 

 

Olof Olsson 

Ordförande i nämnden 1893-1908 

Föddes 8/9 1850, död 7/7 1930.
92

 Son till bonden Olof Pehrsson (2/6 1813-1897 23/2) och 

Brita Olsdotter i Kyrkbyn 15 ”Ol-Anders”, skattat till 5 öresland och 18 penningland, dock så 
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kom beskattningen att sänkas till 2 öresland och 18 penningland.
93

 Olof tog över gården efter 

sin far, men nu 2 öresland och 18 penningland. Olof var gift med Catharina Persdotter (30/9 

1837-1919 7/7) dotter till bonden Pehr Olsson (2/1 1813-1901 7/9) och Christina Margareta 

Flack i Malvik 3 ”Nirs” vilken 1901? var 4 öresland och 3 penningland, och år 1864 6 

öresland och 3 penningland.
94

 Persdotter var gravid innan hon gifte sig med Olsson.
95

    

 

Per Jonsson 

Nämndens vice ordförande 1895-1898 

Föddes 4/6 1850, död 25/5 1939. Son till husman och bonde Jonas Pehrsson (10/11 1816-

1892 14/1) och Catharina Ersdotter i Långheds södra rote s3 ”Smens”, Alfta. Per tog över 

”Smens”, 1 ½ öresland, levde där som bonde tillsammans med sin hustru Kerstin Olsdotter 

(22/8 1839-1914 7/3) dotter till bonden Olof Åström (14/8 1805-1892 29/1) och Cherstin 

Jonsdotter i Näsbyn s3 ”Erik Jons”, 6 öresland.
96

   

 

Erik Ersson            

Nämndens vice ordförande 1899- 

Föddes 6/11 1865, död 14/10 1942. Son till bonden Eric Ersson Westling (16/7 1830-1872 

20/9) och Anna Olsdotter i Kyrkbyn 27, skattat till 8 öresland och 4 penningland. Ersson tog 

över familjegården och levde där med hustrun Lisa Jonsdotter (10/11 1870-1933 27/11) dotter 

till bonden Jonas Ersson (26/5 1835-1922 26/4) och Kerstin Pehrsdotter i Kyrkbyn 28, skattat 

till 5 öresland och 8 penningland.
97

 Ersson och Jonsdotter gifte sig 26/10 1890 och 15/12 

samma år så fick de en son.
98
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Ledamöter i kommunalnämnden respektive kommunalstämman.  

Om inget annat nämns bor de i Alfta. 

 

Erik Eriksson (Ersson)                 

Invald i nämnden 1863  

Föddes 25/8 1813, död 19/5 1893.
99

 Son till bonden Erik Ersson (23/10 1785-1867 7/10) och 

Margreta Pehrsdotter i Grängsbo s9 ”Tutabo”, 5 öresland och 6 penningland.
100

 Ersson var 

själv bonde och nämndeman i ”Tutabo”, hemmanet skattat till 5 öresland och 6 penningland. 

Han var gift med Catharina Pehrdotter (21/1 1812-1870 5/6) dotter till bonden Pehr Pehrsson 

(30/3 1788-1845 6/8) och Margreta Jonsdotter i Kyrkbyn 29, 8 öresland.
101

 Eriksson och 

Pehrsdotter gifte sig 21/4 år 1836, 20/8 1836 fick paret en dotter som dog två veckor 

gammal.
102

 

 

Olof Olsson                 

Invald i nämnden 1863  

Föddes 9/10 1825, död 7/9 1884. Son till bonden Olof Olsson (17/7 1796-1837 14/1) och 

Brita Persdotter i Viken 2 ”Per-Jons”, 7 öresland och 12 penningland. Olsson blev sedan 

bonde vid samma gård, samma beskattning, och levde tillsammans med hustrun Brita 

Olsdotter (3/3 1827-1894) dotter till bonden Olof Pehrsson (27/9 1789-1837 8/3) och 

Christina Olsdotter i Malvik 6, skattat till 6 öresland.
103

 

 

Pehr Pehrsson                

Invald i nämnden 1863 

Föddes 12/4 1826, död 27/7 1869. Son till bonde och nämndeman Pehr Larsson (16/5 1786-

1835 4/12) och Catharina Jonsdotter i Nordanå 1 ”Linnas”, 5 öresland och 10 penningland. 

Pehrsson gick i faderns fotspår och var själv nämndeman och bonde i ”Linnas” men då med 

12 penningland. Där levde han med hustrun Kerstin Jonsdotter (21/10 1831) dotter till bonden 

Jonas Andersson-Hedlind (31/8 1809-186121/1) och Barbru Johansdotter i Nordanå 5 ”Mårs”, 

skattat till 7 öresland och 20 penningland. 
104
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Olof Andersson-Hed                

Invald i nämnden 1863 

Föddes 5/11 1806, död 19/5 1881. Son till bonden Anders Jonsson (17/7 1782-1843 3/4) och 

Brita Olsdotter i Långhed s4 ”Jon-Lars”, skattat till 10 öresland och 6 penningland. Andersson 

bodde sedan själv på ”Jon-Lars”, även då 10 öresland och 6 penningland, med sin hustru 

Catharina Larsdotter (17/2 1805-1868 25/9) dotter till bonde och sexman Lars Pehrsson 

(27/10 1776-1847 1/3) och Anna Jonsdotter i Nordanå 6, 10 öresland.
105

  

 

Jonas Andersson 

Ledamot i nämnden 1863 

Bonde, önneberg 1. Finnes inte. Bortfall.  

 

Anders Jonsson 

Ledamot nämnden 1863 

Född 24/3 1816. Son till bonden Jon Persson (15/8 1782) och Margaretha Andersdotter (10/11 

1781) i Norrby 11, 7 öresland.
106

 Jonsson (24/3 1816) var bonde i Norrby 11 ”Laggra”, 7 

öresland. Gift med Ella Jonsdotter (1/10 1820) från Gäddvik.
107

 Dotter till Jon Olsson (23/9 

1792) och Catharina? Larsdotter (11/10 1793) i Gäddvik 2, 12 öresland och 22 

penningland.
108

Jonsson och Jonsdotter gifte sig 12/11 1844, 7/9 1845 fick de sitt första 

barn.
109

 

 

Jon Hansson 

Ledamot i nämnden 1863 

Sunnanåker. Bortfall. 

 

Jonas Ersson 

Ledamot i nämnden 1863 

Född 21/1 1826. Son till bonden Eric Olsson (28/1 1771) och Brita Jonsdotter (24?/9 1788) i 

Önneberg 1, skattat till 7 öresland och 2 penningland.
110

 Ersson var bonde i Önneberg 1, 
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”Lars-Ols” 7 öresland och 2 penningland.
111

 Ersson var gift med Anna Olsdotter (2/8 1830) 

från Långhed.
112

 Ersson och Olsdotter gifte sig 1852, första barnet föddes 5/4 1854.
113

  

 

Per Jansson 

Omvald in i nämnden 1865 

Född 21/6 1835. Son till bondesonen Johan Pehrsson (15/7 1808) och Anna Johansdotter 

(12/12 1812) i Hässja s2, 6 öresland.
114

 Jansson var bonde i Hässja s2 ”Nygårds”, 6 öresland. 

Gift med Karin Persdotter (2/7 1836),
115

 dotter till torparen Pehr Pehrsson Wik (27/6 1795) 

och Carin Hansdotter (17/7 1794) i Gäddvik.
116

 Perdotter var gravid vid vigseln 5/10 1862. 

Dottern Anna föddes 22/12 1862.
117

   

 

Anders Oldberg 

Revisor för nämnden 1865 

Född 18/9 1804. Född i Botheå i Ångermanland. Kyrkoherde och bodde på Alftas prästgård 

med hustrun Fredrika Katharina Oldberg (17/7 1808) från Söderby-Carls i Roslagen.
118

  

 

Johan Ersson            

Ledamot i nämnden 1866 

Föddes 16/4 år 1824, död 2/12 år 1875.
119

 Son till jordbrukaren och husman Eric Ersson-Bom 

(24/9 1793-1865 10/4) och Catharina Jansdotter i Älvkarhed.
120

   Ersson var sexman och 

bonde i Älvkarhed s10 ”Rönsa”, skattat till 2 öresland.
121

 Gifte sig 22/5 1845 med Kerstin 

Hansdotter (14/2 1822-1902 29/6),
122

 dotter till Hans Ersson-Larm (30/3 1792-1840 8/12) och 
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Brita Pehrsdotter i Älvkarhed 2 ”Mångs”, 4 öresland.
123

 Hansdotter var gravid vid vigseln 

29/5 1845. Första barnet föddes 19/12 1845.
124

    

 

Edmund Wennström            

Ledamot i nämnden 1866 

Född 3/11 1816
125

, död 14/6 1889.
126

 Födelseorten var Söderhamn i Gävleborgs län. Son till 

färgaren Edmund Wennström (1780) och Maria (Ohlsdotter?) i Westra Kvarteret 9.
127

 

Wennström var inspektor i Tranberg. Han var gift med Klara Amalia Josefina Sandberg (9/4 

1830-) från St. Nicolai församling i Stockholm.
128

 

 

Jonas Jonsson           

Ledamot i nämnden 1866 

Föddes 21/3 1823, död 30/9 1888. Son till Jonas Olsson (11/8 1789-1867 22/2) och Christina 

Andersdotter i Näsbyn 8 ”Nirs”, 10 öresland.  Jonsson var bonde och nämndeman i ”Nirs”, 10 

öresland. Gift med Karin Jonsdotter (27/3 1833-1893 24/1) från Långhed 6 ”Pell-Pers”.
129

 

Dotter till bonden Jonas Olsson-Hed (30/4 1799-1862 24/9) och Ella Olofsdotter (13/2 1799-

1883 10/4), hemmanet var skattat till 9 öresland och 12 penningland.
130

  

 

Anders Gustaf Klingius               

Revisor i nämnden 1866                   

Blev vald till nämndens ordförande 1868, men avböjde. 

Föddes 29/12 1839 i Sala, flyttade från Mora 12/11 1865?. (Oäkta) Son till pigan Gustafa 

Charlotta Söderberg (15/7 1815
131

) och Gustaf? Anders Adolf Klingius.
132

 A.G. Klingius var 

handlande och bodde i Westra Kyrkbyn 30 där även landthandlare Jacobsson bodde. Med 

tanke på att de övriga personerna som bodde på samma adress hade titeln handelsbetjent 
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medan han hade handlande så hade han förmodligen viktigare uppgifter än de andra. Han var 

ogift under perioden han var politiskt aktiv.
133

 

 

Olof Olsson-Wickberg            

Ledamot i nämnden 1878      

Nämndeman 1879 

Föddes 5/9 1839, död 15/1 1915. Son till bonden och nämndemannen Olof Jonsson-Wik (24/2 

1807-1880 14/5) och Margreta Larsdotter i Viken 4 ”Esschuls”, skattat till 10 öresland. 

Olsson-Wickberg var även han bonde i Viken 4, 10 öresland. Han var gift med Kerstin 

Jonsdotter (18/3 1850-1919 5/10)
134

 dotter till bonde och gästgivare Jonas Larsson (11/4 

1816-1875 24/10) och Margta Jonsdotter i Edsbyn 11 ”Sjols”, 3 öresland, i Ovanåkers 

socken.
135

   

 

Jonas Andersson  

Ledamot i nämnden 1878 

Föddes 29/7 1832 död 1921 6/2. Bonde i Nordanå 5 ”Mårs” 7 öresland och 20 penningland. 

Gift med Brita Jonsdotter (f. 31/12 1833).
136

 Son till bonden Anders Andersson-Ung (22/5 

1804-1858 8/1) och Karin Jonsdotter (11/7 1805-1883 26/10) i Norrby 9, 13 öresland.
137

 Till 

en början bodde även Jonas Andersson med familj i Norrby 9.
138

 Det gjorde de tills att Jonas 

Anderssons lillasyster med familj tog över gården omkring 1866.
139

 B. Jonsdotter var dotter 

till bonden Jonas Andersson-Hedlind (31/8 1809-1861 21/1) och Barbru Johansdotter vid 

Nordanå 5, 7 öresland och 20 penningland.
140

 Andersson och Jonsdotter gifte sig 1/11 1860, 

första barnet kom 13/11 1862.
141

    

 

Jon Nilsson-Hedlind 

Ledamot i nämnden 1878  

Föddes 1/2 1828, död 4/4 1912. Son till bonden och nämndeman Nils Jonsson-Rask (28/6 

1795-1877 10/6) och Barbro Jonsdotter i Långhed 12 ”Pallars”, 7 öresland och 12 penning-

land. Nilsson-Hedlind var sedan själv bonde på ”Pallars”, samma beskattning, och levde där 
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med sin hustru Brita Olsdotter (23/5 1825-1900 6/4),
142

 dotter till bonden Olof Pehrsson 

(23/10 1750-1809 29/4) och Anna Jonsdotter i Näsbyn 7 ”Sjols”, skattat. till 11 öresland.
143

 

Nilsson-Hedlind gifte sig med Olsdotter 12/11 1851, första barnet föddes 30/1 1853.
144

  

Per Jonsson           

Ledamot i nämnden 1878      

Föddes 1/1 1820. Son till bonden Jonas Modin (22/12 1792) och Christina Olsdotter (12/9 

1792) i Gundbo ss5, 3 öresland och 6 penningland.
145

 Bonde i Elfkarhed 9 ”Hammar”, skattat 

till 4 öresland eller 3 öresland och 18 penningland. Gift med Brita Olsdotter (4/10 1818),
146

 

dotter till Olof Andersson och Brita Andersdotter (24/5 1780) i Elfkarhed 2, 4 öresland.
147

 

 

Per Olsson             

Ledamot i nämnden 1880  

Född 21/4 1845, död i Bollnäs. Son till bonden Olof Olsson-Westling (12/9 1817-1845 4/2) 

men uppväxt med styvfadern Eric Ersson (16/3 1817-1905 1/9) och modern Brita Pehrsdotter 

i Grängsbo 9 ”Skommar”, skattat 5 öresland och 6 penningland.
148

 Olsson var ledare av 

kyrkorådet och bodde först en tid i ”Skommar”, även då samma beskattning, men då var det 

hans äldre bror som ägde gården. Senare bosatte han sig i Grängsbo s6 ”Erkers”, 2 öresland, 

med sin hustru Brita Jonsdotter (19/9 1859-?) där han var bonde och nämndeman till 1901 då 

de flyttade till Bollnäs.
149

 Han ägde även Wiken s12, 1 ½ öresland.
150

 Brita var dotter till 

bonden Jonas Ersson-Kronberg (17/12 1819-1887 21/12) och Karin Pehrsdotter i Elfkarhed 6 

”Erkjons”, 3 öresland och 12 penningland.
151

 Olsson och Jonsdotter gifte sig 23/6 1880 och 

deras första barn föddes 21/12 1880.
152
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Anders Olsson-Frid                                

Ledamot i nämnden 1880 

Född 1/11 1846, död 2/10 1921.
153

 Son till bonden och sexmannen Olof Olsson (30/4 1811-

1879 23/5) och Lisa Larsdotter i Gäddvik 5 ”Anders Jons”, 7 öresland och 12 penningland.
154

 

Olsson-Frid var bonde i Gäddvik 4 ”Erkjons”, 8 öresland och 3 penningland. Han var gift med 

Karin Olsdotter (31/3 1848-1928 2/1),
155

 dotter till bonden Olof Jonsson-Engvall (2/7 1815-

1900 3/4) och Brita Olsdotter i Gäddvik 4, 8 öresland och 3 penningland.
156

 

 

Per Jonsson-Edling           

Ledamot i nämnden 1880 

Född 16/10 1825, död 18/12 1882.
157

 Son till bonden Jonas Jonsson-Klypp (16/11 1793-1892 

21/12) och Margreta Mårtensdotter, först var Klypp sockenskräddare i Sunnanåker ”Sverds” 

sedan flyttade han till Kyrkbyn s30, 2 ½ öresland.
158

 Edling var bonde och nämndeman i 

Kyrkbyn s30, samma beskattning, och gift med Margaretha Olsdotter (29/1 1818-1896 

30/10),
159

 dotter till Olof Jonsson (26/1 1794-1861 31/7) och Margreta Olsdotter i Runemo s1, 

3 öresl.
160

 

 

Johan Persson           

Ledamot i nämnden 1882 

Född 12/9 1843, död 1933.
161

 Son till bonden (och före detta ledamoten) Per Jonsson (1/1 

1820-1886 28/1) och Brita Olsdotter från Elfkarhed 9 ”Hammar”, 3 öresland och 18 penning-

land.
162

  Persson var måg och bonde i Malvik s3 ”Skräddarns”, 2 öresland. Gift med Catarina 

Andersdotter (13/8 1839-1912 5/8)
163

 dotter till mågen, bonden och nämndeman Anders 

Jonsson (12/7 1804-1867 4/9) i Malvik 2 och även ägare till huset Malvik s3, även då 2 öres-

land.
164

 Persson och Andersdotter gifte sig år 28/10 1880, första barnet föddes 5/9 år 1881.
165
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Hans Ersson             

Ledamot i nämnden 1882  

Född 22/8 1828, död 30/4 1915.
166

 Son till bonden Erik Ersson (22/6 1783-) och Karin 

Jonsdotter (10/6 1791) i Elfkarhed 6 ”Eric Jons”, 3 öresland och 12 penningland. E. Ersson 

med hustru emigrerade till Amerika år 1846.
167

 H. Ersson var först husman i Grängsbo 

”Näsa” sedan bonde i Viken 9 ”Brodda” 5 öresland och 6 penningland. Gift med Ella 

Ersdotter (28/9 1831-1884 19/4)
168

 dotter till bonden Eric Olsson (16/12 1784-1859 10/2) och 

Margta Olsdotter i Nässätter 1 ”Daniels”, 4 öresland och 12 penningland.
169

 Ersson och Ers-

dotter gifte sig år ??? fick sitt första barn 17/1 1856. Ersson var husman vid giftermålet.
170

   

 

Olof Jonsson 

Ledamot i nämnden 1882 

Född 27/8 1831, död 17/1 1911.171 Son till bonden Jonas Olsson-Hed (30/4 1799-1862 24/9) 

och Ella Olofsdotter i Långhed 6 ”Pell Pers”, då skattat till 9 öresland och 12 penningland.
172

 

Jonsson var bonde och kyrkvärd i ”Pell Pers”, 6 öresland och 12 penningland. Ägde även 1 

öresland av Långhed 3. Gift med Brita Jonsdotter (22/12 1829-1908 21/9)
173

 dotter till bonden 

Jonas Olsson (28/8 1790-1854 26/11) och Catharina Andersdotter i Långhed 7 ”Per Anders”, 

10 öresland.
174

 

 

Jonas Jonsson Norlund            

Ledamot i nämnden 1882 

Född 22/1 1834, död 3/1 1884.
175

 Son till husman Jonas Nilsson Blom (4/7 1802-1886 

10/4
176

) och Margta Jonsdotter (9/8 1805-13/11 1870) i Hässja ”Flints”
 177

 familjen kom dock 

att flytta till ”Kila” i Hässja 4 och Blom var husman även där.
178

  Norlund bodde och var 
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fördelstagare i Hässja ”Kila” med hustrun Brita Persdotter (24/8 1828)
179

 dotter till bonden 

Per Andersson Nord (17/2 1802-1880 23/5
180

) och Brita Andersdotter (23/1 1807) i Norrby 

sss2 ”Per Anders”, 1 penningland.
181

 

 

Olof Olsson Ungman                    

Vald till nämndeman 1883 

Född 19/5 1849, död 12/12 1905. Son till måg, bonde och nämndeman Olof Pehrsson 

Schönnig (30/11 1814-1887 22/10) och Brita Olsdotter (30/3 1821-1885 25/2) i Kyrkbyn 21 

”Nygårds”, 9 öresland. Ungman var gästgivare och landstingsman bosatt i Kyrkbyn 25 med 

hustrun Johanna Fredrika Persdotter (född 3/6 1858, flyttade till Stockholm 1925).
182

 

Perdotter var dotter till Per Jonsson (24/8 1839-1896 29/1) inflyttad från Malung, Kopparberg 

1867 och Christina Abrahamsdotter i Västra Kyrkbyn.
183

 

 

Johan (Jonas) Persson                   

Vald till nämndeman 1883 

Född 12/9 1843, död 15/7 1933.
184

 Son till bonden Pehr Jonsson (1/1 1820-1886 28/1) och 

Brita Olsdotter (4/10 1818-1898 14/2) i Älvkarhed 9 ”Hammar”, skattat till 3 öresland och 18 

penningland.
185

 Persson var måg och bonde i Malvik s3 ”Skräddarns”, 2 öresland. Han var 

gift med Catharina Andersdotter (13/8 1839-1912 5/8), dotter till måg, bonde och nämndeman 

Anders Jonsson (12/7 1804-1867 4/9) och Kerstin Jonsdotter i Malvik 2, skattat till 7 öresland 

och 14 penningland. A. Jonsson var även ägare till Malvik s3 i vilken han senare var bosatt.
186

  

Persson och Andersdotter gifte sig 28/10 1880, första barnet kom 5/9 1881.
187

 

 

Per Olsson   

Vald till nämndeman 1883 

Född 21/4 1845, död 21/2 1913.
188

 Son till bonden Olof Olsson Westling (12/9 1817-1845 

4/2) och Brita Pehrdotter (17/6 1818-1902 25/9) i Grängsbo 9 ”Skommar”, 5 öresland och 6 

penningland. Olsson var ledare av kyrkorådet och först bosatt i Grängsbo 9 med sin äldre 

brors familj, blev senare bonde och nämndeman i Grängsbo s6 ”Erkers” men inte under tiden 
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han valdes till nämndeman. Olsson var gift med Brita Jonsdotter (19/9 1859),
189

 dotter till 

bonden Jonas Ersson-Kronberg (17/12 1819-1887 21/12) och Karin Pehrdotter (4/1 1821-

1899 28/10) i Älvkarhed 6, 3 ½ öresland.
190

 Familjen P. Olsson flyttade år 1901 till Sörbo 11 

”Erk Ols”, 8 öresland, i Bollnäs kommun.
191

  

 

Per Persson             

Ledamot i nämnden 1884 

Grängsbo 8. Finnes inte. 

 

Olof Jonsson             

Ledamot i nämnden 1884                    

Vald till nämndeman 1888   

Född 26/1 1840, död 10/9 1910.
192

 Son till bonden Jonas Östling (26/11 1806-1872 24/3) och 

Margta Jansdotter i Flät s2 ”Matheses”, 2 öresland
193

 Jonsson var först bonde i ”Matheses”, 6 

öresland och 15 penningland. Men gifte sig senare Anna Jonsdotter (26/1 1840-1910 10/9) 

och blev därefter måg, bonde och nämndeman i Nordanå 7 ”Lomas”, 8 öresland och 12 

penningland. Hustrun var dotter till bonden Jonas Persson-Nord (4/8 1811-1854 25/10) och 

Margareta Olsdotter (7/3 1811-1886 29/3) i Nordanå 7, skattat till 8 öresland och 12 

penningland.
194

 Jonsson och Jonsdotter gifte sig med 28/5 1863, första barnet kom 6/4 

1864.
195

   

 

Jonas Olsson                                   

Ledamot i nämnden 1884 

Född 10/2 1852, död 10/9 1930. Son till måg och bonde Olof Jonsson (9/6 1819-1873 16/8) 

och Brita Jansdotter (19/5 1828-1887 4/6) i Gäddvik s3 ”Ol-Jons”, hemman skattat till 4 

öresland och 6 penningland. Olsson var under tiden han blev ledamot bonde i ”Ol-Jons”, 4 

öresland och 1/3 penningland. Blev senare bonde i Gäddvik s2 ”Öje”, 5 öresland. Han var gift 

med Kerstin Pehrsdotter (12/3 1852-1927 29/12)
196

, dotter till bonden Pehr Jonsson-Wågman 
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(26/5 1819-1889 24/11) och Margareta Hansdotter (10/10 1810-1882 29/1) i Näsbyn ss5, 2 

öresland och 18 penningland.
197

  

 

Olof Eriksson 

Ledamot i nämnden 1884 

Född 2/9 1842, död 30/4 1919.
198

 Son till bonden Erik Persson-Broman (17/8 1809-) och 

Carin Jonsdotter i Kyrkbyn 30 ”Knagga”, hemman skattat till 10 öresland. År 1850 flyttade 

familjen till Nässätter 4, ”Nils Jons”, troligtvis 1 öresland och 8 penningland. År 1852 

emigrerade Broman till USA.
199

 Eriksson utvandrade till USA 20/5 1875 från Näsbyn,
200

 

inflyttad från Amerika igen år 1882 tillsammans med hustrun.
201

 Eriksson var bonde i Hässja 

3 ”Hans Ols”, 12 öresland och 9 penningland, dock ägde Eriksson 3 öresland och 4½ 

penningland av ”Hans Ols”. Gift med Karin Ersdotter (26/1 1844-1901 3/5)
202

 dotter till 

torparen Erik Persson-Lindberg (31/12 1809-1881 20/11) och Marta Jonsdotter (29/8 1822-

1895 2/10) i Nordanå, ”Janeses”.
203

 Eriksson flyttade till Bollnäs den 7/11 år 1912.
204

 Han 

flyttade då till en lägenhet i Säfversta 1. ”Utträdt ur svenska stadskyrkan; tillhör metod. Episk. 

Kyrkan”
205

. Gifte om sig borgerligt år 1914 med Marta Westlund (23/8 1872-1914 16/11) från 

Bollnäs. Hon hade ett oäkta barn vid namn Elis Konrad (11/2 1895-1914 3/5).
206

  

 

Per Persson 

Ledamot i nämnden 1886 

Född 21/1 1836, död 1917 3/6.
207

 Son till bonde och nämndeman Per Ersson-Lindqvist (24/11 

1805-1849 10/5) och Anna Nilsdotter (4/2 1804-1883 17/1) i Elfkarhed 1 ”Nils Mats”, skattat 

till 4 öresland.
208

 Persson var måg och bonde i Elfkarhed 4, ”Mårs”. Gift med änkan Anna 

Persdotter (4/3 1843-1878 10/11) dotter till bonden Per Persson (21/1 1807-1891 5/7) och 

Anna Jonsdotter (13/2 1809-1893 1/3), i Elfkarhed 4, 5 öresland.
209,210

  KOLLA UPP 

DENNA 

                                                 
197

 Wahlund, 1947, s. 1168 
198

 Riksarkivet, SVAR, Bollnäs, AIIa: 12, Husförhör/församlingslängder, 1909-1912, AO9674 1, Bild 505 
199

 Genline Familyfinder 3.0, Gävleborg, Västernorrland, Alfta, C:5, Födde, Dop, 1807-1850, 0/0, Bild 288 av 
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200
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203

 Wahlund, 1947, s. 906 
204

 Wahlund, 1947, s. 747. Även Riksarkivet, SVAR, Bollnäs, B:6, In- och utflyttningslängd, 1895-1912, 

A09775/6, Bild 234 
205

 Riksarkivet, SVAR, Bollnäs, AIIa: 12, Husförhör/församlingslängder, 1909-1912, AO9674 1, Bild 506 
206

 Riksarkivet, SVAR, Bollnäs, AIIa: 12, Husförhör/församlingslängder, 1909-1912, AO9674 1, Bild 505 
207

 Wahlund, 1947, s. 384 
208

 Wahlund, 1947, s. 237 
209

 Innan Per Persson och Anna Jonsdotter flyttade till Älvkarhed 4 så bodde de i Grängsbo 5 ”Anders Jons”, 

skattat till 6 öresland, där Jonsdotter tidigare levt som änka. 



57 

 

 

Olof Ersson 

Ledamot i nämnden 1886 

Född 13/3 1835, död 1/9 1910.
211

 Son till Eric Ersson-Lif (9/6 1804-1883 18/1) och Anna 

Olsdotter (11/12 1797-1871 18/1). Lif var måg och bonde i Viken 5 ”Mygga”, 8 öresland.
212

 

Ersson var bonde i Viken 5, hemman skattat till 8 öresland. Gift med Brita Jansdotter (9/12 

1841-1918 26/9),
213

 dotter till bonden Johan Olsson (12/5 1815-1871 4/1) och Brita 

Pehrsdotter (7/3 1819-1889 13/2) i Viken 12, skattat till 5 öresland och 23 penningland.
214

     

 

Per Ersson 

Ledamot i nämnden 1886 

Född 15/12 1838, död 29/4 1892. Son till bonde och nämndeman Eric Pehrsson (13/8 1807-

1894 6/2) och Cherstin Olsdotter (28/4 1807-1874) i Näsbyn 1 ”Erik Ers”, 14 öresland och 12 

penningland. Ersson var bonde i ”Erik Ers”, då 9 öresland och 12 penningland, tillsammans 

med sin hustru Margta Jonsdotter (21/10 1836-1908 /8),
215

 dotter till bonde och nämndeman 

Jonas Ersson-Klyft (15/10 1801-1866 20/4) och Christina Olsdotter (25/6 1798-1856 30/5) i 

Gundbo 1 ”Löka”, 3 öresland och 15 penningland.
216

 Ersson och Jonsdotter gifte sig 8/11 

1866, första barnet kom 10/7 1868.
217

 

 

Olof Olsson 

Ledamot i nämnden 1886 

Född 29/1 1842,
218

 död 17/8 1923. Son till torparen Olof Olsson Hedqvist (6/5 1791-1858 

25/5
219

) och Anna Olsdotter (14/10 1799) i Långhed ”Olles?”, Fagermo, Kärsbäcken (6½ 

penningland).
220

 Olsson var när han var politiskt aktiv bonde i Önneberg s2, ”Morabo” eller 

”Olols”, hemman skattat till 4 öresland och 12 penningland. Gift med Martha Olsdotter
221

 

(18/3-1834-1917 10/5) dotter till måg och bonde Olof Hansson-Wänn (12/8 1799-1867 3/3) 
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 Genline FamilyFinder, 3.0, Gävlebor, Västernorrland, Alfta, AI:23B, Husförhör, 1886-1890, 0/138, Bild 181 

av 342 
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 Genline FamilyFinder 3.0, Gävleborg, Västernorrland, Alfta, AI:16B, Husförhör, 1856-1860, 102/0, Bild 112 

av 277 
220

 Genline FamilyFinder, 3.0, Gävlebor, Västernorrland, Alfta, C:5, Födde, Dop, 1807-1850, 0/0, Bild 278 av 
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av 342 
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och Brita Olsdotter (14/1 1804-1875 22/1) i Långhed 16 ”Erkers” hemman skattat till 5 

öresland och 12 penningland.
222

  Innan Olsson blev politiskt aktiv levde Olsson med hustru på 

annan gård, men var är okänt.
223

 

 

Per Jonsson 

Ledamot i nämnden 1888 

Född 28/2 1829, död 7/7 1904.
224

 Son till torparen Jonas Jonsson (15/11 1794-1876 27/6) och 

Brita Pehrsdotter (6/5 1795-1876 27/6) i Grängsbo.
225

 P. Jonsson var bonde i Grängsbo s9 

”Tutabo”, 4 öresland, tillsammans med hustrun Cherstin Pehrsdotter (17/11 1831-1881 

22/4),
226

 dotter till husman Pehr Pehrsson-Rask (6/8 1797-1875 26/1) och Margta 

Andersdotter (12/5 1794-1864 8/3) i Malvik ”Svenskes”.
227

   

 

Nils Vestberg 

Ledamot i nämnden 1888 

Född 25/11 1856, död 15/6 1931.
228

 Son till bonden Olof Pehrsson (17/8 1811-1885 3/12
229

) 

och Anna Ersdotter (25/5 1815-) i Bollnäs, Fjehle 2, hemman skattat till 7 öresland och 12 

penningland.
230

. Vestberg var måg, bonde och kyrkvärd i Norrby 11 ”Laggra”, hemman 

skattat till 7 öresland. Gift med Karin Andersdotter (27/5 1856-1923 8/3) dotter till bonden 

Anders Jonsson (24/3 1816-1888 17/7) och Ella Jonsdotter (1/10 1820-1913 17/2) i Norrby 11 

även då 7 öresland.
231

 

 

Per Persson-Norrman 

Ledamot i nämnden 1890 

Född 20/5 1852, död 22/1 1922.
232

 Son till bonden Pehr Olsson (25/4 1815-1892 2/10) och 

Margreta Pehrsdotter (8/5 1820-1888 11/12) i Elfkarhed 2 ”Mångs” 4 öresland.
233

  Persson 

var nämndeman och först bosatt i Runemo 1 sedan lägenhetsägare i Kyrkbyn 30. Gift med 
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100. Även Genline FamilyFinder 3.0, Gävleborg, Västernorrland, Billnäs, AI:20A, Husförhör, 1856-1860, 275/0, 

Bild 109 av 178   
231

 Wahlund, 1947, s. 980 
232

 Riksarkivet, SVAR, Alfta, AIIa:5A, Församlingsböcker, 1921-1931, A11409/1, Bild 324 
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 Wahlund, 1947, s. 241. Även Genline FamilyFinder 3.1.4., Gävleborg, Västernorrland, Alfta, AI:23A, 

husförhör, 1886-1890, 0/179, Bild 179 av 359  
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Brita Persdotter (22/9 1864-1935 8/8)
234

 dotter till bonde, nämndeman, kyrkovärd och 

ledamot av skol- och kyrkoråd Pehr Pehrsson (23/12 1829-1919 28/3) och Sara Jonsdotter 

(1/8 1835-1919 30/5) i Norrby 5 ”Jon Ols”, skattat till 8 öresland.
235

 

 

Hans Hansson 

Ledamot i nämnden 1890  

Född 22/6 1847. Son till bonden Hans Hansson (18/11 1820-?) och Marta Olsdotter (10/5 

1811) Hansson den äldre var till en början bosatt i Grängsbo, men blev senare bonde i Wiken 

s9 ”Slugs”, 5 öresland och 6 penningland.
236

 Hansson den yngre blev själv bonde i ”Slugs”, 

samma beskattning, och gifte sig år 1874 med Karin Jonsdotter (8/9 1844-?), första barnet 

kom 1877.
237

 dotter till bonde och sexman Jon Jonsson Westlund (19/9 1818-) och Karin 

Larsdotter (2/11 1810-) i Wiken 1 ”Per Ers”, 8 öresland.
238

  

 

Per Jonsson 

Ledamot i nämnden 1890 och 1894. 

Född 4/5 1850, död 7/3 1914.
239

 Son till husman Jonas Persson (10/11 1816-1892 14/1
240

) 

(495) och Kerstin Ersdotter (28/9 1810-1888) i Långheds Södra Rote (s3) ”Smens”, 1 ½ 

öresland.
241

 Jonsson var bonde i Långhed s3, samma skattning, men ägde eventuellt även 1 

öresland av Näsbyn s3.
242

 Gift med änkan Kerstin Olsdotter (22/8 1839-1914 2/3
243

) dotter till 

bonden Olof Olsson-Åström (14/8 1805-1892 29/1
244

) och Cherstin Jonsdotter (16/2 1812-

                                                 
234
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1882 23/4
245

) som först bodde i Tranberg s6 ”Hammar”, 4 öresland.
246

 Familjen Olsson-

Åström flyttade dock till Näsbyn s3 ”Erik Jons”, 6 öresland, år 1852.
247

  

 

Lars Jonsson 

Ledamot i nämnden 1890. 

Född 27/6 1845, död 2/11 1929
248

. Son till bonden Jonas Larsson (20/11 1818-1890 30/12) 

och Karin Olsdotter (3/12 1818) i Hässja s4 ”Jonases”, 4 öresland och 3 penningland. Bonde i 

Hässja s4, även då 4 öresland och 3 penningland. Jonsson ägde även 2 öresland av Hässja 1 

och 1 öresland och 12 penningland av Önneberg 2. Gift med Ella Jonsdotter (13/11 1844-

1912 8/1
249

)
250

 dotter till bonde och nämndeman Jon Jonsson (17/6 1798-1874 19/9
251

) och 

Marta Jonsdotter (27/5 1804) i Önneberg 4 ”Erik Anders”, 8 öresland och 14 penningland.
252

 

Jonsson och Jonsdotter gifte sig 20/5 1879, första barnet kom 2/11 1879.
253

 

 

Hans Persson 

Ledamot i nämnden 1894. 

Född 21/11 1849, död 2/9 1934.
254

 Son till bonde och nämndeman Per Olsson (7/12 1807-

1896 10/6) och Barbro Hansdotter (27/12 1817-1885 1/9) i Näsbyn 7 ”Schols”, hemman 

skattat till 11 öresland.
255

 Persson var bonde och nämndeman i Kyrkbyn 20 ”Klockars” 2 

öresland och 12 penningland, ägde även 2 öresland och 20 penningland av Kyrkbyn 29. Gift 

med Kerstin Jonsdotter (15/4 1855-1904 3/2)
256

 dotter till bonde och nämndeman Jonas 
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Jonsson (2/3 1823-1888 30/9) och Carin Jonsdotter (7/3 1833-1893 24/1) i Näsbyn 8 ”Nirs”, 

skattat till 10 öresland.
257

 Persson och Jonsdotter gifte sig 14/10 1873, första barnet kom 

18/10 1873.
258
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Per Jonsson 

Ledamot i nämnden 1894 

Född 9/8 1850, död 12/3 1922.
259

 Son till bonden Jonas Ersson-Kronberg (17/12 1819-1887 

21/12) och Karin Persdotter (4/1 1821-1899 28/10) i Elfkarhed 6 ”Erik Jons” 3 öresland och 

12 penningland.
260

 Jonsson var bonde i Elfkarhed 6, samma beskattning,
261

 och gift med 

Martha Persdotter (17/6 1852-1928 11/4)
262

 dotter till bonden Pehr Jonsson-Ros (2/8 1820-

1899 24/8) och Brita Nilsdotter (26/4 1820-1893 29/3) i Elfkarhed s4 ”Qvarnåkers”, 1 

öresland.
263

 Jonsson och Persdotter gifte sig år 1882, 17/6 samma år kom deras första barn.
264

  

 

Jonas Ersson 

Ledamot i nämnden 1894 

Född 26/12 1861. Son till bonden Erik Jonsson (13/3 1823-1896 3/2) och Marta Larsdotter 

(28/12 1825-1911 17/1) i Tranberg 1 ”Räfva”, 7 öresland och 6 penningland
265

, beskattningen 

kom dock att sänkas till 5 öresland när Ersson fortfarande bodde hemma.
266

 År 1881 flyttade 

föräldrarna till Nordamerika.
267

 Ersson var bonde i Tranberg s3 ”Nygårds”, 1 öresland och 

16½ penningland dit även Erikssons föräldrar kom att flytta. Gift med änkan Brita Ersdotter
268

 

(1/3 1853-1932 14/11),
269

 som tidigare var gift med Olof Andersson i Gullberg1.
270

 Ersdotter 

var dotter till bonden Erik Jonsson Westling (28/8 1823-1904 1/4) och Karin Jonsdotter 

(16/12 1824-1898 3/11) i Gullberg 1 ”Gårds”, 9 öresland.
271

 Ersson och Ersdotter fick troligen 

inga barn.
272
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Olof Jonsson 

Ledamot i nämnden 1894 

Född 20/4 1856, död 19/3 1926.
273

 Son till bonden Jon Olsson (25/11 1830-1920 6/12) och 

Martha Persdotter (25/11 1826-1898 4/9) i Grannäs 1, 3 öresland och 14 penningland.
274

 

Jonsson var måg och bonde i Önneberg 5 ”Lars Nils”, 7 öresland. Ägde även Gäddvik 8, 2 

öresland och 18 penninland.  Gift med Anna Ersdotter (3/3 1854-1894 14/2),
275

 dotter till Erik 

Nilsson (5/4 1818-1912 6/9
276

) och Karin Perdotter (16/5 1825-1857 30/7).
277

 Nilsson gifte 

om sig 28/10 1859 med döda hustruns syster Kerstin Persdotter (22/10 1829-6/10 1912). Erik 

Nilsson var den som hade gården Önneberg 5, samma beskattning, innan dotter med make tog 

över.
 278

 Jonsson och Ersdotter gifte sig år 1878, första barnet kom 14/1 1880.
279

     

 

Olof Olsson 

Ledamot i nämnden 1896 

Född 27/12 1866. Arbetare i Kyrkbyn 5 ”Krons”. Son till husman Olof Ersson Krons (9/12 

1831-1894 5/4) och Marta Eliadotter (23/12 1837-1900 27/11). Olsson var gift med Kristina 

Persdotter (20/8 1862)
280

 dotter till husman Per Olsson Sörling (26/3 1819-1870 22/3
281

) och 

Anna Jonsdotter (9/3 1818-1894 6/6) i Wiken ”Skjänks” (Skänkes).
282

 Familjen O. Olsson 

flyttade till Bollnäs år 1920.
283

  

 

Olof Persson 

Ledamot i nämnden 1896 

Född 13/10 1859, död 10/3 1934.
284

 Son till bonde och måg Per Olsson (21/9 1831-1878 

30/9) och Martha Jansdotter (25/1 1835-1891 21/3) i Wiken s10 ”Tjädra”.
285

 Tjädra var 
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skattat till 4 öresland och 6 pennigland.
286

 O. Persson var måg och hemmansägare i Grängsbo 

14 ”Schols”, 6 öresland och 12 penningland. Gift med Anna Ersdotter (6/2 1861-1926 

16/9),
287

 dotter till Erik Persson (25/9 1831-1915 6/7) och Anna Jonsdotter (9/12 1831-1909 

3/5) i ”Schols”, 6 öresland och 12 penningland.
288

  

 

Per Jonsson 

Ledamot i nämnden 1896 

Född 11/4 1857. Son till måg och bonde Jonas Jonsson (27/4 1826-1901 19/6) och Kerstin 

Jonsdotter (17/2 1828-1896 31/5) i Nordanå 8 ”Pehr Jans”, 8 öresland och 12 penningland.
289

 

P. Jonsson var bonde i Nordanå 8 ”Per Jans”, 8 öresland och 12 penningland. Gift med Anna 

Jonasdotter (24/12 1861-1936 24/3), dotter till häradsdomare, måg och bonde Jonas Olsson 

(17/11 1822-1901 2/2) och Margta Andersdotter (20/8 1832-1900 12/4) i Malvik 2 ”Anders 

Pehrs”, 7 öresland och 14 penningland.
290

 

 

Olof Persson 

Ledamot i nämnden 1896 

Född 7/1 1857, död. Son till bonden Pehr Ersson (18/4 1834-1926 8/6) och Carin Jonsdotter 

(24/4 1835-1916 30/12). Familjen P. Ersson bodde först i Gäddvik s4 ”Skomakars”, 3 

öresland, och sedan i Gäddvik 9 ”Eric Anders”, 5 öresland och 12 penningland.
291

 O. Persson 

var måg och bonde i Norrby s2 ”Westmans” 3 öresland. Gift med Kristina Olsdotter (2/7 

1863). Dotter till Olof Olsson-Hedblom (15/2 1824-1898 6/7) och Karin Jonsdotter (23/8 

1827-) i Norrby s2.
292

 Persson och Olsdotter gifte sig 1885, första barnet kom 28/6 1885.
293

 

Flyttade till Eriknäsbo Bro ss1, 2 öresland, i Bollnäs år 1898.
294

 Där bodde de till år 1913 då 

flyttade de till Hedemora.
295

  

 

                                                 
286

 Genline FamilyFinder, 3.1.4., Gävleborg, Västernorrland, Alfta, AI:16A, Husförhör, 1856-1860, 238/, Bild 

267 av 303 
287

 Genline FamilyFinder, 3.1.4., Gävleborg, Västernorrland, Alfta, AI:24A, Husförhör, 1891-1895, 0/274, Bild 

270 av 377. Även s. 1273 
288

 Genline FamilyFinder, 3.1.4., Gävleborg, Västernorrland, Alfta, AI:24A, Husförhör, 1891-1895, 0/274, Bild 

270 av 377. Även SVAR Riksarkivet, Alfta, AIIA:4B, Församlingsböcker, 1911-1920, A11407/3, Bild 413. 

Även Genline FamilyFinder 3.1.4., Västernorrland, Gävleborg, Alfta, AI:17A, Husförhör, 1861-1865, 166/0, 

Bild 111 av 201 
289

 Genline FamilyFinder, 3.1.4.. Gävleborg, Västernorrland, Alfta, AI:24B, Husförhör, 1891-1895, 0/415, Bild 

21 av 341. Även s. 910 
290

 Genline FamilyFinder, 3.1.4.. Gävleborg, Västernorrland, Alfta, AI:24B, Husförhör, 1891-1895, 0/415, Bild 

21 av 341. Även s. 837. Även Genline FamilyFinder 3.1.4., Västernorrland, Gävleborg, Alfta, AI:17A, 

Husförhör, 1861-1865, 103/0, Bild 48 av 201 
291

 Wahlund, 1947, s. 514-515 
292

 Genline FamilyFinder 3.1.4., Gävleborg, Västernorrland, Alfta, AI:24B, Husförhör, 1891-1895, 0/601, Bild 

191 av 341. Även s. 189-190 
293

 Riksarkivet, SVAR, Skannat material – Kyrkoarkiv, Gävleborgs län, Alfta kyrkoarkiv, Husförhörslängder, 

SE/HLA/1010001/A I/26 b, 1896-1900, s. 611, Bild 220 av 379, BildID: A0013721_00220 
294

 SVAR, Riksarkivet, Bollnäs, AIIa:4, Församlingslängder, 1896-1902, A09664 11, Bild 486 
295

 SVAR, Riksarkivet, Bollnäs, AIIa:12, Församlingslängder, 1909-1926, A09614 8, Bild 832 



65 

 

Erik Ersson 

Ledamot i nämnden 1898 

Född 6/11 1865, död 14/10 1942. Son till bonden Eric Ericsson Westling (16/7 1830-1872 

20/9) Anna Olsdotter (10/9 1840-1911 1/6) i Kyrkbyn 27 ”Mårs”, 8 öresland och 4 

penningland.
296

 Erik den yngre kom att ta över ”Mårs”. Han var gift med Lisa Jonsdotter 

(10/11 1870-1933 27/11)
297

 dotter till bonden Jonas Ersson (26/5 1835-1922 26/4) och 

Kerstin Pehrsdotter (24/5 1842-1900 14/4) i Kyrkbyn 28 ”Skräddra”, 5 öresland och 8 

penningland.
298

 Ersson och Jonsdotter gifte sig 1890 och första barnet kom 9/5 1893.
299

 

 

Per Persson 

Ledamot i nämnden 1898 

Malvik 5. Hittade två Per Persson i Malvik 5. Bortfall. 

 

Olof Jonsson 

Ledamot i nämnden 1898 

Född 23/2 1840. Son till bonden Johan Olsson (12/5 1815-) och Brita Persson i Wiken 12, 6 

öresland.
300

 Jonsson var bonde i Wiken 11 ”Per Ols” 5 öresland och 17? penningland. Han var 

gift med Kerstin Hansdotter (4/1 1849) 
301

, dotter till husman Hans Olsson och Margtha 

Olsdotter i Grängsbo.
302

 Jonsson och Hansdotter gifte sig 24/5 1868, samma år i augusti fick 

de sitt första barn.
303

 

 

Anders Ersson  

Ledamot i nämnden 1898 

Född 25/11 1856, död 10/1 1942. Son till bonden Erik Jonsson (14/7 1821-1891 21/4) och 

Ella Andersdotter (15/11 1819-1889 2/9). Familjen E. Jonsson bodde först i Viken 9 

”Brådda”, skattat till 5 öresland och 6 penningland. Kom senare att flytta till Andersdotters 

barndomshem Näsbyn 9 ”Erik Anders”, skattat till 7 öresland och 12 penningland.  Ersson 

blev även han bonde i Näsbyn 9 ”Erik Anders”, då 6 öresland, och var gift med Brita 
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Olsdotter (8/9 1860-1905 17/11).
304

 Olsdotter var dotter till bonden Olof Jonsson (26/10 

1822-1889 15/7) och Carin Nilsdotter (28/12 1832-1894 19/4) som först bodde i Långhed 7 

”Per Anders”, skattat till 10 öresland, men kom att flytta till Långhed 13 ”Ol Pers”, skattat till 

8 öresland.
305

 

 

Olof Jonsson 

Ledamot i nämnden 1898 

Född 5/9 1848, död 28/11 1920.
306

 Son till bonden Jonas Larsson (20/11 1818-1890 30/12) 

och Catharina Olsdotter (3/12 1818-1902 1/10) i Hässja s4, skattat till 4 öresland och 3 

penningland.
307

 O. Jonsson var bonde i Hässja 2 ”Uppigårds” 6 öresland, Ägde även 2 

öresland av Hässja 1. Han var först gift med Margta Jonsdotter (8/11 1845-1884 10/4),
308

 

dotter till bonden Jonas Pehrsson (9/11 1811-1857 8/7) och Margta Ersdotter (21/12 1812-

1886 28/8) i Hässja 2, skattat till 6 öresland.
309

  Jonsson gifte om sig år 1886 med änkan 

Marta Ersdotter (24/3 1861-1936 29/3),
310

 som tidigare var gift med fördelstagare Jonas 

Andersson-Lif (18/4 1858-1884 1/11) i Näsbyn.
311

 Ersdotter var dotter till torparen Eric 

Olsson-Norling (11/9 1824-1899 28/10) och Kerstin Olsdotter (1/9 1829-1907 10/2) i Näsbyn 

s3 ”Majes”.
312

 Jonsson och Ersdotter gifte sig 1886, deras första barn kom 17/7 1886.
313
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Redigeringslista 

 

s. 2. Not 2 saknar sidnummer.  

s. 8. Saknades not vid citat. Lagt till not 22.  

s. 10. Lagt till ordet ”åren” i rubriken: Nomadsamhället i Tuorpon åren 1780-1860 

s. 11. Andra stycket. Det stod att Historiekällar’n tidigare kallades Migranternas hus. 

Migranternas hus finns fortfarande kvar och är ett museum. Historiekällar’ns tjänster var 

tidigare en del av den verksamheten och har lagts till i uppsatsen. 

s. 17. I not 38 hade inte titeln på boken kursiverats. 

s. 18. Stod att 61 av huvudpersonerna tillhörde företagarskiktet när det skulle vara 60. 

s. 18. Hade inte summerat totala antalet tjänstemän. Detta har lagts till. 

 s. 19. Stod i texten under tabell 2 att det var 49 bönder som var bondsöner, men det skulle 

vara 48. 

s. 20. Stod i texten under tabell 3 att det var 56 bönder när det i själva verkat var 55. 

s. 20. Stod i texten under diagrammet att 50 av bönderna gifte sig med bonddöttrar när det 

skulle vara 49. 

s. 20. Stod att det var 70 huvudpersoner förutom bortfall när det ska vara 69. Hade tidigare 

räknat med samma person två gånger då denna fanns med två gånger i bilagorna. 

s. 21. I tabell 4 stod det att en småföretagare hade en far som var småföretagare med att det 

var okänt vad svärfadern hade för yrke. Fadern var emellertid industriarbetare. Tidigare 

tolkades källorna som att fadern var mästersmed, när han i själva verket var koldräng åt en 

mästarsmed.   

s. 23 och 24. I tabell 6, 7, 8, 9, 10 och 11 stod det att den tredje gruppen hade mellan 4,1– 10 

öresland när det ska vara 4,1– 9,9 öresland. 

s. 30-31. Under rubriken ”Bönderna” skulle det ha lagts till att det fanns en tendens till 

äktenskapsmönster bland bönder med 4,10–9,9 öresland och det var att 23 av dessa bönder 

gifte sig med hustrur vars fäder tillhörde samma grupp. 

s. 32. I andra stycket stod det att i tretton fall bland de femtiosex bönderna var kvinnan gravid. 

Det var femtiofem bönder, men femtiosex äktenskap.  

      

Utöver detta har det rättas stavfel, tagits bort överflödiga ord och ändrats tempus. 

 

 

 


