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Älvsborgs lösen 1571 
Ekonomiska förhållanden i Hofors-Torsåker 

under senare hälften av 1500-talet 

 

Under det krig, som Sverige förde mot Danmark, Lybeck och Polen, det så kallade 

nordiska sjuårskriget 1563-1570, förlorade Sverige Älvsborgs fästning till Danmark och 

därmed sin enda utfart mot Västerhavet. Öresund var ju stängt eftersom Skåne och 

Halland var danskt land.  

Vid freden, som slöts i Stettin den 13 december 1570, bestämdes bl. a. att Sverige skulle 

få återlösa fästningen för 150 000 riksdaler. I betraktande av landets svaga ekonomi, den 

ringa folkmängden och under flera år dåliga skördeutfall, var det en oerhörd 

lösensumma, som krävdes.  

Vid riksmötet i januari 1571 insåg man att inget annat val fanns än att fästningen måste 

återlösas, trots den höga lösesumman, för att Sverige därigenom skulle få igång sjöfarten 

mot väster. Riksmötet beslutade därför, att av varje hushåll uttaga en extra skatt 

utgörande en tiondel av all för ändamålet upptecknad lösegendom. Befriade från skatt 

tycks endast de utskrivna knektarna ha varit (Widmark: Hälsingland). 

Genom denna uppteckning, som gjordes sockenvis, har vi en mycket värdefull ledning för 

bedömningen av folkets levnadsvillkor under den tiden. Vi får veta hur mycket guld, 

silver, mässing, koppar och tenn varje taxerad ägde, samt om han hade kol, malm eller 

tackjärn. Vidare får man reda på hur många kreatur, som fanns i hans ladugård och om 

han förvaltade egendom för omyndiga barn. Vi får även veta hur många taxerade hushåll 

det fanns i socknen och hur dessa fördelades på byarna.  

Taxeringen i Torsåker utfördes av kyrkoherden Erich Swensson, vilken till sin hjälp hade 

sexmännen med länsmannen Lasse Persson i Hoo som första man. Vid denna förrättning 

taxerades åttiotvå hushåll boende i tjugo byar av vilka Hestebo med tio hushåll var den 

största följd av Vij med sex. Det fanns även byar där endast ett hushåll taxerades, 

nämligen Soolberga, Uglebo, Prestehytta, Torishytta, Hofors och Vybyhytta.  

 

Skatten fick ej betalas in natura, utan skulle erläggas antingen i rent silver eller i 

penningar, hur detta klarades av den som saknade bägge delarna kan man fråga sig. Att 

det var stora svårigheter för många vid betalningen förstås, då under denna tid skedde 

en penningvärdeförsämring utan motstycke i svensk historia, samtidigt som skörden i 

landet var dålig under flera år. 

Värderingen gick efter en viss taxa. Så värderades till exempel: 

 

1 pund koppar (8,5 kg) till  7 ½ mark 

1    ”     tackjärn 3 ¾    ” 

1  gill  oxe                                                                     15 ” 

1 käfflingsoxe (ej fullväxt oxe)                                  12 ½ ” 

1 ko                                                                                10 ” 
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1 3-års stut eller kviga 5 ” 

1 2-års nöt 2 ½ ” 

1 1-års   ” 1 ¼ ” 

1 get, får eller svin 1 ¼ ” 

 

Myntet mark var lika med 8 öre. Silver vägdes i lod (drygt 13 gr.) och värderades till 5 

mark pr lod. Det vill synas, som om några skattskyldiga bytt ut en del av sin skatt i 

penningar mot rent silver, medan andra åter gjort tvärt om, alltså löst silverskatten i 

pengar. Detta kanske förklarar varför längdens summa skatt i en del fall företer avvikelse 

mot uppgivet värde.  

Det var tydligen ont om kontanter, när endast sex hushåll ägde sammanlagt 332 mark. På 

grund av ovannämnda penningvärdeförsämring ansågs det nog mera fördelaktigt, att 

placera förmögenheten i rent silver eller koppar. 76 hushåll ägde koppar, varav Lasse 

Persson i Kiernäs, Bengt Månsson i Berg och länsmannen Lasse Persson i Hoo ägde 

vardera fem pund (42,5 kg). den sistnämnde förvarade dessutom 15 marker 

”barnakoppar” för omyndiga barn.  

Boskapsskötseln tycks ha varit väl utvecklad, när 79 gårdar redovisade 524 kor, förutom 

ungnöt, getter, får och svin. Det gör i medeltal 6,63 kor pr gård, ingen dålig siffra. Antalet 

varierade dock starkt gårdarna emellan, från kyrkoherdens 16 kor till Oloff i Uglebo, som 

ägde endast en ko. 

I socknen fanns tre hantverkare utan angiven bostadsort. Dessa saknade boskap. Så ägde 

t.ex. penningar och Hans skomakare 15 marker som enda ägodelar. Den sistnämnde var 

för övrigt den fattigaste bland de beskattade i socknen. Kyrkoherden den förmögnaste 

med 110 lod silver och lösare till ett värde av 406 mark 6 öre. Enligt tillnamnen i 

skattelängden, vill det synas som om ytterligare två yrkesutövare varit verksamma i 

socknen. Det var Jörgen Milnare i Baggehytta och Anders smed i Calfsnäs.   

 

Ingen ägde föremål av guld, mässing eller tenn, ej heller tackjärn. Liksom i alla 

dalasocknar är ej heller i Torsåker hästar beskattade. Hans Forssell anger orsaken vara 

den då så kallade vindekörningen, d.v.s. skyldighet tillhandahålla hästar för uppfordring 

vid kronans bergverk. Då denna skyldighet förelåg vid så pass avlägsna ställen som Östra 

Silvbergs gård i Norrbärke, Garpenberg och tidvis Lövåsen i St. Skedvi, är förklarligt att 

hästar ej beskattades.  

Här följer en avskrift av skattelängden för Torsåker. Först dock en del förklaringar: 

Sölff = silver, barnasölff = omyndiga barns silver som vårdas av målsman, kvör = kor,  

mk = mark, löper = summa (i detta falla lika med summa skatt), haffuer = haver,  

vtgjordes = utgjordes. För att underlätta läsningen har bortförkortade bokstäver satts 

inom parentes, av samma orsak har skiljetecknen, som saknas i längden, lagts in i 

längden. Det har ansetts lämpligt att skriva alla personnamn med stor bokstav, trots att 

detta ej är genomgående i längden.  

Register på then hielpeskatt, som vtgiordes (oläsligt)  
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Bekenne vij oss Lasse Perss(on) i Hoo, Per Larss(on) i Soolberga, Anders Benktss(on) i 

Wall, Joen Jönss(on) i Offwanåker, Oloff Jönss(on) i Wibyhytta och Erich P(er)ss(on) i 

Baggehytta, som boende äro i Torssåkir i Gestrickeland, att haffua granneliga ransakat 

och öffuersedtt Hwad Menigh mans egor i förda sochn Er som här effther fölier: 

 

Församblingennes tienare Erich Swenss(on) Haffuer Sölff Hundade 10 lodh, peningar 95 

mk, kop(p)ar 4 ½ pd (pund), Käfflingsoxe 2 st, Kvör 16 st, 4-års stut 4 st, getter, får och 

swiin 36 st. Löper Sölff 11 lodh, Löper peningar 40 mk 3 öre. 

 

Vij 

Lasse Anderss(on) haffuer Kopar 2 pd, Kvör 10 st, 3-års stut 2 st, 1-års stut 1 st, getter, får 

och Swiin 29 st.  

Löper---------16 mk.  

 

Hans Jönss(on) ibidem haffuer Sölff 5 lodh, Kop(par) ½ pd, Kvör 5 st, 3-års stut 1 st, 

Getter 7 st. Löp(er) peningar utan sölff -------- 3 ½ mk. 

 

Hans Nilss(on) haffuer Kvör 4 st, Getter, får och Swiin 7 st. löper peningar 4 mk 7 öre. 

 

Jöns Joenss(on) ibidem haffuer Kop(par) 3 marker, Kvör 3 st, getter och får 5 st. löp(er) 

pening(ar) 3 mk 6 öre. 

 

Jöns Perss(on) haffuer koper ½ pd, Kvör 4 st, getter, får och Swiin 8 st. löper 5 mk 3 öre. 

 

Per Larsson hauffer kop(par) ½ pd, Kvör 3st, 1-års stut 1 st, får 4 st. pening(ar) 4 mk. 

 

Hoo 

Lasse Perss(on) Länsman haffuer Sölff 40 lodh, barnasölff 20 lodh, barnakop(par) 15 

marker, hans egin kop(par) 5 pd, Käfflingsoxe 1 st, Kvör 14 st, 3-års stut 4 st, 1-års stut 3 

st, getter, får och Swiin 31 st. Löper peningar 25 mk 2 ½ öre. 

 

Jon Olss(on) haff:r kop(par) 15 marker, Kvör 6 st, 3-års stutar 3 st, 2-års stut 1 st, getter, 

får och Swiin 10 st. Löper peningar 9 mk 4 ½ öre. 

 

Anders Karlss(on) haffuer kop(par) 2 pd, Kvör 6 st, 2-års stut 1 st, getter, får och Swin 18 

st. löp(er) 10 mk. 

 

Oloff Nilss(on) kop(par) ½ pd, Kvör 7st. 2-års stut 1 st, getter, får och Swiin 11 st. 

Löp(er) pening:r 9mk. 
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Fors 

Oloff Joenss(on) haffuer kop(par) ½ pd, kvör 3 st. 

Löp(er) 3 mk 3 öre. 

 

Erich Larss(on) haffuer kop(par) 8 marker, Kvör 6 st, 2-års stut 2 st, getter och får 13 st. 

Löp(er) 8 mk 6 ½ öre.  

 

Jöns Perss(on) haffuer sölff 33 lodh, barnasölff 4 ½ lodh, peningar 30 mk, Kop(par) 2 pd 8 

marker, kvör 10 st, 3-års stut 1 st, 2-års stut 3 st, gett(er), får och Swiin 17 st. Löp(er) 

peningar 18 mk 2 ½ öre.  

 

P(er) Anderss(on) haffu:r kop(par) ½ (pd?), Kvör 4 st, 1-års stut 1 st, Getter, får och Swiin 

5 st. Löp(er) 5 mk 1 öre.  

 

Särsta 

P(er)Larss(on) haffuer sölff 48 lodh, peningar 100 mk, kop(ar) 4 pd, Käfflingsoxe 1 st, Kvör 

14 st, 2-års stutar 2 st, 1-års stut 1 st, getter, får och Swin 3 st. Löper peningar 32 mk 3 

öre. 

 

Jon Jönss(on) haffuer sölff 6 lodh, Kop(par) 1 ½ pd, 5 marker, Kvör 9st, 3-års stut 1 st, 

getter, får och swin 29 st.Löper 15 ½ marck 2 öre. 

 

Jon Anderss(on) haffuer Sölff 14 lodh, Kop(par) 2 pd 15 mark:r, Kvör 8 st, getter, får och 

Swiin 16 st. löper 12 mk ½ öre. 

 

Jöns Olss(on) haffuer Kop(par) ½ pd, Kvör 7 st, getter, får och Swin 22 st. Löp(er) 10 mk 1 

öre. 

 

Jon Perss(on) haffuer Kop(par) 1 pd, Kvör 5 st, 2-års stut, 1 st, getter, får och Swin 11 st. 

Löp(er) 7 mk 3 öre. 

 

Soolberga 

Hans Larss(on) haffuer Kop(par) 1 pd 5 mark:r, kvör 8 st, getter, får och Swiin 11 st. 

Löp(er) 10 mk 2 ½ öre. 

 

Wall 

Anders Bencktss(on) haff:r sölff 17 lodh, kvör 8 st, 2-års stut 1 st, getter, får och Swiin 18 

st, Koper 2 pd. Löper peni(n)gar 12 mk. 

 

Benkt Anderss(on) haff:r sölff 3 lodh, Kvör 3 st. Löper 2 mk. 
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And. Olss(on) haffuer Kop(par) 1 pd, Kvör 6 st, 3-års stut 2 st, getter och får 11 st. Löp(er) 

peni:gr 8 ½ mk 1 öre. 

 

And. P(er)ss(on) haffuer Sölff 7 lodh, Kop(par) 3 pd, Kvör 10 st, 2-års stut 3 st, 1-års stut 3 

st, getter, får och Swin 38 (?) st. löp(er) 15 ½ mk 3 öre. 

 

Norgårds Anders haffuer Kop(ar) 1 ½ pd 2 marker, Kvör 5 st, 2-års stut 1 st, getter, får och 

Swin 9 st. Löper peni:gr 7 mk 1 ½ öre. 

 

Berg 

Clemet Larss(on) haffuer Kop(par) 1 pd, Kvör 9 st, 2-års stut 1 st, getter, får och Swin 11 

st. Löp(er) 11 mk 3 öre. 

 

Oloff Olss(on) haffuer Kop(par) 15 marker, Kvör 3 st, 2-års qvig(a) 2 st, får, getter och 

sui(n) 5 st. Löp(er) 4 mk 5 ½ öre.  

 

Anders Olss(on) haffuer Kop(par) 2 pd, Kvör 4 st, 2-års stut 2 st, getter, får och Swin 14 st. 

Löper peni(n)gar 7 ½ mk 2 öre.  

 

Per Nilss(on) haffuer sölff 3 lodh, Kop(par) 1 pd, Kvör 2 st ?, får, getter och Swin 9 st. 

Löp(er) 3 ½ mk 3 öre.  

 

Benckt Månss(on) haff:r Sölff 9 lodh, barnasölff 12 lodh. Kop(par) 5 pd, Kvör 14 st, 2-års 

stut 1 st, får, getter och Swin 24 st. Löp(er) peningar 21 mk.  

 

Hestebo 

Jöns Olss(on) haffuer sölff 7 ½ lodh, Kop(par) 1 ½ pd, Kvör 8 st, 2-års stut 1 st, get, får och 

Suin 9 st. Löp(er) 10 ½ mk.  

 

Anders Mattss(on) haff:r sölff 3 lodh, Kop(par) 1 ½ pd, Kvör 10 st, 2-års stut 3 st, get, får 

och swin 17 st. Löp(er) 13 mk.  

 

Per Olss(on) haff:r sölff 6 lodh, Kop(p)ar 15 marker, Kvör 6 st, 1-års stut 1 st, gett, får och 

Swin 12 st. Löper peni(n)gar 8 mk 1 ½ öre.  

 

Per Knutss(on) haff:r sölff 5 ½ lodh, Kop(p)ar 1 pd 5 marker, Kvör 6 st, 2-års stut 1 st, gett, 

får och Suin 10 st. Löper peni(n)gar 8 mk 2 ½ öre. 

 

Måns haffuer Kop(par) ½ pd, Kvör 4 st, 2-års quiga 1 st, getter, får och Swin 5 st, löp(er) 5 

mk 3 ör(e). 
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Lasse Hanss(on) haff:r K(o)pp(ar) ½ pd, Kvör 7 st, 2-års stut 1 st, getter, får och (svin?) 13 

st. löper 9 mk 2 öre.  

 

Anders Olss(on) haff:r Kop(par) 2 marker, Kvör 5 st, gett(er) får och Swiin 7 st. Löp(er) 

peni(n)gar 5 mk.  

 

Oloff P(er)ss(on) haffuer  (?) 1 pd 5 marker, Kvör 7 st, 2-års stut 1 st, 2-års quiga 1 st, 

getter, får och swi(n) 15 st. Löper 10 mk 3 ½ öre. 

 

Hans Perss(on) haffuer Kopar 3 marker, Kvör 2 st, 2-års quigha 1 st, gett(er) och får 4 st. 

löp(er) 2 ½ mk 3 öre. 

 

Anders Ingemarss(on) Kopar 12 marker, Kvör 3 st, 1-års stut 1 st, getter och får 3 st. 

löp(er) 3 ½ mk 3 ör(e) 3 fyriker. 

 

Åssmundzhytta 

Mårten Nilss(on) haffuer Kop(par) 5 marker, Kvör 3 st, getter och får 5 st. Löp(er) 3 ½ mk 

3 ½ öre. 

 

Anders Mårtenss(on) haffuer sölff 13 ½ lodh, Kop(par) 2 pd, Kvör 10 st, 2-års stut 2 st, 1-

års stut 2 st, getter, får och Swin 25 st. Löp(er) 15 mk 3 öre.  

 

Erich Nilss(on) haff:r Sölff 10 lodh, Kop(par) 2 pd 17 marker, Kvör 10 st, 3-års stut 3 st, 2-

års stut 2 st, getter, får och Swi(n) 30 st. Löp(er) 17 mk 7 öre.  

 

Prestehytta 

Jöns Bencktes haff:r kop(par) 2 pd, Kvör 9 st, 4-års stut 1 st, getter, går och Swin 12 st. 

Löp(er) 12 ½ mk 2 ör(e) 

 

Kiernäs 

Mattes Bencktss(on) haff:r sölff 10 lodh, Kop(par) 1 pd 12 marker, Kvör 5 st, 3-års stut 4 

st, 2-års stut 1 st, getter får och Swin 19 st. Löp(er) peni:g 10 mk 6 öre 3 fyrk. 

 

Suen Anderss(on) haffuer Sölff 7 lodh, Kopar 1 ½ pd, Kvör 5 st, 2-års qvig(a) 2 st, get, får 

och Swin 13 st. Löp(er) peni:g 8 mk 2 öre.  

 

Lasse Perss(on) haffuer sölff 35 lodh, Kop(par) 5 pd, Kvör 13 st, 2-år(s) stut 3 st, getter, 

får och Swi(n) 26 st. Löper peni:ga 20 mk 6 öre.  

 

Olof Ersson haffuer sölff 83 lodh, peni(n)gar 52 mk, Kvör 13 st, 4-års stut 1 st, 3? års stut 

3 st, 2-års stut 2 st, gett(er), får och swi(n) 35 st. Löper peni:g 25 mk 3 ½ öre. 
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Skomarshytta  

Måns Olss(on) haff:r Kop(par) ½ pd, kvör 7 st, get(t)er och får 11 st. Löp(er) 8 mk 6 öre.  

 

Benckt haff:r Kop(par) 3 marc, Kvör 8 st, 3-års stut 1 st, 2-års stut 1 st, get, få(r) och 

Swi(n) 16 st. Löper 10 ½ mk 2 öre.  

 

Baggehytta  

Erich P(er)ss(on) haff:r Kop(par) 1 ½ pd, Kvör 7st, get cohfår 13 st. Löp(er) 9 mk 6 öre. 

 

Ingmar haff:r Kop(par) 15 marker, Kvör 4 st, 1-års stut 1 st, getter och får 7 st. Löp(er) 5 

mk 4 ½ öre.  

 

Jon Olss(on) haff:r sölff 5 ½ lodh, Kvör 8 st, Kop(par) 1 pd, 2-års stut 1 st, get och får 10 st. 

löp(er) 10 mk 2 ör(e). 

 

Jören Milnare haff:r Kop(par) 1 pd, Kvör 3 st, get och Swin 2 st. Löp(er) 4 mk. 

 

Lasse Perss(on) haff:r Sölff 19 lodh, Kop(par) 1 ½ pd, Kvör 10 st, 3-års stut 1 st, 2-års stut 

2 st, getter och får 16 st. Löper 14 mk 1 öre.  

 

Ugleboo 

Oloff haffuer Kop(par) 4 mk, Kvör 1 st. löp(er) 1 mk 5 fyriker.  

 

Nyhytta 

Oloff Abrahamss(on) haff:r sölff 6 ½ lodh, Kop(par) 1 pd, Kvör 3 st, 2-års stutar 2 st, get 

och får 7 st. löper 5 mk 1 öre. 

 

Jöns Jönss(on) haff:r Kop(par) 2 pd 5 mk, Kvör 8 st, 2-års stut 2 st, 1-års stut 1 st, gett och 

får 18 st. löp(er) 12 mk 4 ½ ör(e).  

 

Torishytta 

Lass€ Anderss(on) haff(uer) sölff 4 ½ lodh, kop(par) ½ pd, Kvör 6 styckie, 2-års stut 2 st, 

get och får 13 st. löp(er) 8 ½ mk.  

 

Calfznäz 

Jan Larss(on) Kop(par) 1 pd, Kvör 9 st, get, får, Swi(n) 14 st. Löper 11 ½ mk.  

 

Ander(s) smed haff:r Kop(par) 15 marker, Kvör 4 st, get och får 6 st. Löp(er) 5 mk 2 ½ öre.  

 

Stenshytta 
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P(er) Olss(on) haff:r sölff 6 ½ lodh, kop(par) 1 pd, Kvör 7 st, get och får 9 st. löp(er) 8 ½ 

mk 3 öre. 

 

Per Anderss(on) haffuer sölff 3 ½ lodh, Kop(par) 1 ½ pd, Kvör 9 st, 2-års stut 2 st, gett(er) 

och får 17 st. Löper peningar 12 mk 2 öre. 

 

Fagersta 

Anders Erss(on) kop(par) 15 marker, Kvör 6 st, 2-års stut 2 st, get, får och swi(n) 15 st. 

löp(er) 8 ½ mk 3 ½ ör(e). 

 

Unge Hans Larss(on) haff:r sölff 5 lodh, Kop(par) 1 pd, Kvör 8 st, 2-års stut 1 st, get och får 

18 st. löper 11 mk 2 öre.  

 

Oloff Anderss(on) haff:r Kop(par) 1 pd, Kvör 7 st, 1-års stut 2 st, get och får 9 st. Löp(er) 9 

mk. 

 

Hans Larss(on) Kop(par) 6 marker, Kvör 4 st, get och får 8 st, Löp(er) 5 mk 2 öre. 

 

Hofors 

 

 


