
 

Geographica 33 

  



 

 

Omslagsbild: Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, 
Akt: Falun J243-97-1, 1899, Lantmäteriet. 



 

 

Karin Nibon 

Läge, lån och lovord 
Ekonomiska, sociala och rumsliga relationer  

i Sundborns socken åren 1820–1888 

 



Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Sal IX,
Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, Friday, 20 January 2023 at 10:15 for the degree
of Doctor of Philosophy. The examination will be conducted in Swedish. Faculty examiner:
Professor emeritus Tomas Germundsson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk
geografi, Lund).

Abstract
Nibon, K. 2022. Läge, lån och lovord. Ekonomiska, sociala och rumsliga relationer i
Sundborns socken åren 1820–1888. Geographica 33. 242 pp. Uppsala: Kulturgeografiska
institutionen, Uppsala universitet. ISBN 978-91-506-2983-5.

The aim of this thesis is to visualize and explain key dimensions of people’s economic and social
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1849. In addition, the thesis examines the determinants of total household assets, claims and
debts during the period 1820–1888. The studies that comprise the thesis are based on records of
claims, debts and assets held in estate inventories and parish registers.

The private local credit market of Sundborn is reconstructed in the thesis. It shows that most
participants in this market lived in the parish, and that while few people had formal loans issued
by institutions, many had private loans issued on trust. Meanwhile, although few people were
lenders, almost everyone was a borrower. The most common credit relationship was between
people who lived near one another, and people who lived near one another or were related
received higher average credit. The private local credit market consisted primarily of men. The
thesis interprets these findings using social network theory, showing that people depended on
their social network to obtain the necessary credit: that is, debt relations helped to constitute
the social fabric in the parish of Sundborn insofar as such relations were a crucial mechanism
of linkage between households. By using this method, it is also possible to identify significant
persons and potential parish bankers.

Through the use of regression and spatial analysis, the following additional conclusions are
drawn.  People's indebtedness was greatest in the most active phase of life. Total household
assets increased with age, until the point at which a new generation took over. It was mainly
wealthy people who held claims, but their debts were also larger than those of the less affluent.
The demographic attributes that most affected the household economy were marital status and
having heirs. Furthermore, the results suggest that the physical landscape of the settlement
influenced households assets, because households located at higher altitudes had lower total
assets. Through combining a social network graph with maps of the physical landscape,
connections between location, assets, economic relations and social relations are sketched out.
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1. Inledning 

Nyckeln 
Att gräva i arkivmaterial är som att kika genom nyckelhål till det för-
gångna. Det som är rakt framför går tydligt att se, men det som finns i 
periferin går bara att ana. För att få en tydligare bild av vad som finns 
bortom ögats horisont behöver den nyfikne tjuvkikaren i nyckelhålet 
börja leta kvisthål i intilliggande väggar. Nya håligheter ger ny inform-
ation om vad som finns där bakom. Men vad som döljs mellan nyckel-
hålet och kvisthålen vet bara den som har nyckeln och kan ta sig in 
igenom dörren. Det är sällan så enkelt som att nyckeln hänger på en 
krok uppskruvad i dörrkarmen. Om det överhuvudtaget finns en nyckel 
är den väl dold för inkräktare. Men om utforskaren har tur rör det sig i 
rummet bakom dörren och väggarna. Människor vandrar från kvisthål 
till kvisthål och lämnar ledtrådar längs vägen om vad som finns mellan 
plankorna. Rätt som det är tar kvisthålen slut, och en ny dörr tornar upp 
sig. Även den är låst och saknar nyckel.  

I den här avhandlingen är det Sundborns socken i sydöstra Dalarna 
som är det stängda och inhägnade rummet, se karta 1.1. Nyckelhålet, 
där allting började, består av bouppteckningar från 1800-talet. Efter att 
ha läst ett par av dessa förstod jag att människorna som figurerade i 
dokumenten kände varandra, många var släkt och flera namn återkom i 
listorna över hushållens fordringar och skulder. Detta fick mig att undra 
över vem som egentligen stod i skuld till vem, och vilken relation de 
hade? Vad skulle mönstret av alla skuldrelationer visa om jag illustre-
rade det? Vilka faktorer avgjorde om en person hade många och stora 
skulder, eller få och små? Svaren på dessa frågor kunde jag inte få ge-
nom att fortsätta titta genom mitt nyckelhål, jag behövde leta kvisthål. 
I mina kvisthål finns huvudsakligen material från Sundborns, men även 
andra socknars, kyrkoarkiv. Genom kyrkans folkbokföring har det gått 
att identifiera och samla information om människorna som hamnat i 
nyckelhålets blickfång. I letandet efter nya kvisthål, som visat mig rum-
met, har jag också färdats fram och tillbaka i tiden, ty alla kvisthål har 
inte samma tidsdimension som nyckelhålet. I olika åldrar och vid olika 
skeenden i livet dyker människorna upp, men inte alltid i tidsordning. 
Kronologin och vad som hände bakom plankorna mellan kvisthålen har 
jag fått lista ut själv.  
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Men nyckeln, var finns den? Jag letar fortfarande efter guldnyckeln 
som öppnar alla dörrar. Men efter flera års letande har jag åtminstone 
kunnat skapa en kopia som får upp dörren på glänt. Jag har kommit 
tillräckligt nära för att kunna få en glimt av människornas agerande i 
lokalsamhället. Tack vare statens förlängda arm, som under århundra-
dena har samlat på samhällsinformation om människor som inte själva 
har kunnat skriva och berätta om sina liv, har jag kunnat skapa ordning 
i mitt tjuvkikarnäste. Människor som länge legat gömda och glömda i 
arkivet har kommit fram i nyckelhålets ljus. De har tittat tillbaka och 
gjort sig påminda. Vi fanns, vi kände, vi drömde, vi levde! 
 

Karta 1.1. Lokaliseringskarta. 

Karta: Karin Nibon. 
Källa: © Lantmäteriet, i2012/921. 
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Från agrar- till industrisamhälle 
För att kunna förstå människorna som levde i Sundborns socken under 
1800-talet behöver deras levnadsöden sättas i en kontext. Vad var det 
för samhälle de levde i? Avhandlingens undersökningsperiod utgörs av 
åren mellan 1820–1888, en tid präglad av agrar utveckling och ett be-
gynnande industrisamhälle. Som begrepp och skeende är både den 
agrara och den industriella revolutionen forskningsämnen i sig. Avsik-
ten med detta avsnitt är att ge en sammanfattande bakgrundsinformat-
ion och ett sammanhang till min egen forskning.1  

Om den agrara revolutionen ska tidsbestämmas, går det att säga att 
den för Sveriges del startade ungefär vid mitten av 1700-talet och på-
gick fram till 1870-talet. Under den här perioden skedde en total om-
vandling av landsbygden, med en ny landskapsbild som följd. I början 
av 1700-talet bodde 90 % av den svenska befolkningen på landsbygden. 
Bondefamiljen var självförsörjande gällande livsmedel, och tillverkade 
merparten av redskap och kläder själv. Bonden drev under denna för-
kapitalistiska tid ett hushåll och inte ett företag, vilket innebar att han 
använde säkra brukningsmetoder för att minimera riskerna. Ett miss-
växtår innebar svält och i värsta fall att familjen fick lämna gården. Det 
som successivt kom att hända var att nya redskap, odlingsväxter och 
odlingsmetoder infördes. Genom skatteköp2, skiftesreformer och nyod-
lingar förändrades inte bara jordbrukslandskapet utan också själva 
bystrukturen och byorganisationen. Det var huvudsakligen nyodlingen 
som gjorde att jordbruksproduktionen ökade, och livsmedelssituationen 
förbättrades genom att potatisen började odlas. Skatte- och räntelättna-
der gjorde att bönderna vid ökad produktion fick behålla en större del 
av överskottet. Detta gav företagsamma bönder incitament till att göra 
investeringar som ökade produktionen, så att en andel av den kunde gå 
till avsalu. Bonden som levde i slutet av 1800-talet var således indragen 
i en begynnande marknadsekonomi, där specialiseringar blev allt van-
ligare och där större investeringsrisker krävdes för vinstmaximering.  

Den agrara revolutionen var nödvändig för att den industriella revo-
lutionen skulle bli möjlig. Kombinationen av att jordbruket produce-
rade ett överskott och att Sveriges befolkning ökade, gjorde att männi-
skor kunde lösgöras från jordbruket och ta arbete i industrin. Det fanns 
1,4 miljoner människor i Sverige år 1700 och år 1870 var antalet uppe 
i 4,2 miljoner. Störst ökning skedde från år 1810, vilket har förklarats 

             
1 Denna sammanfattande text bygger på Gadd, 2000; 2017 och Magnusson, 2014. 
Se specifikt Gadd, 2000, s. 185 ff, 195 ff, 228 ff, 326 ff; Gadd, 2017, s. 5–21, 42 f, 
59–89; Magnusson, 2014, s. 169, 178 ff, 194 ff, 199, 218. 
2 Genom skatteköp blev kronobönder självägande skattebönder.  
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med den långa fredsperioden efter år 1814, införandet av smittkopps-
vaccinet samt potatisodlandets genomslagskraft. Tillsammans ska 
dessa faktorer ha bidragit till minskad dödlighet, främst spädbarnsdöd-
lighet. I och med att barnafödandet fortsatte vara högt under 1800-talet 
blev befolkningsökningen kraftig. Relationen mellan produktionstill-
växt och befolkningstillväxt är dock inte enkel. Det är svårt att säga om 
det var den ökade jordbruksproduktionen som ledde till befolkningstill-
växt, eller om det var befolkningsökningen som tvingade fram en agrar 
produktionstillväxt. Det går dock att konstatera att dessa processer för-
stärkte varandra, eftersom när de ekonomiska förutsättningarna förbätt-
rades ökade befolkningen och det i sin tur stimulerade en ökad produkt-
ion.  

Tillsammans satte befolkningsökningen, förbättrade transportmedel 
och nya försörjningsmöjligheter igång en migrationsrörelse. Från mit-
ten av 1800-talet till 1930-talet emigrerade närmare 1,3 miljoner svens-
kar, huvudsakligen till Nordamerika. Under samma tid skedde en så stor 
inflyttning till städer i Sverige att dessa mångdubblade sin befolkning. 
Befolkningstätheten, i kombination med nya vägar för kommunikation, 
gjorde att varuutbyte mellan människor, regioner och stad och lands-
bygd underlättades.  

Vilka var det då som lämnade landsbygden för att arbeta i städernas 
industrier? Mellan åren 1750–1870 ökade antalet bönder bara med en 
fjärdedel, medan antalet obesuttna femfaldigades. Det var inte brist på 
odlingsbar mark som gjorde att landsbygdsproletariatet ökade, nyod-
lingen hade kunnat täcka befolkningsökningen. Förklaringen ligger 
istället i böndernas indragning i den kommersiella marknadsekonomin. 
Jordpriserna ökade vilket gjorde att det barn som skulle lösa ut sina sys-
kon från den ärvda familjegården blev högt belånad med jordegendo-
men som säkerhet. De utlösta syskonen hade i sin tur svårt att få råd att 
köpa egen jord. Detta ledde till en nedåtgående social rörelse, där bond-
barn blev obesuttna. Det var i huvudsak de egendomslösa som flyttade 
in till städerna och började arbeta inom industrin, där löner och arbets-
villkor var bättre än inom jordbruket. Från och med 1880-talet mins-
kade landsbygdsbefolkningen i allt snabbare takt. Hälften av Sveriges 
befolkning bodde i städer år 1930, och därmed hade också en demo-
grafisk och ekonomisk förskjutning gjorts från land till stad.  

Människorna, vars bouppteckningar ligger till grund för den här av-
handlingen, levde alltså sina liv under pågående agrar revolution och 
vid industrialismens införande och genomslag i Sverige. Vilka föränd-
ringar de fick uppleva beror på när de föddes. Eftersom undersöknings-
perioden är utsträckt över sju decennier, innebär det att somliga var 
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födda i mitten av 1700-talet och andra i slutet av 1800-talet. Tidsspan-
net gör det möjligt att studera förändring över tid. Att studieobjektet 
begränsats till en enda socken gör att det lokala, mikroperspektivet, kan 
ses i ljuset av det stora makroperspektivet. 

Pengar, banker och kreditinstitutioner 
Listorna av fordringar och skulder i de bevarade bouppteckningarna 
från 1800-talet, indikerar att människorna som levde i Sundborns 
socken under den här tiden lånade av varandra för att få vardagsekono-
min att gå ihop. Detta berodde på att den svenska landsbygden långt in 
på 1800-talet präglades av en självhushållning, och att det rådde brist 
på reda pengar. Möjligheten till kredit i andras hushåll blev därför 
mycket viktig. Först i slutet av 1800-talet blev det vanligare att handla 
med pengar än genom byteshandel och krediter.3  

Förutom att människorna behövde hålla rätt på sina skuldrelationer, 
var det nödvändigt att komma ihåg i vilken valuta skulderna skulle åter-
betalas. Det förekom två valutaenheter i Sverige under perioden 1803–
1855, riksdaler banco och riksdaler riksgälds. Riksdalern var indelad i 
48 skillingar och varje skilling i 12 runstycken. Till en början fanns det 
ingen fast värdeskillnad mellan valutorna, men genom införandet av sil-
vermyntsforten år 1834 fastställdes att en riksdaler banco likställdes 
med en riksdaler riksgälds genom att multipliceras med 1,5. År 1855 
övergick riksdaler riksgälds i namnet riksdaler riksmynt. Vid denna för-
ändring infördes decimalsystemet i det svenska banksystemet, och riks-
daler riksmyntet delades in i 100 öre. Vid myntreformen år 1873, som 
resulterade myntsystemet med kronor och ören som vi har i Sverige 
idag, övergick en riksdaler riksmynt till att motsvara en krona.4  

Landsbygdsbefolkningens möjligheter till lån i banker eller kredit-
institutioner var begränsade under 1800-talet, i synnerhet om de var 
mindre bemedlade. I början av seklet hade stora godsägare möjlighet att 
ta lån i Rikets Ständers Bank eller i någon av diskonterna. Rikets Stän-
ders Bank inrättades år 1668 och kom att betecknas som Riksbanken 
från år 1867. Fram till mitten av 1800-talet var Rikets Ständers Bank, 
Sveriges största institutionella kreditgivare. Diskonterna bildades i de 
större städerna under 1700-talet, och var i huvudsak inriktade på nä-
ringslivet. Dessa avskaffades år 1818, och efterföljdes av sparban-
kerna. Från 1820-talet ökade antalet sparbanker i Sverige, och det upp-
kom även banker och kreditinstitut av andra, och vitt skilda, karaktärer. 

             
3 Gadd, 2000, s. 326 f, 361 ff; Magnusson, 2014, s. 169, 199; Murhem, 2013, s. 20. 
4 Clemensson & Andersson, 2008, s. 103; Lagerqvist, 2013, s. 49, 54 ff, 68.  
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Utvecklingen av banksystemet skedde i takt med att företag och privat-
personer fick ett ökat behov av krediter under 1800-talet, viket var en 
följd av industrialiseringen och kommersialiseringen av jordbruket. Vid 
1900-talets början var det svenska bank- och kreditsystemet väl utveck-
lat.5 Det var dock inte tillgängligt för alla. De studier som har gjorts 
över vilka som fick lån i bankerna under 1800-talet och 1900-talets bör-
jan, har visat att det i huvudsak var män med god säkerhet. Endast en 
liten andel kvinnor hade banklån, och då till mindre belopp än männen. 
Förutom kön berodde möjligheterna till lån på ålder, civilstånd och vil-
ken yrkes- eller socialgrupp personen tillhörde.6 De mindre bemedlade 
grupperna i samhället kunde vända sig till olika utlåningskassor vid be-
hov. Det fanns kyrkokassor, skolkassor, fattigkassor, begravnings- och 
sjukkassor. Dessutom fanns det sockenmagasin, vilket innebar utlåning 
av spannmål.7 Gemensamt för alla institutionella kreditinrättningar var 
att de kunde ta ut 6 % i ränta, vilket var stadgat i 1734 års lag.8  

Hur såg då möjligheten till institutionella lån ut för just människorna 
som bodde i Sundborn? Där fanns både kyrko- och fattigkassa, liksom 
sockenmagasin.9 I närmaste staden Falun bildades Falu stads sparbank 
år 1825. I grannsocknen Husby inrättades en sparbank år 1843. Det upp-
kom ytterligare en sparbank i Falun år 1851, Kopparbergs läns spar-
bank. Falun fick dessutom en postsparbank år 1884. Nämnas ska också 
Stora Kopparbergs läns och bergslags enskilda bank som fanns i Falun 
från år 1836, vilken bytte namn till Kopparbergs enskilda bank år 
1858.10 Således fanns det banker i närheten av Sundborns socken under 
den period som avhandlingen avser.  
 

             
5 Gadd, 2000, s. 326 ff; Fritz, 2015, s. 42 f; Magnusson, 2014, s. 286 ff; Nygren, 
1981, s. 17; Nygren, 1985, s. 23–65. 
6 Hellgren, 2003, s. 18, 57, 116–133; Lilja, 2004, s. 19, 41, 48, 129–148; Perlinge, 
2005, s. 192 ff. 
7 Gadd, 2000, s. 191, 208 f, 327; Fritz, 2015, s. 42. 
8 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, handelsbalken, 
kap 9, 6.§ och 10.§. 
9 Detta framgår av bevarade bouppteckningar från perioden 1820–1849, se StHA, 
Bouppteckningar 1820–1849, ULA. 
10 För redogörelse av bankväsendet i Falu stad med omnejd se Lilja, 2004, s. 67 f.  
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Lån i lokalsamhället 
Den vanligaste skulden i 1800-talets hushåll var till en privatperson i 
lokalsamhället, och inte till en bank eller kassa.11 När vardagsekonomin, 
i brist på reda pengar, byggde på byteshandel, låg det förstås närmare 
till hands att vända sig till grannar, vänner och släktingar. Det fanns en 
förväntning om att dessa förtroendelån skulle betalas tillbaka, vilket 
gjordes genom en gentjänst eller ett genlån. Hur många gånger krediten 
gick fram och tillbaka mellan två hushåll går inte i efterhand att veta, 
eftersom dessa lån sällan skrevs ner. Informationen måste sökas indi-
rekt genom källor såsom exempelvis bouppteckningar och, i de fall 
skulderna blivit ett tvistemål, domböcker. Formallånen däremot blev 
nedtecknade. Dessa var betydligt färre i antal i jämförelse med förtro-
endelånen, och gällde större belopp. Formallånen hade dessutom längre 
löptid, förbands med villkor och registrerades vid domstol av säkerhets-
skäl.12 För människorna i Sundborn innebar detta att de kunde ha för-
troendelån på den privata kreditmarknaden och formallån på den in-
stitutionella marknaden.13 Precis som den institutionella kreditmark-
naden reglerades den privata av handelsbalken i 1734 års lag, och upp 
till 6 % ränta kunde tas ut.14 Inom båda marknaderna förekom reverslån, 
vilket innebar en skriftlig skuldförbindelse. Handelskrediter, givna av 
företag eller privatpersoner, ingick i den privata marknaden.15 

Bouppteckningars listor över fordringar och skulder har intresserat 
flera forskare, och huvudsakligen de senaste decennierna. Studier har 
gjorts på både landsbygds-16 och stadsbygdsbefolkning17. Gällande den 
svenska landsbygden på 1800-talet, har det framkommit att det var van-

             
11 Hellgren, 2003, s. 57, 116–133; Hemminki, 2012, s. 375–403; Ihlis-Pettersson, 
2001, s. 17 ff; Lilja, 2004, s. 19, 41, 129–148; Lindgren, 2002, s. 810–832; Perlinge, 
2005, s. 67–158; Persson, 1992, s. 252 f; Svensson, 2001, s. 161 ff. 
12 Hanssen, 1952, s. 38–48; Ågren, 1992, s. 32, 121 f. 
13 Begreppsparet privat/institutionell är taget efter Lilja, 2004, och har också an-
vänts av Perlinge, 2005. Andra forskare har kallat kreditmarknaden för infor-
mell/formell, se Hellgren, 2003; Lindgren, 2002; Svensson, 2001.  
14 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, handelsbal-
ken, kap 9, 6.§ och 10.§. 
15 Lilja, 2004, 129 ff. 
16 Erikson, 2018, Torstuna härad i Uppland; Hemminki, 2012, Ilmolas socken i 
Södra Österbotten i Finland & Nordmalings socken i Ångermanland/Västerbotten; 
Ihlis-Pettersson, 2001, Djura i Leksands socken i Dalarna; Isacson, 1979, Bys 
socken i Dalarna; Perlinge, 2005, Vånga socken i Skåne; Persson, 1992, Locknevis 
socken i Småland; Svensson, 2001, Brösarps socken, Saxtorps socken och V. Kara-
bys socken i Skåne.  
17 Fagerlund, 2002, Helsingborg; Hallén, 2015a, Göteborg; Hellgren, 2003, Sala; 
Lilja, 2004, Falun; Lindgren, 2002, Kalmar; Ågren, 2007, Stockholm. 
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ligare att människorna som levde där hade skulder i sina bouppteck-
ningar än fordringar.18 Skuldsättningsgraden hos olika befolknings-
grupper varierade beroende på kön, civilstånd, ålder samt över tid.19 Det 
har också framgått att storleken på jordinnehav har varit av betydelse, 
ju större jordbruksfastighet desto större skulder har vederbörande i re-
gel haft.20 Liknande mönster har även Lilja sett vid en undersökning av 
Falun för perioden 1820–1910. Genom bouppteckningarna som stude-
rades framkom att två av tre hushåll var skuldsatta, och att skuldsättning 
var allra vanligast hos den mer välbärgade gruppen i samhället.21 Det 
var också tydligt att ålder var en avgörande faktor för hushållets skuld-
sättningsgrad även i staden. Lilja fann att skulderna var som störst mel-
lan åldersspannet 25–40 år, vilket kan jämföras med Perlinges upptäckt 
i Vånga socken i Skåne där åldrarna 25–49 var de mest skuldsatta under 
motsvarande tidsperiod.22 Enligt Lilja går detta att förklara med livscy-
kelteorin, som innebär att hushållens inkomst inte alltid var i nivå med 
konsumtionsbehovet. När ett par bildade ett hushåll var de ofta förhål-
landevis unga och i behov av krediter. Kreditbehovet fortsatte att vara 
stort i hushållets expansionsfas och så länge som det fanns barn i hus-
hållet. När försörjningsansvaret lättade blev behovet av krediter mindre, 
och paret kunde öka sitt sparande i tillgångar som de skulle komma att 
ha behov av under ålderdomen.23   

Den vanligaste skuldrelationen på landsbygden var mellan två per-
soner som bodde tämligen nära varandra.24 Det var också vanligt att 
parterna var släkt.25 Även i bouppteckningar från 1800-talets Göteborg 
har det gått att se att de flesta lånen togs lokalt i staden. 26 En studie 
rörande grosshandlare i 1700-talets Stockholm synliggjorde att släkt-
skap var viktigt när det kom till att bevilja större krediter.27 Tillsammans 
ger detta en indikation på att släktskap och geografisk närhet var viktigt 
både på landsbygden och i stadsmiljön när det kom till att beviljas ett 
lån.  

             
18 Hemminki, 2014, s. 223–234; Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Persson, 1992, 
s. 247–253; Svensson, 2001, s. 161 ff. 
19 Se huvudsakligen Perlinge, 2005, s. 25 f, 29 f, 42, 67–158, men också Persson, 
1992, s. 250. 
20 Isacson, 1979, s. 157 ff; Svensson, 2001, s. 164.  
21 Lilja, 2004, s. 147, 132 ff.  
22 Lilja, 2004, s. 171 ff; Perlinge, 2005, s. 119.  
23 För redogörelse av livscykelteorin se Lilja, 2004, s. 27 ff, 171 ff.  
24 Erikson, 2018, s. 176; Ihlis-Pettersson, 2001, s. 21 ff; Perlinge, 2005, s. 93, 96 f; 
Persson, 1992, s. 253; Svensson, 2001, s. 161 f. 
25 Erikson, 2018, s. 176; Persson, 1992, s. 253; Svensson, 2001, s. 161 f. 
26 Hallén, 2015a, s. 213. 
27 Ågren, 2007, s. 131 f.  
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Tidigare forskare har även uppmärksammat att det i bouppteckning-
arna från landsbygden går att finna personer som har varit stora kredit-
givare. I dessas bouppteckningar har listorna över fordringar varit sär-
skilt långa, och de har framstått som en slags lokala bankirer.28 Detta 
har intresserat Perlinge, som därför studerat detta och myntat begreppet 
sockenbankir. Enligt hans definition var en sockenbankir en fysisk per-
son, som under en viss period hade minst tio fordringar på olika perso-
ner som denna inte var släkt med. Vidare skulle krediterna huvudsakli-
gen vara givna inom den egna socknen. Krediterna skulle också utgöra 
en väsentlig andel av fordringsägarens totala tillgångar, och vara givna 
med skuldsedlar eller reverser. För att kunna betraktas som bankir be-
hövde vederbörande även ha haft inlåning, det vill säga skulder.29  

Hallén har visat att privata bankirer utifrån Perlinges definition även 
fanns i Göteborg under 1800-talet. Han har dock valt att kalla dessa 
informella bankirer, eftersom aktivitetsrummet var den lokala staden 
och inte en socken. Majoriteten av de informella bankirerna sysslade 
med handel. Det fanns också flera stadsmäklare, vars yrke var att för-
medla kontakter mellan placeringssökande och kreditbehövande, som 
sysslade med privat utlåning. Både gruppen av handelsmän och stads-
mäklare bör ha haft en fördel som kreditgivare på den privata kredit-
marknaden, eftersom de genom sina affärsverksamheter och yrkesroller 
införskaffade sig kännedom om människor och deras betalningsför-
måga.30 Göteborg var inte den enda staden som hade informella banki-
rer. Studier visar att i Falun, Sala och Stockholm fanns det förmögna 
hushåll, handelsmän, företagare och högre tjänstemän som var stora 
kreditgivare.31 Det är således tydligt att kapitalstarka personer har fun-
nits på både landsbygden och i städerna.  

Plats där handling äger rum 
Allt som sker äger rum någonstans, även skuldrelationer. I sin studie av 
Österlen i sydöstra Skåne under 1600- och 1700-talen, kallade Börje 
Hanssen utrymmet där mellanmänskliga relationerna skedde för aktivi-
tetsfält. Aktivitetsfältet ska förstås som en social företeelse och inte som 
en fysisk platsbestämd yta, även om relationsmönster har kunnat karte-
ras genom avståndsangivelser. Boken om Österlen innehåller 51 kartor, 
vilka användes som underlag för diskussion om hur de dokumenterade 
             
28 Erikson, 2018, s. 152; Hemminki, 2012, s. 395 ff; Ihlis-Petterson, 2001, s. 24; 
Isacson, 1979, s. 145; Persson, 1992, s. 257; Svensson, 2001, s. 160 ff. 
29 Perlinge, 2005, s. 119–137.  
30 Hallén, 2015a, s. 191 ff, 211; Hallén, 2015b, s. 216.  
31 Hellgren, 2003, s. 81–82; Lilja, 2004, s. 88 ff; Ågren, 2007, s. 131–138.   
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aktivitetsfälten gestaltades i geografiska områden. Genom att Hanssen 
undersökte hur olika grupper av människor agerat i lokalsamhället un-
der en begränsad tid, kom han fram till att hushållen var sammanflätade 
i en ekonomisk väv under tiden för naturahushållningen. Det fanns en 
oskriven lag om hjälp och genhjälp, som bidrog till att grannar, vänner 
och släkt bistod varandra med varor och tjänster. Avståndet mellan hus-
hållen gick att studera genom kartering, varpå den geografiska dimens-
ionen kunde läggas till det sociala aktivitetsfältet.32 

Anders Perlinge har fortsatt i Hanssens spår, och i sin undersökning 
om skuldrelationer i Vånga socken i Skåne under 1800-talet har han 
tagit upp krediternas geografi. Genom att dela in krediterna efter av-
ståndet mellan fordringsägare och gäldenär har Perlinge sökt svar på 
om kreditmarknaden var lokal. Avståndet har bestämts av administra-
tiva gränser, och delats in i kategorierna by, socken, grannsocken, härad 
och län.33 Hans metod är mycket användbar på en generell nivå, men en 
svaghet är att den inte tar hänsyn till det verkliga avståndet. Perlinge 
relaterar inte relationerna till de faktiska förhållandena i landskapet, 
vilka med kartors hjälp skulle gå att studera. De människor som har bott 
inom samma socken förutsätts istället ha haft ett kort avstånd till 
varandra, men i realiteten kunde de som bodde vid sockengränsen ha 
sina närmaste grannar i socknen bredvid. Det går att komma tillrätta 
med problemet genom att kartera varje relation och mäta det verkliga 
avståndet, antingen via fågelvägen eller via närmast möjliga väg. Där-
efter går det att analysera det faktiska avståndet i relation till de admi-
nistrativa gränserna.  

Att sociala relationer inte följer administrativa gränser har visats av 
Örjan Simonson, som undersökt om Torstuna härad var ett lokalsam-
hälle under 1600-talet. Simonson hade ett rumsligt perspektiv och satte 
koordinater på individer vars sociala relationer han studerade. I och med 
detta kunde han undersöka relationsmönster genom kartbilder. Han 
fann att social interaktion avtog med ökat avstånd. En viktig gräns ut-
gjorde det som han kallade promenadavståndet, inom vilket vardagligt 
umgänge kunde upprätthållas. Närområdet, eller det som Simonson de-
finierar som grannskapet, gick att finna inom ett avstånd av 6–7 kilo-
meter. Det var inom detta geografiska område som människor hade tät 
interaktion med varandra och således också hade kännedom om var och 
en.34 Den rumsliga begränsningen behöver dock inte vara lika över allt. 

             
32 Hanssen, 1952, s. 38–48, 410 f; Se även Mats Hellspongs artikel från 2006, där 
han nyrecenserar och kommenterar Börje Hanssens avhandling om Österlen från 
1952.      
33 Perlinge, 2005, s. 92 ff.  
34 Simonson, 1999, s. 13 f, 223, 235 ff.   
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Sven Olofsson har lyft detta i sin undersökning om entreprenörers so-
ciala relationer i Jämtland under 1800-talets början. Det fanns gott om 
hästar och åkdon inom de hushåll som han studerade, och genom denna 
transport kunde avståndet för socialt umgänge utvidgas. Gruppen av 
människor som han studerade var dessutom läs- och skrivkunniga, och 
genom korrespondens kunde människor föras närmare varandra.35 Ylva 
Hasselberg har beskrivit brevskrivandet i högre ståndsmiljöer på 1800-
talet som ett surrogat för verkliga möten. När människorna inte kunde 
ses dagligen upprätthölls de sociala relationerna genom ett ritualiserat 
brevskrivande.36  

Den största delen av den svenska befolkningen har dock inte efter-
lämnat några brev, eller andra skrivna dokument som kan avslöja deras 
åsikter, tankar eller känslor. Solveig Fagerlund har visat att det går att 
studera även den illitterata gruppen i samhället, och få kunskap om de-
ras handlingar och strategier. Hon har undersökt sociala nätverk hos 
kvinnor ur hantverkarskikten, och även längre ned på den sociala ska-
lan, i Helsingborg runt sekelskiftet 1700. Genom att lägga samman flera 
olika källor, som vardera gav information om de individer som stude-
rades, kunde ett och samma skeende belysas ur olika vinklar och på så 
vis bli mer nyanserat. Eftersom Fagerlund har eftersträvat att finna 
mönster av sociala kontakter, har hon illustrerat relationsband i figurer. 
Genom denna metod blev det tydligt hur människornas sociala relat-
ioner och verksamheter hängde ihop. Hon har också studerat kontakter 
i relation till avstånd, något hon har belyst i text samt exemplifierat i en 
karta.37  

Betydelsen av att studera ett och samma fenomen genom olika källor 
och därtill studera människor i relation till varandra, går även att hitta i 
Torsten Hägerstrands tidiga skrifter. Under sin doktorandtid hade Hä-
gerstrand i uppgift att studera hus som övergivits i Asbys socken i Ös-
tergötland under emigrationsvågen till Amerika i slutet av 1800-talet. 
Det fanns en uppfattning om att dessa hus hade bebotts av människorna 
som emigrerade. Hägerstrand fann att det inte stämde. Jorden vid de 
övergivna husen var mycket mager. Människorna som hade bott där var 
fattiga och kunde inte betala biljetter till Amerika. De som i själva ver-
ket hade emigrerat bodde på gårdar som visserligen var fattiga, men 
tillräckligt rika för att kunna bekosta resan. När de for flyttade andra in 
i deras hus, och en kedja av flyttningar var igång. De hus som i slutän-
dan kom att stå tomma var de med minst brukarbar mark. Denna forsk-

             
35 Olofsson, 2011, s. 177.  
36 Hasselberg, 1998, s. 84 ff.  
37 Fagerlund, 2002, s. 15 f, 34 ff, 58 ff, 70 f, 91 ff, 120 ff, 230. 
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ning tydliggjorde att tidigare skeenden fick betydelse för senare hand-
lingar, och att ögonblicksbilder av historien kan vara missvisande. Hä-
gerstrand kom att mynta begreppet tillvaroväven. I en tillvaroväv 
hänger tid, rum och allt som finns i rummet samman. Människan vävs 
ihop med naturen, och det pågår ett ständigt förlopp eller flöde. Ef-
tersom Hägerstrand gjorde fältarbeten på den plats som han undersökte 
i Asbys socken, kunde han relatera den fysiska miljön med uppgifterna 
som framkom ur de skriftliga källorna. Utifrån det långa tidsperspekti-
vet kunde han få människorna att röra på sig, dels bokstavligt genom 
att följa deras flyttningar genom livet men också bildligt genom att följa 
viktiga händelser, såsom exempelvis familjebildning, i deras liv.38  

Ovan nämnd forskning har på olika sätt berört mellanmänskliga re-
lationer i förhållande till plats och avstånd. Några har dessutom illustre-
rat relationsmönster. Avsikten med min avhandling är att bygga vidare 
på detta och utveckla en metod som synliggör den ekonomiska väven, 
och där människors skulder och fordringar kan analyseras ur ett rums-
ligt perspektiv. Genom att illustrera information och länka samman 
människor, händelser och platser kan ny information från tidigare kända 
källor upptäckas. På detta vis kan det gå att få indirekt information om 
människor, och i synnerhet om de befolkningsgrupper som inte har ef-
terlämnat några egna skriftliga dokument som avslöjar deras tankar, 
åsikter eller strategier. Då frågor rörande skuldrelationer, för tiden in-
nan industrialiseringen, huvudsakligen har behandlats inom de histo-
riska forskningsdisciplinerna, har ett naturgeografiskt perspektiv sak-
nats. Min avhandling bidrar därför med en ny dimension till analysen 
av hushållsekonomiska faktorer.  

 
 
 
 
 
 
 

             
38 Hägerstrand, 1947, s. 114–142; Hägerstrand, 1950, s. 30–38; Hägerstrand, 1975, 
s. 9–29. Hägerstrand & Hägerstrand, 1975, s. 82–86. Se också Hägerstrands 
postumt utgivna bok Tillvaroväven (2009), även dess förord skrivet av redaktörerna 
Kajsa Ellegård och Uno Svedin. För sammanfattning av Hägerstrands forskning se 
även Ellegård, 2019.  
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Syfte och frågeställning 
Den här avhandlingen är en sammanläggningsmonografi, vilket är ett 
resultat av att bokens empiriska delar skrivits under olika tidsperioder 
och forskarskolor. I den första delen av avhandlingen går de metodiska 
och empiriska delarna från min licentiatuppsats Ge igen med samma 
mynt. Ekonomiska och sociala relationer i Sundborns socken 1820–
1849 att läsa. Förutom några språkliga korrigeringar är texten identisk 
med den tidigare publikationen.39 I avhandlingens andra del, går det att 
läsa en fortsättning på de studier som gjordes till licentiatuppsatsen. Be-
slutet som togs vid den fortsatta forskningen var att fortsätta undersöka 
samma plats som tidigare, Sundborns socken, samt att arbeta vidare 
med samma sorts källmaterial, bouppteckningar. Det som skiljer den 
nyare forskningen från den tidigare, är att tidsperioden för undersök-
ningen har förlängts, fler bouppteckningar ligger till grund för studien, 
nya frågor har ställts utifrån källmaterialet och nya metoder har använts. 

Avhandlingen har en historisk-geografisk inriktning, med avsikten 
att binda samman skeenden i tid och rum. Eftersom geografisk teori-
bildning och statistiska metoder har sammanfogats med teorier från de 
historiska och ekonomisk-historiska fälten, har den här avhandlingen 
det övergripande syftet att bidra med nya perspektiv inom forskningen 
om hushållens ekonomiska förutsättningar och relationer under förin-
dustriell tid. Genom att sätta ihop delar från de olika disciplinerna 
skapas förståelse över hur ekonomi, sociala relationer och rumslighet 
hänger samman. Det är genom sammanvävningen av komplexa relat-
ioner som olika processer går att förstå. Studierna gjorda i denna av-
handling grundar sig på individer och deras unika sociala och rumsliga 
förutsättningar i förhållande till deras hushållsekonomi. Det är genom 
den mikrohistoriska studien som den makrohistoriska utvecklingen kan 
analyseras. Denna avhandling bidrar därmed till förståelsen över vilka 
ekonomiska förutsättningar människorna på landsbygden hade innan 
industrialiseringens genomslagskraft och dess omformning av sam-
hället.  

Förutom att undersökningsplatsen och källmaterialet förenar av-
handlingens båda delar, är det gemensamma att den information som 
framkommit ur källmaterialet har visualiserats och relaterats till attri-
buten i det landskap där människorna som förekom i undersökningarna 
levde. I den första delen av avhandlingen har fokus lagts på mellan-

             
39 Licentiatuppsatsen Ge igen med samma mynt. Ekonomiska och sociala relationer 
i Sundborns socken 1820–1849 skrevs mellan åren 2012–2016 då jag var deltids-
doktorand inom Forskarskolan i geografi. Se Nibon, 2016.  
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mänskliga relationer. Den andra delen av avhandlingen har koncentre-
rats till individens ekonomiska förutsättningar, vilka kan förklara akti-
vitetsnivån i de mellanmänskliga relationerna. 

 
Del 1 handlar om aktörerna på landsbygdens privata lokala kreditmark-
nad under åren 1820–1849. Syftet med undersökningen är att synlig-
göra och förklara hur människornas ekonomiska och sociala relationer 
var sammanvävda på landsbygden under den här perioden. Nedanstå-
ende frågor behandlas i Del 1:  

 
• Hur många och hur stora var hushållens fordringar och skulder 

i lokalsamhället? 
 

• Vilken relation hade hushållen till fordringsägaren eller gälde-
nären? 

 
• Hur såg mönstret av skuldrelationer ut, och hur kan det förkla-

ras utifrån ett rumsligt perspektiv? 
 

• Vilka var de mest aktiva aktörerna på Sundborns privata kre-
ditmarknad?  

 
I Del 2 är det individen och dennas hushållsekonomi som står i centrum. 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad det var som avgjorde 
storleken på hushållens summor för totala tillgångar, fordringar och 
skulder under åren 1820–1888. Det är för att kunna studera förändring 
över tid som undersökningsperioden har förlängts. Nedanstående frågor 
behandlas i Del 2:  

 
• Vad hände med hushållens summor för totala tillgångar, ford-

ringar och skulder över tid? Hur påverkades summorna av de-
mografiska och naturgeografiska attribut? 
 

• Vilken betydelse hade boplatsen för hushållens ekonomi? 
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Disposition 
Den här avhandlingen har skrivits i två etapper, och har därför delats in 
i två olika delar. Den första etappen resulterade i licentiatuppsatsen Ge 
igen med samma mynt. De metodiska och empiriska delarna därifrån 
går att läsa i avhandlingens Del 1, som fått samma namn som den tidi-
gare publikationen. I Del 2, som fått namnet Som man sår får man 
skörda, går metod och empiri från etapp två att läsa. Eftersom den andra 
delen bygger på den första bör de läsas i kronologisk ordning.  

I kapitel två presenteras avhandlingens övergripande metod och te-
oretiska ramverk. Källpluralism har tillämpats för insamling av inform-
ation till avhandlingens undersökningar. Den data som framtagits har 
behandlats utifrån ett mikrohistoriskt, rumsligt och etiskt perspektiv. 
Viktiga begrepp som fungerat som teoretiska utgångpunkter är hushåll, 
genusordning och grannskapseffekter. Som både teori och metod har 
social nätverksteori, grafteori och regressionsanalys tillämpats.  

Del 1 handlar om Sundborns socken under perioden 1820–1849. För 
att kunna förstå de ekonomiska och sociala relationerna ur ett rumsligt 
perspektiv har jag behövt studera Sundborns landskap och befolknings-
sammansättning, se kapitel tre. I kapitel fyra finns en redogörelse över 
det huvudsakliga källmaterialet, vilket utgörs av bouppteckningar. Fö-
rekomsten av dessa har därefter relaterats till Sundborns befolkning. 
Resultaten som framkommit ur bouppteckningarna gällande hushållens 
fordringar och skulder går att läsa i kapitel fem. Skuldrelationerna har 
visualiserats i en nätverksgraf och analyserats ur ett rumsligt perspektiv 
i kapitel sex. 

Del 2 börjar med kapitel sju som beskriver Sundborns sockens utö-
kade gränser och befolkningssammansättning för perioden 1820–1888. 
I kapitlet redogörs också för de bouppteckningar som utgjort källmateri-
alet under denna del. Genom regressionsanalys har bouppteckningsupp-
gifter gällande totala tillgångar, fordringar och skulder undersökts, se 
kapitel åtta. I kapitel nio har ett rumsligt perspektiv lagts till undersök-
ningen av hushållens ekonomi, och resultaten presenteras med hjälp av 
kartor och grannskapseffekter.   

Avhandlingen avslutas med ett sammanfattande kapitel som knyter 
ihop bokens båda delar i en slutdiskussion, se kapitel tio. En engelsk 
översättning av detta kapitel går att läsa i kapitel elva.  
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Bild 1. Sockenkarta över Dalarna.  
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2. Övergripande metod och teori 

Källpluralism, mikrohistoria och rumsligt 
perspektiv 
Vid genomförandet av avhandlingens undersökningar har jag använt 
mig av det som Myrdal har kallat den källpluralistiska metoden. Ef-
tersom det inte har funnits ett källmaterial som har kunnat ge direkta 
svar på mina frågor, har jag behövt använda flera olika. I det skiftande 
materialet har jag letat efter indicier, ledtrådar, för att söka svar på det 
lite mer svårutforskade, såsom de bakomliggande faktorerna till män-
niskors sociala relationer. Enligt de sällsynta beläggens krav har jag 
gått igenom en stor mängd skilda dokument rörande Sundborns socken 
och dess invånare på jakt efter de få, men betydelsefulla, beläggen som 
ger en säkrare slutledning till mina forskningsfrågor.40  

Myrdals metodpaket kopplas med fördel ihop med ett mikrohisto-
riskt perspektiv, eftersom ett begränsat studieobjekt möjliggör använ-
dandet av flera källor. Det mikrohistoriska perspektivet går ut på att 
komma så nära studieobjektet som möjligt. Syftet är att utifrån det so-
ciala och kulturella sammanhanget få en förståelse för individen i 
mängden eller en specifik händelse. Eftersom det är det unika som stu-
deras blir resultaten svåra att generalisera, men genom komparation i 
tid och rum går det att komma runt det problemet. Mikrohistorien gör 
det också möjligt att pröva de makrohistoriska teoriernas hållbarhet.41 
För mig har det mikrohistoriska perspektivet inneburit att jag har un-
dersökt specifika personer mer ingående, och därefter har jag exempel-
vis kunnat förklara tydliga mönster på Sundborns sockens privata kre-
ditmarknad. Den enskildas historia hänger således ihop med den större 
och generaliserade.  

Eftersom varje individ påverkas av den omgivande miljön har ett 
rumsligt perspektiv varit centralt i mina undersökningar. Medan det kul-
turella har gått att studera i de skriftliga källorna har den fysiska miljön 
behövts rekonstrueras. Det huvudsakliga källmaterialet som har använts 
i avhandlingen är bouppteckningar42, och i dessa har det gått att läsa i 
vilken by den avlidna bodde. Bara i undantagsfall har gårdsnamn 

             
40 Myrdal, 2007, s. 495–504.  
41 Götlind, 2013, s. 14, 17 ff; Götlind & Kåks, 2014, s. 21 f, 58, 159, 163.  
42 Se kapitlet Bouppteckningar – en utgångspunkt för redogörelse av källmaterialet.  
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nämnts i bouppteckningarna, och likaså i socknens husförhörslängder.43 
Detta har inneburit att människorna som figurerar i denna avhandling 
har kopplats samman med ett bynamn och inte ett gårdsnamn. Genom 
att kartera byarna har en ungefärlig boplats och närmiljö kunnat bestäm-
mas för undersökningens människor.  

Hur jag metodiskt har gått tillväga vid urvalet och bearbetningen av 
källmaterialet beskrivs löpande genom avhandlingen, eftersom metod 
och empiri har gått hand i hand och inte kunnat beskrivas var för sig.  

Etiska överväganden 

Den som bedriver mikrohistoriska studier kommer mycket nära sitt stu-
dieobjekt, vilket kan göra att forskaren kommer i konflikt med avlidna 
personers integritet. Lagen om etikprövning gäller studier av levande 
människor, men också samtidshistoria. Vad som räknas till samtidshi-
storia definieras av en människas förväntade livslängd, vilket är cirka 
80 år. Så länge det finns människor kvar i livet som minns den avlidna 
bör ett medvetet etiskt förhållningssätt beaktas. Det är dock inte bara de 
efterlevande forskaren har ett ansvar gentemot, hur de döda framställs i 
forskningen är också mycket viktigt. De avlidna kan inte ge sitt god-
kännande för medverkan i studien, de kan inte förklara sina handlingar 
eller dementera felaktigheter. Det etiska förhållningssättet gäller såle-
des studier inom hela det historiska forskningsfältet. För att göra män-
niskorna rättvisa är det viktigt att förstå dem utifrån det sammanhang 
de levde i, och belysa deras livsöden utifrån olika synvinklar. Genom 
att ställa frågan om den som omnämns skulle ha samtyckt till det 
skrivna, minimeras risken att någon kommer till skada.44  

Trots att många hundra år har förflutit kan anonymisering vara aktu-
ellt, framför allt gällande känsliga ämnen såsom brott och straff eller 
prostitution. Namn som är vanligt förekommande behöver nödvändigt-
vis inte anonymiseras om lång tid har förflutit, eftersom det då är svå-
rare att härleda personen till en släkt. Förekommer däremot ett mindre 
vanligt släktnamn är anonymisering mer angeläget. Samtidigt är det le-
gitimt att ställa frågan hur långt bak i tiden en släkt ”äger” en historia. 
Det är också viktigt att personerna som ingår i forskningen inte fråntas 
sina historier, vilket är risken vid anonymisering. Forskaren har möjlig-
het att ge människorna som levt en röst, och kanske en upprättelse. Ett 
annat argument för att namnge personer inom historisk forskning är för 

             
43 StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD; SKA, Husförhörslängder 1820–1888, 
NAD. 
44 Götlind & Kåks, 2014, s. 173–183. 
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att det ska bli lättare att spåra dem inom de, ofta få, källor som finns till 
hands, och knyta studier gjorda av olika forskare samman.45  

I den här avhandlingen har jag valt att inte anonymisera mina aktö-
rer. Över 130 år har passerat sedan den sista av undersökningens bo-
uppteckningar upprättades. Visserligen förekommer många unika 
namn, men källmaterialet är av mindre känslig karaktär. Historier om 
de kända släkterna från Sundborns socken, finns dessutom sedan tidi-
gare i skrift.46 För mig har det varit viktigt att ge en röst åt den ”vanliga” 
människan, som annars inte brukar få komma till tals. Det är därför vik-
tigt att historien får berättades av personen den tillhör. Jag har dessutom 
blivit hjälpt av tidigare forskares studier. Flera av aktörerna som före-
kommer i min avhandling har jag kunnat identifiera i exempelvis Ylva 
Hasselbergs, Kristina Liljas och Maria Ågrens avhandlingar.47 Tillsam-
mans kan vi lägga ett mycket komplext pussel av historiska skeenden i 
ljuset av namngivna individer.  

Kartbearbetning 
Det har varit av intresse att ta reda på var människorna som figurerade 
i undersökningsmaterialet bodde, och hur landskapet runt boplatsen såg 
ut. Då jag inte kunde finna någon karta över den första undersöknings-
perioden som behandlats i avhandlingen, åren 1820–1849, valde jag att 
rita en själv, se karta 3.1. Genom att studera flera kartor över Sundborns 
socken, från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal,48 kunde jag konstatera att 
gränserna i stort sett har varit desamma. Därför lät jag Generalstabskar-
tan från år 189949 ligga till grund för min egen rekonstruktion, och uti-
från den ritades sockengräns, sjöar, vattendrag samt vägnät. Det ska po-
ängteras att vägnätet troligtvis hade byggts ut i slutet av 1800-talet, och 
därför stämmer min rekonstruerade karta förmodligen inte helt med hur 
det såg ut några decennier tidigare. Genom husförhörslängderna kunde 
jag ta reda på vilka byar som fanns i socknen under perioden för min 
studie, samt hur de var indelade i skriftelag50. På Generalstabskartan var 

             
45 Götlind & Kåks, 2014, s. 176–181.  
46 Se exempelvis Forsslund, 1931; Steffenburg-Ericson, 1974. 
47 Hasselberg, 1998; Lilja, 2004; Ågren, 1992.  
48 Kartorna som har studerats finns på Kart- och bildavdelningen på universitets-
biblioteket Carolina Rediviva i Uppsala.  
49 Generalstabskartan visar naturlandskapet, höjdförhållanden, kommunikationer, 
bebyggelse, översiktlig markanvändning och gränser. Rikets allmänna kartverks ar-
kiv, Generalstabskartan, Akt: Falun J243-97-1, 1899, LM. 
50 Ett skriftelag bestod av ett flertal hushåll, ofta liggande i samma by eller i intil-
liggande byar, vars medlemmar hade årliga husförhör tillsammans; SKA, Husför-
hörslängder 1815–1855, NAD. 
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dock bara hälften av byarna utritade, och för att kunna rita dit de andra 
fick jag utgå ifrån två andra kartor. Den ena var från år 192351 och dess 
gränser stämde väl överens med Generalstabskartans, vilket innebar att 
dess byar med lätthet kunde passas in. Den andra kartan saknade årtal, 
men jag har dragit slutsatsen att den bör vara upprättad i början av 1800-
talet.52 Denna karta var grovt generaliserad och gick inte att passa in 
efter Generalstabskartan. Istället fick jag lägga in byarna så gott det gick 
efter olika riktmärken, vilket i praktiken innebär att de kan vara felpla-
cerade i min rekonstruerade kartbild. Sammantaget gick 13 byar53 aldrig 
att hitta på någon karta, och därför fick jag söka fram deras lägen i de 
skriftliga källorna. Via husförhörslängderna gick det att få fram en un-
gefärlig position, och genom Ortnamnsregistret på Institutet för språk 
och folkminnen framkom lite fler detaljer kring deras lokalisering. 
Detta innebär att dessa byar kan ha lokaliserats fel i kartan. Det ska 
också uppmärksammas att somliga byar, som nämns i husförhörsläng-
derna, i praktiken kan ha varit gårdar inom andra byar. För att vara kon-
sekvent har jag följt husförhörslängderna och valt att låta alla byar som 
redovisats där också benämnas byar i min undersökning. För konse-
kvensens skull har jag också valt att använda mig av husförhörsläng-
dernas stavning av bynamnen, vilka inte alltid stämmer med dagens.  

Den andra undersökningsperioden som behandlats i avhandlingen är 
utsträckt mellan åren 1820–1888. Kartorna som hör till det här avsnittet 
har skapats utifrån underlagsdata från Lantmäteriet. Det är bara byar 
som förekommit i källmaterialet som finns med i dessa kartor. Byarna 
har passats in utifrån tidigare nämnda Generalstabskarta, samt genom 
sökning av platsnamn i digitala kartor som finns tillgängliga på Inter-
net.54 

Hushåll i äldre tid 
Vid studier av det förindustriella samhället är det viktigt att uppmärk-
samma skillnaden mellan familj och hushåll. En familj var något en in-
divid föddes in i och fick släktskapsrelationer genom. Nya familjer bil-
dades, och nya släktskapsband knöts, vid äktenskap. Ett hushåll var 

             
51 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Dalarnas län, Sundborns socken, Akt: 20-SUN-
172, Karta, 1923, LM. 
52 Krigsarkivet, Sverige Topografiska kartor, Dalarna, detaljkartor, 
SE/KrA/0400/08B/014, NAD.  
53 Följande byar i Sundborns socken har inte gått att hitta på någon karta: 
Borsarfvet, Brandsarfvet, Grå, Jutänget, Kartbacken, Klockaregården, Kurrisbo, 
Lissveden, Paradiset, Prästgården, Spadarfvet, Torrbergsbo och Turbo.  
54 Platsnamn har sökts och hittats på eniro.se och hitta.se.  
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istället en funktionell enhet där alla medlemmar inte nödvändigtvis be-
hövde vara släkt.55 Hushållet var samhällets grundläggande enhet, som 
speglade hur samhället ideologiskt, religiöst och organisatoriskt funge-
rade. Synen på hushållet utgick ifrån den lutherskt ortodoxa samhälls-
läran som kallas treståndsläran, vilken tillgängliggjordes för folket ge-
nom hustavlan som fanns med i psalmboken och katekesen. Trestånds-
läran delade hierarkiskt upp samhället i läroståndet (det andliga stån-
det), värjoståndet (politiska ståndet) och näreståndet (hushållet). 
Ideologiskt sett innebar det att Gud styrde världen som en fader, regen-
ten styrde landet, prästen styrde sin församling och husbonden styrde 
sitt hushåll. Den här idealiserade bilden av hushållet och samhället pro-
pagerades det inte bara för av kyrkan utan också av staten genom lag-
texter och kameralt material.56  

Grunden i hushållet bestod av ett gift par, husbonden och matmo-
dern, och utöver dem kunde det finnas barn, far- eller morföräldrar, 
släktingar, tjänstefolk och inhyseshjon. Hushållet var givetvis inte sta-
tiskt, utan förändrades över tid i storlek och sammansättning, beroende 
på var i livscykeln det gifta paret befann sig. I och med att hushållen 
ingick i samma ekonomiska system, samt att människorna umgicks hus-
hållsvis, var de relaterade till varandra och kan därför inte ses som iso-
lerade enheter. Därmed blev också insynen i varandras hem och liv 
mycket stor. Då människorna inom samma hushåll levde tätt intill 
varandra fanns det mycket litet utrymme för privatliv.57  

Florén och Rydén har delat upp hushållet i flera olika lagfunktioner, 
för att på så vis kunna göra en mer nyanserad analys av hushållet som 
aktör. Eftersom hushållet fungerade som konsumtions- och reprodukt-
ionsenhet har de föreslagit termerna bo-lag, matlag och socialiserings-
lag, och hushållet som produktionsenhet har delats upp i ägo-lag och 
arbetslag. Alla lagfunktionerna är sammanlänkade till varandra, men 
måste inte sammanfalla för att organisationen skulle kunna definieras 
som ett hushåll. Florén och Rydén har vidare framhållit att hushållet 
behöver sättas i relation till den ekologiska miljön, eftersom den har 
påverkat hushållets funktion som matlag samt förändrats över tid.58 

I den här undersökningen har hushållet blivit en viktig utgångspunkt, 
eftersom alla individer som har studerats har ingått i ett sådant. Det är 
             
55 Andersson, 1998, s. 37; Göransson, 1988, s. 12 f; Rydén, 1990, s. 28 ff; Sporrong 
& Wennersten, 1995, s. 88.  
56 Amussen, 1988, s. 1 f, 34–66; Andersson, 1998, s. 37; Fiebranz, 2002, s. 30 f; 
Hansen, 2006, s. 11, 35 ff; Pihl, 2012 s. 23 ff; Pleijel, 1970, s. 30–55; Sabean, 1990, 
s. 113. 
57 Andersson, 1998, s. 37 f; Göransson, 1988, s. 12 f; Hansen, 2006, s. 11, 21 f; 
Hasselberg, 2002, s. 43; Sabean, 1990, s. 97 f. 
58 Florén & Rydén, 1992, s. 60 ff; Lagfunktionerna behandlas även av Fiebranz, 
2002, s. 20; Pihl, 2012, s. 25 f.   
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dock individen, och inte hushållet, som jag har sett som aktör. De en-
skilda aktörerna har agerat utifrån hushållets normer och lagfunktioner. 
Jag har därför analyserat agerandet på den privata lokala kreditmark-
naden utifrån ett hushållsperspektiv. Genom att utgå ifrån de lag en in-
divid ingick i, är det möjligt att synliggöra hur olika hushåll var sam-
manvävda ekonomisk och socialt. Det har inte varit möjligt för mig att 
kartlägga alla individers lagtillhörigheter, men i de fall där det har fram-
kommit har jag tagit med det i analysen av resultaten. Istället för att 
begränsa mig till den ekologiska miljön, har jag relaterat mina resultat 
till landskapet. För att kunna förstå aktörernas handlingsmönster be-
hövs en bakgrund till hur hushållen fungerade utifrån genusordning, ar-
bete och ägande.  

Hushåll, genusordning, arbete och ägande 
Sabean har konstaterat att det fanns två grundläggande former av relat-
ioner i hushållet. För det första var det den mellan över- och underord-
ning, och för det andra var det den mellan man och kvinna.59 Utifrån 
detta antagande har Pihl kommit fram till att hushållet som organisation 
knöt samman människor, samtidigt som det särhöll och skapade hierar-
kier.60 Eftersom hushållet inte var statiskt, kunde hushållsmedlemmar-
nas hierarkiska position ändras. Barnen i hushållet tog tids nog över 
tjänstefolkets roller. De tidigare pigorna och drängarna kunde, via ge-
nerationsväxling, ta över ett annat hushåll som husbonde och matmor.61 
Vid tiden för undersökningen skulle hushållet styras, förvaltas och re-
presenteras av en man. Denna manliga överordning var manifesterad i 
lagstiftningen och hustavlan, liksom i det sociala och kulturella sam-
manhang som hushållet utgjorde. Husbonden ansvarade för och be-
stämde över hushållets medlemmar, arbetet, resurserna samt barnens 
äktenskap. Han var målsman över sin hustru och företrädde henne i of-
fentligheten, och han disponerade hennes egendom och inkomster. Om 
maken inte var närvarande kunde dock dessa befogenheter övergå till 
hustrun. Som änka övertog hustrun rollen som hushållets överhuvud, 
men den positionen blev hon av med om hon gifte om sig. På så vis 
kunde en kvinna klättra både upp och ner i hushållets hierarki, och till-
fälligt inneha manlig status.62 
             
59 Sabean, 1990, s. 113.  
60 Pihl, 2012, s. 27.  
61 Flygare, 1997, s. 183–199; För hierarkier inom hushållet och hur de ändras i en 
generationsväxling se Hansen, 2006, s. 114–123.  
62 Larsson Bjarne, 2003, s. 110; Holmlund, 2007, s. 18 ff; Lövkrona, 2001, s. 31–
44; Sjöberg, 1997, s. 165–192.  
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Hur hushållen har fungerat som arbetslag har varierat beroende på 
dess storlek, tillgångar och var i livscykeln husbondeparet befunnit sig. 
Det har forskats mycket kring hushållens arbetsdelning, och det har 
framgått att det funnits en uppdelning mellan manliga och kvinnliga ar-
betsuppgifter.63 Vanliga manliga arbetsuppgifter har varit att plöja, så, 
skörda, fiska, jaga samt skogsskötsel, träslöjd, redskapsvård, kvarnar-
bete och arbete vid gemensamma anläggningar, som ägdes av byalaget 
eller socknen. Kvinnoarbetet har bestått av tvätt, städning, spädbarns-
vård, matlagning, bakning, mjölkning, hantering av mjölkprodukter, 
bryggning, textilarbete och kreatursskötsel.64 Hur strikt denna arbets-
delning var, har visat sig variera. Grubbström, som har studerat kustnära 
familjejordbruk i Estland under perioden 1870–1939, har funnit att de 
hushåll som kunde försörjas genom jordbruk, samt hade råd att betala 
för tjänstefolk, hade en striktare arbetsdelning än hushåll med mindre 
tillgångar och i behov av kompletterande bisysslor för försörjning. Så-
ledes fanns det i samma område, och under samma tid, hushåll där nor-
men om arbetsdelning upprätthölls, samt hushåll där kvinnor och män 
arbetade sida vid sida.65 Även Östman, som studerat arbetsdelningen i 
Österbotten för åren 1870–1940, har poängterat att arbetet i hushållen 
påverkades av tid och rum. Undersökningsperioden i hennes studie 
sammanfaller med arbetskraftsutvandringen till Amerika. Eftersom 
många män från Österbotten utvandrade, gav det upphov till ett mans-
underskott, vilket gjorde att kvinnorna fick göra de, enligt normen, 
manliga arbetena. Liksom Grubbström såg Östman att det framför allt 
var i de mindre bemedlade hushållen som den gränsöverskridande ar-
betsdelningen skedde.66 Det är således inte bara könet som avgör arbets-
delningen. Ogilvie har lyft fram att förklaringen till åtskillnaden istället 
bör sökas i normer, lagar och förordningar, som utestängt kvinnor från 
arbeten, och därmed begränsat deras försörjningsmöjligheter. Hon an-
ser att de kulturella genusnormerna inte bör ha hindrat de ekonomiska 
drivkrafterna, utan har det funnits kompetent arbetskraft har den an-
vänts.67 Berg Gräslund har betonat vikten av att studera rummet, ef-
tersom det ofta är starkt sammanlänkat med sociala relationer. Eftersom 
rum och relationer påverkar varandra, blir rummet en viktig del av 
maktförhållanden i sociala relationer och strukturer. Vidare har hon 

             
63 Se exempelvis Fiebranz, 2002; Pihl, 2012; Sommestad, 1994; Östman, 2000. 
64 För en överblick av vanliga manliga och kvinnliga arbetsuppgifter se Lövkrona, 
2001, s. 31–44. 
65 Grubbström, 2012, s. 434–451. 
66 Östman, 2000, s. 40 f, 82.  
67 Ogilvie, 2003, s. 320–352.   
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framhållit att fokus behöver flyttas till att undersöka praktiken och inte 
idealfallen.68 

Det har inte varit möjligt för mig att studera arbetsdelningen i Sund-
borns sockens hushåll. Exakt hur arbetet delades upp mellan hushållets 
medlemmar är inte heller relevant för studien. Däremot är konsekven-
sen av arbetsdelningen i hushållen intressant, eftersom inkomstbring-
ande arbetsuppgifter möjliggjorde ett agerande på den privata lokala 
kreditmarknaden. Östman har exempelvis poängterat att kvinnan ofta 
var bunden i tid och rum genom sina arbetsuppgifter. Bland annat 
krävde både kreatursskötsel och matlagning att kvinnan befann sig 
hemma på gården. Dessa arbetsuppgifter utfördes dessutom både tidigt 
och sent på dygnet. När mannens arbetsdag inom hushållet var över, 
kunde han istället bege sig till någon annans hushåll och göra ett arbete 
där, något som inbringade en kontantlön.69 Eftersom mitt källmaterial 
sällan berättar varifrån fordringsägaren har fått sitt kapital, blir forsk-
ningsläget kring arbetsdelning och inkomstbringande arbetsuppgifter 
en teoretisk referensram, att relatera mina resultat till. På samma sätt 
behöver jag förhålla mig till individers ägande och förvaltande av till-
gångar, eftersom också det påverkade möjligheten till ekonomiskt age-
rande. Inte heller detta har alltid framgått av källmaterialet, och därför 
behöver jag utgå ifrån 1800-talets lagar och normer.   

I det agrara samhället var jordegendomens betydelse för människor-
nas försörjning stor. Det vanligaste sättet att få tillgång till jord var ge-
nom arv, även om den också gick att köpa. Det arvsmönster som var 
rådande i Sverige fram till 1800-talets mitt hade funnits sedan medelti-
den. Tanken med arvet var att det skulle gå framåt i ledet, vilket innebar 
att barn skulle ärva sina föräldrar. I de fall då det inte hade existerat 
några barn, gick arvet bakåt till den avlidnas föräldrar i första hand och 
den avlidnas syskon i andra hand. Fast egendom kunde bara ärvas av 
makar, om den införskaffats gemensamt under äktenskapet, så kallad 
avlingejord och avlingefastighet. Till avlingeegendomen, liksom till lö-
söret i hushållet, hade maken giftorätt till två tredjedelar och makan till 
en tredjedel. Den jord och fastighet som makarna ärvt av sina familjer 
eller släktingar skildes noga åt, och den kunde de inte ärva av varandra. 
Hade någon av makarna införskaffat avlingeegendom innan äkten-
skapet, räknades också den som personlig egendom och ärvdes inte hel-
ler den av den andra. Enligt lagen skulle söner ärva dubbelt så mycket 
som döttrar. Även om kvinnor kunde ärva jord var det bara änkor som 
själva fick disponera den. Inom äktenskapet var det maken som förval-
tade hustruns jord. Enligt lagen fick han inte skifta, förpanta eller sälja 

             
68 Berg Gräslund, 2011, s. 81–100.  
69 Östman, 2000, s. 82–101. 
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jorden utan sin hustrus vilja. Vid en försäljning skulle jorden först er-
bjudas makans släkt, enligt den så kallade bördsrätten. Jorden blev på 
det viset en stor maktresurs som mannen styrde över. År 1863 avskaf-
fades bördsrätten, så att jordegendomen kunde säljas på en öppen mark-
nad. År 1845 kom lagen om lika giftorätt mellan makar och lika arvsrätt 
mellan kvinnor och män, men bröder hade ända fram till år 1890 rätt att 
lösa ut sina systrars arvslotter.70  

Överföringen av fast egendom mellan generationerna hade en cen-
tral betydelse för samhällets funktionssätt. Normen var att en son, helst 
den äldste, skulle överta föräldragården. Döttrar har generellt sett miss-
gynnats och bara fått ta över gården när det har saknats bröder, alterna-
tivt att bröderna varit för unga. I de fallen har dottern behövt vara gift 
och tagit över gården tillsammans med sin man, och yngre bröder har 
haft rätt att få en bit jord genom klyvning för sin försörjning, då de blivit 
äldre.71 Detsamma gällde inte för döttrar. De förväntades få tillgång till 
jord genom giftermål, och fick istället lösöre i hemgift och arv.72 Döttrar 
som inte ärvt någon egen jord kunde få problem, om maken dog i unga 
år och de ännu inte hunnit få några barn eller om barnen var för små. 
Då fick änkan oftast gå från gården, som blev bakarv till den avlidna 
makens släkt. Som änka hade hon en starkare ställning om barnen var 
vuxna och kunde ta över gården.73 Genom morgongåvor och testamen-
ten kunde makarna skaffa sig försäkring för försörjningen om någon av 
dem skulle avlida.74  

Ekonomiska och sociala relationer 
I den här undersökningen har ett grundläggande fokus lagts på att stu-
dera skuldrelationer hos människor i agrarsamhället. Genom boupp-
teckningar går det att ta reda på vem som stod i skuld till vem, och 
ibland också vad skulden gällde. Något mer svårfångat är svaret på 
vilka de bakomliggande orsakerna till skuldrelationen var, samt vad 
som utöver själva transaktionen förmedlades mellan parterna. Genom 
att använda mig av social nätverksteori har jag fått ett teoretiskt ramverk 
att förhålla mina forskningsresultat till.  

             
70 Andersson & Ågren, 1996, s. 25–53; Hansen, 2006, s. 31 ff; Holmlund, 2007, 
s. 14 ff, 210; Sjöberg, 1997, s. 165–192; Sveriges rikes lag: gillad och antagen på 
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9, 12, jordabalken, kap, 2, 5, 6, 8.  
71 Fiebranz, 2002, s. 251 f, 344–352; Holmlund, 2007, s. 85–94, 112 ff, 188.  
72 Fiebranz, 2002, s. 348 ff; Holmlund, 2007, s. 86, 113 f.   
73 Fiebranz, 2002, s. 350 f.  
74 Bjarne Larsson, 2003, s. 89; Holmlund, 2007, s. 124 f.  
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Rötterna till social nätverksteori finns i 1930-talets USA inom soci-
alpsykologin, antropologin och sociologin. Olika discipliner har under 
1900-talet utvecklat teorin både teoretiskt och metodiskt. På 1990-talet 
kom svenska historiker att intressera sig för teorin, och utvecklade den 
vidare. Därefter har den använts av många historieinriktade forskare. 
Det går att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder inom den 
sociala nätverksteorin, och ibland används de tillsammans eftersom de 
kan komplettera varandra. Exempelvis är det möjligt att studera både 
nätverkens form och utseende, kvantitativt, och nätverkens innehåll, 
kvalitativt.75 

Förespråkare för den kvalitativa nätverksmetoden har kritiserat den 
kvantitativa metoden, eftersom den anses vara beskrivande och morfo-
logisk, istället för tolkande, till sin karaktär.76 För att kunna utläsa struk-
turella mönster använder sig kvantitativa nätverksforskare av grafteori. 
Idag finns det digitala verktyg som hjälper forskaren att skapa nätverks-
grafer, utifrån bearbetat källmaterial. Graferna består av noder som 
sammanbinds av länkar, och figuren som skapas är detsamma som ett 
sociogram. Noderna kan motsvara en person, en organisation eller en 
plats, och länkarna motsvarar den typ av relation som förbinder dem. 
Länkarna kan vara riktade eller oriktade, vilket innebär att en relation 
kan vara enkelriktad eller ömsesidig. I det relationsmönster som uppen-
barar sig går det att mäta densitet, centralitet samt identifiera kluster.77 
Nätverken går att analysera utifrån fyra nivåer, ego (en nods samtliga 
relationer), dyad (relation mellan två noder), triad (relation mellan tre 
noder) och total (alla noders relationer).78 

Att kvantitativa nätverk skulle brista i analysen av dess innehåll be-
höver nödvändigtvis inte vara sant. Valet av relation mellan noderna 
kan exempelvis ha sitt ursprung i kvalitativt källmaterial. Vad relat-
ionen består av beror förstås på frågeställningen. Länken kan, som i min 
undersökning, visa vem som stod i skuld till vem i ett lokalsamhälle, 
men också flöden av annan karaktär, såsom hur företag är länkade i en 
produktionskedja. När nätverket har visualiserats, samt form och möns-
ter framträtt, är det möjligt att gå vidare med kvalitativt källmaterial för 
att tolka resultaten. Den kvantitativa metoden skapar också möjligheter 
för rumslig analys. Genom att koppla noderna till koordinater placeras 
de på kartan och det verkliga avståndet blir synbart. Därefter går det att 
koppla nätverkets mönster till landskapet. 

             
75 Aronsson, Fagerlund & Samuelson, 1999, s. 2 ff; Hreinsson & Nilson, 2003, 
s. 7 ff. 
76 Se exempelvis Hasselberg, Müller & Stenlås, 2002, s. 7–31.  
77 Scott, 2013, s. 63 ff, 97 ff.  
78 Carolan, 2014, s. 68.  
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Historikerna Hasselberg, Müller och Stenlås förespråkar den kvali-
tativa metoden, och i slutet av 1990-talet utvecklade de en egen definit-
ion av sociala nätverk. Alla tre har det gemensamt att de har studerat 
eliten i samhället, det vill säga människor som har efterlämnat person-
ligt skriftligt material. När källmaterial såsom brev och dagböcker finns 
bevarat, går det att fånga människors tankar, åsikter och överväganden. 
Forskaren får alltså möjlighet att analysera vad som låg bakom hand-
lingen, som i den kvantitativa metoden representeras av relationen.79 

Definitionen av sociala nätverk som Hasselberg, Müller och Stenlås 
har skapat bygger på fyra teoretiker.80 Från Walter W Powell har de 
hämtat teorin om att de mellanmänskliga relationerna i ett nätverk är 
horisontella, informella, ömsesidiga och varaktiga.81 Det innebär såle-
des att alla mellanmänskliga relationer inte är nätverksrelationer. I ett 
socialt nätverk finns funktionerna av utbyte, utestängning och samman-
hållning. Det innebär att inom nätverket förmedlas något värdefullt för 
de människor som är inkluderade, och som inte finns till förfogande för 
de som är exkluderade. Det som förmedlas är socialt kapital, ett be-
grepp hämtat från Pierre Bourdieu.82 Det sociala kapitalet består av ut-
bytesrelationer med andra människor, och sträcker sig över den privata 
såväl som den offentliga sfären. Det sociala kapitalet är en resurs som 
kan konverteras till andra kapitalformer, exempelvis det ekonomiska. 
Före industrialiseringen var familjen det viktigaste sociala kapitalet, ef-
tersom den stod för den ekonomiska tryggheten i ett samhälle som sak-
nade socialförsäkringssystem. Själva utbytet i nätverket förklaras med 
gåvologiken, hämtad från Marcel Mauss.83 Ett utbyte ska vara fördel-
aktigt för båda parter och därför förutsätts en gåva gengäldas med en 
jämbördig gåva. Det är inte själva innehållet i gåvan som är det viktiga, 
utan det förtroende och den relation som skapas av den ständigt på-
gående proceduren. Det är tilliten som avgör om en person kan inklud-
eras i eller ska exkluderas ur ett nätverk. Detta är hämtat från Niklas 
Luhmann, vilken har poängterat att det är genom tillit som osäkerheten 
i tillvaron kan hanteras.84 När egen kunskap och erfarenhet saknas kan 
det ersättas av en annan person som innehar tilliten. Tillit skapas lättast 

             
79 Hasselberg, Müller & Stenlås, 2002, s. 7–31; För tillämpning av den kvalitativa 
sociala nätverksmetoden se Hasselberg, 1998; Müller, 1998; Stenlås, 1998. 
80 Stycket bygger på Hasselberg, Müller & Stenlås, 2002, s. 7–31 när inget annat 
anges.  
81 Powell, 1991, s. 265–276.  
82 Bourdieu, 1993a, s. 245–310; Bourdieu, 1993b, s. 81–151; Bourdieu, 1993c, 
s. 153–243; För en genomgång av kapitalformer skapade av Pierre Bourdieu, se 
Broady, 1990, kapitel 3.   
83 Mauss, 1997.  
84 Luhmann, 2005.  
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mellan människor som har en gemensam nämnare och därför känner 
igen varandras kulturella koder.  

Eftersom den kvalitativa nätverksmetoden förutsätter att det finns ett 
bevarat källmaterial, som avslöjar den dolda undertexten till männi-
skors sociala relationer, begränsas forskningen till de skrivkunniga i 
samhället. Genom att kombinera den kvantitativa med den kvalitativa 
metoden har Fagerlund gjort det möjligt att studera även det lägre sam-
hällsskiktet. Hon har kunnat identifiera sociala nätverk genom använ-
dandet av flera olika fiskala och juridiska källor. Olika infallsvinklar 
har tillsammans kunnat ge svar på människors val och agerande.85  

Liksom Fagerlund har jag valt att kombinera de båda metoderna, 
samt att göra en rumslig analys av nätverket. Jag har alltså haft intresse 
av att studera både nätverkets form och innehåll. Det som relationerna 
i undersökningens nätverk bygger på är fordringar och skulder. Genom 
den kvantitativa metoden har jag kunnat skapa ett nätverk som visar hur 
människorna i ett lokalsamhälle ekonomiskt var länkade. Efter att ha 
lokaliserat deras boplatser och placerat ut dem på kartan har en rumslig 
analys av relationerna varit möjlig. Eftersom tidigare forskare har note-
rat att de förindustriella hushållen var sammanflätade både ekonomiskt 
och socialt,86 anser jag att det är möjligt att utgå ifrån Hasselbergs, 
Müllers och Stenlås teori om vad som förmedlas i de sociala nätverken. 
Jag kan visserligen inte avgöra om varje relation i nätverket är en social 
nätverksrelation utifrån den ovan beskrivna definitionen. De noterade 
relationerna mellan privatpersoner och handelsmän är förmodligen mer 
marknadsorienterade än att de bottnar i nätverk. Det går dock att argu-
mentera för att den enskilda individens kreditvärdighet berodde på den-
sammes sociala kapital, vilket borde ha varit känt för handelsmännen 
som gav kredit. För att kännedomen skulle ha nått handelsmannen bör 
dennas sociala nätverk ha varit delvis sammanfallande med gäldenä-
rens.  

Det går inte att utesluta att undersökningens nätverk har inslag av 
hierarkier. Det finns exempelvis relationer mellan arbetsgivare och ar-
betstagare. Hasselberg, Müller och Stenlås har dock framhållit att det 
finns hierarkier i sociala nätverk, men att de är situationsbundna.87 I ett 
nätverkssamhälle bör en individ ha varit lika beroende av sitt sociala 
kapital vid en anställning, som vid kredittagandet hos en handelsman. 
Därför bör det i dessa fall ha varit frågan om just situationsbunden hie-
rarki. Den hierarkiska relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
skulle teoretiskt kunna omvändas ett halvt liv senare. När den tidigare 
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arbetsgivaren blivit till åren, skulle den före detta arbetstagaren kunna 
ta på sig ansvaret för dennas skötsel och vård. Varken anställning eller 
omhändertagande skulle förmodligen skett, om deras liv inte på något 
vis varit sammanflätade i ett socialt nätverk.  

Vad som förutom pengar, varor, tjänster och arvsskulder förmedla-
des i undersökningens nätverk framgår inte av de källor jag har haft 
tillgång till. Men teoretiskt bör det som förmedlades hos eliten också 
gällt för de lägre skikten i samhället. På så vis är Hasselbergs, Müllers 
och Stenlås enskilda kvalitativa forskning till stor hjälp för alla som 
forskar om den illitterata befolkningen. Jag har valt att bygga mina te-
oretiska antaganden på Hasselbergs slutsatser om vad som förmedlades 
i de sociala nätverken hos det övre samhällsskiktet i Dalarna vid 1800-
talets första hälft.88 Vår respektive forskning tangerar inte bara i tid och 
rum, några av aktörerna figurerade dessutom i bådas nätverk. Det som 
i huvudsak förmedlades i de högre ståndens nätverk var, enligt Hassel-
berg, information, krediter och kommissioner. I den sociala ekonomin 
var hushållen sammanflätade med varandra, de kunde vara släkt, ha kre-
ditrelationer och äga gemensamma rörelser eller egendom. Männi-
skorna var därmed oerhört beroende av den information som flödade 
genom nätverket, eftersom andras agerande kunde få direkt inverkan på 
deras egna hushåll. Om ett hushåll misskötte sin ekonomi och inte 
kunde betala sina skulder, kunde det bli följdeffekter i nätverket. Kom-
missionärerna var betrodda ombud som agerade för andra personers 
räkning. Det var inte bara de avlönade varuförmedlarna som fick den 
benämningen, utan också personer i den informella och privata sfären. 
De sistnämnde kunde exempelvis vara förmedlare av duglig arbets-
kraft.89  

Jag kan förstås inte förutsätta att alla som är länkade i undersökning-
ens nätverk hade tillgång till samma flöden. Men med grafteori som 
metod kan intressanta mönster urskiljas och därefter studeras vidare. 
Resultaten kan sedan tolkas utifrån den sociala ekonomins teori, samt 
belysas utifrån hushållets lagfunktioner och genusordning. 

Grannskapseffekter 
Människorna som levde på 1800-talet var inte bara en del av en familj, 
ett hushåll och ett socialt nätverk. De befann sig också i en fysisk miljö, 
och påverkades av socknens och närområdets institutionella struktur, 
infrastruktur och naturgivna förutsättningar. För att kunna teoretisera 

             
88 Hasselberg, 1998.  
89 Hasselberg, 1998, s. 130–138, 147 f.  
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hela kontexten som individen befann sig i har jag använt mig av begrep-
pet grannskapseffekter. Huvudsakligen är det inom bostads- och segre-
gationsforskning som grannskapseffektsprocesser har studerats,90 men 
jag har funnit begreppet användbart även i den historiska kontexten. För 
att begreppet ska bli applicerbart behöver grannskap definieras. I den 
här avhandlingen menar jag att grannskapet utgörs av människornas ak-
tivitetsrum, det vill säga den fysiska miljö där de har tillbringat sina 
vardagliga liv. Detta grannskap går att undersöka på flera nivåer. Sund-
borns socken kan ses som ett grannskap, som skiljer sig från andra sock-
nars. Inom socknen går det att hitta mer lokala grannskap, allt ifrån den 
enskilda gården till byn liksom till ansamling av flera byar i kluster med 
gemensamma attribut. Människor som bor i samma grannskap bör vara 
påverkade av samma effekter, vilka är institutionella, sociala och geo-
grafiska. I en historisk kontext kan dessa effekter vara svåra att mäta, 
och det blir därför nödvändigt att göra antaganden utifrån det käll-
material som finns tillgängligt. I den här avhandlingen är det orsaks-
sambanden mellan grannskap, ekonomiska tillgångar, demografi och 
naturgeografiska förutsättningar som genom kartstudier och regress-
ionsanalys har undersökts. Resultaten har därefter diskuterats i ljuset av 
andra teoretiska begrepp som redogjorts för i det här kapitlet.  

Regressionsanalys 
Även i avhandlings andra del utgörs källmaterialet av bouppteckningar, 
men istället för att undersöka mellanmänskliga relationer har undersök-
ningens fokus varit på den avlidna individen och det hushåll den repre-
senterade. De uppgifter som har varit av intresse i bouppteckningarna 
är summorna för totala tillgångar, fordringar och skulder. Genom 
regressionsanalys har dessa tre variabler analyserats utifrån individ och 
grupperspektiv. Därmed har den avlidnas personliga attribut, såsom 
kön, ålder, civilstånd och förekomst av, och antal, bröstarvingar, varit 
viktiga. I analysen har även rumsliga faktorer ingått, såsom bytillhörig-
het och boendekluster samt attribut i omgivande landskap kring boplat-
sen. 

Variablerna totala tillgångar, skulder och fordringar är i den här 
undersökningen beroende. Dessa tre har analyserats var för sig, och då 
utifrån samma oberoende variabler. En oberoende variabel antas på-

             
90 Se exempelvis Andersson & Holmqvist, 2019, för en översikt av forskningsom-
rådet. För forskningsresultat, forskningsläge och problematisering av begreppet 
grannskapseffekter se också Alm Fjellborg, 2018; Bergsten, 2010; Kadarik, 2019.  
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verka, eller förklara, den beroende variabeln. I min studie är det de av-
lidna människornas olika attribut, såsom exempelvis ålder eller civil-
stånd, som har antagits haft påverkan på, eller kunnat förklara, summan 
för totala tillgångar, skulder och fordringar.  

Jag har använt mig av enkla och multipla linjära regressionsmo-
deller i avhandlingen, samt logistiska regressioner. Vid logistisk 
regression kan den beroende variabeln bara anta två möjliga värden. I 
avhandlingen jämförs exempelvis hushåll utan fordringar med hushåll 
med fordringar. Den logistiska regressionen kan ha en eller flera obero-
ende variabler, enkel eller multipel logistisk regression, vilka kan ge 
förklaring till vad som skiljer de beroende variablerna åt.91  

Slutligen användes multinivå-regressionsanalys.92 Multinivå-
metoden används när den beroende variabelns värden ska predikteras 
på olika nivåer. I min undersökning har det handlat om hushållsekono-
miska summor som söker förklaring på individ- och bynivå. Regress-
ionerna körs i flera steg och i den första körningen saknas förklarande 
variabler. Detta kallas för empty model och visar variansen av den be-
roende variabelns värden för de olika nivåerna. I den andra körningen 
sätts förklarande variabler in i regressionen, full model, för att se om 
variansen ändras och alltså kan förklaras av de insatta variablerna.93 Ge-
nom att köra flera regressioner, och lägga in fler förklarande variabler 
vid varje körning, går det att studera om, eller hur, utfallet ändras.94 

Tillämpning av metod och teori 
I detta kapitel har avhandlingens övergripande metoder och teorier pre-
senterats, och de hänger samman på följande vis. Mikrohistoria har an-
vänts för att kunna studera människor, enskilt och i grupp, i en lokal 
miljö. Datainsamlingen har skett genom att använda flera olika källor, 
källpluralism. Människorna som ingått i studien har alla tillhört ett hus-
håll, därför har hushållet, både som enhet och begrepp, utgjort en teo-
retisk utgångpunkt. För att kunna förstå skeenden i förhållande till sam-
tidens lagar, normer och traditioner har förståelsen för genusordning 
behövts. Genom att tillämpa social nätverksteori och grafteori har för-
hållandet mellan fordringsägare och gäldenär kunnat visualiseras och 

             
91 För vidare läsning om regressionsanalys se exempelvis Borg & Westerlund, 
2012. 
92 Denna metod har många olika namn. I statistikprogrammet STATA, som jag har 
använt, kallas den Multinivå mixed-effects modell linjär regression. 
93 Metoden är även känd som ICC, Intra Class Correlation.  
94 För tillämpning av empty och full model se exempelvis Kourtit, Nijkamp & Östh, 
2021, s. 7, 10, 12 f. 
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analyseras. Vilka faktorer det var som påverkade individernas hus-
hållsekonomi undersöktes genom regressionsanalys. Rummets inver-
kan på hushåll och individ har diskuterats utifrån grannskapseffekter. 
Även om människorna som figurerat i källmaterialet varit döda länge, 
har det etiska perspektivet varit viktigt vid författandet av boken.   
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Del 1: Ge igen med samma mynt 
 
 

Bild 2. Bouppteckning efter avlidna Johan Dahlberg i Sundborns by, 
upprättad 7 oktober år 1842. Bilden visar första sidan av bouppteck-
ningen.  
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3. Sundborns socken 1820–1849 

Naturlandskapet och gränsdragning 
Sundborns socken är belägen i den sydöstra delen av Dalarna. Formen 
påminner om en svan, vars kropp sträcks ut 28 kilometer från väster till 
öster, se karta 3.1. Huvudet tornar upp sig vid sjön Hinsen och utgör på 
så sätt socknens bredaste område med 11 kilometer från norr till söder. 
Stjärtfjädrarna i väster breddar socknen 7–8 kilometer i nord–sydlig 
riktning, för att sedan smalna av till hälften i den östra delen. I norr 
gränsar Sundborn till Svärdsjö, som socknen var en del av fram till 
1600-talets början. Svanens hals och huvud, samt en del av ryggen, till-
hörde Svärdsjö fram till år 1866.95 I väster möter Sundborn Stora Kopp-
arbergs socken, med centralorten Falun, i söder gränsar socknarna Vika, 
Stora Skedvi och Husby. I öster ligger Torsåkers och Ofvansjös socknar 
vilka tillhör Gävleborgs län.  

Landskapet i Sundborn är mycket kuperat och innehåller många 
sjöar och vattendrag. Terrängen och markförhållandena har satt gränser 
för bebyggelse och jordbruk, som ända in på 1900-talet var koncentre-
rade till Sundbornsåns dalgång i väster.96 Utefter ån domineras marken 
av den finkorniga jordarten mjäla, som är både näringsrik och bra på att 
hålla kvar vatten, vilket tillsammans utgör en god odlingsförutsättning. 
De omkringliggande bergen, samt östra delen av socknen, domineras 
av mager storblockig morän där det huvudsakligen växer tall.97 I dessa 
skogar idkades fäbodbruk, vilket ska ha varit som mest omfattande vid 
mitten av 1800-talet men upphört i början av 1900-talet. Sundbornsber-
gen innehåller både järn- och kopparmalm och gamla gruvhål går att 
finna i terrängen. Det går även att hitta många spår av kopparhyttor, 
som ska ha funnits på olika platser och vid olika tidpunkter.98  
 
 

             
95 Jansson, 2004, s. 7.  
96 Sellfors, 1916, s. 2.  
97 Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 1998, s. 10 f. 
98 Jansson, 2004, s. 188 ff; Sellfors, 1916, s. 2 f, 15. 
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Kulturlandskapet 
Att Sundborn är en gammal bygd vittnar stenåldersboplatser och järn-
åldersgravar runt sjön Toftan och Sundbornsån om.99 Sockennamnet 
blev vedertaget på 1600-talet, efter att ha funnits i olika liknande vari-
anter tidigare.100 Från början var Sundborn en del av Svärdsjö men år 
1620 blev socknen en annexförsamling med eget kapell, vilket byggdes 
i Sundborns by och ersattes av en kyrka år 1755. Efter att Sundborns-
borna hade tiggt och bett hos drottning Kristina blev Sundborn en egen 
socken och eget pastorat år 1636.101 Den exakta gränsen mellan Sund-
born och Svärdsjö tycks dock genom århundradena ha varit rörlig. Ex-
empelvis tillhörde byarna Ramsnäs och Hobbergssveden efter del-
ningen Svärdsjö men togs ändå upp i Sundborns husförhörslängder.102 
Efter ett storskifte ändrades sockengränsen igen åren 1866 och 1871. 
Det innebar att Svärdsjöbyarna Riset, Ramsnäs, Bäckänget (även kallad 
Lilla Lumsviken) och Rupstjärn lades under Sundborn, vilket byborna 
själva önskade.103 Troligen beror den rörliga sockengränsen på att den 
stora majoriteten byar inte skiftade jorden förrän i slutet av 1800-talet 
och därför blev ägostrukturen komplicerad.104  

När min undersökning tar sin början vid år 1820 bodde det 1 335 per-
soner i Sundborn och år 1850, då undersökningsperioden är slut, hade 
befolkningsantalet vuxit till 1 624. Under hela perioden levde det fler 
kvinnor än män i socknen.105 Sammanlagt fanns det 60 byar vilka, med 
undantag av Korså, var indelade i tio skriftelag, se karta 3.1. Ett skrif-
telag bestod av ett flertal hushåll, ofta liggande i samma by eller i intil-
liggande byar, vars medlemmar hade husförhör tillsammans.106 Sund-
borns by, som ligger vid Toftans utlopp i Sundbornsån, har alltid varit 
centralpunkten. Det är knappast en slump. I äldre tid var vattendragen 
mycket viktiga, både som farleder och naturresurser. I Sundborns by 
finns dessutom ett fall på sju meter, vilket har kunnat utnyttjas för att 
utvinna energi. Från denna plats är det dryga milen in till Falun och den 

             
99 NE, 2014, Sundborn.  
100 Forsslund, 1931, s. 47.  
101 Forsslund, 1931, s. 40; Jansson, 2004, s. 7; Översiktsplan för Falu kommun – 
fördjupning för Sundborn, 1998, s. 8. 
102 Jansson, 2004, s. 7 f; SKA, Husförhörslängder, NAD. 
103 Forsslund, 1931, s. 9 f; Jansson, 2004, s. 6 f.  
104 Sellfors, 1916, s. 2 f; Notera avsaknaden av skifteskartor från Sundborn före år 
1850 i Lantmäterimyndigheternas arkiv samt Lantmäteristyrelsens arkiv, LM. 
105 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
106 SKA, Husförhörslängder 1815–1855, NAD; För husförhör som begrepp och fö-
reteelse se Pleijel, 1970, s. 84–127.  
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stora koppargruvan, vilken haft stor betydelse för Sundbornsborna.107 
Brytningen i Falu gruva tros ha börjat på 700-talet, men det är först från 
1200-talets slut som det finns skriftliga källor bevarade som vittnar om 
brytningen och dess karaktär av riksintresse. I och med att kung Magnus 
Eriksson utfärdade ett privilegiebrev år 1347 vet vi att bergsmännen i 
Kopparberget gavs rätt till nybygge och nyodling i kringliggande skogs-
marker för sin försörjnings skull, utan att behöva betala markägarna. 
Hur många bergsmän som slog sig ner inom Sundborns sockens gränser 
är svårt att veta, men troligen var området vid tidpunkten redan starkt 
uppodlat, på de marker som lämpade sig för jordbruk. Istället övergick 
jordbruksgårdar till att bli bergsmansgårdar, där innehavaren kombine-
rade jordbruk med bergsbruk.108 Eftersom all malm från gruvan inte 
kunde bearbetas med hjälp av vattenkraft i direkt anslutning till gruvan, 
fick malmen forslas ut till hyttor i trakterna omkring. Utefter Sundborn-
sån ska ett tiotal hyttor ha anlagts och brukats på 1500-, 1600- och 1700-
talen. Under samma tid ska det också ha funnits några mindre gruvor i 
socknen. När det i slutet av 1700-talet gick att effektivisera energian-
vändningen i Falun, var det inte längre lönsamt att bearbeta malm utan-
för staden. Därmed lades hyttorna i Sundborn ner.109 Det har dock be-
drivits gruvdrift i mindre skala i socknen under hela 1800-talet.110 

Sundbornsborna 
Eftersom brukbar jord har varit en bristvara i Sundborn har Falun och 
koppargruvan erbjudit sockenborna kompletterande försörjningsmöj-
ligheter. Förutom arbete vid gruvan behövdes det alltid folk till bygg-
arbete och transporter samt träkol till malmberedningen i hyttor och ros-
tar.111 Under 1800-talet ska det ha funnits få bönder i Sundborn som 
kunde försörja sig enbart på jordbruk och möjligen kolning. De flesta 
ska ha varit bergsmän, hytt- eller gruvarbetare. Andra ska ha kört foror 

             
107 Sellfors, 1916, s. 2 f, 17; Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sund-
born, 1998, s. 9. 
108 NE, 2014, Falu gruva; Olsson, 2011, s. 60 f; Översiktsplan för Falu kommun – 
fördjupning för Sundborn, 1998, s. 8 f. 
109 Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 1998, s. 8. 
110 Jag har inte haft för avsikt att identifiera och lokalisera varje hytta eller gruva 
som förekommit i Sundborns socken genom tiderna. I litteraturen som berör Sund-
born nämns ett fåtal varav alla ligger i den bebodda västra delen av socknen. För 
vidare läsning hänvisar jag till Forsslund, 1931; Jansson, 2004; Sellfors, 1916; 
Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 1998. 
111 Jansson, 2004, s. 8; Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 
1998, s. 8. 
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mellan Falun och Gävle. Medan männen var upptagna med arbete ut-
anför gården, fick kvinnor och barn sköta den egna jorden och djuren.112  

Uppgifterna ovan har jag valt att ställa mot Tabellverkets befolk-
ningsstatistik för åren 1820–1850. Detta görs inte utan svårighet, ef-
tersom kategoriseringen av yrkes- och ståndstillhörighet i Tabellverket 
har gjorts på grundval av ståndssamhällets kategorier. I praktiken inne-
bär detta att det snarare är hushållet, och framför allt hushållsförestån-
daren, som har kategoriserats, och samtliga medlemmar inom samma 
hushåll har fått ingå i dennas kategori.113 Det är dock möjligt att den 
vägen få en fingervisning om hur människorna i socknen försörjde sig.  

I tabell 3.1 finns en sammanställning över Sundbornsbornas stånds-
tillhörighet, baserad på Tabellverkets uppgifter. Där går det tydligt att 
se att bondeståndet under hela perioden varit det största. Mellan åren 
1825 och 1840 tillhörde 80–88 % av sockenborna bondeståndet. Som 
minst var bondeståndet år 1820 med 62 % av den totala befolkningen. 
Bara fem år senare hade bondeståndet ökat till 88 %. Att skillnaden på 
fem år blev så stor, beror på att flera av dem som år 1820 kategorisera-
des under rubriken övriga hade flyttats till bondeståndet. Från och med 
år 1825 står det i anvisningarna till Tabellverkets formulär att ”De fat-
tiga intagas efter det Stånd, hvartill de höra”114, därmed är det troligt att 
de tidigare lagts under rubriken övriga på grund av sin fattigdom. Det 
förklarar också varför det fanns 370 personer under rubriken övriga år 
1820, men endast 25–47 personer inom samma kategori mellan åren 
1825 och 1840. Bondeståndet minskade sedan åter mellan åren 1840 
och 1850 medan kategorin övriga ökade. Förklaringen kan ligga i upp-
komsten av Korså bruk, vid vattendraget mellan sjöarna Hinsen och 
Hyen i socknens östra del, som rimligtvis drog till sig arbetskraft. Pri-
vilegierna för Korså bolag utfärdades år 1836 för masugn och smide. 
Ursprungligen bestod bolaget av Sundbornsbor men övertogs år 1838 
av Stora Kopparbergs bergslag.115 Från år 1839 finns byn Korså i Sund-
borns församlings husförhörslängder, och där går en del av brukets ar-
betare med familjer och tjänstefolk att finna.116 

Sammanställningen av ståndstillhörigheter talar alltså för att majori-
teten av invånarna har varit sysselsatta inom jordbruket, men det säger 
ingenting om vilka sidoverksamheter de har haft. Genom att titta på 

             
112 Forsslund, 1931, s. 131, 185; Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för 
Sundborn, 1998, s. 8. 
113 Befolkningsstatistik Tabellverket. Uppgifter om svenska församlingars befolk-
ning 1749–1859, s. 40 ff, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
114 Anvisningar i Folkmängdsformulären, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 
115 Sellfors, 1916, s. 17; Sellfors, 1931, s. 232 ff.  
116 SKA, Husförhörslängder 1836–1845, NAD. 
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vilka yrken och verksamheter som registrerats i Tabellverket för sock-
nen under undersökningsperioden, går det att få en ledtråd till detta. 
Som tidigare litteratur redovisat återfinns arbetare i bruk och hyttor. De-
ras antal varierade mellan 31 och 45 personer under perioden. Mellan 
tre och 15 individer har arbetat med gruvbrytning av kopparmalm samt 
mellan en och sex personer med gruvbrytning av järnmalm.117 Om dessa 
arbeten varit förlagda inom socknen eller utanför framgår inte. De här 
personerna har troligtvis kategoriserats under rubriken övriga, och be-
kräftar att Sundbornsborna också hade annan försörjning än jordbruk. 
Det troliga är att antalet sockenbor med sidoverksamheter var betydligt 
större än vad som framgår av Tabellverket, eftersom de gruv- och hytt-
arbetare som hade tillgång till jord i hemsocknen förmodligen katego-
riserades under rubriken bondeståndet.  

Tabell 3.1. Ståndstillhörighet. Sundborns socken 1820–1850. 
Ståndstillhörighet 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 

Prästeståndet 5 19 9 2 7 7 14 

Ståndspersoner 127 119 234 118 59 53 92 

Borgare på landet 0 0 0 5 0 0 0 

Bondeståndet 833 1 239 1 155 1 273 1 242 1 189 1 043 

Övriga 370 25 38 47 138 281 475 

Totalt 1 335 1 402 1 436 1 445 1 446 1 530 1 624 
Anmärkningar: Till rubriken övriga räknas tjänstefolket hos prästeståndet och 
ståndspersonerna, kyrkobetjäning, soldater, båtsmän, berg- och fabriksfolk, sjö-
män, gesäller och lärlingar hos hantverkare. Till bondeståndet räknas förutom hus-
bönderna själva deras tjänstefolk samt alla andra som lägger hand på åkerbruket. 
Det finns ingen anvisning angående de fattiga år 1820, men från år 1825 står det att 
de ska kategoriseras under det stånd de tillhör.    
Källa: Anvisningar i Folkmängdsformulären, CEDAR, Demografiska databasen, 
Umeå universitet; Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska data-
basen, Umeå universitet.  
 
Vad gäller andra yrken, är det endast kvarnmästare som är en återkom-
mande titel. År 1820 fanns det en skräddare med lärling samt en mjöl-
nare, men dessa nämndes aldrig mer. År 1840 blev en sadelmakare no-
terad och år 1850 en skomakarmästare med två lärlingar.118 I mitt käll-
material har jag dock noterat att människor som hamnat i blickfånget 
ibland har haft andra yrkestitlar. Det har exempelvis hela tiden funnits 
både skräddare och skomakare i socknen,119 vilket alltså inte framgår i 
             
117 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
118 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
119  StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA; SKA, Husförhörslängder, NAD. 
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Tabellverket. Jag tolkar detta som att det inte fanns någon etablerad af-
färsverksamhet i socknen, utan istället småskalig produktion i hemmen 
som såldes vidare. Närheten till Falun är sannolikt en orsak till att ingen 
större affärsrörelse har etablerats under den här tiden.  

I Sundborn saknades adel, men det fanns en hel del ståndspersoner. 
Dessa hade, liksom prästeståndet, givetvis också jordbruk och boskap 
men sådant kunde många gånger skötas av tjänstefolk. Genom att åter-
igen betrakta ståndstillhörighetstabellen går det att se att prästeståndet, 
av naturliga skäl, var litet, dess medlemmar varierade mellan två och 
19 personer under perioden. Även bland ståndspersonerna fluktuerade 
antalet kraftigt. År 1830 var antalet dock orimligt stort med 234 perso-
ner, samtidigt som antalet bönder var orimligt litet. Förmodligen kate-
goriserades drygt hundratalet människor ”fel” denna gång. Dras 
100 personer från totalsumman är antalet ståndspersoner i nivå med 
omkringliggande år, det vill säga mellan 118 och 127 personer, vilket 
motsvarade 8–10 % av befolkningen. Från år 1840 halverades dock an-
talet ståndspersoner för att sedan stiga något igen år 1850.120 Vad detta 
beror på är svårt att säga. Antalet hushållsmedlemmar ändras visserli-
gen över tid, men det sker knappast samtidigt inom alla ståndshushåll. 
Kanske ligger svaret istället i att människorna skrev sig på andra orter. 
Ett sådant exempel syns i ståndstillhörighetstabellen under kategorin 
borgare på landet, som år 1835 innehöll fem personer, men övriga år 
saknades.  

Det är bland ståndspersonerna det går att hitta socknens bergsmän, 
vilka alltså idkade bergsbruk vid sidan av jordbruk och boskapssköt-
sel.121 Enligt Tabellverket fanns det tre bergsmän åren 1830, 1835 och 
1850, samt två år 1840.122 Jag uppfattar ur mitt källmaterial att antalet 
var något fler, dock är det möjligt att gamla titlar levde vidare med äldre 
människor, vilka egentligen hade lämnat näringen bakom sig. Det var 
också bland ståndspersonerna som ägare till bruk och hyttor fanns. En-
ligt Tabellverket skulle dessa ha varit fyra till antalet åren 1820 och 
1825 samt tre år 1830. Sedan fanns det ingen sådan ägare förrän år 
1850. Från och med år 1840 ingick också Korså bruks fyra ägare i ta-
bellen.123  

Genom att foga samman olika källors uppgifter formas en bild av en 
socken som haft jordbruk och boskapsskötsel som bas, men gruv-, hytt- 

             
120 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
121 Isacson, 1979, s. 31, 39.  
122 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
123 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
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och bruksarbete som sidoverksamhet. Människorna har varit samlade i 
byar i socknens västra del, och haft kyrkan och Sundborns by som 
centralpunkt. Tillsammans bildar uppgifterna en bakgrund som är vik-
tig för förståelsen av undersökningens resultat. Sundbornsborna behö-
ver bli förstådda och analyserade utifrån det natur- och kulturlandskap 
de befunnit sig i. 
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4. Bouppteckningar – en utgångspunkt 

Bouppteckningar 
År 1734 antog Riksdagen en ny lag, och i den stadgades att när en per-
son avled skulle dennas tillgångar, såsom fastigheter, lösören, metaller, 
värdefulla djur och kontanter samt fordringar och skulder, nedtecknas. 
Detta hade på många håll i landet varit praxis länge, framför allt i stä-
derna. En viktig orsak till nedtecknandet var att en viss procent av den 
avlidnas tillgångar skulle gå till de fattiga i socknen eller staden. Enligt 
lagen skulle bouppteckningen upprättas inom tre månader efter döds-
fallet och ingenting fick avyttras från hushållet innan den var gjord. Det 
var dock inte ovanligt att det tog längre tid än så. Det fanns inga krav 
på juridiska kunskaper hos den som gjorde bouppteckningen. Arbetet 
utfördes av skrivkunniga och betrodda män såsom nämndemän, aukt-
ionsförrättare eller skollärare. Vid upptecknandet skulle det finnas en 
värderingsman, men många gånger skötte förrättaren även detta och då 
behövde endast en god man närvara för att bevaka proceduren. Boupp-
teckningsprotokollen efter adeln skulle lämnas in till respektive hovrätt, 
medan befolkningen på landsbygden lämnade sina till häradsrätterna 
och stadsborna till rådhusrätterna. Eftersom det i Norrland och Dalarna 
inte fanns härader, lämnade människorna där in bouppteckningarna till 
sitt tingslag.124 

Användningen av bouppteckningar som källmaterial har fått utstå 
kritik. Huvudfrågan har varit i hur hög grad bouppteckningen i själva 
verket speglar den avlidnas tillgångar, liksom den samtida befolkning-
ens. Perlinge har poängterat problematiken av att det saknas bouppteck-
ningar från vissa befolkningsgrupper, snedfördelningen av ålder, kön 
och status samt tveksamheten kring egendomens värdering.125 Formu-
leringarna i lagen från år 1734 är på många sätt tolkningsbara, vilket 
gör att bouppteckningarna blir ännu mer svårbegripliga. I ärvdabalkens 
nionde kapitel går det att förstå texten som att det bara var gifta par som 
behövde uppteckna boet. Ändå är bortfallet stort från gifta par och trots 
allt förekommer det bouppteckningar från övriga befolkningsgrupper, 
om än i mindre skala från det lägre sociala skiktet.126 Av naturliga skäl 
             
124 Bringéus, 1977, s. 3 f; Clemensson & Andersson, 2008, s. 89, 100; Sveriges rikes 
lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, ärvdabalken, kap 9, 2.§. 
125 Perlinge, 2005, s. 39 ff.  
126 Bringéus, 1977, s. 10 f.  
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blir det förstås en överrepresentation av äldre människor i ett käll-
material som har sin utgångspunkt i dödsfall. Det är inte heller märkligt 
om fler män än kvinnor har upptecknats i en tid då de ärvde, och därmed 
bör ha ägt, dubbelt så mycket, och ofta hade förtur att överta föräldrar-
nas fasta egendom.127 Hänsyn till detta måste alltså tas vid bearbetning 
av materialet.  

En annan fråga som har lyfts fram, är hur värderingen av boet har 
gått till, och om bouppteckningarna är likvärdiga och jämförbara med 
varandra? Isacson har kommit fram till att föremål kunde värderas olika 
beroende på tid och plats. Anledningen skulle ha varit föremålens skif-
tande betydelse för bönderna. Det visade sig för By socken i sydöstra 
Dalarna, att i förhållande till marknadspriset var både den lösa och fasta 
egendomen undervärderad. Problematiken med ett undervärderat bohag 
blev att hushållets skulder, vilka följde penningvärdets förändringar, 
kraftigt förminskade boets totala tillgångar, liksom fordringarna lika 
mycket förstorade dem.128 Det finns alltså en svårighet i att göra en jäm-
förande förmögenhetsundersökning baserad på bouppteckningar.129  

Något jag ställer mig frågande till är vad som egentligen redovisades 
i bouppteckningarna. Bringéus har betonat att allt i boet, löst som fast, 
skulle upptecknas vid ett dödsfall, liksom fordringar och skulder. Detta 
stämmer väl in med ärvdabalken. Bringéus har sedan lyft fram att han 
har iakttagit att det ska ha varit en oskriven regel att inte uppteckna de 
efterlevandes kläder och sängkläder. Vidare har han framhållit att det i 
bouppteckningarna kunde förekomma ägodelar utan värde. Då kunde 
det handla om faddergåvor till barnen eller en morgongåva till hustrun, 
som hon hade rätt till efter makens död.130 Även Isacson har noterat att 
allt i boet trots allt inte har stått med i bouppteckningarna. I hans studie 
förekom sällan lågt värderade föremål, vilka ofta var tillverkade på går-
den.131 Det finns alltså exempel från tidigare forskning på att allt i boet 
inte redovisades i bouppteckningen och därmed har inte hela hushållets 
tillgångar redovisats i materialet.  

Det gifta parets enskilda ägande behöver också problematiseras i 
sammanhanget. Trots den nya lagen år 1734 fortsatte den medeltida 
arvsprincipen att gälla. Den innebar att äkta makar inte hade rätt att ärva 
varandras arvejord. Giftorätten omfattade endast den under äktenskapet 

             
127 Holmlund, 2003, s. 241 ff; Sporrong & Wennersten, 1995, s. 126 f. 
128 Isacson, 1979, s. 135 ff, 219, 225.  
129 Se vidare Isacson, 1979.  
130 Bringéus, 1977, s. 3 ff; Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 
1734, 1984, ärvdabalken, kap 9, 1.§. 
131 Isacson, 1979, s. 217.   
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gemensamt införskaffade fasta egendomen samt hushållets alla lösö-
ren.132 Därmed borde inte den efterlevande makens ärvda egendom fin-
nas med i bouppteckningen, utan bara den avlidnas. Mycket riktigt för-
tydligas detta i lagen år 1829, vilket går att läsa i en senare upplaga av 
1734 års lagbok, uppdaterad av Johan Gabriel Carlén år 1841.133 Isacson 
var i sin avhandling inne på samma spår när han skrev att bergsmännen 
och jordbrukarna ofta brukade mer jord än de ägde, exempelvis den äkta 
makans, och därmed satt på större tillgångar än bouppteckningen gav 
sken av.134  

Jag gör alltså tolkningen att bouppteckningarna inte redovisar hus-
hållets gemensamma tillgångar, och därmed blir en jämförande förmö-
genhetsundersökning omöjlig. Hur väl fungerar det då att undersöka 
fordringar och skulder samt mellanmänskliga relationer utifrån det här 
materialet? I ärvdabalkens nionde kapitels första paragraf betonas att 
alla boets fordringar och skulder skulle upptecknas vid dödsfall, sam-
tidigt som det i det tionde kapitlets första paragraf framgår att det är den 
avlidnas skulder i boet som ska betalas innan arvet får skiftas av arving-
arna.135 Det blir så här långt en tolkningsfråga om vilka skulder det var 
som skulle upptas i bouppteckningen. Efter att ha studerat kapitel elva 
i giftermålsbalken tolkar jag det som att skulder, liksom fast egendom, 
kunde vara personliga. Där går att läsa att om någon av makarna hade 
en skuld före äktenskapet, skulle den betalas med vederbörandes egna 
medel. Om de egna tillgångarna inte räckte till, fick den skuldsatta ta av 
giftorätten, det vill säga av den del i det gemensamma boet denna hade 
arvsrätt till. I de fall makarna hade tagit lån, enskilt eller tillsammans, 
medan de var gifta skulle skulden betalas tillbaka med lösöre eller av-
lingeegendom. Om det gemensamt ägda inte kunde täcka skulden skulle 
betalningsmedel tas från bådas ärvda egendom. Om det fanns en skuld 
i boet som var särskilt vållad eller tillkommen av makan eller maken, 
och den andra inte hade haft någon nytta eller del av den, skulle lånta-
garen själv ansvara för betalningen.136  

Utifrån detta gör jag tolkningen att bouppteckningarna, åtminstone 
efter år 1829, och således för den tid jag undersöker, innehöll den av-
lidnas enskilda fasta egendom samt det gemensamma hushållets egen-
dom och lösöre. Jag utgår också ifrån att alla skulder som fanns inom 

             
132 Hansen, 2003, s. 128 f; Holmlund, 2003, s. 259; Sveriges rikes lag: gillad och 
antagen på riksdagen år 1734, 1984, giftermålsbalken, kap 10, 1.§ och 2.§. 
133 Carlén, 1841, s. 31. 
134 Isacson, 1979, s. 139.  
135 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, ärvdabalken, 
kap 9, 1.§ och kap 10, 1.§. 
136 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, giftermåls-
balken, kap 11. 
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hushållet inte nödvändigtvis behövde vara upptecknade, eftersom de 
kunde vara av det privata slaget. Jag får dock utgå ifrån att alla den 
avlidnas skulder fanns med. Det jag därmed indirekt säger är att hus-
hållet kan och bör ha haft större tillgångar än vad bouppteckningarna 
ger sken av, och att hela hushållets skuldsituation inte behöver vara helt 
blottlagd. Detta leder till att jag, som har ambitionen att jämföra kvin-
nors och mäns skulder, bör göra det med försiktighet och med denna 
komplexa bild i beaktande. Det är dock inte nödvändigt att känna till 
den ekonomiska helhetsbilden, för att kunna studera de mellanmänsk-
liga relationer som framkommer i materialet. Vem som hade fordring 
alternativt skuld till vem står, för det mesta, klart och tydligt i boupp-
teckningsprotokollet. Däremot framgår det inte alltid vad fordringen el-
ler skulden gällde.    

Bouppteckningar från Sundborn 
Grunden i denna första del av avhandlingen utgörs av de 108 boupp-
teckningar från Sundborns socken som finns bevarade på Landsarkivet 
i Uppsala, och är upprättade under åren 1820–1849.137 Anledningen till 
att undersökningsperioden börjar år 1820 är att det finns så få boupp-
teckningar bevarade från tiden dessförinnan. De sockenbor som dog un-
der åren för undersökningen, men som inte fick sitt bo upptecknat för-
rän efter år 1849 har inte tagits med. I och med detta urvalskriterium 
har jag i min undersökning med en bouppteckning över en man som 
dog år 1815, men vars bouppteckning upprättades först år 1825.138 Nio 
av de 108 bouppteckningarna var efter personer som valde att skifta 
boet medan de fortfarande levde. De lät uppteckna och fördela hela boet 
mot att de blev försörjda av barn och barnbarn den tid i livet de hade 
kvar. Fyra kvinnor och en man gjorde detta i samband med bouppteck-
ningen efter deras avlidna respektive, medan övriga fyra, tre kvinnor 
och en man, gjorde det på eget bevåg när de inte längre orkade ta hand 
om hus och hem.139  

Undersökningens 108 bouppteckningar är fördelade på 52 män, 
47 kvinnor samt nio arvlåtarpar, vilket betyder en gemensam boupp-
teckning efter ett gift par, se tabell 4.1. Detta innebär att jag sammanlagt 
har bouppteckningar från 117 människor, och dessa kallas här för hu-

             
137 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA. 
138 StHA, Bouppteckning 1820–1849, ULA, se ID 20 i BILAGA A.  
139 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 5, 17, 19, 24, 25, 54, 68, 80, 
107 i BILAGA A. 
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vudpersoner. Det är en tämligen jämn könsfördelning mellan huvud-
personerna, med endast fem fler män, dock i en socken som under hela 
undersökningsperioden hade flest kvinnliga invånare. Som störst var 
skillnaden år 1825 då det fanns 172 fler kvinnor än män i socknen, vil-
ket går att jämföra med år 1845 då det var 68 fler kvinnor.140 Sett ur 
detta perspektiv borde det ha funnits fler bouppteckningar efter kvinnor 
än män. Förklaringen till bortfallet ligger troligen i det tidigare nämnda, 
att kvinnor ärvde hälften så mycket som män och därför generellt sett 
borde haft mindre ekonomiska tillgångar, och i vissa fall så små att de 
inte upptecknades.  

Tabell 4.1. Avlidna från 15 år samt bevarade bouppteckningar från 
Sundborns socken åren 1820–1849, fördelade på kvinnor, män, arv-
låtarpar och årtionden.   

År Avlidna 
kvinnor 

Avlidna 
män 

Avlidna 
totalt 

Bou 
kvinnor 

Bou 
män 

Bou  
AP 

Bou  
totalt 

1820–1829 97 101 198 6 20 6 32 

1830–1839 102 93 195 10 11 0 21 

1840–1849 108 81 189 31 21 3 55 

Totalt 307 275 582 47 52 9 108 
Anmärkningar: Bou = bouppteckning. AP = arvlåtarpar, vilket avser gemensam bo-
uppteckning efter gift par. Det finns inte någon bouppteckning bevarad från åren 
1820 och 1834.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA; Tabellverket på nätet, Sundborn, 
CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet.  
 
Det är större skillnad mellan antalet bouppteckningar under olika tids-
perioder. Genom att studera tabell 4.1 över avlidna går det att utröna att 
dödsantalen låg ganska jämnt över årtiondena.141 Därmed borde antalet 
bouppteckningar från varje årtionde vara ungefär lika många. Tydligt 
är att fler bouppteckningar från perioden 1840–1849 har bevarats, al-
ternativt i större utsträckning blivit upprättade, än perioderna innan. 
Detta är något Isacson också observerade för By socken under samma 
tidsperiod.142 Noterbart är att fler kvinnor i Sundborn har upptecknats 
på 1840-talet, vilket resulterat i 31 bouppteckningar för kvinnor, jäm-
fört med 21 för män. Under tidsperioden 1820–1829 dominerade bo-
uppteckningar över män, 20 till antalet, medan kvinnorna bara stod för 

             
140 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
141 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
142 Isacson, 1979, s. 138.  
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sex stycken. Under 1830-talet var det ringa antalet bouppteckningar 
jämnt fördelat mellan könen, elva för män och tio för kvinnor. 

Överlag går det att se att bortfallet av bouppteckningar från Sund-
born är stort. Jag har räknat med att det från 15 års ålder var rimligt att 
få en bouppteckning upprättad efter sig, och därför har jag utgått från 
den åldern då jag har summerat alla dödsfall i socknen från åren 1820–
1849. Sammanlagt avled 582 personer,143 vilket ska jämföras med de 
108 bouppteckningar som finns bevarade från samma tid. Av huvud-
personerna dog 114 mellan åren 1820 och 1849, tre finns således inte 
med i tabellen över avlidna,144 vilket innebär att det endast finns boupp-
teckningar bevarade från en femtedel av de avlidna. Även om jag får 
räkna med att en del bouppteckningar har upprättats i efterhand och 
andra blivit förstörda eller möjligen försvunnit in i något annat arkiv, är 
bortfallet påtagligt. Vad har då de här 108 bouppteckningarna gemen-
samt, som kan förklara varför just de har upprättats och bevarats? Svaret 
är att alla utom en avliden ägde fast egendom. Lösöre var något som lätt 
gick att se med blotta ögat i bostaden och som enkelt kunde fördelas 
mellan arvingarna. Det var svårare med den fasta egendomen, husen 
och jorden, som inte alltid gick att direkt överblicka. Det finns exempel 
i bouppteckningsprotokollen, där förrättaren hänvisar till tidigare bo-
uppteckningar och arvskiften för att reda ut den fasta egendomens ägo-
förhållanden.145 Detta, tillsammans med det faktum att fast egendom 
värderades högre än lösöre, bör tala för att tillgången till fast egendom 
var en viktig faktor för att boet skulle upptecknas. Maria Persdotter, 
kvinnan som saknade fast egendom i bouppteckningsprotokollet, var 
77 år gammal när hon dog och bodde då hemma hos ett av sina barn. 
Det är troligt att hon haft fast egendom tidigare i livet och låtit skifta 
den innan sin död, eftersom hon för övrigt hade goda tillgångar.146 

Betyder detta att övriga sockenbor inte hade någon fast egendom el-
ler något annat i boet värt att uppteckna? Det är svårt att svara på utan 
att undersöka ägandet av fast egendom för alla sockenbor som levde 
under åren 1820–1849, och enda källan till förekomsten av lösöre inom 
hushållen är genom de saknade bouppteckningarna. Genom statistiken 
från Tabellverket går det i alla fall att få en ledtråd till hushållens eko-
nomi, samt se hur utbredd fattigdomen var. Från år 1825 var majoriteten 
hushåll självförsörjande, se tabell 4.2, men endast en liten andel hushåll 

             
143 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. Uppgifterna från Tabellverket har kontrollerats mot SKA, Död- och be-
gravningsböckerna 1808–1830, 1831–1865, NAD. Sammanlagt jämfördes 14 år, 
och inga diskrepanser hittades.   
144 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 20, 25, 107 i BILAGA A. 
145 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se exempelvis ID 37 i BILAGA A.  
146 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 89 i BILAGA A. 
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hade ett överskott. Vid startåret 1820 var överskottshushållen bara två 
av 282, men dessa ökade sedan successivt till att bli 23 av 335 år 1850. 
Hela 193 av 282 hushåll behövde försörjningshjälp år 1820, sannolikt 
en missvisande siffra med tanke på att kategoriseringsformuläret för det 
året såg annorlunda ut än senare. Perioden 1825–1835 är förmodligen 
mer representativ för socknen, och då var motsvarande antal 17–19. 
Formuläret för Tabellverket ändrades återigen år 1840 och från det året 
går det att se att både överskottshushållen samt de med försörjnings-
hjälp ökade. Jag tolkar statistiken som att majoriteten av hushållen 
kunde försörja sig själva, men att en viss ökning skedde av hushåll som 
behövde försörjningshjälp åren 1820, 1840, 1845 och 1850.  

Tabell 4.2. Hushållens ekonomiska status i Sundborns socken 1820–
1850. 
Hushåll 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 

Överskott 2 5 7 8 21 17 23 

Självförsörjande 87 245 245 247 188 167 216 

Försörjningshjälp 193 17 19 18 103 118 96 

Totalt 282 267 271 273 312 302 335 
Anmärkningar: Åren 1825 och 1840 infördes nya formulär för det statliga Tabell-
verket, vilket i praktiken innebär att tabellen ovan är gjord efter tre olika formulär 
med tre olika kategoriseringar. Genom att göra en egen kategorisering har jag för-
sökt göra informationen i formulären jämförbar.  
Källa: Befolkningsstatistik Tabellverket. Uppgifter om svenska församlingars be-
folkning 1749–1859, 2005, s. 24; Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demo-
grafiska databasen, Umeå universitet. 
 
Kopplar jag sedan ihop den information jag har fått om hushållens eko-
nomi med tabellen 4.3 över fattiga personer får jag ett motsägelsefullt 
resultat för åren 1820, 1840 och 1845. Det fanns nämligen fler fattiga 
hushåll än fattiga individer! För övriga år var hushållen färre än de fat-
tiga, vilket bör vara rimligt, eftersom det vanligtvis ingår fler än en män-
niska i ett hushåll. Här sticker året 1835 ut, då 78 människor räknades 
som fattiga, medan antalet övriga år pendlade mellan 19 och 35. Totalt 
sett var mer än två tredjedelar fattiga kvinnor,147 vilket därmed blir ett 
belägg för min teori om att det saknas bouppteckningar från kvinnor 
därför att de hade mindre tillgångar. Vidare konstaterar jag att självför-
sörjning inte nödvändigtvis behövde vara synonymt med ägande av fast 
egendom. Det är möjligt att flera sockenbor brukade någon annans 
mark, alternativt försörjde sig på lönearbete, och därför behövde inte 
något bo upptecknas. 
             
147 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
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Tabell 4.3. Fattiga i Sundborns socken 1820–1850. 
Fattiga M/K 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 

Underhåll av 
barn och andra 4/10 3/16 2/17 20/35 - - - 

Underhåll av 
församlingen 1/4 3/9 4/12 7/16 8/17 6/19 6/17 

Totalt M/K 5/14 6/25 6/29 27/51 8/17 6/19 6/17 

Totalt år 19 31 35 78 25 25 23 
Anmärkningar: M/K = man/kvinna. År 1840 kom ett nytt formulär från det statliga 
Tabellverket som skilde sig från det tidigare, därav annan kategorisering.  
Källa: Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 

Tabell 4.4. Bevarade bouppteckningar från Sundborns socken 1820–
1849, fördelade efter skriftelag och byar. 

Skriftelag Byar/lag Bou/lag Byar i 
bou/lag 

1. Ramsnäs skriftelag 7 8 3 

2. Karlsbys skriftelag 7 10 5 

3. Finngärds skriftelag 1 5 1 

4. Önsgärds skriftelag 5 5 3 

5. Blixbos skriftelag 4 8 3 

6. Risholns skriftelag 10 20 7 

7. Karlborns skriftelag 5 17 4 

8. Hobborns skriftelag 9 12 4 

9. Sundborns bys skriftelag å västra sidan 8 15 4 

10. Sundborns bys skriftelag å östra sidan 3 6 2 

Totalt 59 106 36 
Anmärkning: Bou = Bouppteckning. Två bouppteckningar saknas i tabellen. Det 
ena bortfallet beror på att huvudpersonen bodde utanför socknen, och det andra 
bortfallet beror på oklarhet var i Sundborn huvudpersonen bodde. Byn Korså finns 
inte med i tabellen eftersom den inte ingick i något skriftelag. Ingen bouppteckning 
från Korså finns heller med i källmaterialet.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA; SKA, Husförhörslängder 1815–
1855, NAD. 
 
Som tidigare nämnts var Sundborns socken under perioden indelad i tio 
skriftelag med 59 underliggande byar, se tabell 4.4. Det finns boupp-
teckningar bevarade från samtliga skriftelag samt 36 av byarna. Skrif-
telagen var olika stora och innehöll olika många byar, vilka också de 
var olika stora. Inte helt oväntat har skriftelaget med flest byar också 
flest bouppteckningar bevarade. Sammanfattningsvis går det att påstå 
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att ingen del av Sundborns socken har fallit bort när det gäller bevaran-
det av bouppteckningar. Se karta 4.1 för en detaljerad karta över skrif-
telagen och byarna.  

 

 
Bild 3. Bouppteckning efter avlidna Margareta Mattsdotter Sundén på 
Karlborn, upprättad 26 september år 1843. Från mitten av bilden finns 
en lista över hushållets fordringar.  
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Karta 4.1. Byar i Sundborns socken 1820–1849.   

Karta: Karin Nibon.  
Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, Akt: Falun J243-97-1, 
1899, LM; Lantmäterimyndigheternas arkiv, Dalarnas län, Sundborns socken, Akt: 
20-SUN-172, Karta, 1923, LM; Krigsarkivet, Sverige Topografiska kartor, 
Dalarna, detaljkartor, SE/KrA/0400/08B/014, NAD; Institutet för språk och 
folkminnen, Ortnamnsregistret. 
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Tillvägagångssätt och bearbetning 
Bouppteckningar är rika på information, men allt som står där har inte 
varit relevant för studiens syfte och frågeställningar. Varje bouppteck-
ning har gåtts igenom systematiskt och i dess ingress har jag kunnat få 
fram när den avlidna var född, dödsdag, civilstånd, eventuell 
maka/make, arvingar, by och ibland titel. Det som i själva uppteck-
ningen av boet har intresserat mig är det som står sist, uppräkningen av 
fordringar och skulder. För att relatera dessa till någonting har jag också 
noterat uppdelningen och värderingen av fast egendom samt summan 
av de totala tillgångarna. Slutligen har jag registrerat boupptecknings-
förrättarna samt hur arvet storleksmässigt fördelats mellan arvingarna, 
i de fall dessa uppgifter förekommit. När uppgifter rörande den avlidna 
och dennas anhöriga har saknats, har jag kunnat komplettera svaren från 
olika socknars kyrkoarkiv, genom födelse- och dopböcker, död- och be-
gravningsböcker samt husförhörslängder. De är också i dessa arkiv jag 
har behövt leta för att identifiera och lokalisera de människor som före-
kommer bland fordringar och skulder, och vilka jag kallar sekundärper-
soner. Då har det främst varit deras by- och sockentillhörighet jag har 
varit intresserad av. Det har varit omöjligt att identifiera alla, av sam-
manlagt 454 sekundärpersoner har jag behövt kategorisera 111 personer 
under okänd ort. Den stora mängden källmaterial har också gjort det 
omöjligt att spåra släktskap på längre håll, vilket annars hade varit 
mycket intressant att göra.  

De insamlade uppgifterna har använts till att jämföra kvinnors och 
mäns fordringar och skulder samt deras mellanmänskliga relationer. Ef-
tersom antalet bouppteckningar är relativt litet har jag valt att inte skapa 
undergrupper utifrån civilstånd eller ålder. Dessa parametrar, se tabell 
4.5, har istället lyfts fram vid exempel av specifika och intressanta fall. 
Uppgifterna gällande fast egendom, liksom de totala tillgångarnas 
summa, är också något som framför allt har relaterats till den enskilda 
individen. Det blir missvisande att jämföra huvudpersonernas ekono-
miska tillgångar med varandra, eftersom bouppteckningen ger deras 
livssituation vid olika tillfällen i livscykeln. Det finns också en svårig-
het i att jämföra förmögenheten av lös och fast egendom, eftersom vär-
deringen, som tidigare nämnts, kan ha varit godtycklig och skiljt sig 
mellan olika förrättare. Jag ser också i materialet att det var vanligt att 
arvingarna sålde en del av egendomen på auktion eftersom de räknade 
med att värdet skulle höjas med en tredjedel.148 Det verkar därmed som 
om Sundbornsborna var medvetna om undervärderingen, något som 
stämmer överens med den bild Isacson fick av By socken och dess 

             
148 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 52 i BILAGA A. 
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grannsocknar.149 En annan klurig aspekt är att bouppteckningarna har 
värderats i olika riksdaler, banco och riksgälds, vilka förekom parallellt 
under första hälften av 1800-talet. Riksdalern var indelad i 48 skillingar 
och varje skilling i 12 runstycken. För att få en riksdaler banco likvärdig 
med en riksdaler riksgälds behövde den förstnämnda multipliceras med 
1,5.150 För att underlätta undersökningen har jag därför räknat om alla 
summor i bouppteckningarna till riksgälds, och avrundat alla skillingar 
till hela riksdaler.  

För kunna jämföra huvudpersonernas fordringar och skulder med 
varandra har jag noterat varje fordrings- och skuldpost samt hur stor 
den var och till vem. Även här kan det skilja sig i upptecknandet. De 
flesta bouppteckningar har en detaljerad lista över fordringar och skul-
der, medan ett fåtal har flera skuldposter ihopsatta under rubriker som 
exempelvis begravningsomkostnader. Ibland skiljer förrättaren på 
summa och ränta medan det bakas ihop vid andra tillfällen. För att vara 
konsekvent har jag valt att räkna med alla enskilda fordrings- och skuld-
poster, trots att det innebär att huvudpersoner med skilda summor och 
räntor ser ut att ha fler poster än de vars summor och räntor har bakats 
ihop. Eftersom jag bara är intresserad av den upptecknades skulder, och 
inte sterbhusets, har jag räknat bort skulder som uppkommit efter hu-
vudpersonens död, såsom fattigmedel, uppteckningsarvode och begrav-
ningsomkostnader. Det gäller också att hålla i minnet att i de fall där 
fordringar och skulder saknas, kan det ha varit så att arvingarna redan 
innan bouppteckningens upprättande inkasserat fordringarna och beta-
lat skulderna. Då ser det ut som om huvudpersonen inte haft några ford-
ringar eller skulder alls. Det hade varit intressant att undersöka vad 
fordringen eller skulden gällde, men denna uppgift saknas i en tredjedel 
av fordringsposterna och i mer än hälften av skuldposterna. Oftast står 
det bara till vem skulden var och summans storlek,151 som exempelvis 
”Skuld till Nämndeman Eric Danielssons änka Brita Ersdotter 35 
rgs”.152 Ibland har det noterats hur arvingarna skulle betala skulderna, 
men det är ingenting som jag specifikt har undersökt. Trots svårighet-
erna med likvärdigheten går det emellertid att utifrån analysen se ten-
denser i materialet.  

 

             
149 Isacson, 1979, s. 225. 
150 Clemensson & Andersson, 2008, s. 103; Lagerqvist, 2013, s. 49, 57 f, 68.  
151 Detta gällde också för 1800-talets bouppteckningar i Djura i Leksands socken, 
Dalarna, enligt Ihlis-Pettersson, 2001, s. 26, och i Falun, Dalarna, enligt Lilja, 2004, 
s. 88 samt socknarna Nordmaling, Västerbotten, och Ilmola, Österbotten, enligt 
Hemminki, 2012, s. 389 f. 
152 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 31 i BILAGA A.  
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Tabell 4.5. Huvudpersonerna fördelade efter tidsperiod, kön, ålders-
grupp och civilstånd. 
 

År  1820–1829 1830–1839 1840–1849 T T T 
  K M K M K M K M K+M Å-G 
20–24 O - - - - - - 0 0 0 1 
20–24 G - - - - 1 - 1 0 1  
20–24 Ä - - - - - - 0 0 0  
25–29 O 1 - - 1 - 1 1 2 3 4 
25–29 G - 1* - - - - 0 1 1  
25–29 Ä - - - - - - 0 0 0  
30–34 O - - - - - - 0 0 0 6 
30–34 G 2 - - - 1 3 3 3 6  
30–34 Ä - - - - - - 0 0 0  
35–39 O - 1 - - - - 0 1 1 6 
35–39 G - - - 1 3* 1* 3 2 5  
35–39 Ä - - - - - - 0 0 0  
40–44 O - 1 - - - - 0 1 1 12 
40–44 G - 5 1* 1 1 3** 2 9 11  
40–44 Ä - - - - - - 0 0 0  
45–49 O - - - - 1 - 1 0 1 6 
45–49 G 1 2 1 - 1 - 3 2 5  
45–49 Ä - - - - - - 0 0 0  
50–54 O - - - - - - 0 0 0 8 
50–54 G 1 1 - 2 1 - 2 3 5  
50–54 Ä - - - 1 2 - 2 1 3  
55–59 O - - - - - - 0 0 0 11 
55–59 G 1 2 2 - 2* 1 5 3 8  
55–59 Ä - - 1 - 2 - 3 0 3  
60–64 O - 1 - - 2 - 2 1 3 18 
60–64 G 3 - 1 1 3 4 7 5 12  
60–64 Ä - 1 - - 2 - 2 1 3  
65–69 O - - - - - - 0 0 0 17 
65–69 G - 5 - 1 2 5 2 11 13  
65–69 Ä - 1 - - 2* 1 2 2 4  
70–74 O - - - - 1 - 1 0 1 9 
70–74 G 1 2 - - - - 1 2 3  
70–74 Ä - 1 1* - 2 1 3 2 5  
75–79 O - - - - - - 0 0 0 15 
75–79 G - 1 - 1 - 3 0 5 5  
75–79 Ä 1 1 2 1 4 1 7 3 10  
80–84 O - - - - 1 - 1 0 1 3 
80–84 G - - 1 - - - 1 0 1  
80–84 Ä - - - 1 - - 0 1 1  
85–89 O - - - - - - 0 0 0 1 
85–89 G - - - - - - 0 0 0  
85–89 Ä 1 - - - - - 1 0 1  
Totalt  12 26 10 11 34 24 56 61 117 117 

Anmärkning: T = totalt, K = kvinnor, M = män, Å-G = åldersgrupp, O = ogift, 
G = gift, Ä = änkor/änkemän. Personerna har kategoriserats efter den ålder som de 
skulle ha uppnått det året de dog, alternativt frivilligt valde att skifta boet. */** = en 
person/två personer inom kategorin avled årtiondet innan, men har kategoriserats 
under den period som bouppteckningen blev upprättad.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA. 
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5. Hushållens fordringar och skulder 

Landsbygdens lokala kreditmarknad 
Under 1800-talets första hälft präglades den svenska landsbygden fort-
farande av naturahushållning. Eftersom reda pengar var en bristvara 
blev möjligheten till att få kredit mycket viktig. Enligt Hanssens socia-
lantropologiska studie av Österlen sammanflätades hushållen i en eko-
nomisk väv, vilken byggde på en oskriven lag om hjälp och genhjälp. 
Genom förtroendelån bistod grannar, vänner och släkt varandra med 
varor och tjänster så att hushållen kunde klara vardagsekonomin i lo-
kalsamhället. Hanssen ansåg att de privata krediterna ofta gavs i det 
tysta och inte alltid dokumenterades, samt hade större utbredning och 
betydelse för allmogen än formallånen. De sistnämnda, vilka var färre 
i antal, större till belopp och hade längre löptid, antecknades samt för-
bands med villkor. För säkerhets skull registrerades formallånen vid 
domstol.153  

Den lokala kreditmarknaden bestod således av förtroendelån givna 
på den privata marknaden samt av formallån tecknade på en institution-
ell marknad.154 De båda kreditmarknaderna reglerades av handelsbalken 
i 1734 års lag. Där fastslogs att ingen kunde ta ut högre ränta än 6 % 
per år. Om parterna inte hade kommit överens om någon ränta vid lånets 
ingående, kunde det heller inte tas ut någon senare.155 Reverslån, det vill 
säga lån med skriftlig skuldförbindelse, förekom inom båda mark-
naderna. Inom den privata marknaden var det även vanligt med han-
delskrediter, vilka gavs av företag eller privatpersoner.156  

Det tidiga 1800-talets ekonomiska system byggde således på lånta-
gande och nödvändigheten av kredit. Därmed blev de sociala relation-
erna viktiga. Vid personliga lån var riskerna stora och därför behövdes 
omgivningens förtroende. Hushållens ekonomi blev alltså beroende av 
medlemmarnas sociala nätverk, vilka byggde på ömsesidiga beroenden 
och relationer samt behövde vårdas för att kunna upprätthållas. Den 

             
153 Hanssen, 1952, s. 38–48; För formallån se även Ågren, 1992, s. 32.  
154 Begreppsparet privat/institutionell är taget efter Lilja, 2004, och har också an-
vänts av Perlinge, 2005. Andra forskare har kallat kreditmarknaden för infor-
mell/formell, se Hellgren, 2003; Lindgren, 2002; Svensson, 2001.  
155 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, handelsbal-
ken, kap 9, 6.§ och 10.§. 
156 Lilja, 2004, 129 ff. 
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ekonomiska väven var därför lika mycket ett socialt nätverk som för-
medlade socialt kapital,157 något som kommer att avhandlas vidare i ka-
pitel sex.  

Ekonomiska förutsättningar 
Hushållet var samhällets minsta ekonomiska enhet och grundvalen ut-
gjordes av ett gift par, där mannen hade förvaltningsrätt över hushållets 
tillgångar. Själva produktionen och reproduktionen i hushållet sköttes 
av paret gemensamt, och det bör ha legat i bådas intresse att förvalta 
tillgångarna väl. Båda makarna måste dessutom ses som förmedlare och 
förvaltare av det sociala kapitalet. Genom att undersöka fordringar och 
skulder i bouppteckningar går det att studera det ekonomiska agerandet 
i hushållen närmare. Eftersom bouppteckningarna inte visar hela det 
ekonomiska läget för hushållen, och har upprättats vid olika skeden i 
livet, har jag valt att inte jämföra huvudpersonernas totala tillgångar 
med varandra. Istället har fokus lagts på de mellanmänskliga relation-
erna, som kan utläsas ur materialet. Det är emellertid inte bara gifta par 
som förekommer i undersökningsmaterialet, utan också ogifta, änkor 
och änkemän, se tabell 4.5. Även dessa ingick i, alternativt förvaltade, 
ett hushåll, och var därför också viktiga ekonomiska aktörer på lands-
bygden. 

Vilka ekonomiska förutsättningar hade då undersökningens huvud-
personer? Det har tidigare nämnts att alla utom en äldre kvinna ägde 
fast egendom, vilket pekar på att de hade en viss ekonomisk säkerhet i 
form av hus och/eller jord. I majoriteten av bouppteckningarna158 har 
den fasta egendomen vid upptecknandet delats in i arvehus, arvejord, 
avlingehus samt avlingejord. Det visar att det var viktigt att skilja på 
vad som var ärvt alternativt förvärvat. Att en stor andel av bouppteck-
ningarna innehöll avlingeegendom indikerar också att det fanns en aktiv 
marknad för detta i Sundborn, människorna där köpte och sålde hus och 
jord. Både kvinnor och män hade ärvt fast egendom och det fanns no-
teringar i flera bouppteckningar om att någon av makarna vid bodel-
ningen skulle gottgöras för försålt arv. Just arvsfrågor har inte stått i 
fokus i undersökningen men är förstås viktiga i sammanhanget, ef-
tersom arvets storlek fick inverkan på den enskilda arvingens framtida 
             
157 Hasselberg, 1998, s. 112–222.  
158 Samtliga bouppteckningar som nämns i kapitlet hänvisas till källa StHA, Bo-
uppteckningar 1820–1849, ULA. Kompletterande information om människorna 
som nämns i bouppteckningarna har hämtats ur födelse- och dopböcker, död- och 
begravningsböcker samt husförhörslängder från följande socknars kyrkoarkiv: Falu 
Kristine, Stora Tuna, Sundborn, Svärdsjö och Vika. 
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försörjning. Genom att studera hur arvet fördelats mellan huvudperso-
nernas arvingar, har jag kunnat få en bild över arvstraditionen i socknen. 
I 64 av bouppteckningarna framgick det tydligt hur arvet skulle förde-
las. Sammantaget hade 11159 av dessa bara en arvinge, som därmed 
ärvde allt. I 14160 av bouppteckningarna hade alla arvingar samma kön, 
vilket innebar att arvet av lagmässiga skäl delades lika. Det mest intres-
santa var att i 31161 bouppteckningar delades arvet i lika stora delar, av 
både fast egendom och lösöre, trots olika kön på arvingarna. Bara åtta162 
av dessa 31 bouppteckningar var upprättade efter år 1845, då lagen om 
lika arv trädde i kraft. I endast fyra163 bouppteckningar delades arvet i 
bror- och systerlotter, det vill säga att den manliga arvingen ärvde dub-
belt så mycket som den kvinnliga. I de sista fyra164 bouppteckningarna 
delades en del av arvet i bror- och systerlotter, medan den andra delen 
delades lika. En av de sistnämnda bouppteckningarna var anmärknings-
värt nog upprättad efter år 1845, och arvet borde således ha delats lika 
enligt lagen. 

Sundborns arvstradition ger en antydan om att sockenborna var 
måna om att dela lika på arvet, något som var vanligt i flera socknar i 
Dalarna.165 I praktiken bör det ha lett till ett splittrat ägande, och kan 
därmed förklara varför skiftesreformerna i Sundborn lät vänta på sig 
ända till slutet av 1800-talet. Det kan också ge en förklaring till den 
stora andelen avlingeegendom hos huvudpersonerna. Rimligtvis bör det 
ha legat i Sundbornsbornas intresse att samla alla sina produktionsen-
heter rumsligt. De bör därför ha sålt fastigheter långt bort från hemmet, 
för att istället köpa andra i direkt anslutning. Vid sådana fall var det 
dock vanligt att den nyinköpta jorden kom att räknas som ärvd jord. Det 
var nämligen inte den ärvda jorden i sig som var viktig att behålla, utan 
kvantiteten jord. Därför kunde statusen som ärvd jord flyttas från en 
produktionsenhet till en annan.166 I och med detta bör det ha funnits ett 
allmänt lokalt behov av att köpa och sälja fast egendom. Detta bör ha 

             
159 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 15, 20, 26, 28, 36, 61, 70, 83, 
84, 101, 106 i BILAGA A. 
160 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 5, 16, 24, 37, 43, 45, 49, 53, 
63, 67, 80, 90, 91, 99 i BILAGA A. 
161 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 30, 
31, 38, 39, 40, 52, 54, 59, 66, 68, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 87, 88, 89, 92, 93, 100 
i BILAGA A. 
162 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 79, 81, 87, 88, 89, 92, 93, 100 
i BILAGA A. 
163 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 1, 25, 51, 62 i BILAGA A. 
164 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 17, 48, 57, 104 i BILAGA A. 
165 Det har varit vanligt i flera socknar i Dalarna att dela lika på arvet, och mer 
specifikt att även kvinnor har fått ärva jord. Se exempelvis Ihlis-Pettersson, 2001; 
Sjöberg, 2002; Sporrong & Wennersten, 1995. 
166 Bjarne Larsson, 2003, s. 86 f; Winberg, 1985, s. 29.  
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givit avtryck på den lokala kreditmarknaden i socknen, och bidragit till 
en sammanflätning av Sundborns hushåll. 

Huvudpersonerna och deras fordringar 
Av de 108 bouppteckningar som har studerats från Sundborns socken, 
var det endast 40 som hade en eller flera fordringar, vilket kan jämföras 
med att 96 bouppteckningar innehöll en eller flera skulder. Det var 
alltså vanligare att stå i skuld än att vara kreditgivare. Resultatet är inte 
typiskt för Sundborn utan har framkommit tidigare genom forskning 
kring 1800-talsbönders agerande på kreditmarknaden på andra platser i 
Dalarna, Småland och Skåne, samt bland stadsbor i Helsingborg i skif-
tet mellan 1600- och 1700-talen.167 Eftersom det var förhållandevis få 
fordringsägare bland huvudpersonerna, har det varit intressant att stu-
dera varför just dessa figurerat som kreditgivare. Det har redan konsta-
terats här att bouppteckningar vanligen representerade ett hushåll och 
inte en enskild individ. Då enskilt ägande och låntagande var möjligt, 
har jag valt att undersöka om några skillnader fanns mellan ”kvinnliga” 
och ”manliga” bouppteckningar. Därmed har bouppteckningarna inne-
hållande fordringar delats upp i 16 kvinnliga168, 21 manliga169 och tre 
arvlåtarpar170. Alla civilstånd och flera olika åldersgrupper finns repre-
senterade i materialet, se tabell 4.5, de var dock för få i antal för att delas 
in i undergrupper.  

I tabell 5.1 finns en sammanställning över hur bouppteckningarnas 
sammanlagda fordringssummor var fördelade på kvinnor, män och arv-
låtarpar.  Av den framgår att de största fordringssummorna fanns hos 
kategorin kvinnor. Den största summan på 3 396 riksdaler riksgälds 
stod änkan Sara Maria Johansson på Danholn för. Hennes man Eric Jo-
hansson hade avlidit sex år tidigare. Vid en närmare granskning av 
skuldrelationer hos huvudpersonerna framgick det att han förekom som 
fordringsägare fem gånger, dock till småsummor, men avseende bety-
delsefulla män i socknen. Hushållet hade alltså fungerat som kreditgi-
vare, något som hustrun fortsatt med som änka. Som bevis för detta 
fanns en fordring med revers på 2 165 riksdaler riksgälds till en man i 

             
167 Fagerlund, 2003, s. 148; Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Persson, 1992, s. 247–
253; Svensson, 2001, s. 161 ff. 
168 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 10, 31, 35, 37, 46, 48, 58, 66, 
70, 74, 87, 88, 89, 91, 93, 97 i BILAGA A. 
169 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 3, 9, 13, 15, 23, 30, 32, 40, 41, 
51, 53, 55, 57, 72, 73, 76, 90, 92, 100, 105, 106 i BILAGA A. 
170 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 5, 22, 25, 109, 112, 114 i BI-
LAGA A. 
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samma by, utfärdad samma år som änkan själv avled.171 Ytterligare tre 
av kvinnorna med stora fordringssummor visade sig ha makar som fö-
rekom som kreditgivare i socknens utlåningsnätverk. Det gemensamma 
för dessa fyra bouppteckningar var att krediten i huvudsak hade givits 
till en person som den avlidna inte var släkt med.172  

Tabell 5.1. Sammanställning av de totala fordringssummorna i 
Sundborns sockens bouppteckningar 1820–1849, fördelade på 
kvinnor, män och arvlåtarpar. 

Kategori Minst 
summa 

Störst 
summa 

Total 
summa 

Medel-
värde 

Median-
värde 

Kvinnor (16) 5 3 396 8 006 500 187 

Män (21) 5 1 056 4 200 200 66 

Arvlåtarpar (3) 69 377 624 208 178 

Totalt (40) 5 3 396 12 830 321 97 
Anmärkning: Inom parentes står det hur många bouppteckningar kategorin innehål-
ler. I tabellen har summorna räknats ut efter hela riksdaler riksgälds. Detta innebär 
att summorna i tabellen inte stämmer helt överens med summorna i tabell 5.2, ef-
tersom avrundningen på totala fordringssummorna och delsummorna har blivit 
olika.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA. 

 
Ogifta Anna Christina Carlborg på Karlborn var den som hade näst 
störst total fordringssumma på sammanlagt 1 395 riksdaler riksgälds. 
Efternamnet vittnar om att hon tillhörde en välbärgad familj, och i bo-
uppteckningen framgår att hon hade goda tillgångar och hade ärvt fast 
egendom. Alla sex fordringsposterna hon hade gällde syskon, varav tre 
handlade om ersättning för andelar i fastighet, två var reverslån och den 
sista en räkning.173 Andelarna i fastigheter får ses som ett passivt ägande 
av innestående arv, som aldrig i praktiken skiftats, men övriga tre skul-
der visar att det fanns egna medel som kunde användas till att ge kredit. 
När jag studerade de övriga kvinnliga bouppteckningarna framkom, 
oavsett den avlidnas civilstånd, att fordringarna huvudsakligen var på 
söner, bröder och mågar. Ytterligare en ogift kvinna fanns med i materi-
alet och också hon hade sina tillgångar i passivt ägande i form av oskif-
tat arv efter föräldrarna.174  

             
171 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 4, 6, 17, 24, 28, 66 i BI-
LAGA A. 
172 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 10, 31, 66, 70 i BILAGA A. 
173 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 87 i BILAGA A.  
174 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 35, 37, 46, 48, 58, 74, 88, 89, 
91, 93, 97 i BILAGA A. 
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Det är svårare att säga något generellt om kategorin män. Mannen 
med den största fordringssumman var Johan Samuelsson Bjurman på 
Karlborn, vars fordringar hade klumpats ihop till en summa, 1 056 riks-
daler riksgälds, utan att det angavs vem det var som hade fått kredit.175 
Näst störst fordringssumma hade Hans Israelsson Sundström i 
Persarfvet som sålt en fastighet till sin måg för 800 riksdaler riks-
gälds.176 Jämfört med kvinnorna hade männen fler fordringar på perso-
ner de inte var släkt med.177 De tre arvlåtarparen skiljde sig så pass 
mycket från varandra, att det inte gick att se något generellt mönster.178  

Även om det fanns äkta makar dolda bakom huvudpersonerna i ta-
bell 5.1, visar den att kategorin kvinnliga bouppteckningar tillsammans 
hade en nästan dubbelt så stor utlåningssumma som kategorin män. 
Kvinnokategorins medianvärde var dessutom tre gånger så stort. För att 
se om det var en slump, eller om det fanns något samband i detta, har 
varje enskild fordringspost kategoriserats efter mottagare i tabell 5.2. 
Som tabellen visar har fordringsposterna kunnat delas in i kategorierna 
kvinnor, män, sterbhus, grupp och övrigt.  

Sammanlagt fanns det 145 fordringsposter i de 40 bouppteckning-
arna. Av dessa var 70 % till män, 21 % till kvinnor och de resterande 
9 % var fördelade på kategorierna sterbhus, grupp och övrigt. Till mot-
tagarkategorin män hade störst summor utlånats. Hela 78 % av den 
summa som totalt lånats ut av fordringsägarna var till andra män, vilket 
kan jämföras med att endast 6 % av summan fördelats på kategorin mot-
tagarkvinnor. De kvinnliga och manliga bouppteckningarna uppvisade 
inte någon skillnad i detta mönster, de avlidna hade lånat ut i lika hög 
grad till andra kvinnor och män, dock med den redan poängterade skill-
naden att bouppteckningar efter kvinnor generellt hade större fordrings-
summor totalt.  

Eftersom det framgår så tydligt att färre lån hade givits till kvinnor, 
och för mindre summor, har dessa fordringar undersökts noggrannare. 
Det visade sig att bara 16 av dessa 30 poster säkert hade en kvinnlig 
mottagare av krediten. De övriga 14 fordringarna var till änkor, men det 
var oklart om skulden var änkans egen eller en kvarvarande från makens 
levnadstid. I bara ett enda fall gick det att urskilja vem som personligen 
var kreditgivare till fordringen. Det var en kvinna som hade avlidit och 
fordringen gällde ersättning för ett ännu icke utbetalt arv. Det var i öv-

             
175 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 32 i BILAGA A. 
176 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 30 i BILAGA A. 
177 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 3, 9, 13, 15, 23, 30, 32, 40, 41, 
51, 53, 55, 57, 72, 73, 76, 90, 92, 100, 105, 106 i BILAGA A. 
178 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 5, 22, 25, 109, 112, 114 i BI-
LAGA A. 
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rigt sparsamt med information om vad fordringarna gällde. Genom-
gången av varje enskild fordringspost bekräftade dock att summorna 
var relativt små inom kategorin kvinnliga mottagare. Den största ford-
ringssumman löd på 140 riksdaler riksgälds och var ett reverslån taget 
av en änka.179  

Tabell 5.2. Sammanställning av antalet fordringar och deras summor 
från Sundborns sockens bouppteckningar 1820–1849.  

Kategori Kvinnor Män Sterbhus Grupp Övrigt Totalt 

Kvinnor (16)       
Antal 8 37 7 0 0 52 
Summa 363 7 082 559 0 0 8 004 
Män (21)       
Antal 12 47 0 2 3 64 
Summa 321 2 439 0 54 1 388 4 202 
Arvlåtarpar (3)       
Antal 10 18 1 0 0 29 
Summa 123 480 21 0 0 624 
Totalt (40)       
Antal 30 102 8 2 3 145 
Summa 807 10 001 580 54 1 388 12 830 

Anmärkning: Inom parentes står det hur många bouppteckningar kategorin innehål-
ler. I tabellen har summorna räknats ut efter hela riksdaler riksgälds. Detta innebär 
att summorna i tabellen inte stämmer helt överens med summorna i tabell 5.1, ef-
tersom avrundningen av totala fordringssummorna och delsummorna har blivit 
olika. Fordringar som inte har varit till en specifik person eller grupp har lagts under 
kategorin övrigt, liksom de där det inte har framkommit till vem det var. 
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA. 

 
Fordringarna på de manliga mottagarna har inte undersökts mer nog-
grant. En detaljstudie bland kvinnorna visade att det var svårt att ur-
skilja enskilda individers kreditgivande och låntagande, det flesta relat-
ionerna föll tillbaka på hushållet. Detta gör att en kvantitativ analys av 
fordringar och skulder baserade på bouppteckningar inte kan göras ur 
ett genusperspektiv. Hushållen får ses som aktörer på kreditmarknaden, 
och tydligt är, såsom också lagen föreskrev, att det var männen som var 
ansiktet utåt och administrerade transaktionerna och dokumentationen. 
Kvinnorna blev synliggjorda i den ringa mån de hade agerat själva på 
kreditmarknaden, och för att de ska kunna upptäckas behöver materialet 
detaljstuderas. Detta gör att det förmodligen var en ren slump att bo-
uppteckningarna efter kvinnor innehöll de största fordringarna. Fördel-

             
179 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 3, 5, 10, 22, 31, 40, 41, 51, 53, 
55, 70, 73, 76, 91, 93, 100, i BILAGA A. 
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ningen av hushållens fordringar på sterbhus, grupp och övrigt indike-
rade dock ett genusmönster. De avlidna kvinnorna hade fordringar på 
sina barns eller syskons sterbhus. De avlidna männens fordringar visade 
istället ett agerande i offentlig miljö genom krediter givna till andra 
grupper av män, såsom by- och sockenmän, samt i samband med aukt-
ionsinrop och utförda dagsverken. 

Med Hanssens teori om hushållens sammanflätning i en ekonomisk 
väv som utgångpunkt, fanns det förvånansvärt få fordringsposter i 
Sundborn. Om den privata lokala kreditmarknaden var uppbyggd ge-
nom att hushållen bistod samt lånade av varandra, borde en större 
mängd fordringar funnits. Eftersom Isacsons, Liljas och Ågrens respek-
tive forskningar tyder på att de som sysslat med handel, hantverk och 
övrigt företagande under 1700- och 1800-talen hade övervägande ford-
ringsposter i sina bouppteckningar,180 kan det innebära att det främst var 
handelsmän och yrkesmän utanför socknen som gav Sundbornsborna 
kredit. Det är också möjligt att det fanns sockenbor, för vilka det saknas 
bouppteckning, som var stora kreditgivare. Det skulle även kunna vara 
såsom Hanssen hävdade, att alla lån mellan hushållen inte dokumente-
rades utan gavs i förtroende. Jag är dock av uppfattningen att allt, krea-
tur, foder, kost, ting och tjänster, hade ett värde och faktiskt noterades i 
bouppteckningarna i Sundborn. Undersökningen visar ändå tydligt att 
det inte fanns någon jämvikt mellan fordringar och skulder i majoriteten 
av hushållen.   

Huvudpersonerna och deras skulder 
Det var vanligare att huvudpersonerna hade skulder än fordringar. Sam-
manlagt hade 96 av 108 bouppteckningar en eller flera skulder. Ingen 
bouppteckning saknade skulder helt och hållet, men 12 föll utanför de-
finitionsgränsen för de skulder som räknats med i undersökningen.181 
Vid studiet av fordringar konstaterade jag att det inte gick att dela in 
bouppteckningarna i kvinnors och mäns, utan de behövde analyseras ur 
ett gemensamt hushållsperspektiv. Vid stickprov upptäcktes samma 
svårighet gällande skulder, och därför utgår detta avsnitt ifrån hushållen 
istället för olika bouppteckningskategorier.  

             
180 Isacson, 1979, s. 157; Lilja, 2004, s. 88 ff; Ågren, 2007, s. 131–138.   
181 Skulder som tillkom sterbhuset efter huvudpersonens död har borttagits; StHA, 
Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 1, 3, 14, 20, 27, 38, 48, 54, 58, 77, 83, 
101 i BILAGA A. 
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I tabell 5.3 redovisas en sammanställning av bouppteckningarnas to-
tala skuldsummor, tillsammans med en sammanfattande sammanställ-
ning av bouppteckningarnas totala fordringssummor. Förutom att det 
var fler bouppteckningar som innehöll skulder jämfört med fordringar, 
så har i genomsnitt större summor lånats av huvudpersonerna än lånats 
ut. Medianvärdet för skuldsummorna var 271 riksdaler riksgälds, jäm-
fört med fordringssummornas 97 riksdaler riksgälds. Vid en närmare 
granskning av materialet visade det sig även här att det var ett fåtal in-
divider som drog upp den totala skuldsumman och medelvärdet. Då bo-
uppteckningarna har visat upp stora variationer, både vad det gäller bak-
grundsinformation om huvudpersonerna och bouppteckningarnas inne-
håll, har det inte gått att dra några mer generella slutsatser utifrån denna 
sammanställning.  

Tabell 5.3. Sammanställning av Sundborns sockens bouppteckning-
ars fordrings- och skuldsummor. 1820–1849. 

Bouppteckningar Minst 
summa 

Störst 
summa 

Total 
summa 

Medel-
värde 

Median-
värde 

Fordringar (40) 5 3 396 12 830 321 97 

Skulder (96) 6 6 197 72 746 758 271 
Anmärkning: Inom parentes står det hur många bouppteckningar kategorin innehål-
ler. I tabellen har summorna räknats ut efter hela riksdaler riksgälds.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA. 
 
Liksom vid undersökningen av fordringar har varje enskild skuldpost 
kategoriserats efter kreditgivare, se tabell 5.4, men denna gång med det 
gemensamma hushållet som utgångspunkt. Sammanlagt hade alla hu-
vudpersoner 904 skuldposter, varav 17182 saknade skuldsumma. För de 
sistnämnda gällde att skuldsumman inte hade hunnit bli fastställd vid 
upprättandet av bouppteckningen, eller att skulden skulle gottgöras i lö-
söre eller in natura, såsom med årets skörd eller gödsel. Även när det 
gäller skulderna har förrättarna gjort på olika sätt i bouppteckningarna. 
Det har resulterat i att vissa huvudpersoner ser ut att ha fler skulder än 
andra, eftersom de har fått varje skuldpost redovisad för sig, medan ett 
fåtal har fått flera skulder hopförda i kategorier. För att vara konsekvent 
har jag räknat varje skuldpost för sig i undersökningen.  

Det har inte varit lätt att kategorisera skulderna. I de flesta fall har 
det framgått tydligt att skulden varit till en kvinna, en man, en bank eller 
ett sterbhus, och att skulden varit av det privata slaget. Men då män ofta 
titulerats med sin yrkestitel i källmaterialet, har det varit svårt att veta 

             
182 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 4, 15, 19, 24, 31, 57, 65, 74, 
76, 86, 90, 99, 100 i BILAGA A. 
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om skulden varit till privatpersonen eller till yrkesmannen, ett problem 
som även uppmärksammats av Lilja.183 Därför har sådana skulder lagts 
under kategorin män. De skulder som inte var till någon specifik person, 
eller där det inte framgick till vem skulden skulle betalas, har lagts un-
der kategorin övrigt. Drygt en tredjedel av dessa var till kyrkan. Reste-
rande skuldposter inom kategorin övrigt var en blandning av auktions-
inrop, utlagor184, arrenden, olika typer av by- eller sockengemensamma 
byggnationer, sjukvård och kost. Under kategorin grupp återfinns de 
skulder som hade flera kreditgivare, vilka titulerats som en grupp i bo-
uppteckningen. Dessa har varit få, vilket synliggörs med de tio poster 
som ingår i tabellen. Även kategorin sterbhus ska ses som en form av 
grupp, eftersom en skuld till ett sterbhus skulle inkasseras av de efter-
levande arvingarna, vilka ju kunde vara flera. 

Tabell 5.4. Sammanställning av antalet skulder och deras summor 
från Sundborns sockens bouppteckningar 1820–1849.  

Bouppteck-
ningar (96 st) Kvinnor  Män Sterbhus Grupp Bank Övrigt Totalt 

Antal skulder 128*3 635*13 13*1 10 43 75 904*17 

Summa 6 423 45 620 2 520 2 500 10 916 4 767 72 746 

Anmärkning: *1 = stjärnan markerar att det fanns skuldposter utan summa, siffran 
markerar antalet skuldposter utan summa. I tabellen har summorna räknats ut efter 
hela riksdaler riksgälds. Skulder som inte har varit till en specifik person eller grupp 
har lagts under kategorin övrigt, liksom de där det inte har framkommit till vem 
skulden var. 
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA. 

Skulder till en bank 
Vid 1800-talets början var Riksbanken den huvudsakliga aktören på den 
institutionella kreditmarknaden, men efter år 1820 etablerades sparban-
ker, affärsbanker och hypoteksinrättningar. Framväxten av bankväsen-
det och dess system tog dock inte fart förrän i slutet av århundradet, 
men var vid sekelskiftet väl utvecklat.185 Hellgren har förklarat det 
ökande antalet banker, liksom deras betydelse för individen, med 
industrialiseringen. När samhället gick från självhushållning till mark-
nadssystem ökade hushållens behov av krediter.186 Lilja har tolkat hus-
hållens ökande banklånevolym i slutet av århundradet som att tillväxten 
av kreditinrättningar skapade konkurrens, och på så vis ökade utbudet 

             
183 Lilja, 2004, s. 88. 
184 Utlagor var skatter.  
185 Hellgren, 2003, s. 18; Lilja, 2004, s. 19, 41, 48. 
186 Hellgren, 2003, s. 17.  
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av krediter. Hon framhöll också möjligheten att människor som tidigare 
endast hade vänt sig till den privata kreditmarknaden vid det här laget 
hade börjat acceptera bankerna.187 Trots banklånens ökande andel bland 
hushållsskulderna, var de förhållandevis få och små. Flera forskare har 
uppmärksammat att under hela 1800-talet stod den privata kreditmark-
naden för majoriteten av hushållens lån, både i antal och i storlek.188   

Även i Sundborns socken var banklånen få, och utgjorde endast 5 % 
av huvudpersonernas sammanlagda skulder. De 43 skuldposter som 
fanns var fördelade på 33 hushåll, och tre poster blev dubbelregistre-
rade. Anledningen till detta var att i tre fall fanns en bouppteckning be-
varad efter både man och hustru, där maken dött först och där änkan 
inte hade betalat skulden innan hon själv avlidit.189 Detta har inte korri-
gerats då änkorna representerade ett nytt hushåll efter makarnas bort-
gång. I jämförelse med Liljas studie av hushållen i Falun under perioden 
1820–1902, kan antalet hushåll i Sundborn med banklån framstå som 
stort. Enligt Lilja var det endast en mindre andel hushåll som hade in-
stitutionella lån under 1800-talets första hälft. Det var först vid sekel-
skiftet 1900 som 10 % av Faluns hushåll hade ett eller flera lån hos 
någon institutionell kreditinrättning.190 Att 31 % av Sundborns huvud-
personer hade ett banklån i början av 1800-talet har att göra med det 
skeva bevarandet av bouppteckningar. Hade jag, liksom Lilja, haft till-
gång till bouppteckningar efter de mindre bemedlade hade andelen för-
modligen blivit betydligt mindre.  

Av de 33 hushållen med banklån hade 19 förhållandevis små bank-
skulder, vilket här innebar 100 riksdaler riksgälds eller mindre. Åtta 
hushålls bankskulder var på mellan 150 och 380 riksdaler riksgälds, 
medan sex hushåll hade bankskulder som var mycket större. Den största 
bankskulden stod Johan Lindstedt på Karlborn för, den var på 
1 933 riksdaler riksgälds, plus att han hade ett annat banklån på 
450 riksdaler riksgälds. Fem år efter honom avled hans hustru Sara 
Margaretha Lindstedt, och då hade den sistnämnda bankskulden blivit 
betald, men av den första var det fortfarande 1 433 riksdaler riksgälds 
kvar att betala.191 Paret Lindstedt var aktiva på den privata kreditmark-
naden, och flitiga kunder hos olika handelsmän. I herr Lindstedts bo-
uppteckning fanns sammanlagt sex fordringar och 22 skulder. När fru 
Lindstedt dog hade fordringarna som noterats i makens bouppteckning 

             
187 Lilja, 2004, s. 132. 
188 Hellgren, 2003, s. 57; Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Lilja, 2004, s. 131 ff; Lind-
gren, 2002, s. 827; Persson, 1992, s. 247–253; Svensson, 2001, s. 161 ff. 
189 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 11, 52, 55, 73, 74, 88 i BI-
LAGA A. 
190 Lilja, 2004, s. 97, 132. 
191 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 55, 88 i BILAGA A. 
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inkasserats och 18 av skulderna hade betalats. Hon efterlämnade i sin 
tur två egna fordringar och 25 egna skulder. I övriga huvudpersoners 
bouppteckningar fanns dessutom två skulder till herr Lindstedt och en 
personlig till fru Lindstedt, vilket även visar att de var kreditgivare på 
varsitt håll.192  

Näst störst bankskuld hade arvlåtarparet Otto Fredrik Rickman och 
Johanna Påhlhammar på Sandsberg. De hade också två banklån, vilka 
var på 300 respektive 1 410 riksdaler riksgälds. Liksom föregående par 
hade de många skuldposter i sin gemensamma bouppteckning, vilket 
innebar 51 stycken och därmed flest av alla undersökningens huvudper-
soner.193 Mönstret med många skulder återkommer hos nästa par, Da-
niel Fahlström och Anna Maria Fahlström Hellsén på Stora Lumsviken. 
Vid makens död hade de en bankskuld på 917 riksdaler riksgälds, vilken 
fanns kvar några månader senare då änkan valde att skifta boet på grund 
av sin höga ålder.194 Den sista stora bankskulden hade Johan Ersson 
Schedwin i Sundborns by väst. Lånet var på 540 riksdaler riksgälds. 
Även han hade många skulder vid sin bortgång.195  

Det gemensamma för de nämnda hushållen med stora bankskulder 
var således att de hade många skulder i övrigt. Det tyder på att de varit 
aktiva på den privata kreditmarknaden. Lilja har i sin undersökning 
kunnat konstatera att de hushåll som hade stora tillgångar, vanligtvis 
hade många skulder, och framför allt till olika handelsmän. Förkla-
ringen till detta visade sig vara att de bättre bemedlade hushållen ofta 
bedrev någon form av näringsverksamhet.196 Det går att fastslå att hus-
hållen med stora bankskulder i Sundborns socken också hade stora till-
gångar, och även flera skuldrelationer med olika handelsmän. Det är 
dock bara för Otto Fredrik Rickman som det går att konstatera att han 
hade en affärsrörelse, en lackeringsfabrik.197 Även om det inte finns 
några uppgifter angående de andra hushållen, tyder mönstret på att de 
också hade affärsrörelser.  

Hellgren och Lilja har uppmärksammat att det under 1800-talet var 
ovanligt att bankerna beviljade kvinnor lån, detta trots att kvinnornas 
ekonomiska och juridiska förutsättningar förbättrades. Lagen om lika 
arvsrätt för kvinnor och män kom år 1845 och från år 1858 kunde en 
25-årig ogift kvinna myndigförklaras, åldern sänktes till 21 år 1884. 

             
192 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 22, 24, 28, 55, 88, 112, 113 i 
BILAGA A. 
193 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 24, 113 i BILAGA A. 
194 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 105, 107 i BILAGA A. 
195 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 6 i BILAGA A. 
196 Lilja, 2004, s. 132 ff.  
197 Dalarnas museum arkiv, Acc 1580; Forsslund, 1931, s. 62. 
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Från år 1846 hade kvinnor möjlighet att bedriva egen näringsverksam-
het, vilket borde ha lett till en ökad efterfrågan på lån hos bankerna. 
Uppgifter från Sala Sparbank har visat att under perioden 1870–1910 
stod kvinnolånen bara för 2–8 % av den totala utlåningen. Det är möjligt 
att det finns ett mörkertal i utlåningsstatistiken, en man kan ha stått för 
lånet, som i praktiken var till en kvinna. Sparbankernas positiva inställ-
ning till kvinnliga insättare talar dock emot det. Det är förstås möjligt 
att bankerna gjorde skillnad på kvinnliga insättare och kvinnliga lånta-
gare. Kvinnor som låntagare kan ha setts som en risk, eftersom de ofta 
hade få belåningsbara tillgångar. En annan orsak kan ha varit att kvin-
nornas kontaktnät var mindre än männens, och att de därför hade svå-
rare att få tag i borgenärer. Eftersom det fanns få kvinnor i bankstyrel-
serna, saknades också kvinnliga kontaktytor och representanter bland 
dem som beslutade om krediter. Av de kvinnor som ändå beviljades 
banklån, var de flesta änkor eller kvinnor av högre stånd. När ogifta 
kvinnor hade beviljats lån, var beloppet mindre än för änkor och gifta, 
trots att de oftast tillhörde ett högre stånd.198  

Resultaten från Sundborns socken visar att inte heller där var det 
vanligt med kvinnliga banklåntagare. Visserligen gick det att hitta 
15 banklån i 13 bouppteckningar efter kvinnor, men det var bara i två 
fall det gick att fastslå att det var kvinnan själv som stod för lånet. Än-
korna Agneta Östberg Hellström på Hobborn199 och Elisabeth Karling i 
Spadarfvet200 hade två respektive ett banklån, vilka var tämligen små. 
De båda änkorna hade även flera skulder på den privata kreditmark-
naden. Något jag har uppmärksammat angående kvinnorna i Sundborns 
socken är att de kunde bli passiva fastighetsägare.201 Detta innebar att 
de genom det jämlika arvet ofta blev delägare i fastigheter som de i 
praktiken aldrig besatt. Därmed kom tillgångarna att se stora ut, men 
kvinnorna hade inte möjlighet att använda dem som säkerhet vid exem-
pelvis ett banklån. Detta kan vara en av förklaringarna till de få kvinn-
liga banklånen.  

Skulder till en man 
Att det under 1800-talet var mannen som var hushållets överhuvud och 
ansvarade för det ekonomiska, framgår tydligt då huvudpersonernas 
skuldposter har undersökts. Det har visserligen varit svårt att avgöra 
vem i hushållet, makan eller maken, som givit upphov till skulden, men 
             
198 Hellgren, 2003, s. 122 f; Lilja, 2004, s. 146 ff.  
199 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 56 i BILAGA A. 
200 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 42 i BILAGA A. 
201 Se exempelvis StHA, Bouppteckning efter Margareta Sundvall 1855; Brita Ste-
inholtz 1871; Johan Sundvallson 1872, ULA. 
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det råder inget tvivel om att den vanligaste kreditgivaren var en man. 
Så mycket som 70 % av huvudpersonernas sammanlagda skuldposter 
hade en manlig kreditgivare, och tillsammans stod dessa poster för 
63 % av den totala skuldsumman. Detta kan jämföras med att de kvinn-
liga kreditgivarna bara stod för 14 % av alla skuldposter, vilkas sam-
manslagna skuldsumma endast utgjorde 9 % av den totala. Således var 
det mannen som var den vanligaste aktören på den privata kreditmark-
naden i Sundborns socken med omnejd.202  

I de fall där den kreditgivande mannen har titulerats handelsman el-
ler givits en annan yrkestitel, har det varit svårt att veta om huvudper-
sonens skuld har varit privat eller genom affärsrörelsen. Av den anled-
ningen har alla män, oavsett yrkestitlar, lagts under samma kategori i 
tabell 5.4. Samma svårighet har poängterats av Lilja, som gjort anta-
gandet att de flesta skulderna till yrkesmännen bör ha varit genom deras 
affärsverksamhet. Argumentet för detta var att bouppteckningarna efter 
handelsmän ofta innehöll ett stort antal fordringsposter.203 Detta har 
även noterats av Ågren, som studerat grosshandlare i Stockholm på 
1700-talet, vilka hade färre skuld- än fordringsposter i sina bouppteck-
ningar.204 Den yrkestitel som förekom oftast i bouppteckningarna från 
Sundborns socken var handelsman, och motsvarade 18 % av alla skuld-
poster under kategorin män. Övriga yrkestitlar förekom sparsamt, vilket 
innebar att majoriteten av kreditgivarna var privatpersoner. Samman-
lagt innehöll 50 av 96 bouppteckningar en eller flera skulder till han-
delsmän, och majoriteten av posterna var småsummor på under hundra 
riksdaler riksgälds. De hushåll som hade flest och störst lån hos han-
delsmännen var desamma som hade störst bankskulder. Liljas påstå-
ende att hushåll med stora bankskulder ofta hade flera skulder till han-
delsmän, verkar alltså stämma även i Sundborn. I det här fallet var det 
paret Daniel Fahlström och Anna Maria Fahlström Hellsén som hade 
den största sammanlagda skuldsumman till diverse handlare, vilken låg 
på 4 606 riksdaler riksgälds. Det var betydligt mer än vad Johan Samu-
elsson Bjurman på Karlborn hade, hans sammanlagda skuldsumma till 
handelsmän var den näst största och uppgick till 992 riksdaler riksgälds. 
Sammantaget fanns det åtta hushåll i Sundborns socken som hade han-
delsskulder som var på över 300 riksdaler riksgälds, alla utom två hade 
dessutom banklån. De nämnda hushållen som saknade banklån hade 

             
202 Att den vanligaste aktören på den privata kreditmarknaden var en man har även 
konstaterats av Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Perlinge, 2005, s. 104 ff; Persson, 
1992, s. 247–253; Svensson, 2001, s. 161 ff. 
203 Lilja, 2004, s. 88.  
204 Ågren, 2007, s. 135.  
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flera fordringar, vilket också indikerar att de kan ha haft en affärsrö-
relse.205 

I en tid då mannen formellt sett skötte hushållets ekonomi, är det 
troligt att de flesta skuldrelationer var mellan två män. Sannolikheten 
är därför ganska stor att bouppteckningarna efter kvinnor innehåller 
fordrings- och skuldposter som deras makar givit upphov till. Det har 
dock varit möjligt att identifiera 16 kvinnor i Sundborns socken som 
själva har stått för skulderna i sina bouppteckningar, det var alltså inte 
frågan om ärvda skulder från avlidna män. Dessa kvinnor, som antingen 
var ogifta eller änkor, hade tillsammans 90 skulder till olika män. Dessa 
skulder var relativt små. Medianvärdet för skuldposterna var 18 riksda-
ler riksgälds och medelvärdet 65 riksdaler riksgälds. Det är svårt att 
säga något generellt om varför lånen hade tagits, eftersom det sällan 
framkom i materialet.206 Men tydligt är att kvinnor kunde agera själva 
på den privata kreditmarknaden. Att det var små lån de beviljades, kan 
ha sin förklaring i det som tidigare nämnts om passivt ägande. De kan 
ha ansetts sakna säkerhet, om de inte själva brukade sina ärvda fastig-
hetsandelar. En annan förklaring skulle kunna vara att de saknade kon-
tanter. Enligt Lövkrona och Östman blev kvinnorna bundna till hemmet 
genom sina arbetsuppgifter, som utfördes från tidig morgon till sen 
kväll. Detta gjorde att de inte hade samma möjlighet som männen att 
göra lönearbete på andra gårdar för att inbringa kontanter.207 Kvinnor-
nas bundenhet i tid och rum kan också ha satt begränsningar i deras 
kontaktnät, och gjort att de inte hade så många kreditgivare att vända 
sig till. Kanske var det framför allt kvinnorna som stod för det som 
Hanssen har kallat förtroendelån, och att kvinnornas huvudsakliga 
skuldrelationer därför aldrig dokumenterades.  

Ett fåtal kvinnor hade stora skulder till män. Den kvinna som i 
materialet stack ut allra mest var den tidigare nämnda Agneta Östberg 
Hellström på Hobborn.208 Hon hade varit änka i 26 år då hon dog. Det 
intressanta med henne var inte bara att varje skuldpost var stor, utan 
också att alla utom en var till män utanför socknen. Det bör ses som ett 
tecken på att hennes sociala nätverk sträcktes över sockengränsen. Den 
största skulden på 999 riksdaler riksgälds var till bokhållaren Engströ-
mer på Märåkers bruk, vilket låg i dagens Meråkers kommun i mellersta 

             
205 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 6, 22, 24, 31, 32, 34, 55, 88, 
105, 107, 112, 113 i BILAGA A. 
206 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 18, 19, 42, 56, 59, 61, 65, 70, 
74, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 97 i BILAGA A. 
207 Lövkrona, 2001, s. 31–44; Östman, 2000, s. 40 f, 82–101.  
208 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 56 i BILAGA A. 
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Norge, i jämnhöjd med Östersund.209 Denna kontakt kan verka besyn-
nerlig, men förklaras i nästa skuldpost, där det framgår att hon var skyl-
dig sonen Carl Johan Hellström 699 riksdaler riksgälds för att han hade 
betalat ett annat lån till bokhållaren Engströmer. I bouppteckningens 
ingress framkommer det att sonen var bruksinspektor på Annefors bruk 
i Bollnäs socken i Hälsingland,210 och troligtvis var det han som genom 
sitt yrke förmedlat denna kontakt. Förutom ytterligare en skuld till so-
nen hade änkan tagit ett eget banklån samt hade en skuld till en notarie 
i Falun, en handelsman i Falun, en gästgivare i Svärdsjö, en högre-
ståndsherre i Sundborn samt en kontraktsprost i Säby utanför Dalarna. 
Efter att alla skulder blivit betalda fanns det bara 146 riksdaler riksgälds 
kvar i boet. Den slutsats som går att dra av Agneta Östberg Hellströms 
bouppteckning är att hon i egenskap av änka kunde ta egna lån, och att 
hon beviljades dessa av ståndspersoner. Förmodligen tillhörde hon so-
cieteten och hade därigenom många sociala kontakter som möjliggjorde 
lånen.  

Det fanns ytterligare tre änkor i materialet som var aktiva låntagare 
efter makarnas bortgång. Den tidigare nämnda Sara Margaretha 
Lindstedt på Karlborn hade vid sin bortgång 18 skulder specifikt till 
andra män, varav 15 var krediter hos handelsmän och tre till högre-
ståndsherrar i Sundborn. Tydligt är att hon hade ett lika omfattande kon-
taktnät som sin make, och att hushållet även efter hans bortgång hade 
fortsatt förtroende hos kreditorerna.211 Änkan Elisabet Bonde på Hytt-
näs hade 14 skuldposter specifikt till män. Hennes skulder var dock be-
tydligt mindre och var av karaktären att få arbetet och kosthållet på går-
den att gå ihop.212 En annan företagsam kvinna som kan nämnas är än-
kan Elisabeth Karling i Spadarfvet. Hennes make Jan Danielsson Bonde 
dog 15 år före henne och de fick inga barn tillsammans. I död- och be-
gravningsboken framkommer det att änkan drivit en lönnkrog och präs-
ten var inte nådig i sitt betyg över hennes uppförande: ”Föga Berömligt 
– Idkatt flitigt Lönnkrögeri och dog som nästan alla som stå efter ste-
mimning [sic!] i fatigdom; och saknades af ingen”. Hennes okristliga 
leverne till trots hade hon beviljats banklån, kredit hos en handlare i 
Falun samt hos sju andra män, varav minst tre var av högre stånd. Ef-
tersom det framkommer att Elisabeth Karling drev en egen affärsrö-
relse, bör hon ha haft behov av kredit hos olika handelsmän. Säkerligen 

             
209 NE, 2015, Meråker. 
210 I Agneta Östberg Hellströms bouppteckning står det felaktigt att sonen Carl Jo-
han Hellström arbetade som bruksinspektor på Annorfors bruk i Bonäs socken. 
Istället hittas han i husförhörslängden för Annefors i Bollnäs socken. Se Annefors 
kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1843–1857, NAD.  
211 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 88 i BILAGA A. 
212 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 74, 88 i BILAGA A. 
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byggde hon upp ett förtroende genom åren som möjliggjorde lånen, och 
samma typ av tillit skapade hon säkert mellan sig och sina krogbesö-
kare. Möjligen var det hennes egna gäster som gick i god för henne hos 
handelsmännen.213  

Skulder till en kvinna 
I bouppteckningarna från Sundborns socken framgår att kvinnliga ford-
ringsägare var mer sällsynta än manliga. Sammanlagt hade huvudper-
sonerna 128 skuldposter till en kvinna, medan 635 skuldposter var till 
en man. De lån som huvudpersonerna hade till kvinnor var i genomsnitt 
små, medelvärdet var 51 riksdaler riksgälds och medianvärdet 14 riks-
daler riksgälds. Inte heller här går det att säga något generellt om vad 
skulden innebar eftersom det sällan framgick. Däremot går det att säga 
något om kreditgivarna. Av de 128 skuldposterna var 29 till änkor, vil-
ket innebär att krediten kan ha varit ett arv från deras avlidna makar. 
Övriga 99 skuldposter hade säkerligen en kvinna som kreditgivare. Det 
var dock inte alla huvudpersoner som hade en skuld till en kvinna, 
skuldposterna delades av 58 huvudpersoner. Detta markerar ytterligare 
att skulder till kvinnor var något ovanligt. Sett ur gäldenärsperspektivet 
hade 24 poster en kvinnlig låntagare, 29 poster en manlig och 75 poster 
ett hushåll. Den mest ovanliga skuldrelationen var således den mellan 
två kvinnor. Detta är föga förvånande eftersom majoriteten av kvinnor 
var omyndiga, hade svårare än männen att ta lönearbete som genererade 
kontanter samt sämre förutsättningar att röra sig i offentligheten och 
bygga upp ett eget kontaktnät.214  

Bland de kvinnliga kreditgivarna var det tre som hade lånat ut till 
flera huvudpersoner. Gårdsägarinnan och jungfrun Elisabet Bergström 
i Sundborns by väst hade lånat ut småsummor till sex olika huvudper-
soner, varav alla utom en bodde i byar nära henne.215 Mamsell Eva 
Troili på Östborn i Vika socken, hade lånat ut till två huvudpersoner i 
Sundborn.216 Hennes, av namnet att döma, släkting Mamsell Margareta 
Johanna Johansdotter Troili hade lånat ut till fyra av huvudperso-
nerna.217 De två sistnämndas fordringar var på förhållandevis stora sum-
mor. Genom dessa tre kvinnors titlar och efternamn går det att anta att 

             
213 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 42 i BILAGA A; SKA, Död- 
och begravningsböcker 1831–1865, NAD.  
214 Hellgren, 2003, s. 122 f; Lilja, 2004, s. 146 ff; Lövkrona, 2001, s. 31–44; Öst-
man, 2000, s. 40 f, 82–101. 
215 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 42, 52, 53, 63, 74, 105 i BI-
LAGA A. 
216 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 55, 84 i BILAGA A. 
217 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 88, 91, 96, 102 i BILAGA A. 
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de var ståndspersoner, och därmed bör ha haft stora tillgångar. Varför 
de var aktörer på den privata kreditmarknaden är mer oklart, men kan 
kanske förklaras med hjälp av tidigare forskning.  

Fagerlund har studerat kreditrelationer i stadsmiljö ur ett kvinnoper-
spektiv. Hon kom fram till att kvinnorna som levde i Helsingborg mel-
lan åren 1680 och 1709 var aktiva aktörer på kreditmarknaden, trots att 
de formellt sett var omyndiga. Jämfört med männen hade Helsingborgs-
änkorna förhållandevis mer av sina tillgångar i utestående fordringar, 
vilket Fagerlund tolkar som att änkorna var mer beroende av sitt sociala 
nätverk för att klara ekonomin.218 Det var vanligt att de kvinnliga ford-
ringsägarna var änkor efter präster och högre tjänstemän, det vill säga 
efter män vars yrke kvinnor inte kunde överta. Utlåningen blev för 
dessa änkor en inkomstkälla.219 Det är inte bara Fagerlund som har visat 
att kreditgivning har varit en strategi för att öka tillgångarna. Ågren såg 
detta hos grosshandlarna i Stockholm och Lilja hos förmögna änkor i 
Falun, i båda fallen tog de ut den lagmaximerade sexprocentiga rän-
tan.220 Detta var vanligt även i Frankrike från slutet av 1600-talet till 
början av 1800-talet, både i Paris och på landsbygden. I Frankrike var 
det vanligt att en notarie förmedlade lån mellan kreditgivare och lånta-
gare, och det är genom att studera denna verksamhet franska forskare 
har kunnat få sina resultat. Också i Frankrike var det mindre vanligt 
med kvinnliga utlånare, men de fanns. I Paris var de kvinnliga utlånarna 
välmående änkor, som på grund av sin höga ålder hade ett sparat kapital 
att investera på kreditmarknaden. På den franska landsbygden har de 
ogifta kvinnorna uppmärksammats som utlånare. Genom att ta arbete 
som hembiträde kunde de unga och ogifta, både kvinnor och män, tjäna 
och spara kontanter. Att investera lönen på kreditmarknaden, även här 
mot en sexprocentig ränta, blev ett sätt att dels förhindra att pengarna 
blev stulna i hemmet, men också att öka tillgångarna. Gemensamt för 
både Parisänkorna och de ogifta landsbygdskvinnorna var att de sparade 
för sin pension, och de sistnämnda också till en eventuell hemgift ifall 
de i framtiden skulle komma att gifta sig. I Paris var de ovanligt med 
släktrelaterade lån, medan det på franska landsbygden var tämligen 
vanligt. Liksom vid studien av Helsingborgskvinnorna söktes förkla-
ringen i att kvinnorna var utestängda från det publika rummet, och där-
för fick vända sig till släkt och sitt lokala kontaktnät. Ytterst få krediter 
gavs till människor som bodde långt bort.221 

             
218 Fagerlund, 2002, s. 121.  
219 Fagerlund, 2003, s. 153–154.  
220 Lilja, 2004, s. 92 f; Ågren, 2007, s. 120. 
221 Dermineur, 2014, s. 175–199; Hoffman, Postel-Vinay & Rosenthal, 1992, 
s. 293–306. 
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Förklaringen till Elisabet Bergströms, Eva Troilis och Margareta Jo-
hanna Johansdotter Troilis aktivitet på den privata kreditmarknaden kan 
alltså ha varit att de ville investera sina tillgångar och låta dem växa 
med ränta. Det var dock bara i Eva Troilis två fordringsposter som ränta 
explicit hade lagts till summan. Därmed är det ej sagt att de övriga två 
inte tog ut ränta, den kan ha varit inräknad i fordringssumman. Det är 
också möjligt att deras utlåningsverksamhet var nödvändig för att klara 
den vardagliga ekonomin. Vilken relation de tre kvinnorna hade med 
gäldenärerna framgår inte av källorna. Syftet med krediten kan ha varit 
att skapa sociala relationsband. Krediten kan ha symboliserat ett förtro-
ende som var tänkt att återgäldas av mottagaren, för att på så vis stärka 
vänskapsbandet.  

Rumsliga relationer och släktskapsband 
Det har tidigare i kapitlet fastslagits att männen var de vanligaste aktö-
rerna på både den institutionella och den privata kreditmarknaden. Det 
har förklarats med att de var överhuvuden för hushållen och represen-
terade dem i offentligheten. Kvinnornas blygsamma agerande på kre-
ditmarknaderna har lyfts fram som en konsekvens av deras omyndighet 
och bundenhet till hemmet genom deras arbetsuppgifter. Här kommer 
detta att relateras till huvudpersonernas rumsliga rörelsemönster, som 
framkommer via deras fordrings- och skuldrelationer.  

I tabellerna 5.5 och 5.6 redovisas hur långt ifrån varandra huvudper-
sonerna och sekundärpersonerna, som hade en kredit- eller skuldrelat-
ion, bodde. Till sekundärpersoner räknas även kategorierna sterbhus, 
grupper, bank och övrigt. Fordrings- och skuldposterna redovisas i se-
parata tabeller, där varje post och dess summa har fördelats enligt 
samma kategorier som i tabellerna 5.2 och 5.4, och går att utläsa i de 
vita rutorna. Varje post med summa förekommer bara en gång i tabel-
lernas vita rutor, även om den skulle kunna passa in under flera rubriker. 
En post inom byn skulle exempelvis också passa in under skriftelag, 
socken och Dalarna, men syftet med tabellerna är att placera varje post 
så nära huvudpersonen som möjligt. I de fall det inte har framgått var 
sekundärpersonen bott, har de placerats under okänd ort. 

I de grå fälten i tabellerna har de poster som har släktskapsband lyfts 
ut ur den sammantagna hopräkningen i de vita fälten. Till kategorin 
släktskap har alla upptäckta släktskapsrelationer räknats in. I en del av 
bouppteckningarna har det antecknats att fordringen eller skulden varit 
till en släkting och hur vederbörande var släkt. I andra bouppteckningar 
har endast namnet på sekundärpersonen angivits, och då har det varit 
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svårare att ta reda på släktskapet. Ibland har efternamnen talat sitt tyd-
liga språk. Många familjer i Sundborn hade släktnamn, vilket gör att 
släktskapsbanden blir lätta att följa. Via husförhörslängderna har många 
släktskap kunnat kartläggas. Det svåraste har varit att hitta släktskaps-
band hos de familjer som hade patronymikon som efternamn, exempel-
vis Ersson och Jansdotter. Det har varit omöjligt att reda ut alla släkt-
skapsförbindelser, och därmed har säkerligen många mostrar, farbrö-
der, kusiner och tremänningar aldrig blivit upptäckta i materialet. Detta 
innebär att det förmodligen finns fler släktskapsrelationer i tabellerna 
än de som kartlagts.  

Fordringarnas rumsliga mönster 
Visualiseringen av det rumsliga förhållandet mellan huvudpersonerna 
som kreditgivande hushåll och sekundärpersonerna som mottagare av 
kredit, visar tydligt att de flesta krediterna givits till människor som bott 
nära. Sammanlagt hade 72 % av alla krediter stannat innanför socknens 
gränser, varav fördelningen såg ut såsom följer: 26 % inom byn, 10 % 
inom skriftelaget och 37 % inom övriga socknen. Få fordringar hade en 
gäldenär utanför socknen, men av dem som hade det var flest till boende 
i grannsocknarna, och sedan till boende i övriga Dalarna och ännu färre 
till boende utanför Dalarna. I genomsnitt hade störst kredit givits till 
människor inom samma by, vilket inte alls är förvånande, då det visat 
sig att hälften av lånen varit till en släkting. Sammantaget var 37 % av 
fordringsposterna till en släkting och 43 % av alla fordringars totala 
summa hade lånats ut till dessa. Materialet visar alltså att generellt sett 
fick släktingar större kredit än andra. Noterbart är att fordringar som 
sträckte sig längre bort än till grannsocknarna hade män som mottagare. 
Då tabellen visar att det var vanligast att ha fordringar inom socknen, 
och tämligen vanligt att mottagaren var en släkting, är det troligt att en 
stor del av fordringarna som finns under okänd ort också gällt en släk-
ting inom socknen.  
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Tabell 5.5. Huvudpersonernas fordringars rumsliga mönster samt 
släktskapsband. Sundborns socken.  

Avstånd Kvinnor Män Sterbhus Grupp Övrigt Totalt 
By  9 28 0 0 0 37 
Summa 266 5 785 0 0 0 6 051 
Släktskap  3 15 0 0 0 18 
Summa 90 3 062 0 0 0 3 152 
Skriftelag  2 11 1 0 0 14 
Summa 12 307 21 0 0 340 
Släktskap  1 2 0 0 0 3 
Summa 1 10 0 0 0 11 
Socken 12 40 1 0 0 53 
Summa 474 2 393 20 0 0 2 887 
Släktskap 1 15 1 0 0 17 
Summa 59 1 280 20 0 0 1 359 
Grannsocken  4 8 1 1 0 14 
Summa 28 407 30 9 0 474 
Släktskap  3 1 0 0 0 4 
Summa 26 8 0 0 0 34 
Dalarna  0 8 0 1 0 9 
Summa 0 622 0 45 0 667 
Släktskap  0 4 0 0 0 4 
Summa 0 433 0 0 0 433 
Utanför Dalarna  0 4 0 0 0 4 
Summa 0 253 0 0 0 253 
Släktskap  0 1 0 0 0 1 
Summa 0 4 0 0 0 4 
Okänd ort  3 3 5 0 3 14 
Summa 28 233 509 0 1 388 2 158 
Släktskap  1 0 5 0 0 6 
Summa 17 0 509 0 0 526 
Totalt 30 102 8 2 3 145 
Summa 808 10 000 580 54 1 388 12 830 
Släktskap  9 38 6 0 0 53 
Summa 193 4 797 529 0 0 5 519 

Anmärkning: I tabellen har summorna räknats ut efter hela riksdaler riksgälds. Detta 
innebär att summorna i tabellen inte stämmer helt överens med summorna i tabell 
5.2, eftersom avrundningen av totala fordringssummorna och delsummorna har bli-
vit olika. Fordringar som inte har varit till en specifik person eller grupp har lagts 
under kategorin övrigt, liksom de där det inte har framkommit till vem det var. Varje 
fordring förekommer bara en gång inom de vita fälten, men fordringar till släktingar 
redovisas en gång till separat i de grå fälten.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA; För identifikation av släktskaps-
förbindelser samt hemmahörande ort av gäldenärer har husförhörslängder i kyrko-
arkiven från följande socknar använts: Falu Kristine, Stora Tuna, Sundborn, Svärd-
sjö och Vika.  
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Tabell 5.6. Huvudpersonernas skulders rumsliga mönster samt 
släktskapsband. Sundborns socken.  

Avstånd Kvinnor Män Sterbhus Grupp Bank Övrigt Totalt 

By  40*1 103*3 0 0 0 1 144*4 
Summa 3 164 9 802 0 0 0 25 12 991 
Släktskap  23*1 54*2 0 0 0 0 77*3 

Summa 2 764 8 659 0 0 0 0 11 423 

Skriftelag  9 72 0 0 0 0 81 
Summa 80 1 941 0 0 0 0 2 021 
Släktskap  2 11 0 0 0 0 13 
Summa 11 654 0 0 0 0 665 

Socken 28 164*5 1 2 0 37 232*5 
Summa 1 080 5 182 25 113 0 913 7 313 
Släktskap 5 27 1 0 0 0 33 
Summa 178 1 121 25 0 0 0 1 324 

Grannsocken  28 153*1 0 4 10 5 200*1 
Summa 1 027 11 280 0 296 1 428 828 14 859 
Släktskap  6 10*1 0 0 0 0 16*1 
Summa 140 1 083 0 0 0 0 1 223 

Dalarna  1 9 0 0 0 0 10 
Summa 163 491 0 0 0 0 654 
Släktskap  0 4 0 0 0 0 4 
Summa 0 263 0 0 0 0 263 

Utanför Dalarna  3*2 29 1 0 1 1 35*2 
Summa 177 4 343 1 850 0 100 56 6 526 
Släktskap  0 3 1 0 0 0 4 
Summa 0 1 100 1 850 0 0 0 2 950 

Okänd ort  19 105*4 11*1 4 32 31 202*5 
Summa 732 12 581 645 2 091 9 388 2 945 28 382 
Släktskap  1 2*1 4 0 0 0 7*1 
Summa 6 7 262 0 0 0 275 

Totalt 128*3 635*13 13*1 10 43 75 904*17 
Summa 6 423 45 620 2 520 2 500 10 916 4 767 72 746 
Släktskap  37*1 111*4 6 0 0 0 154*5 
Summa 3 099 12 887 2 137 0 0 0 18 123 

Anmärkning: *1 = stjärnan markerar att det fanns skuldposter utan summa, siffran 
markerar antalet skuldposter utan summa. I tabellen har summorna räknats ut efter 
hela riksdaler riksgälds. Skulder som inte har varit till en specifik person eller grupp 
har lagts under kategorin övrigt, liksom de där det inte har framkommit till vem 
skulden var. Varje skuld förekommer bara en gång inom de vita fälten, men skulder 
till släktingar redovisas en gång till separat i de grå fälten.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA; För identifikation av släktskaps-
förbindelser samt hemmahörande ort av fordringsägare har husförhörslängder i kyr-
koarkiven från följande socknar använts: Falu Kristine, Stora Tuna, Sundborn, 
Svärdsjö och Vika.  
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Skuldernas rumsliga mönster 
Även visualiseringen av det rumsliga förhållandet mellan huvudperso-
nerna som låntagande hushåll och sekundärpersonerna som kreditgi-
vare, visar att de flesta lånen hade tagits av människor som bott nära 
varandra. Sammanlagt hade 51 % av alla lån tagits innanför socknens 
gränser, varav fördelningen såg ut såsom följer: 16 % inom byn, 9 % 
inom skriftelaget och 26 % inom socknen. Grannsocknarna stod för 
22 % av alla skuldposter och övriga Dalarna samt utanför Dalarna stod 
för 1 % respektive 4 % vardera. I kategorin okänd ort hamnade 22 % 
av skuldposterna. Eftersom närhet och låntagande bevisligen hade be-
tydelse, är sannolikheten stor att också dessa kreditgivare bodde i när-
heten av låntagaren. Således är det troligt att andelen skuldposter inn-
anför sockengränsen egentligen var större. 

Fördelningen av skuldsummorna var dock annorlunda. Skuldpos-
terna inom socknen stod bara för 31 % av den totala skuldsumman, vil-
ket innebär att det i genomsnitt hade lånats ut små summor. Det intres-
santa här är att det hade lånats ut större summor inom byn än inom 
socknen. Skuldposterna inom byn stod för 18 % av den totala skuldsum-
man, vilket ska jämföras med 10 % för skuldposterna inom socknen. 
Kategorin okänd ort stod för hela 39 % av den totala skuldsumman. 
Eftersom de flesta bankskulderna, samt skulder till många handelsmän, 
hamnat inom denna kategori drar de upp andelen, eftersom dessa lån 
tenderade att vara på större summor. I övrigt fördelade sig summorna 
så att 22 % av den totala fordringssumman fanns inom kategorin grann-
socken, 1 % inom Dalarna och 9 % utanför Dalarna. Då den sistnämnda 
kategorin bara stod för 1 % av alla skuldposter totalt är det intressant 
att de lånen var förhållandevis stora.  

Av de 904 skuldposter som fanns, var 154 släktskulder, vilket ut-
gjorde 17 %. Eftersom det inte har varit möjligt att identifiera alla släkt-
relationer var troligtvis denna andel större. Hälften av alla släktskulder 
återfanns inom byn. Dessa 77 släktskuldposter stod för 88 % av den 
totala skuldsumma som fanns inom byn. Det innebar att minst hälften 
av alla skulder inom byn var till en släkting och att huvudpersonerna 
fick betydligt större lån av släktingar än av övriga. Tendensen i övrigt 
var samma närhetsprincip som nämnts ovan, ju kortare avstånd mellan 
huvudpersonernas och sekundärpersoneras bostäder, desto fler släkt-
skuldposter. Det innebar i praktiken att skriftelaget och socknen stod 
för 29 %, grannsocknen 10 %, Dalarna och utanför Dalarna för vardera 
3 % och okänd ort 5 %. Vad gäller skuldsummorna för dessa släktposter 
så var de förhållandevis mindre än de inom byn.  

Det har redan konstaterats att det var vanligare att huvudpersonerna 
lånade av en man än av en kvinna, men hur fördelades dessa skuldposter 
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rumsligt? Kategorin kvinnor följde mönstret ju kortare avstånd desto 
fler skuldposter. Av de 128 skuldposterna till kvinnor fanns 31 % inom 
byn, 29 % inom skriftelag och socknen gemensamt, 22 % inom grann-
socknen, 1 % respektive 2 % inom Dalarna och utanför Dalarna samt 
15 % under okänd ort. Vad gällde skuldsummorna hade större belopp 
lånats ut inom byn jämfört med övriga kategorier. Sett ur ett släktper-
spektiv var 29 % av alla skuldposter släktrelaterade, samt 48 % av ka-
tegorin kvinnors totala skuldsumma. Skuldpostfördelningen följde även 
här mönstret att ju närmare huvudpersonen den kreditgivande släk-
tingen bodde, desto fler poster och desto större summa per post.  

Skuldposterna till män visade intressant nog ett helt annat mönster. 
Av de 635 skuldposterna såg fördelningen ut såsom följer: 16 % inom 
byn, 37 % inom skriftelag och socknen gemensamt, 24 % inom grann-
socken, 1 % respektive 5 % inom Dalarna och utanför Dalarna samt 
17 % under okänd ort. Det var alltså vanligare för huvudpersonerna att 
ha en skuld till en man inom övriga socknen eller i grannsocknen, än 
till någon inom den egna byn. Beträffande skuldsummorna var det tyd-
ligt att en större andel av den totala skuldsumman fanns inom byn, jäm-
fört med inom skriftelaget och socknen. Det innebar att också bland 
männen lånades större belopp inom byn än utanför. Inom kategorin män 
var andelen släktposter procentuellt lägre än för kvinnorna. Samman-
lagt var 17 % av skuldposterna släktrelaterade och stod för 28 % av den 
totala skuldsumman inom kategorin män. Av alla släktposter fanns flest 
inom byn och därefter minskade antalet med avståndet. Summorna för 
släktposterna följde inte samma mönster utan varierade per kategori.  

Förklaring till mönstret av de rumsliga relationerna 
De sammanställda resultaten från Sundborns socken visar att huvudper-
sonerna hade få formallån på den institutionella kreditmarknaden, men 
många förtroendelån på den privata. Det var få huvudpersoner som hade 
fordringar, men merparten hade skulder. Vanligast var att utlåningen 
skedde i den närmaste omgivningen. Eftersom majoriteten av alla 
skuldrelationer existerade mellan personer boende inom Sundborns 
socken, går det att tala om en lokal kreditmarknad. Något som stärker 
den lokala prägeln var att aktörerna som bodde utanför Sundborn fram-
för allt kom från grannsocknarna. Trots den bristande informationen 
kring släktskapsband, går det ändå att konstatera att förhållandevis 
många skuldrelationer fanns mellan släktingar, vilka generellt sett be-
viljades större krediter än övriga låntagare. Givetvis hänger detta ihop, 
stora krediter har givits till släktingar som bott nära och framför allt i 
samma by. Anledningen är att många av skuldrelationerna var mellan 
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familjemedlemmar som bodde i samma hushåll. Inte sällan gällde 
skuldrelationen samboende svärföräldrar och mågar. Det går också att 
urskilja mönstret att kvinnor hade fler skuldrelationer i byn samt till 
släktingar än vad män hade. Männen hade istället fler skuldrelationer 
över sockengränsen.  

Resultaten känns igen ifrån tidigare forskning kring förindustriella 
kreditmarknader.222 Således verkar inte Sundborns socken ha utgjort nå-
got lokalt undantag, vad gäller det privata kreditsystemet. En förklaring 
till mönstret återstår dock att ge. Den viktiga släktrelationen har upp-
märksammats av Ågren, vars forskning gällde grosshandlarna i Stock-
holm under 1700-talet. För dessa var släktrelationen viktig. De hade 
visserligen få skulder till släktingar, men istället var en stor andel ford-
ringar till släkten. Detta förklarades med att medlemmar av yrkesgrup-
pen gifte in sig i varandras familjer i syfte att gagna verksamheten. En 
släktfordring var således i stor utsträckning till ett annat hushåll som 
drev en affärsrörelse.223 En liknande förklaring skulle kunna vara möjlig 
för Sundborn. Det framgår tydligt i källmaterialet att många av aktö-
rerna var släkt, om än på långt håll. I en socken där lika arvsrätt var 
praxis bör produktionsenheterna ha varit splittrade, ett strategiskt gif-
termål kan ha sammanfört dessa. Giftermålen kan även ha skapat alli-
anser. Enligt Hasselberg, som visserligen studerat societeten i Falutrak-
ten, blev släkten en maktfaktor i ett ekonomiskt system byggt på sociala 
relationer. Den familj och släkt som en person föddes in i, utgjorde det 
ursprungliga sociala kapitalet. Eftersom familjerna umgicks hushålls-
vis, innebar ett giftermål att en ny släkt och nya hushåll fördes in i um-
gängeskretsen. Det var till släkten som en individ i kris vände sig, för 
förväntad hjälp. Det här innebar att människorna hade goda kunskaper 
om hur släktnätverken såg ut. Genom att veta vilken släkt en person 
tillhörde, kunde dennas handlingar och lojalitet förutses.224 

Att kvinnorna hade fler skuldrelationer nära än männen, har tidigare 
i kapitlet förklarats med deras bundenhet till hemmet genom arbetsupp-
gifterna. Det går att se resultaten som att kvinnorna vårdade sina sociala 
kontakter hemmavid. Detta var en ekonomisk nödvändighet. Eftersom 
de flesta kvinnorna var uteslutna från den institutionella kreditmark-
naden, var de istället tvungna att vända sig till släkt och vänner. Då kre-

             
222 Se exempelvis Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Persson, 1992, s. 247–253; Svens-
son, 2001, s. 161 ff.  
223 Ågren, 2007, s. 116 ff, 131–138, 184 f. 
224 Hasselberg, 1998, s. 129, 150 ff.  
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ditvärdigheten var sammanlänkad med en persons heder och rykte, vil-
ket framför allt var känt i lokalsamhället, fick kvinnor, och män, kredit 
i de sociala rum de rörde sig i.225 

Förklaringen till mönstret av de rumsliga relationerna blir i det här 
avsnittet en hypotes. Jag gör antaganden utifrån tidigare forskningsre-
sultat. Genom en vidare studie skulle dessa antaganden kunna prövas 
och beläggas. Det som skulle krävas, och också vara möjligt, vore att 
kartlägga huvud- och sekundärpersonernas fastighetsägande. Sedan 
skulle det gå att studera deras fastighetstransaktioner och koppla dessa 
till släktskap och giftermål. Genom att jämföra med den här studiens 
skuldrelationer skulle nya förklaringar till mönstret kunna ges. För att 
få en vidare förståelse av Sundborns sockens privata kreditmarknad 
kommer undersökningens fordringar och skulder att visualiseras i nästa 
kapitel. Genom att markera på en karta var huvud- och sekundärperso-
nerna bodde, och skapa länkar mellan dem som hade skuldrelationer, 
kan den ekonomiska väven, som enligt Hanssen sammanflätade hushål-
len,226 bli synlig. Utifrån en sådan nätverksgraf går det att mäta avstånd 
mellan fordringsägare och gäldenär. Det blir också uppenbart vilka se-
kundärpersoner som har varit frekventa kreditgivare. Det kan även 
hända att någon av huvudpersonerna figurerat som utlånare, fastän det 
inte framgått av dennas bouppteckning. Därför är det först när hela nät-
verket ritas upp, som det går att urskilja nyckelpersoner som fungerat 
som viktiga länkar mellan olika grupper.   
 

             
225 Dermineur, 2014, s. 175–199; Fagerlund, 2003, s. 145 ff; Hoffman, Postel-Vinay 
& Rosenthal, 1992, s. 293–306; Se också Hasselberg, 1998; Hellgren, 2003; Ihlis-
Pettersson, 2001; Lilja, 2004; Perlinge, 2005; Ågren, 2007. 
226 Hanssen, 1952, s. 38–48. 
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6. Nätverk baserat på fordringar och 
skulder 

Relationen bakom handlingen 
I föregående kapitel redovisades huvudpersonernas fordringar och skul-
der. Vid insamlandet av källmaterialet blev det tydligt att flera namn 
återkom som fordringsägare i bouppteckningarna, samt att huvudperso-
nerna i vissa fall hade skulder till varandra. Därför väcktes frågorna hur 
människorna som namngavs i bouppteckningarna var länkade till 
varandra, vilken omfattning den ekonomiska väven hade samt varför 
just de här lånen hade beviljats? Fokus i detta kapitel har därför lagts på 
de mellanmänskliga relationerna som blivit tydliga då själva hand-
lingen visualiserats.   

Visualisera handlingar genom nätverksgrafer 
Genom att visualisera handlingar mellan olika parter går det att se om 
och hur människor är sammanlänkande i ett nätverk. För att detta skulle 
bli möjligt här behövde källmaterialet digitaliseras i tabellformat, och 
sedan läggas in i ett datorprogram som skapade en nätverksgraf, se figur 
6.1. Det krävs minst två tabeller för att skapa en nätverksgraf, en för 
noder och en för länkar som sammanbinder noder.227 I undersökningen 
motsvarar noderna huvud- och sekundärpersonerna, och länkarna ford-
rings- och skuldposterna. Det finns även en länktabell över släktrelat-
ioner som har infogats vid analysen av nätverksgrafen. Varje nod och 
länk har identifierats genom ett unikt skapat numeriskt ID. På följande 
sida finns en förtydligande beskrivning av hur nod- och länktabeller kan 
skapas och se ut, samt exempel på hur centralitet kan mätas med hjälp 
av en nätverksgraf.  

             
227 För vidare läsning om grafteori och social nätverksanalys se exempelvis Caro-
lan, 2014; McCulloh, Armstrong & Johnson, 2013; Otte & Rousseau, 2002, s. 441–
453; Scott, 2013. 
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Grafexempel 
 
 
 
Det krävs minst två tabeller för 
att skapa en nätverksgraf, en för 
noder och en för länkar som 
sammanbinder noder. Här bred-
vid visas exempel på en nod- 
och en länktabell. Båda tabel-
lerna har en kolumn med rubri-
ken ID. Varje rad har ett ID-
nummer, vilket innebär att varje 
nod och länk identifieras med 
samma nummer. 
 
I nodtabellen finns rubriken la-
bel, vilket är nodens etikett och 
talar om vad noden innehåller. 
Här är det namn på personer 
som noden ska symbolisera. Ge-
nom att lägga till fler kolumner 
med olika kategorier, här kön, 
går det att utöka informationen 
om noden. Nodtabellen visar att 
Anna är en kvinna och har nod-
ID 1, och Bo är man och har 
nod-ID 2.  
 
I länktabellen finns rubrikerna 
source och target, vilket mots-
varar länkens ursprung och mål. 
I det här exemplet undersöks 
vilka av personerna som är vän-
ner med varandra. Eftersom 
Anna och Bo definierar sig som 
vänner, länkas de samman. 
Detta görs genom att sätta in de-
ras nod-ID i tabellen. Det bety-
der att länk-ID 1 och 2, visar att 
nod-ID 1 och 2 är vänner. I gra-
fen kommer en pil visa vem som 
definierar vem som vän, och pi-
len utgår ifrån source. Eftersom 
båda i det här fallet anser sig 
vara vänner, länkas deras relat-
ion ihop av två rader. På så vis 
kommer pilen som visar vän-
skapsriktningen gå åt båda hål-
len.  

 

Nodtabell 
ID Label Kön 
1 Anna K 

2 Bo M 

3 Cilla K 

4 David M 

5 Emma K 

6 Filip M 

7 Gerda K 

8 Hans M 

9 Ida K 

10 Johan M 

11 Klara K 

12 Leon M 

13 Moa K 

14 Nils M 

15 Olga K 

 

Länktabell 
ID Source Target 
1 1 2 

2 2 1 

3 2 3 

4 3 2 

5 3 4 

6 4 3 

7 4 5 

8 5 4 

9 5 6 

10 6 5 

11 6 7 

12 7 6 

13 7 8 

14 8 7 

15 8 4 

16 4 8 

17 4 9 

18 9 4 

19 10 9 

20 9 10 

21 10 11 

22 11 10 

23 10 12 

24 12 10 

25 10 13 

26 13 10 

27 10 14 

28 14 10 

29 10 15 

30 15 10 
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Grafen bredvid visar resultatet av 
nod- och länktabellen. Kategorin 
kön blir synlig genom färgkodning. 
Det går att se att Anna har en vän-
skapsrelation i nätverket, medan Bo 
har två. Ida sammanbinder två grup-
per av människor.  
 
 
 
 
 
 
Grafen bredvid visar degree-centra-
litet. Degree är detsamma som anta-
let länkar som går in och ut från en 
nod. Ju större och mörkare en nod är, 
desto högre är dess degree och ju 
mer central är personen i nätverket. 
Eftersom Johan har flest vänskapsre-
lationer har han också högst degree. 
I och med att Ida bara har två vän-
skapsrelationer får hon en låg de-
gree, fastän hon sambinder två grup-
per.  
 
Grafen bredvid visar betweenness-
centralitet, vilket mäter hur ofta en 
nod förekommer som kortast väg 
mellan andra noder i nätverket. Ju 
större och mörkare en nod är, desto 
mer central är den. Här är David 
mest central, eftersom flest personer 
passerar honom när de ska nå andra 
i nätverket. Eftersom Ida samman-
binder två grupper blir de andra be-
roende av henne, därmed blir hon 
också central. Hon har möjligheten 
att agera grindvakt och bestämma 
vem eller vad som får passera.   
 
Grafen bredvid visar closeness-
centralitet, vilket mäter avståndet 
från en given startnod till alla andra 
noder i hela nätverket. Ju mindre och 
ljusare en nod är, desto närmare är 
den personen alla andra i nätverket. 
Ida, David och Johan är de som 
snabbast kan få kontakt med alla 
som ingår i nätverket. För Anna 
kommer det ta längst tid.  
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Urval och metadata till nätverksgrafen 
Eftersom studiens fokus ligger på de mellanmänskliga relationerna i 
nätverket har inte alla fordringar och skulder från bouppteckningarna 
tagits med i nätverksgrafen. Skulder till banker och till kategorin övrigt 
har tagits bort eftersom de inte har varit riktade till en specifik person. 
Av samma anledning har det blivit ett bortfall av de fordringar och skul-
der som redovisats som klumpsummor utan mottagare. Det har också 
varit nödvändigt att ta bort fordringar och skulder till personer som inte 
har kunnat identifieras med namn, exempelvis ”Skuld till fäbod pi-
gan”228 och ”Till 2 hjälphustrur under begravning och sjukdom”229. Ka-
tegorierna sterbhus och grupp har kunnat vara kvar och räknas in bland 
sekundärpersonerna230. 

Både nod- och länktabellerna innehåller metadata, det vill säga till-
äggsinformation om en aktör eller relation. Eftersom nätverksgrafen är 
baserad på undersökningens 108 bouppteckningar, finns mest inform-
ation om huvudpersonerna i nodtabellen. I tabellen framgår, förutom 
ID, namn, kön, by, skriftelag, socken, ålder, civilstånd, summa över to-
tala tillgångar, total skuldsumma, total fordringssumma, samt i vissa 
fall titel. Det har inte varit möjligt att samla in motsvarande information 
om sekundärpersonerna, vilka har blivit sammankopplade med en vari-
erande grad av information. Detta har förstås satt gränser för analysen. 
Det gemensamma för alla noder har varit att de innehåller ett ID, namn, 
kön samt i de flesta fall boplats. Därför har dessa parametrar fått vara 
styrande i analysen av nätverksgrafen. 

Till nätverksgrafen skapades två separata länktabeller, en för ford-
ringar och en för skulder. Länktabellernas funktion var att koppla ihop 
två noder med varandra, och varje länk har en pil som är riktad mot 
fordringsägaren. I länktabellerna finns information om varje fordrings 
och skulds summa, samt i vissa fall av vilken anledning en fordring eller 
skuld har tillkommit. Eftersom dagens datorprogram inte räknar i riks-
daler riksgälds har summorna fått korrigeras. Det innebär att när mynt-
enheten skilling förekommit i en summa har den räknats om till procent 
av en hel riksdaler, vilken motsvarade 48 skilling. Om originalsumman 
var 73 riksdaler riksgälds och 16 skilling, visas summan i nätverksgra-
fen istället som 73.33. 
 
 
             
228 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 74 i BILAGA A. 
229 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 22 i BILAGA A. 
230 De människor, sterbhus och grupper som förekommer som fordringsägare och 
gäldenärer i huvudpersonernas bouppteckningar går under kategorin sekundärper-
soner.  
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Figur 6.1. Nätverksgraf över skuldrelationer, baserade på boupp-
teckningar från Sundborns socken 1820–1849.  

Anmärkning: Nätverksgrafen innehåller noder, varav blå = män, röd = kvinnor, 
gul = arvlåtarpar, grön = sterbhus, turkos = grupp och rosa = handelshus. Länkarna 
som sammanbinder noderna symboliserar skuldrelationer, och pilen markerar ford-
ringsägaren.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA; För identifikation av släktskaps-
förbindelser samt bostadsorter, har husförhörslängder i kyrkoarkiven från följande 
socknar använts: Falu Kristine, Stora Tuna, Sundborn, Svärdsjö och Vika. 

Nätverkets innehåll  
Sammanlagt innehåller nodtabellen 571 noder, varav 117 huvudperso-
ner och 454 sekundärpersoner. För att förhindra dubbel representation 
av någon, har ett grundligt identifikationsarbete gjorts av människorna 
bakom noderna. Det går inte att utesluta att någon av sekundärperso-
nerna har blivit dubbelregistrerad, eftersom en och samma person 
kunde ha flera namn. Exempelvis kallades Johan Andersson i 
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Björsarfvet också för Jan Fahlberg.231 En nod, Eric Johansson, har jag 
medvetet skapat som en dubbelgångare, eftersom det inte har gått att 
säga vilken Eric Johansson som åsyftas, hemmansägaren på Danholn 
eller Löpholn? Det har också blivit en form av dubblett av fyra personer 
och deras sterbhus. De här fyra förekom i nätverket som aktörer medan 
de levde, och efter deras död fortsatte sterbhusen att figurera i nätverket. 
Eftersom en avliden varken kunde inkassera fordringar eller betala skul-
der, blev det arvingarna som fick sköta efterspelet. Arvingarna var ofta 
många och svåra att identifiera utifrån bouppteckningarna. Därför har 
sterbhusen fått egna noder, och får på så vis representera arvingarna. 
Nämnas ska också att fyra handelsmän finns med som både singelnoder 
och två gruppnoder, eftersom de i vissa fall har förekommit som part-
ners. 

Varje fordrings- och skuldrelation har bildat en länk mellan noderna 
de berör, och sammantaget finns 916 stycken. I figur 6.1 går det att se 
hur länkarna binder samman noderna i en stor nätverksgraf, men också 
att det finns 45 noder som inte sitter ihop med det stora nätverket. Åtta 
av dessa tillhör kategorin arvlåtarpar. Både man och hustru bland arv-
låtarparen har fått varsin nod, men deras gemensamma fordringar och 
skulder har av tekniska skäl bara kunnat länkas till en av dem. Valet föll 
på att koppla alla länkar till maken, vilket innebar att de sex hustrur som 
inte av egen anledning var en del av det ekonomiska nätverket hamnade 
icke-länkade i periferin, trots att de var en del av det. Arvlåtarparet Da-
niel Bergström och Anna Göransson Busk232 hade dock inga skulder 
som räknats med i den här delen av undersökningen, och hamnade där-
för helt utanför nätverket båda två. Samma sak gällde för åtta andra hu-
vudpersoner,233 vilka alltså inte heller nämndes i någon annans boupp-
teckning och vars noder därför saknar länkar.  

Bland övriga noder som inte hade direkt koppling till den stora nät-
verksgrafen fanns det sex dyader, en triad och tre mindre sociogram.234 
Det gemensamma för dessa noder var att de sammanlänkade personerna 
ofta var släkt med varandra och att alla huvudpersoner, utom en, var 
kvinnor. Utifrån detta går det möjligen att dra slutsatsen att kvinnor 
vanligen hade skuldrelationer till släktingar, men det finns ingen för-
klaring till att de inte var en del av det stora nätverket. Majoriteten av 
personerna i periferin hade nära släktrelationer med människorna i den 

             
231 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 111 i BILAGA A. 
232 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 101, 117 i BILAGA A. 
233 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 1, 11, 20, 27, 38, 45, 77, 79 i 
BILAGA A. 
234 För förklaring av begrepp se kapitlet Övergripande metod och teori; Carolan, 
2014, s. 6, 16 f, 68; Hreinsson & Nilson, 2003, s. 10 f.     
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stora nätverksgrafen, och bör därför ha ingått i samma sociala samman-
hang. Fortsättningsvis kommer fokus att ligga på den stora nätverksgra-
fen. Noderna i periferin finns dock med i all statistik och analys, trots 
att de inte är direkt sammankopplade.  

Kategoriseringen av noder 
För att nätverksgrafen lättare ska kunna analyseras, har noderna delats 
in i kategorier. Eftersom det är de mellanmänskliga relationerna som 
står i fokus, har fordringens eller skuldens ursprung inte längre någon 
betydelse. Det viktiga i den här delen av undersökningen är vem som i 
praktiken skulle betala till vem. En ärvd skuld innebar en ny, också 
ärvd, relation mellan två parter. Detta innebär att det går bra att dela in 
noderna i kategorierna män och kvinnor. Kvinnorna blir mer synliga 
här, eftersom de inte längre skyms av ett hushåll. Exempelvis får än-
korna representera det som blev kvar av hushållet efter makens bort-
gång, eftersom de då själva fick upprätthålla relationerna i det ekono-
miska nätverket.  

Tabell 6.1 visar att nätverket dominerades av män. Männen utgjorde 
med sina 367 noder 64 % av det, medan kvinnorna med de 160 noderna 
motsvarade 28 %. Eftersom arvlåtarpar var en mycket specifik kate-
gori, baserad på bouppteckningarna, stod de för blygsamma 3 % av nät-
verket. Inte heller kategorierna sterbhus eller grupp utgjorde någon 
större del, utan motsvarade ungefär 3 % och 1 % av nätverket. En nod 
har kategoriserats som ett handelshus, och har inte någon egentlig be-
tydelse i det stora sammanhanget. Anledningen till att den inte har tagits 
bort är att det då skulle bli felaktiga värden i tabellerna. 

Tabell 6.1. Nätverksgrafens kategoriserade  
noder, fördelade efter antal och procent.   
Kategori Antal % 
Män 367 64,27 

Kvinnor 160 28,02 

Arvlåtarpar 18 3,15 

Sterbhus 17 2,98 

Grupp 8 1,40 

Handelshus 1 0,18 

Totalt 571 100 
Källa: Se figur 6.1.  
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Sundbornsbornas representation i nätverket 
Basen i nätverksgrafen utgår ifrån Sundborns socken, och tabell 6.3 vi-
sar att 58 % av alla noder hade sin hemvist där. Förmodligen var ande-
len större, eftersom många av dem som kategoriserats som boende på 
okänd ort troligtvis fanns i närheten. För att få en bild av hur väl noderna 
representerade socknen har sammanställningen i tabell 6.2 gjorts. I slu-
tet av år 1830 har det i husförhörslängden noterats hur invånarantalet 
var fördelat på skriftelagen.235 Genom att göra samma indelning av 
Sundbornsnoderna, går det att få en indikation på hur väl de represen-
terade socknens folkmängdsfördelning.  

Tabell 6.2. Sundbornsbornas procentuella representation i nätverks-
grafen.  

Skriftelag Invånare 
1830 

Noder  
1820–1849 % 

1. Ramsnäs skriftelag 160 26 16 

2. Karlsbys skriftelag 170 30 18 

3. Finngärds skriftelag 111 15 14 

4. Önsgärds skriftelag 78 13 17 

5. Blixbos skriftelag 149 18 12 

6. Risholns skriftelag 170 50 29 

7. Karlborns skriftelag 122 44 36 

8. Hobborns skriftelag 213 40 19 

9. Sundborns bys skriftelag å västra sidan 161 59 37 

10. Sundborns bys skriftelag å östra sidan 94 23 24 

Totalt 1 428 318 22 
Anmärkning: I tabellen saknas 13 noder vilka också hade sin hemvist i Sundborns 
socken, men för 11 av dem var det oklart exakt var de bodde. De övriga två noderna 
hade sin hemvist i Korså, en by som inte ingick i husförhörslängderna förrän år 
1839. Invånarantalet för år 1830 är i tabellen åtta personer färre än vad Tabellver-
kets statistik uppger för samma år, se tabell 3.1. Differensen beror troligen på att 
uppgifterna är från olika tidpunkter på året.    
Källa: SKA, Husförhörslängder 1825–1835, NAD; Se figur 6.1 för källan till noder. 
 
Det fanns noder från alla skriftelag, och det visade sig att det endast var 
sex236 av 60 byar som saknade noder. Noderna var alltså fördelade över 
hela socknen och inte bara till vissa områden. Några byar hade fler no-
der än andra, vilket förstås hade att göra med att det där fanns en eller 

             
235 SKA, Husförhörslängder 1825–1835, NAD. 
236 Byarna som saknade noder var Byggningen, Forssbacka, Hobbergssveden, 
Lissveden, Paradiset och Torrbergsbo, och de kom från fem olika skriftelag. För 
placering se karta 4.1. 
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flera huvudpersoner som hade många fordringar och skulder till sina 
hushållsmedlemmar och grannar.  

I tabellen över skriftelagens storlek och representation framgår det 
att de var olika stora. Önsgärds skriftelag var det allra minsta och hade 
också färre noder. Risholns, Karlborns, Sundborns by västs samt östs 
skriftelag hade i genomsnitt fler noder än övriga, vilket hänger ihop 
med att de, med undantag för Sundborns by öst, också har flest boupp-
teckningar bevarade.237 De många noderna i Sundborns by östs skrif-
telag förklaras med föregående kapitels centrala resultat, att det var van-
ligt att bo nära den man stod i skuld till. Detta skriftelag låg mest 
centralt i socknen, se karta 3.1.  

Totalt representerade noderna bara 22 % av befolkningen i socknen. 
Innebar det att undersökningen fångat en viss grupps ekonomiska nät-
verk, eller var inte fler i socknen aktiva på den privata lokala kredit-
marknaden? Svaret har sökts genom att använda Tabellverkets befolk-
ningsstatistik för år 1830 som jämförelsemått. Enligt Tabellverket fanns 
det 1 436 personer i Sundborns socken år 1830, åtta fler än vad som 
framgår av tabell 6.2. Differensen kan förklaras med att befolknings-
sammanräkningen förmodligen skett vid olika tidpunkter på året. I Ta-
bellverket framgår att 34 % av befolkningen år 1830 var 15 år eller 
yngre. Det innebär att lite mer än en tredjedel av sockenbefolkningen 
var barn och därför inte bör ha ingått i nätverket. Under året fanns det i 
socknen 271 hushåll med i genomsnitt 5,3 personer i varje. Sammanlagt 
var 19 hushåll så pass fattiga att de inte klarade sig utan gåvor och un-
derstöd av andra. Dessa borde alltså inte heller ha ingått i nätverket. 
Eftersom det inte framgår hur många människor som fanns i de fattiga 
hushållen, är det svårt att säga exakt hur stor andel de utgjorde. Upp-
skattningsvis bör de fattiga ha varit mellan 72 och 116 personer och 
därmed bestått av 5–8 % av befolkningen. I kategorin fattiga förekom 
även barn, så att slå ihop andelarna för socknens barn och fattiga blir 
missvisande, eftersom barnen då kan bli dubbelräknade.  

Sammantaget innebar då detta att en femtedel av Sundbornsborna 
ingick i nätverket, två femtedelar bör inte ha gjort det, och resterande 
två femtedelar, motsvarande runt 500 personer, fanns av oklar anled-
ning inte med. Möjligen skulle 111 av dessa kunna vara de som kate-
goriserats som boende på okänd ort, se tabell 6.3, men bortfallet blir 
ändå stort. En möjlig förklaring är att bortfallet bestod av hustrur till de 
många männen i nätverket, vilka representerades av maken i det offent-
liga rummet och därmed var osynliga i nätverket. En annan möjlig för-
klaring är att nätverksgrafen visar ett ekonomiskt nätverk baserat på en 

             
237 Se och jämför tabell 4.4. 
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grupp människor som ingick i ett socialt nätverk, där övriga sockenbor 
utestängts.  

Nodernas hemvist 
Av tabell 6.3 framgår det var noderna i nätverksgrafen hade sin hemvist. 
Liksom i föregående kapitel återkommer mönstret att längre bort från 
socknen minskade antalet skuldrelationer. Därför fanns det förstås flest 
noder inom Sundborns socken, närmare bestämt 331 stycken och 58 %. 
I grannsocknarna fanns 93 av noderna, motsvarande 16 %. I övriga Da-
larna fanns 14 noder och utanför Dalarna 22 noder, vilka tillsammans 
stod för 6 %. Det har inte gått att lokalisera 111 noder till en plats, och 
därför står 19 % av noderna under okänd ort. I tabellen blev det också 
tydligt att det var mindre vanligt att kvinnor hade skuldrelationer över 
sockengränsen, och ännu mer sällan om de bodde längre bort än grann-
socknarna.  

Tabell 6.3. Nätverksgrafens noders hemvist, fördelade efter antal 
och procent. 
Hemvist M K A S G H T % 

Sundborns socken 195 114 18 2 2 0 331 57,97 

Grannsocken 64 24 0 1 4 0 93 16,29 

Dalarna 12 1 0 0 1 0 14 2,45 

Utanför Dalarna 18 3 0 1 0 0 22 3,85 

Okänd ort 78 18 0 13 1 1 111 19,44 

Totalt 367 160 18 17 8 1 571 100 
Anmärkning: M = män, K = kvinnor, A = arvlåtarpar, S = sterbhus, G = grupp, 
H = handelshus, T = totalt.  
Källa: Se figur 6.1. 

Relationerna över sockengränsen 
Av undersökningens 108 bouppteckningar hade 72 minst en fordring 
eller skuld utanför socknen. Det går därför inte att säga att detta skulle 
ha varit något ovanligt, men tydligt är att det förekom mer sällan. Vilka 
var det då som Sundbornsborna hade skuldrelationer till över längre di-
stanser? 
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Relationerna utanför Dalarna 
Det fanns 27238 huvudpersoner som hade fordringar och skulder utanför 
Dalarna. Tillsammans hade dessa 22 kontakter, spridda på 11 platser. 
Tre av platserna, och 13 av kontakterna, fanns sydöst och öster om 
Sundborn i Gävleborgs län. Två av kontakterna fanns i Torsåkers 
socken, tre i Ofvansjös socken och åtta i Gävle. Genom att relatera till 
karta 3.1 skulle det gå att argumentera för att de båda nämnda socknarna 
borde räknas som grannsocknar till Sundborn, eftersom de låg i direkt 
anslutning. Men, som kartan visar, bestod den östra delen av Sundborns 
socken av utmarker, och det gick bara att ta sig dit via stigar. För att ta 
sig till Gävleborgs län behövde Sundbornsborna ta vägen genom andra 
socknar än sin egen, och därför var dessa socknar mindre tillgängliga 
än Sundborns grannsocknar i Kopparbergs län. Av kontakterna i Gäv-
leborgs län hade två från Ofvansjö socken och fem från Gävle släkt i 
Sundborn, och förmodligen kom de ursprungligen därifrån själva.  

Eftersom Falun är den stad som ligger närmast Sundborn, har de 
flesta ärenden tagits dit. Om det nu var besvärligt att ta sig till Gävle, 
vad var det då som gjorde det mödan värt? Tre av de åtta Gävlekontak-
terna var grosshandlare, varav en kom från Sundborn. Ytterligare en 
handelsman representerades genom sin änka. Där fanns också en han-
delsbokhållare med rötter i Sundborn. De var inte vilka Sundbornsbor 
som helst som hade dessa kontakter. Det gemensamma för dem var att 
de alla hade många skulder, och framför allt till andra handlare och yr-
kesgrupper på andra orter. Några av dem hade dessutom flera ford-
ringar. Omfattningen av fordringar och skulder tyder på att dessa Sund-
bornsbor också själva sysslade med någon form av produktion eller af-
färsverksamhet. Kanske var det därför de hade behov av att handla med 
människor på orter längre bort. Om utgångspunkten var att det krävdes 
ett gott rykte och tillit för att få kredit, måste det ha varit en fördel att 
känna grosshandlare och handelsbokhållare från Sundborn. De kunde 
kanske i sin tur möjliggöra kredit hos andra i staden, genom att lägga 
ett gott ord för Sundbornsborna.239  

Majoriteten av kontakterna utanför socknen var trots allt inte så långt 
bort. Av de återstående nio kontakterna fanns tre i Hälsingland, varav 
två hade släkt i Sundborn. Ytterligare en handelsman fanns i Västerås, 
och en annan kontakt i Östersund. Två kontakter vardera fanns i Stock-
holm och i Ulricehamn. Anmärkningsvärt många, sex personer, hade 

             
238 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 6, 13, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 
35, 37, 42, 55, 56, 58, 66, 73, 84, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 105, 112, 113, 114 i 
BILAGA A. 
239 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 6, 22, 24, 25, 31, 32, 55 i BI-
LAGA A. 
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skulder till handelsmannen Carl Johan Svensson i Ulricehamn. Vid när-
mare efterforskning visade det sig att han var gift med en kvinna från 
Sundborn. Under året 1845 bodde de även tillsammans i Önsgärdet, in-
nan flyttlasset gick tillbaka till Hösna i Ulricehamn.240 I Stockholm 
fanns grosshandlaren Åmark, vars koppling till Sundborn inte var lika 
uppenbar. Det unika namnet talar dock för att denna skulle ha varit släkt 
med den Åmark som ingick i Falusocieteten under samma tid,241 samt 
den Åmark som var skolkamrat med Sundbornsbröderna Carl och Al-
brekt Steffenburg vid det kungliga gymnasiet i Västerås i början av 
1800-talet.242 Mycket talar alltså för att Åmark i Stockholm var en känd 
person för Sundbornsborna och vice versa.  

Relationerna i Dalarna 
Tio243 huvudpersoner hade tillsammans 14 kontakter i Dalarna, till den 
kategori som exkluderade grannsocknarna. Förutom en kontakt vardera 
i Leksands och Gagnefs socknar, bodde övriga i Västerdalarna eller 
Dalabergsslagen. Till synes fanns alltså inga kontakter med det nord-
liga Dalarna eller Österdalarna.244 Fem av kontakterna var genom släkt-
band kopplade till Sundborn, från Hedemora kom två handelskontakter, 
men kopplingen till de sista sju har förblivit oklar. Av de tio huvudper-
sonerna var det sex245 som hade rikligt med fordringar och skulder, 
varav fem av dem också hade kontakter utanför Dalarna. Dessa huvud-
personer verkar därmed ha varit mycket aktiva i en bred ekonomisk väv, 
vilken uppenbarligen sträcktes över ett större rum än det lokala.  

Relationerna i grannsocknarna  
Flest kontakter hade huvudpersonerna i grannsocknarna. Sammanlagt 
hade de 93 kontakter, vilkas sockenfördelning visas i tabell 6.4. Allra 
flest kontakter, 57 personer, fanns i Stora Kopparbergs socken med 
Falun som centralort. Tillsammans hade 56 huvudpersoner fordringar 
och skulder till 52 kontakter i Falun. De flesta kontakterna, 23 personer, 
var handelsmän eller män med hantverkstitlar. Majoriteten av dessa 

             
240 SKA, Husförhörslängder 1836–1845, 1846–1855, NAD. 
241 Hasselberg, 1998, se not 41 s. 158. 
242 Dalarnas museum arkiv, Acc 1569. 
243 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 24, 31, 35, 41, 55, 82, 89, 105, 
106, 113 i BILAGA A. 
244 För regionindelning av Dalarna se Bild 1 på sidan 32 eller Montelius, 1971, 
s.  209. 
245 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 24, 31, 55, 105, 106, 113 i 
BILAGA A. 
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hade flera fordringar på Sundbornsbor, vilket talar för att undersökning-
ens huvudpersoner har använt sig av samma kontakter. Ett tydligt ex-
empel var handlare Risberg. Han hade åtta förbindelser med Sund-
bornsbor, från 1820-talet till det sena 1840-talet.246 Efternamnet Risberg 
går att härleda till både Sundborn och Svärdsjö, och möjligen kan det 
eventuella släktskapet ha spelat roll i hans affärsverksamhet. En annan 
med åtta Sundbornsförbindelser var rådman och handelsman Anders 
Hammar,247 vars efternamn också fanns representerat i Sundborn. Alla 
Hammars kontakter var förlagda till 1820-talet, det årtionde han också 
själv dog.248 Eftersom så många, för den utomstående till synes vitt 
skilda, Sundbornsbor hade kontakt med Hammar, talar det för att han 
spelade en betydande roll för människorna i bygden. Sju av Falukon-
takterna har gått att identifiera som släktrelationer, men övriga kontak-
ter går det inte att säga något bestämt om.  

Tabell 6.4. Huvudpersonernas kontakter med grannsocknarna, enligt 
nätverksgrafen.   
Socken Män Kvinnor Sterbhus Grupp Totalt 

Stora Kopparberg 38 15 1 3 57 

Stora Skedvi 0 1 0 1 2 

Svärdsjö 19 3 0 0 22 

Vika 7 5 0 0 12 

Totalt 64 24 1 4 93 
Källa: Se figur 6.1. 

Huvudpersonerna hade ytterligare fem kontakter med personer boende 
i Stora Kopparbergs socken, och fyra av dem var släktrelaterade. I Stora 
Skedvi fanns det bara två kontakter, vilkas relation till Sundborn var 
oklar. I Svärdsjö och Vika fanns 22 respektive 12 kontakter, med tre 
släktrelationer vardera. Av flera kontakters efternamn att döma bör de 
ha haft släkt i Sundborn. Genom att studera vilka byar kontakterna kom 
ifrån, framgick det att de flesta låg relativt nära Sundborns socken-
gräns.249 Det talar för att de sociala relationerna skapades i det rum män-
niskorna rörde sig, och inte nödvändigtvis efter administrativa gränser. 
Bortsett från Falun var det bara tre kontakter i grannsocknarna, som 

             
246 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 29, 44, 51, 56, 70, 78, 81, 106 
i BILAGA A. 
247 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 2, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 23, 111 i 
BILAGA A. 
248 FRoM, Bouppteckning efter Anders Hammar 1827, NAD. 
249 Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, Akt: Falun J243-97-1, 
1899, LM. 
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hade ett större antal fordringar på Sundbornsborna. Från Boda i Svärd-
sjö kom soldaten Jan Andersson, som hade fordringar på sex huvudper-
soner.250 På Holmen i Vika socken bodde Puss Anders Andersson Holm 
och Adrian Andersson, vilka hade tio251 respektive sex252 fordringar. 
Medan de stora kreditgivarna i Falun kunde identifieras som handels-
män, fanns det ingen uppenbar förklaring till de här tre männens utlå-
ningsverksamhet. Till synes var de privatpersoner som ägnade sig åt 
utlåning, och då inte bara i det närmaste lokala rummet utan också över 
sockengränser. 

Sockenbankirer 
Även tidigare forskare har utifrån bouppteckningar kunnat konstatera 
att somliga hushåll och enskilda aktörer var mer aktiva på den privata 
kreditmarknaden än andra. Lilja som har undersökt Falu stad över åren 
1820–1910, kom fram till att förmögna hushåll och företagare var stora 
kreditgivare.253 När Isacson studerade By socken i sydöstra Dalarna 
över åren 1680–1860, fann han att två storbondebergsmän stod för mer-
parten av socknens alla fordringar. Isacson beskrev de här två som ”ett 
slags bankirer”, och poängterade att de borde ha haft stor makt och in-
flytande lokalt. Den ena mannen var dessutom bouppteckningsförrät-
tare och nämndeman, vilket måste ha givit honom en unik inblick i and-
ras hushållsekonomi och verksamheter.254 I Skåne har Svensson hittat 
det han kallar ”bondebankirer”, vilka hade många fordringar och endast 
skulder som hörde bouppteckningen och dödsfallet till.255 Perlinge har 
undersökt denna utlåningsföreteelse närmare, och valt att kalla de stora 
lokala kreditgivarna sockenbankirer. Enligt hans definition var en sock-
enbankir en fysisk person, som under en viss period hade minst tio ford-
ringar på olika personer som denna inte var släkt med. Vidare skulle 
krediterna huvudsakligen vara givna inom den egna socknen. Kredi-
terna skulle också utgöra en väsentlig andel av fordringsägarens totala 
tillgångar, och vara givna med skuldsedlar eller reverser. För att kunna 
betraktas som bankir behövde vederbörande även ha haft inlåning, det 

             
250 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 42, 62, 67, 91, 96, 98 i BI-
LAGA A. 
251 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 13, 37, 39, 44, 53, 64, 70, 73, 
80, 111 i BILAGA A. 
252 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 42, 64, 84, 90, 91, 104 i BI-
LAGA A. 
253 Lilja, 2004, s. 91.  
254 Isacson, 1979, s. 145.  
255 Svensson, 2001, s. 160 ff.  
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vill säga skulder. För Vånga socken i Skåne fann Perlinge att dess sock-
enbankirer vanligen var bönder som inte längre var aktiva inom jord-
bruket, och flera av dem var dessutom släkt med varandra. Han lyfte 
också fram att om det ska vara möjligt att identifiera sockenbankirer 
genom deras egna bouppteckningar, måste de ha varit verksamma ända 
fram till döden. Ett annat sätt att finna dem är genom att studera hur ofta 
de förekommer i andras bouppteckningar.256 Jag har valt att utgå ifrån 
Perlinges definition av sockenbankirer i den här undersökningen, och 
använder mig således också av samma begrepp. Metoden jag har använt 
för att finna sockenbankirer är grafteori. Genom en nätverksgraf går det 
att synliggöra hur många skuldrelationer var och en hade, samt mäta 
hur centrala i nätverket de var. Därmed går det att få indikationer på 
vilka som kan ha figurerat som sockenbankirer, eftersom de då har 
många skuldrelationer samt är centralfigurer i nätverket. Genom att un-
dersöka dessa personer närmare med hjälp av kvalitativt källmaterial 
går det att fastställa om de var sockenbankirer eller ej.  

Grafteoretisk analys av det ekonomiska nätverket 
I inledningen av kapitlet finns en beskrivning av hur undersökningens 
källmaterial har digitaliserats för att kunna bilda en nätverksgraf. Hitin-
tills har nätverksgrafens form och innehåll presenterats och analyserats. 
I följande avsnitt kommer nätverksgrafen att analyseras med hjälp av 
grafteori, vilket är ett sätt att beskriva mönster av relationer mellan no-
der. Med hjälp av grafteori går det bland annat att mäta ett nätverks 
densitet, noders centralitet och urskilja kluster eller undergrupper.257 
Allt som går att mäta med hjälp av grafteori är dock inte relevant för 
min undersökning. Nätverksgraferna är mycket känsliga för data som 
saknas.258 Eftersom min nätverksgraf inte visar det kompletta mönstret 
av alla skuldrelationer som funnits i Sundborns socken under perioden 
1820–1849, måste denna avsaknad av information tas i beaktande. Där-
med är det exempelvis inte någon idé för mig att mäta hela nätverkets 
densitet, det vill säga i hur stor utsträckning alla noder i nätverket är 
länkade till varandra. Mäter jag densiteten i mitt nätverk blir den 
mycket låg, vilket förstås är ett resultat av att jag saknar en stor andel 

             
256 Perlinge, 2005, s. 123 f, 128 f, 137.  
257 För vidare läsning om grafteori och social nätverksanalys se exempelvis Caro-
lan, 2014; McCulloh, Armstrong & Johnson, 2013; Otte & Rousseau, 2002, s. 441–
453; Scott, 2013. 
258 Carolan, 2014, s. 91 f.  
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relationsdata259 för människorna som representerar noderna. Även om 
jag hade haft tillgång till alla noders fordringar och skulder, är det inte 
säkert att nätverket hade fått en högre densitet. En hög densitet skulle 
innebära att alla noder hade skuldrelationer med varandra, något som i 
verkligheten knappast hade varit nödvändigt. Därför anser jag att den-
sitet i ett nätverk baserat på skuldrelationer inte är relevant att mäta. 
Hade undersökningens koppling mellan noderna istället varit vilka som 
var vänner med varandra, hade densiteten troligen blivit högre och mer 
relevant att undersöka, eftersom vänskapsband inte är begränsade i 
samma utsträckning som behovet av kredit. 

Då nätverket är förhållandevis litet, samt har en mycket lokal för-
ankring, finner jag inte heller någon anledning att dela in det i olika 
kluster. Istället bör hela nätverket ses som ett kluster i en större omgiv-
ning. Hade det varit möjligt att göra en likadan nätverksgraf för samt-
liga socknar i Dalarna, och för samma tidsperiod, skulle förmodligen 
varje socken bilda ett tydligt urskiljbart kluster. Då skulle det också vara 
möjligt att urskilja vilka noder det var som fungerade som länkar mellan 
socknarna. Då människorna bakom dessa noder identifierats, skulle det 
vara möjligt att studera vidare vilken central roll de haft. Vilka kontak-
ter har de förmedlat? Vilken information har de låtit flöda igenom, al-
ternativt stoppat? Metoden jag har använt för min studie visar att detta 
skulle vara möjligt, men det skulle ta flera år för en enskild forskare att 
sammanställa. Jag får istället nöja mig med att undersöka detta på 
mikronivå inom Sundborns socken. 

Ett sätt att finna viktiga personer i socknen är att med egna ögon 
betrakta nätverksgrafen och se hur noderna är länkade till varandra. Ett 
annat sätt är att mäta nodernas centralitet med hjälp av grafteori. Centra-
liteten bygger på hur noderna är länkade till varandra, och på så vis går 
det att få en indikation på olika personers centralitet i nätverket, trots 
att en viss mängd relationsdata saknas. Beräkningen av centraliteten på-
verkas av grafens riktning. I en riktad graf visar en pil åt vilket håll 
länken går. I min undersökning visar pilen att noden den utgår ifrån ska 
betala en skuld till den nod som pilen pekar på. När grafen är riktad 
visar pilen i vilken riktning flödet går, och centraliteten räknas ut efter 
flödets riktning.260 Hade frågeställningen varit en annan, exempelvis 
”vem informerar vem först om en nyhet”, hade riktningen haft stor be-
tydelse. I mitt fall är syftet med pilen att visa skuldernas ursprung, och 
inte hur information flödar. Jag ser varje länk mellan noderna som en 
kontakt, och dessa går enligt mig åt båda hållen. Människorna bakom 

             
259 Relationsdata är den information länken mellan två noder bygger på. Se exem-
pelvis Otte & Rousseau, 2002, s. 442.  
260 Scott, 2013, 66 ff. 
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noderna har tillsammans gjort upp om formerna kring lånet, och det är 
deras kontaktrelation som jag vill visa med nätverksgrafen. Därför 
kommer nätverksgrafen i den här undersökningen att räknas som orik-
tad, trots att den rent visuellt innehåller pilar. När grafen är oriktad be-
räknas centraliteten utifrån det faktum att flödet kan gå åt båda hållen, 
och inte bara i pilens riktning.261 Här följer en sammanställning av de 
resultat som framkommit av undersökningens nätverksgraf, då centra-
litet har beräknats på tre olika sätt, se grafexemplen i början av kapitlet 
för en förtydligande beskrivning av dessa. 

Degree-centralitet – baserat på antalet länkar 
Den första metoden som användes till att mäta centralitet i nätverksgra-
fen var degree-centralitet.  Degree är detsamma som antalet länkar som 
går in och ut från en enskild nod. Det innebär att ju fler relationer en 
nod har, desto högre är dess degree.262 Det som i praktiken mäts i den 
här undersökningen är hur många skuldrelationer varje nod hade. Ef-
tersom nätverksgrafen är byggd på huvudpersonernas bouppteckningar, 
bör de ha flest relationer och således högst degree. Det går dock på det 
här viset att synliggöra de sekundärpersoner som varit särskilt aktiva på 
den privata lokala kreditmarknaden, genom att de indirekt via huvud-
personerna får många länkar och således också en hög degree.  

I figur 6.2 går det att se nätverksgrafen utifrån degree-centralitet. Ju 
större och mörkare en nod är, desto högre degree har den. I figuren går 
det tydligt att urskilja noden med högst degree, och den utgörs av arv-
låtarparet Otto Fredrik Rickman och Johanna Påhlhammar på Sands-
berg. Med 40 skulder, fördelade både inom och utom socknen, hade de 
överlägset flest kontakter. Enligt det här sättet att mäta centralitet, 
skulle de ha varit det mest centrala paret i nätverket och därmed i Sund-
born. För att hitta belägg för detta har jag studerat deras relationer när-
mare. Jag fann att de bara hade tio relationer inom socknen, och resten 
utanför på flera olika platser, samt några från okänd ort. Fem av de tio 
relationerna inom Sundborn var med män som också hade en hög de-
gree och därmed också skulle varit mycket centrala. Vad säger då det 
här? En bouppteckning innehållande 40 skulder säger att Rickman och 
hans hustru var aktiva på kreditmarknaden ända in i ålderdomen. Ef-
tersom de hade beviljats lån av så många olika personer bör de ha haft 
gott rykte och god kreditvärdighet. Även om de hade flest skulder, och 
därmed högst degree, är det ändå inte troligt att de var de mest centrala 
människorna i Sundborn, eftersom majoriteten av deras kontakter låg 

             
261 Scott, 2013, 66 ff. 
262 Carolan, 2014, s. 155 ff.  
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utanför socknen. Kontakterna med andra centrala Sundbornsmän talar 
ändå för att de var en del av Sundborns kreditnätverk, och därmed också 
en del av den sociala gemenskapen.  

Genom att komplettera nätverksgrafen med andra, mer kvalitativa, 
källor går det att få en nyanserad bild av resultaten. Det är inte alla hu-
vud- och sekundärpersoner som har lämnat skriftliga spår efter sig, mer 
än det kamerala. Rickman och Påhlhammar visade sig vara ett par av 
det mer ovanliga slaget. Johanna var släkt med den store Christopher 
Polhem, uppfinnaren och industrimannen, som adlades Pohlhammar. 
Polhem anlade Stjärnsunds bruk i Husby socken, där Johannas far An-
ders Polhammar var direktör. Hur hon kom att gifta sig med Rickman 
förtäljer inte historien, men att hon förde med sig förnäma sociala kon-
takter in i boet vittnar både hennes släktnamn och dopfaddrar om.263 
Rickman var bergsnämndeman och inspektor för Risängsgruvorna. På 
godset Sandsberg anlade han tillsammans med sina båda söner en liten 
lackeringsfabrik. Enligt en sockenberättelse, skriven i slutet av 1800-
talet av någon ur släkten Steffenburg, ska Rickman ha tagit över och 
slutfört ett arbete med en ”medaljsvarvstol” som skulle ha påbörjats av 
Polhem. Denna ”kuriositet utan riktig nytta” ville alla främlingar som 
besökte Sundborn se. Rickman ska ha varit skicklig i sitt arbete och 
enligt skribenten Steffenburg hade kunskaperna inhämtats från Johan 
Gottlieb Gahn, en på sin tid berömd kemist. Kontakten med Gahn bibe-
höll Rickman livet ut, vilket visas av en skuld till denna i bouppteck-
ningen. Medan Rickman ännu var i livet tog äldste sonen över både gård 
och lackeringsfabrik, men ska ha skött dessa mindre väl. Påföljden blev 
att han nödgades frånträda egendomen, och fabriken upphörde på 1830-
talet. Han ska sedan ha avlidit i misär.264 Den här informationen skulle 
kunna förklara varför Rickmans och Påhlhammars bouppteckning upp-
visar ett så stort antal skulder. När Rickman dog var han 77 år gammal 
och hustrun, som då valde att skifta boet, hade hunnit fylla 74 år. Det är 
inte omöjligt att de var aktiva i affärsrörelsen ända in i det sista, men 
vid den höga åldern är det mer rimligt att sonen tagit över. Att hushållet 
hade ekonomiska problem tyder även kontakten med Johan Sundvall-
son på Kartbacken på. Vid sju tillfällen hade Sundvallson kommit till 
undsättning och betalat skulder åt hushållet. Vid bouppteckningen var 
de därför skyldiga honom en ansenlig summa.265 

Hur centrala var då egentligen paret Rickman och Påhlhammar? Nät-
verksgrafen visar ett stort antal kontakter, men få som delades med 
             
263 Forsslund, 1931, s. 62; Husby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker 1751–1775, 
NAD; NE, 2015, Christopher Polhem; Rydberg, 1971, 106 ff.  
264 Dalarnas museum arkiv, Acc 1580; Forsslund, 1931, s. 62; NE, 2015, Johan 
Gottlieb Gahn.  
265 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 24 i BILAGA A. 
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andra Sundbornsbor. Detta kan förklaras av parets höga ålder, och att 
de inte levde och var aktiva under större del av den 30-årsperiod som 
jag har undersökt. Majoriteten i nätverksgrafen bör ha varit yngre och 
därför haft kreditrelationer med andra personer. Eftersom de hade län-
kar till andra personer i nätverket som också hade en hög degree, samt 
att det framkommer i källorna att Rickman var en person som gästades 
av främlingar, bör de räknas som tämligen centrala. I och med att kon-
takten Gahn tillhörde den inre kärnan av Falusocieteten, liksom släk-
tingar till Påhlhammar,266 är det troligt att även de var en del av detta 
sociala nätverk.  Därmed kan de ha utgjort en viktig länk mellan Sund-
born och de väl bemedlade i Falun, liksom på övriga orter där de haft 
kontakter. Paret Rickman och Påhlhammar får också exemplifiera vik-
ten av att relatera en sådan här nätverksgraf till kvalitativa källor.  

Ett annat sätt att motivera paret Rickmans och Påhlhammars centra-
litet är genom att se hur noderna de hade relation med i sin tur var rela-
terade. Det visade sig att de i nätverksgrafen som hade en hög degree 
var relaterade till varandra, om inte direkt så indirekt via en annan nod. 
Sammanlagt hade 35 noder tio skuldrelationer eller fler, och av dessa 
var tre sekundärpersoner, se figur 6.3. Det här innebär alltså att dessa 
var särskilt aktiva på den privata lokala kreditmarknaden, och genom 
fordringar och skulder var de sammanflätade med varandras hushåll. 
Även om inte alla hade direktkontakt måste de ha påverkats av varand-
ras ekonomi. Om en person i nätverket krävde ersättning för ett lån, bör 
det såsom ringar på vattnet skapat efterdyningar i hela nätverket, ef-
tersom gäldenären i sin tur kanske behövde kräva in en av sina utestå-
ende fordringar för att kunna betala.  

 

             
266 Hasselberg, 1998, s. 95, 97.  
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Closeness-centralitet – baserat på kontakten med alla 
andra 
Den andra metoden som användes till att mäta centralitet i nätverksgra-
fen var closeness-centralitet, vilket mäter avståndet från en given start-
nod till alla andra noder i hela nätverket. Ju mindre summa en nod får, 
ju närmare är den personen alla andra. Closeness-centralitet mäter såle-
des hur snabbt en person kan få kontakt med alla andra, och på så vis 
fångas det kommunikativa.  Det visade sig att för denna undersöknings 
nätverksgraf var skillnaderna mellan noderna liten. En stor majoritet 
hade tre till fyra steg för att nå ut till alla andra i nätverket. Ingen hade 
längre än sju steg, och de var endast sju personer som detta gällde. 
Såsom nätverket var utformat verkar det som att aktörerna har kunnat 
nå ut ungefär lika snabbt till alla andra med sin information. 

Betweenness-centralitet – baserat på den intermediära 
positionen 
Den tredje metoden som användes till att mäta centralitet i nätverksgra-
fen var betweenness-centralitet, vilket mäter hur ofta en nod förekom-
mer som kortast väg mellan andra noder i nätverket. Det här sättet att 
mäta centralitet bygger på konceptet lokalt beroende, en nod är bero-
ende av andra om vägen som förenar den till andra passerar genom en 
annan nod. En nod med en relativt låg degree kan här få en hög centra-
litet eftersom den får en roll som intermediär. Ibland kan dessa inter-
mediära personer fungera som grindvakter som kontrollerar vägen, och 
således har makten över andra. De kan bestämma vilken information 
som ska stoppas eller flöda vidare i nätverket.267  

I figur 6.2 går det att se nätverksgrafen utifrån betweenness-centra-
litet. Ju större och mörkare en nod är, desto mer central är den utifrån 
detta sätt att mäta. Överlägset störst nod har sekundärpersonen Johan 
Sundvallson på Kartbacken, som med sin centrala position bör ha varit 
”spindeln i nätet” i detta nätverk. Det är intressant att det är en sekun-
därperson som blivit mest central. Eftersom nätverksgrafen bygger på 
källmaterial baserat på huvudpersonerna, och det därför finns mer in-
formation om deras skuldrelationer, hade det varit rimligare att en hu-
vudperson blev mest central. Betraktar jag nätverksgrafen vidare, ser 
jag mycket riktigt att det är paret Rickman och Påhlhammar som är näst 
mest centrala, och nästkommande tre noder i storleksordning är också 
huvudpersoner med många skuldrelationer. Hur kommer det sig då att 
en sekundärperson kan bli mest central? I det här fallet går det enkelt 

             
267 Carolan, 2014, s. 159; Scott, 2013, s. 87. 
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att förklara genom att se på Sundvallsons skuldrelationer. Sammanlagt 
hade 28 huvudpersoner en eller flera skulder till honom, vilket vittnar 
om att han har varit en så pass aktiv kreditgivare i socknen att det givit 
avtryck i källmaterialet. Detsamma gäller för övriga fyra sekundärper-
soner som hamnat högt på listan över de mest centrala enligt between-
ness-centralitet. 

Det är inte nödvändigt att en nod har många länkar för att bli central. 
Men som denna undersöknings nätverksgraf är uppbyggd, är det tydligt 
att det har spelat roll. Genom att studera mönstret av relationerna i nät-
verksgrafen, går det att se att många noder är länkade med varandra från 
flera håll. Det här innebär att det inte fanns några riktiga grindvakter i 
nätverket, det går att ta bort noder och människorna är fortfarande kopp-
lade till varandra. Det här gäller förstås inte noderna i nätverkets peri-
feri, de som sitter ihop med den stora grafen genom en huvudpersons 
nod. Eftersom jag saknar bouppteckningar från de personerna, kan jag 
inte visa fler kontaktvägar för deras del. Det kontaktmönster som no-
derna med flera länkar visar, talar dock för att även noderna i periferin 
hade skuldrelationer till flera hushåll, och var ännu mer förgrenade i det 
komplexa skuldnätet än vad själva grafen ger sken av.  

Det har i tidigare kapitel fastställts att den gemensamma faktorn för 
alla huvudpersoner var att de ägde fast egendom. Genom att visualisera 
deras skuldrelationer går det även att konstatera att deras hushåll var 
sammanlänkade med varandra genom fordringar och skulder, vilket är 
ytterligare ett argument för att just deras bouppteckningar var viktiga 
att bevara. Det har inte varit möjligt att kartlägga alla släktrelationer, 
men genom att studera de relationer jag har tillgång till, går det att se 
att många av huvudpersonerna var släkt med varandra. Detta skulle be-
höva undersökas mer ingående för att ge några definitiva resultat. Men 
detta konstaterande bidrar ändå till en förklaring till att bouppteckning-
arna har bevarats, och varför just dessa huvudpersoners hushåll var så 
sammanvävda ekonomiskt.  

Centrala sekundärpersoner och deras betydelse för 
nätverket 
De fem mest centrala sekundärpersonerna i nätverksgrafen var Johan 
Sundvallson på Kartbacken, Puss Anders Andersson Holm på Holmen 
i Vika socken, Faluborna handlare Risberg och rådman Anders Ham-
mar samt Johan Eric Sandblad på Hyttnäs. Det gemensamma för dessa 
var att de var kreditgivare till Sundbornsbor. Att de blev så pass centrala 
berodde delvis på att de hade minst åtta egna länkar i nätverket, men 
också att noderna de var relaterade till i sin tur hade flera kopplingar. 
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De fem sekundärpersonerna blev indirekt knutna till varandra genom 
att 17 huvudpersoner hade skuld till minst två av dem, vilket också 
ökade deras centralitet.  

Jag har redan tidigare i kapitlet spekulerat över Hammars och Ris-
bergs möjliga släktskapsband till Sundborn. I egenskap av rådman re-
spektive handelsman i Falun, som får ses som ett regioncentrum, var 
deras kontaktnät troligtvis vidare än så. Vad som har bidragit till att 
sammanlagt 16 huvudpersoner fått kredit av de båda kommer, i brist på 
källmaterial, att förbli en obesvarad fråga. Kanske var krediten en ren 
affär, eller så var den resultatet av att de ingick i samma sociala nätverk. 
Oavsett vilket bör Risberg och Hammar ha känt gäldenärerna tillräck-
ligt väl, alternativt att en tredje part lagt ett gott ord för dem, så att de 
kunde erhålla kredit. Detsamma gäller för Andersson Holm från Vika 
socken, som visade sig vara den sjätte mest centrala i hela nätverket, 
när betweenness-centralitet räknades ut. Även hans hustru Margareta 
Ersdotter hade en fordring på en man i Sundborn. Varför det här paret 
var stora kreditgivare till människor i Sundborn går inte att säga, men 
det är tydligt att de hade en stark koppling till sin grannsocken och hade 
tillgångar som de kunde låna ut. Kanske var Risberg, Hammar och An-
dersson Holm viktiga länkar mellan människor i Falun, Sundborn och 
Vika, som nätverket lyckats fånga. I så fall skulle de kunna ses som 
grindvakter, som gav fördelar och lät information flöda så länge tilliten 
till Sundbornsborna var konstant, och förstås vice versa.  

Efter Johan Sundvallson var Johan Eric Sandblad den sekundärper-
son som hade flest länkar i nätverksgrafen, vilket innebar 13 stycken. 
Kombinationen av många kontakter och centralitet gjorde att han fång-
ade mitt intresse och jag valde att undersöka honom vidare. Det visade 
sig att jag genom grafteorimetoden hittat den första sannolika socken-
bankiren. Sandblad titulerades nämndeman och kom ursprungligen från 
Vika socken. Han ankom till Sundborn år 1837, i samband med att han 
gifte sig med Catharina Forsberg. Hustrun var född i Sundborn och till-
sammans fick de sju barn, vilka alla var omyndiga då hon dog år 1857. 
I och med hennes bouppteckning går det att få en blixtbild av Sandblads 
ekonomiska förehavanden. Sammanlagt hade hushållet 34 fordringar 
med revers, och summan av dessa utgjorde mer än en tredjedel av boets 
totala tillgångar. Samtidigt hade boet fem stora skulder, vilket tyder på 
att hushållet samtidigt var i behov av inlåning. Eftersom bouppteck-
ningen upprättades på 1850-talet hade flera lån givits till andra aktörer 
än de som förekommer i undersökningens nätverksgraf. Det går därför 
inte att säga var dessa gäldenärer bodde, men såsom varje fordringspost 
var skriven är det mycket som talar för att de var kända människor i 
trakten. Det var bara två låntagare vars bostadsorter hade antecknats. 
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Den första hade ett mycket vanligt namn, och troligtvis behövdes hans 
bytillhörighet som identifikation, den andra bodde i Falun. Att övriga 
inte behövde hänvisas till en plats, i annat fall än när de haft gårdsnam-
net som epitet, talar för att de bodde i närområdet och var välkända. I 
och med detta passar Sandblad in i Perlinges definition av sockenban-
kir, eftersom krediterna inte har givits till släktingar. Jag anser dock att 
definitionen av sockenbankirens verksamhetsrum behöver justeras. En-
ligt Perlinge skulle majoriteten av sockenbankirens krediter givits till 
andra inom samma socken. Jag anser att den här undersökningens nät-
verksgraf visar att det är viktigt att inte stirra sig blind på administrativa 
gränser, eftersom flera lån har tagits över sockengränserna. Sandblad är 
också ett exempel på att sockenbankirer förflyttade sig. Två år efter 
hustruns död gifte han om sig med Mathilda Charlotta Asplind från 
Falun, och år 1871 flyttade de till Hosjö. Om hans kreditverksamhet var 
aktiv under de tidiga åren i Vika eller de sena åren i Hosjö, framgår inte 
här. Men eftersom skulder kunde löpa under lång tid är det troligt att de 
lån som tagits av personer inom samma socken, till sist blev föremål för 
en uppgörelse mellan samma personer men i olika socknar. Tillsam-
mans med sin första fru ägde Sandblad fastigheter i Falun, Sundborn 
och i Vika, och hans kontaktnät, tillika utlåningskrets, bör ha varit lika 
utbredd.268  

Det behövdes egentligen ingen nätverksgraf för att visa att Johan 
Sundvallson var en central person i Sundborn. Jag uppmärksammade 
honom redan vid genomgången av bouppteckningarna, eftersom han 
förekom som kreditgivare hos inte mindre än 28 huvudpersoner. Inte 
nog med det, han förrättade 88 av undersökningens 108 bouppteck-
ningar. Sundvallson titulerades både nämndeman och kronolänsman. 
Till nämndeman hade han blivit vald vid sockenstämman för att med-
verka i verksamheten vid häradsrätten. I egenskap av kronolänsman var 
han landshövdingens förlängda arm och direkt underordnad kronofog-
den. Hans huvudsakliga arbetsuppgift var att vaka över allmän ordning 
och säkerhet, liksom att väcka åtal för förbrytelser. Han skulle även 
hjälpa till med skatteinbetalning, ingripa i rättstvister i socknen, biträda 
sockenborna vid bouppteckningar, arvsskiften och gårdsköp samt svara 
för underhåll av vägar och broar. Det ingick också i arbetet att delta vid 
festliga sammanhang, såsom vid bröllop. Kronolänsmannen blev ge-
nom sina arbetsuppgifter lika mycket en förtroendeman för allmogen 
som för staten.269  

             
268 Hosjö kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker 1883–1894, NAD; SKA, Hus-
förhörslängder 1846–1855, 1856–1865, 1866–1875, NAD; StHA, Bouppteckning 
efter Catharina Sandblad Forsberg 1858, ULA. 
269 Dahlberg, 2005, s. 5; NE, 2015, Kronolänsman; Nylén, 1999, s. 26.  
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Sundvallsons yrke förklarar således varför han var en flitig boupp-
teckningsförrättare. Den unika inblicken i andra människors hushållse-
konomi skulle han, precis som Isacson tidigare spekulerat i,270 ha kunnat 
utnyttja för sin egen vinnings skull. De få skriftliga källor som har be-
varats från Sundborn visar att Sundvallson var engagerad i socknen. 
Han tog hand om sockenräkenskaperna,271 och var dessutom förestån-
dare för sockenmagasinet.272 Han var även vittne vid fastighetsköp,273 
och engagerad i roteringen av skattejord. År 1836 sammanställde han 
tillsammans med Johan Lindstedt en ny roteringslängd, eftersom skatte-
jorden i socknen, genom köp och dödsfall, i mycket stor utsträckning 
hade bytt ägare.274 På 1850-talet var han dessutom involverad i socken-
kyrkans renovering.275 Hur Sundvallson kom att använda sina exklusiva 
kunskaper om folk och sockenangelägenheter visar inte mitt material. 
Hypotetiskt kan han ha utnyttjat sin ställning i socknen för att driva ige-
nom egna förslag på sockenstämman. Eftersom han var en stor kredit-
givare kan många människor ha varit i beroendeställning till honom. 
Fortfarande kvarstår frågan varifrån medel till krediterna kom? Och var 
han liksom Sandblad en sockenbankir? Genom att forska vidare om 
Sundvallson har jag nedan kunnat ge svar på frågorna.  

Kronolänsman Johan Sundvallson 
Johan Sundvallson föddes på Kartbacken i Sundborn år 1793, äldst och 
ende sonen i en familj med sex barn. I och med tidens lagar och normer 
var det förmodligen aldrig någon tveksamhet om att det var han som 
skulle ta över hemmanet, vilket hade varit i familjens ägo i minst fyra 
generationer. Det var hans mor Margareta Jansdotter Sundvall som 
hade tagit över föräldragården i samband med att hon gifte sig med fa-
dern Olof Andersson från Löpholn. Att detta var möjligt berodde på att 
hon saknade bröder, samt att hennes äldre syster förblev ogift och den 
yngre flyttade till Stockholm. Sundvallsons morföräldrar, länsman Jo-
han Sundwall och Margareta Ersdotter från Falun, bodde kvar på gården 
efter att den nybildade familjen tagit över.276 

År 1810, när Sundvallson var 17 år gammal, dog hans far. Morfar 
Sundwall var fortfarande i livet men med sina 70 år är det troligt att det 
             
270 Isacson, 1979, s. 145.  
271 Dalarnas museum arkiv, Acc 17683. 
272 Falu kommuns centralarkiv, Sundborns kommun, Kommunalstämman, G1:1, 
AD.  
273 Dalarnas museum arkiv, Acc 1658:3. 
274 Falu kommuns centralarkiv, Sundborns kommun, Kommunalstämman, F1:2, 
AD.  
275 Sundblad, 1934b, s. 110 ff.  
276 SKA, Husförhörslängder 1775–1784, 1785–1794, 1795–1804, NAD. 
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var unge Sundvallson som fick axla rollen som husbonde.277 Det har inte 
gått att hitta någon bouppteckning efter Olof Andersson, och troligtvis 
upprättades det aldrig någon. I bouppteckningen efter hustrun Marga-
reta Jansdotter Sundvall går det att läsa att den lilla egendom som fanns 
i boet vid hennes makes död ingick i hennes förrättning.278 Detta tyder 
på att Sundvallsons far inte förde med sig några större tillgångar till 
boet, och att de inte heller fördelades på arvingarna vid hans död. Det 
betyder att Sundvallson i unga år fick möjlighet att överta ett hemman. 
Även om det var hans mor som formellt ägde egendomen, fick han för-
valta den och skörda frukterna av vad gården kunde ge. Därmed kunde 
han gifta sig med Faluflickan Catharina Sophia Holm år 1816, med vil-
ken han fick tre söner och en dotter.279 Dessvärre dog hustrun redan 
år 1828. Genom hennes bouppteckning ges den första inblicken i Sund-
vallsons affärer. Trots parets låga åldrar hade hushållet åtta fordringar 
till olika Sundbornsbor, till ett sammanlagt värde av 514 riksdaler riks-
gälds. Tre av fordringarna var med revers och två efter räkning. På 
skuldsidan fanns, förutom den obligatoriska fattigprocenten och upp-
teckningsarvodet, 12 andra skulder, varav åtta var till människor utan-
för socknen. Den största skulden var till ingen mindre än häradshöv-
dingen Nils Callerholm i Falun. Sedan fanns fyra skulder till handels-
män, medan övriga skulder verkar ha varit till privatpersoner. Det sam-
manlagda värdet av skulderna uppgick till 1 443 riksdaler riksgälds. 
Således var skulderna vid denna tidpunkt större än fordringarna. Sund-
vallson, som inte var nöjd med värderingen av vare sig den lösa eller 
den fasta egendomen, såg till att få den förhöjd. Tillgångarna slutade 
därmed på sammanlagt 1 624 riksdaler riksgälds.280   

Genom hustruns bouppteckning går det att ana en sockenbankir, nå-
got som också de 38 fordringarna till Sundvallson i nätverksgrafen vi-
sar. För att bekräfta detta har jag letat upp även hans bouppteckning. 
Liksom sin morfar levde han till 77 års ålder. Då hade hushållets till-
gångar ökat till 19 303 riksdaler riksgälds. Sammanlagt hade hushållet 
22 säkra samt 12 osäkra fordringar, för 6 333 respektive 1 862 riksdaler 
riksgälds. Precis som för Sandblad utgjorde fordringarna lite mer än en 
tredjedel av hushållets tillgångar. Det var nästan uteslutande reverser, 
majoriteten låntagare kunde lokaliseras till Sundborn och endast fyra 
låntagare var släkt. Hushållets skulder uppgick till 5 257 riksdaler riks-
gälds och innefattade uppteckningsarvode, begravningsomkostnader, 
en post med ”diverseskulder”, en institutionell skuld till en stiftelse i 

             
277 SKA, Husförhörslängder 1805–1814, 1815–1825, NAD. 
278 StHA, Bouppteckning efter Margareta Sundvall 1855, ULA. 
279 SKA, Husförhörslängder 1825–1835, NAD. 
280 StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 31 i BILAGA A. 
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Falun samt sju skulder till privatpersoner. Skulden till stiftelsen i Falun, 
samt tre av skulderna till privatpersoner, tyder på behovet av inlåning 
till boet och förmodligen till kreditverksamheten. Det märkliga var att 
ett av de privata lånen tog Sundvallson år 1860, och trots att han under 
åren givit krediter till andra, betalade han inte tillbaka det lånet utan 
betalade ränta år efter år. Rent ekonomiskt måste det ha varit en förlust 
för honom, men eftersom han inte löste lånet måste skuldrelationen ha 
inneburit något mer. Kanske var den sociala relationen, på vars grunder 
lånet vilade, viktigare än förlusten i kapital. Möjligen var räntan han 
betalade en social investering, i ett nätverk mer förgrenat än vad den 
här undersökningen kan visa. Övriga skulder hade inget med affärer att 
göra utan var av det familjära slaget. Det var syskonbarn som krävde 
ersättning för ett arv, en på hemmanet boende systerson krävde löneer-
sättning och pigan Lisa Sundberg skulle få lön och ersättning för sin 28 
års trogna tjänst.281  

Sundvallson passar alltså in under definitionen sockenbankir, och 
han var aktiv livet ut. Minst tre av bouppteckningens fordringar var 
tecknade under hans sista levnadsår.282 Genom att ögna igenom beva-
rade bouppteckningar från år 1850 och fram till Sundvallsons död 
år 1871, gick det att se att han fortsatte att upprätta bouppteckningar så 
länge han levde.283 Det innebär att han i 50 år hade god insyn i Sund-
bornsbornas hushållsekonomi, och mycket väl kände till deras kredit-
värdighet. Huvudpersonernas bouppteckningar vittnar om att han vid 
många tillfällen gick in som intermediär och betalade skulder åt dem, 
så att de istället kom att stå i skuld till honom.284 Genom att jämföra 
fordringssummorna i undersökningens nätverksgraf med dem som 
framkommer i Sundvallsons bouppteckningar, går det att se att Sund-
vallsons utlåningskapacitet steg med åren. Från att den största ford-
ringssumman i nätverksgrafen varit på 234 riksdaler riksgälds, till att 
han kunde låna ut 3 000 riksdaler riksgälds till en och samma person 
år 1865.285 Men varifrån fick han kapitalet? 

Det var till Sundvallsons fördel att han i unga år fick överta hemma-
net, för på så vis behövde han inte skuldsätta sig för sitt boende. Ef-
tersom det var moderns egendom blev det inte aktuellt att skifta boet 
förrän hon dog, och det gjorde hon först år 1854, vid en ålder av 85. I 
bouppteckningen framgick att Sundvallson ansåg sig förtjänt av att få 
behålla egendomen. Det godkändes mot att han löste ut systrarna från 
             
281 StHA, Bouppteckning efter Johan Sundvallson 1872, ULA. 
282 StHA, Bouppteckning efter Johan Sundvallson 1872, ULA. 
283 StHA, Bouppteckningar 1850–1872, ULA. 
284 Se exempelvis StHA, Bouppteckningar 1820–1849, ULA, se ID 24, 40, 42 i 
BILAGA A. 
285 StHA, Bouppteckning efter Johan Sundvallson 1872, ULA. 
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både den lösa och fasta egendomen.286 Sundvallson kunde alltså utnyttja 
sitt kommande arv innan han ens ärvt det, medan systrarna fick vänta. I 
och med att systern Brita Steinholtz på Christinaberg avled strax innan 
Sundvallson, går det via hennes bouppteckning se att arvet efter modern 
inte hade betalts ut till henne medan hon levde.287 Om Sundvallson löst 
ut övriga systrar framgår inte, i hans bouppteckning var det bara Britas 
arvingar som krävde ersättning. Oavsett om eller när de fick betalt, visar 
det här exemplet att systrarna blev passiva ägare till sina arvsandelar, 
som de inte kunde utnyttja förrän tidigast på äldre dagar. Sundvallson 
kunde istället dra fördel av den avkastning egendomen han förvaltade 
gav.  

Denna fördelaktiga start på vuxenlivet kan ha bidragit till att Sund-
vallson kunde agera som kreditgivare istället för att bli låntagare. Ge-
nom att ta ut ränta kunde han dessutom få kapitalet att växa. Genom 
olyckliga omständigheter borde han dessutom ha fått ytterligare ett arv 
som han egentligen inte skulle ha haft. Året efter att hans hustru avlidit, 
gifte han om sig med Catharina Ellzvik från Vika socken. Det blev ett 
kort äktenskap som slutade med att Catharina dog i barnsäng. Tillsam-
mans fick de två söner, vilka båda dog innan de hunnit fylla två respek-
tive sju år.288 Dessa tragiska dödsfall måste ha lett till bakarv. Sonen 
som överlevde modern måste ha ärvt henne, och när han sedan avled 
bör Sundvallson indirekt ha kommit över sin hustrus tillgångar i och 
med att han ärvde sonen. På samma vis kom han säkert att dra arvsför-
del av att han hade möjligheten att inhysa både sin ogifta och barnlösa 
moster Malena Sundvall innan hon dog år 1830, samt sin likaledes 
ogifta och barnlösa syster Greta fram till hennes bortgång år 1867.289  

Även om det fortfarande är oklart hur Sundvallson exakt utnyttjade 
sin centrala roll och sina maktbefogenheter i socknen, framgår det tyd-
ligt att han figurerat som sockenbankir vid sidan av sin tjänst som kro-
nolänsman. Hans inblick i sockenbornas ägoförhållanden och tillgångar 
bör ha gagnat hans verksamhet, och bidragit till de ökade tillgångarna. 
Detta var förstås till fördel för barnen från första giftet. Av deras lev-
nadsöden att döma fick åtminstone sönerna en god utbildning. Äldste 
sonen Johan Olof Sundvallsson blev godsägare på Wasa i Uppland och 
arbetade som politiker och tidningsman i Uppsala.290 Carl Petter Sund-
vallsson blev handelsman i Ljusdal medan Fredric Israel Sundvallsson 

             
286 StHA, Bouppteckning efter Margareta Sundvall 1855, ULA. 
287 StHA, Bouppteckning efter Brita Steinholtz 1871, ULA. 
288 SKA, Död- och begravningsböcker 1831–1865; Husförhörslängder 1825–1835, 
1836–1845, NAD. 
289 SKA, Död- och begravningsböcker 1808–1830; Husförhörslängder 1825–1835, 
1866–1875, NAD. 
290 Uppsalas industriella kulturarv, Tidningen Upsala.  
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försörjde sig som kommissionslantmätare i Stora Tuna. Dottern Marga-
reta Sofia Sundvallsson gifte sig med en handelsman i Älvdalen.291  

Boplatsens betydelse för nätverkscentraliteten 
I det här kapitlet har skuldrelationer visualiserats och centralitet har 
mätts med hjälp av grafteori. En följdfråga av resultaten har varit vilken 
betydelse boplatsen har haft för människornas ekonomiska relationer 
och centralitet? För att undersöka det närmare valde jag ut de 30 mest 
centrala Sundbornsborna enligt både degree- och betweenness-centra-
litet. Det visade sig att 26 personer fanns med i båda tabellerna, och 
alltså var centrala utifrån båda metoderna att mäta centralitet. Samman-
lagt studerades därmed 34 personers bytillhörighet närmare. Mönstret 
visade tydligt att majoriteten, det vill säga 22 personer, bodde längs 
Sundbornsån, och ytterligare tre personer bodde tämligen nära. Därefter 
valde jag att titta närmare på de 30 bouppteckningar vars hushåll hade 
störst tillgångar, för att se om samma mönster framgick. Det visade sig 
att 12 hushåll låg längs ån och fem i närheten. När jag istället avgrän-
sade till de 20 mest välbärgade hushållen visade det sig att hälften låg 
längs ån och fyra i dess omnejd. Det fanns alltså ett samband mellan 
förmögenhet, centralitet och boplats längs ån.  

Längs Sundbornsån fanns socknens bästa jordbruksmark, vilken gav 
allra störst avkastning och därmed skapade kapital. Eftersom bönderna 
i Sundborn överlag hade svårt att försörja sig på enbart jordbruk, går 
det att tänka sig att ägarna till marken längs ån höll hårt fast i den. Inom 
ramen för den här undersökningen har det inte gått att bekräfta något 
mönster av strategiska giftermål i syfte att skapa större produktionsen-
heter eller för att behålla jorden inom släkten. Det är dock inte omöjligt 
att det har förekommit. Nätverksgrafen visar dock att de här hushållen 
lånade av varandra. Enligt den sociala nätverksteorin som undersök-
ningen grundar sig på, var ett lån mycket mer än en transaktion. Ett lån 
beviljades till en person som hade kreditgivarens förtroende, och lånet 
förväntades betalas tillbaka. Hasselberg har sett att krediten kunde gå 
fram och tillbaka, det vill säga att en transaktion motverkades av en 
annan transaktion i motsatt riktning och på så vis betalades aldrig den 
egentliga skulden. Det som indirekt förmedlades i det här utbytet var en 
social resurs, vilken i högre grad än själva skuldtransaktionen vävde 
ihop hushåll med varandra. Här ska det betonas att alla skuldrelationer 
i min undersökning inte var resultat av vänskapsrelationer, eller ingick 
i samma sociala nätverk. Skulder till sockenbankirer och fordringar på 
             
291 StHA, Bouppteckning efter Johan Sundvallson 1872, ULA. 
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arbetsgivare gällande lön var någonting annat. Människorna var dock 
beroende av sina egna sociala nätverk för att kunna erhålla kredit och 
få en anställning. För att kunna behålla krediten behövde människorna 
vårda sina sociala kontakter. Det gjordes genom gåvor och gengåvor, 
vilken i praktiken kunde vara en bjudning som skulle bjudas tillbaka. I 
de sociala nätverk som bildades, umgicks de inkluderade hushållsvis. I 
denna sociala ekonomi utbyttes information, kontakter och skvaller. Ef-
tersom hushållen var ekonomiskt sammanvävda, var människorna be-
roende av att alla skötte sina affärer, för om en föll kunde det bli en 
kedjereaktion så att fler rasade. Den som exkluderades ur nätverket 
miste inte bara det sociala umgängeslivet utan också sin kreditvärdig-
het.292 

För att ta reda på om de, enligt nätverksgrafen, centrala människorna 
som bodde längs Sundbornsån ingick i samma sociala nätverk, behövs 
ett kvalitativt källmaterial som beskriver deras vardagsliv och relat-
ioner. Jag saknar ett sådant material, men genom en dagbok skriven av 
Emilia Steffenburg-Ericson vid slutet av 1800-talet går det dock att dra 
några slutsatser. Emilia var dotter till Johan Steffenburg den yngre på 
Karlborn som finns med i nätverksgrafen. Genom hennes beskrivningar 
av familj, släkt, vänner och bekanta framgår att den stora släkten Stef-
fenburg var en del av ett vidare socialt nätverk. Enligt Hasselberg fanns 
det vid den här tiden ett socialt nätverk som definierade sig som Faluso-
cieteten. Genom att jämföra Steffenburgarnas umgängeskrets med de 
människor Hasselberg har lyft fram som medlemmar av Falusocieteten, 
är det mycket som talar för att släkten var en del av denna.293 Vidare 
framgår det av Emilias dagbok att Steffenburgarna reste runt och gjorde 
många besök i Dalarna, Uppland och Västmanland. Barnen i släkten 
fick god utbildning och genom skola och arbete skapades många och 
långväga sociala relationer. Steffenburgarna kan därmed ha varit för-
medlare av kontakter åt Sundbornsborna. I nätverksgrafen finns exem-
pelvis skulder från flera Sundbornsbor till medlemmar av Falusociete-
ten.294  

Det framgår av Emilias berättelser att de rodde på Sundbornsån för 
att ta sig till varandra.295 Genom skuldrelationerna, som syns i nätverks-
grafen, vet jag att de mest centrala hushållen längs ån hade skulder till, 
             
292 Hasselberg, 1998, kap. 4–6. 
293 Hasselberg, 1998, s. 87, 93–101, 108; Medlemmar av Falusocieteten som före-
kommer både i Hasselbergs (1998) forskning och i Emilia Steffenburg-Ericsons 
(1974) dagbok: familjerna/släkterna Falhem, Litström, Munktell, Olivenbaum, 
Åmark samt Landshövding Järta.  
294 Följande personer hittas både i undersökningens nätverksgraf och i Hasselbergs 
(1998) forskning om Falusocieteten: Callerholm, Collén, Falhem, Krey, Litström, 
Lorichs och Olivenbaum.  
295 Steffenburg-Ericson, 1974, s. 30 ff. 
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och därmed kontakt med, varandra. Genom att färdas på ån krympte 
avståndet mellan byarna och ökade således möjligheten till ett spontant 
och frivilligt umgänge. Emilia skrev att hennes farbror Jacob på ärvd 
mark byggde ”det naturskönt belägna Löfnäs”.296 På karta 4.1 går det att 
se att Löfnäs byggdes på en udde vid åns mitt. Det måste ha varit ett 
strategiskt bra läge för medlemmarna av Jacobs hushåll, eftersom de 
med lätthet kunde delta i det vardagliga sällskapslivet längs ån och där-
med vårda sina sociala kontakter.    

Emilias dagbok vittnar också om konsekvenserna av brutna vän-
skapsband. Hennes farfars syster Brita gifte sig med Anders Carlborg 
på den stora bergsmansgården på Risholn, tillsammans fick de sonen 
Anders Carlborgsson. Carlborgsson kom att gifta sig med Katrina Da-
nielsson från den närbelägna byn Backa, och de bosatte sig på Karlborn. 
Emilia beskrev Carlborg som en ”hetlevrad, barsk despot, tålande inga 
motsägelser”, vilket ledde till att det blev en brytning mellan honom 
och Jacob Steffenburg. Denna brytning slog tillbaka på hela släkten, 
som slutade umgås med Carlborg. Inte heller sonen Carlborgsson tålde 
att motsägas och efter en dispyt om en väganläggning bröt de även med 
honom. Detta fick konsekvensen att Steffenburgarna berövades arvet 
efter Carlborgsson. Eftersom hans enda barn, sonen Frans, dog endast 
tre år gammal, hade Steffenburgarna varit rättmätiga arvtagare till en 
stor förmögenhet. Istället kom Carlborgsson att donera pengarna till 
socknen, vilket resulterade i att flera skolbyggnader uppfördes. Gården 
i Risholn och dess jordbruk skänktes och blev hem åt de fattiga. I hans 
hushåll fanns också den ogifta svägerskan Sara Elisabet Danielsson, vil-
ken han inspirerade att likaså donera pengar till socknen. Både Carlborg 
och Carlborgsson hade rykte om sig att vara godhjärtade och hjälp-
samma mot de fattiga. Om det var godheten eller vreden på släkten som 
var avgörande till donationsbesluten är svårt att säga.297  

Carlborgssons hustru dog tio år före honom, och svägerskan åtta 
år.298 Enligt Emilia var han ”nöjd att lämna en värld där han kände sig 
ganska ensam”.299 Det är oklart om hon syftade på hela hans livstid eller 
bara de sista åren. Det är möjligt att hans ensamhet har fångats i nät-
verksgrafen. Carlborgsson föddes år 1802300 och var alltså i sina mest 
produktiva år mellan 1820 och 1849. Ändå finns han bara med i perife-
rin. En skuld till svägerskan Agneta Beatha Danielsson på Backa301 är 

             
296 Steffenburg-Ericson, 1974, s. 8 ff.  
297 Dalarnas museum arkiv, Acc 1582; Forsslund, 1931, s. 245; Sellfors, 1916, 12 
ff; Steffenburg-Ericson, 1974, s. 33 ff; Sundblad, 1934a, s. 106 f.  
298 SKA, Husförhörslängder 1876–1885, NAD. 
299 Steffenburg-Ericson, 1974, s. 35.  
300 SKA, Husförhörslängder 1876–1885, NAD. 
301 SKA, Husförhörslängder 1825–1835, NAD. 
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den enda förbindelsen som finns. Kanske har ett utanförskap här visua-
liserats, ett kvitto på att han inte var en del av Sundborns sociala nät-
verk. Carlborgsson saknade varken tillgångar eller kontakter, och inrik-
tad på välgörenhet som han var302 är det underligt att han inte var en stor 
kreditgivare till behövande sockenbor. Kanske talar detta för att det som 
har fångats i undersökningens nätverk inte bara var behovet av krediter, 
utan också ett reproducerande av sociala kontakter.  

Sammanfattningsvis går det att säga att det fanns ett samband mellan 
boplats, ekonomiska relationer och centralitet. Det framgår också tyd-
ligt att i Sundborns socken var detta dessutom relaterat till naturland-
skapet, eftersom de mest centrala personerna i nätverket bodde längs 
Sundbornsån. Jag tror att det går att finna fler förklaringar till nätverks-
mönstret, om det relateras till just naturlandskapet och även infrastruk-
turen. Genom att koppla koordinater till noderna, har jag kunnat placera 
dem i sina hembyar i karta 6.1. För att inte kartan ska bli alltför svårö-
verskådlig har endast noder tillhörande Sundborn och grannsocknarna, 
med undantag av Falun, medtagits, och det ska betonas att relationer 
inom samma by inte syns på kartan. I dess nuvarande form och skala är 
kartan svårtolkad. Det går att urskilja att människorna tillhörande skrif-
telagen Sundborns by väst och öst hade många skuldrelationer. Det går 
också att urskilja att byarna i periferin ofta var länkade till en by som 
låg förhållandevis nära. En annan iakttagelse är att få länkar går över 
den stora centrala sjön Toftan, vilken alltså verkar ha utgjort ett fysiskt 
hinder för interaktion. För en mer nyanserad analys skulle den här me-
toden behöva vidareutvecklas. Nätverket skulle kunna relateras till den 
kuperade terrängen, vattendragen, markanvändningen, markägandet, 
vägar och stigar. Genom att använda kartan går det att mäta avstånd 
mellan fordringsägare och gäldenär. Det skulle dessutom gå att under-
söka förhållandet mellan skuldsumma och avstånd.   
 

             
302 Dalarnas museum arkiv, Acc 1582; Forsslund, 1931, s. 245; Sellfors, 1916, 12 ff; 
Steffenburg-Ericson, 1974, s. 33 ff; Sundblad, 1934a, s. 106 f.  
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Karta 6.1. Sundborns sockens lokala nätverk, baserat på skuldrela-
tioner. 

Karta: Karin Nibon.  
Anmärkning: Kartan visar hur en del av nätverksgrafen ser ut då noderna har pla-
cerats i hembyarna. För att inte kartan ska bli alltför svåröverskådlig har endast 
noder tillhörande Sundborn och grannsocknarna, med undantag av Falun, medta-
gits. Relationer inom samma by syns inte på kartan. Att sätta nätverket i relation till 
naturlandskapet, liksom infrastrukturen, skulle kunna ge nya infallsvinklar till ana-
lysen av sociala nätverk. Denna metod bör därför utvecklas vidare. 
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Del 2: Som man sår får man skörda 
 
 

Bild 4. Bouppteckning efter avlidna Catharina Andersdotter på Folkers-
backa, upprättad 20 oktober år 1846. Överst i bilden finns en lista över 
hushållets skulder.  
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7. Sundborns socken 1820–1888 

Förlängning i tid i ett utökat rum 
I denna avhandlings andra del är det fortsatt människorna i Sundborns 
socken som står i centrum. Genom att förlänga undersökningsperioden, 
och lägga till fler bouppteckningar till min studie, har avsikten varit att 
ta reda på vad det var som avgjorde storleken på hushållens summor för 
totala tillgångar, fordringar och skulder, samt se om det fanns någon 
skillnad över tid. Den nya undersökningsperioden är förlagd mellan 
åren 1820–1888, med anledning av att år 1889 uppgick Sundborns 
tingslags häradsrätt i Falu domsagas norra tingslags häradsrätt.303 Denna 
förändring innebar att bouppteckningar från Sundborns socken därefter 
arkiverades tillsammans med bouppteckningar från fem andra sock-
nar.304 Då det inte alltid framgår klart och tydligt i bouppteckningarna 
var den avlidna bott, försvåras insamlandet av källmaterial vid en ar-
kivsammanslagning. Därför föll det sig naturligt att avsluta undersök-
ningsperioden år 1888.  

Genom storskiften åren 1866 och 1871 ökade Sundborns sockens yta 
i nordlig riktning, se karta 3.1. Därmed införlivades Svärdsjöbyarna Ri-
set, Ramsnäs, Bäckänget, Ruptjärn och Näsänget, och Sundborns 
socken fick således fler byar och en större befolkning.305 Vid undersök-
ningsperiodens början år 1820 fanns det 1 335 invånare i Sundborns 
socken. År 1890 hade befolkningen ökat till 2 235 personer,306 se dia-
gram 7.1. Även hushållen blev fler. År 1820 fanns det 282307 hushåll i 
Sundborns socken och år 1886 fanns det 458308. Dock har antalet hushåll 
fluktuerat genom åren. Exempelvis fanns det två hushåll fler år 1876309 
än år 1886, trots att det bodde 24 personer fler i socknen år 1886. Ur ett 

             
303 Se arkivinformation på Sundborns tingslags häradsrättsarkiv, ArD.    
304 I Falu domsagas norra tingslags häradsrätt ingick Falu landsförsamling, Aspe-
boda, Svärdsjö, Enviken, Sundborn och Vika. Se arkivinformation på Falu domsa-
gas norra tingslags häradsrätt, ArD. 
305 Forsslund, 1931, s. 9 f. 
306 Folkmängdsdatabasen, Sundborn, Demografiska databasen, CEDAR, Umeå 
universitet. 
307 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå uni-
versitet. 
308 SKA, Husförhörslängder, 1886–1895 (AI:17b), ArD. 
309 SKA, Husförhörslängder, 1876–1885 (AI:16b), ArD. 
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längre perspektiv går det dock att se att antalen hushåll ökat i takt med 
befolkningen, se diagram 7.2.  

Diagram 7.1. Folkmängd. Sundborns socken 1820–1890. 

Källor: Folkmängdsdatabasen, Sundborn, Demografiska databasen, CEDAR, 
Umeå universitet. 

Diagram 7.2. Hushåll i Sundborns socken 1820–1886. 

Anmärkningar: Det saknas uppgift om hur många hushåll det fanns i Sundborns 
socken mellan åren 1856–1875.  
Källor: Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. SKA, Husförhörslängder 1876–1855 (AI:16b), 1886–1895 (AI:17b), 
ArD.  
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Byar och kluster 
Även under den senare delen av 1800-talet delades Sundborns socken 
in i skriftelag. Till skillnad från perioden 1820–1849 var inte byar och 
skriftelag konstanta mellan åren 1850–1888. Det går att utläsa av hus-
förhörslängderna att bynamn både tillkom och försvann. I och med detta 
ändrades skriftelagen med årtiondena.310 Eftersom min studie sträcker 
sig över sju årtionden har jag därför behövt konstruera en egen byindel-
ning som fungerar för hela undersökningsperioden. Vid detta skapande 
har jag utgått ifrån skriftelagen från perioden 1820–1849, se karta 4.1, 
och därefter gjort korrigeringar utifrån de nya byarna som tillkommit. 
Syftet med min byindelning har varit att samla byar som låg förhållan-
devis nära varandra i olika kluster. Genom att skapa kluster av enheter 
som har ett eller flera gemensamma attribut, kan datamängder gruppe-
ras och generera statistik som visar på mönsterbildning.311 I min studie 
är det gemensamma attributet för klustren att de geografiskt ligger re-
lativt nära varandra, och utifrån resultaten som redogjorts för i avhand-
lingens första del vet jag att närhet hade betydelse för den privata lokala 
kreditmarknaden.  

Som tabell 7.1 visar har jag delat in socknen i elva kluster och till-
sammans har dessa 56 byar. Det förekom visserligen namn på fler byar 
i husförhörslängderna, men byar som inte förekommit i källmaterialet, 
det vill säga bland bevarade bouppteckningar, har inte medtagits. Ta-
bellen visar även hur många bouppteckningar från varje kluster som 
studien innehåller.312 Ramsnäs är det kluster som hade minst antal bo-
uppteckningar, 24 stycken, medan klustret Sundborns by hade 112 och 
därmed flest. Att variationen i antal bouppteckningar kunde bli stor be-
ror på att klustren hade olika många invånare. Dessutom bör områden 
där det bodde fler välbeställda människor genererat fler bouppteck-
ningar än områden med fattiga människor, eftersom fattiga människor 
inte alltid hade något bo att uppteckna.  

En viktig notering är att under 1800-talets andra hälft ökade befolk-
ningen i bruksorten Korså, som låg ensamt i socknens östra del. År 1882 
bodde det 300 personer där, tämligen isolerade då det inte gick någon 
landsväg dit.313 Korså bildade således ett eget samhälle, och det är tyd-
ligt i bouppteckningsmaterialet att de hade sina egna förrättare och vär-
deringsmän. Den första bevarade bouppteckningen som finns från 

             
310 Se SKA, Husförhörslängder 1820–1888, ArD.  
311 Se exempelvis Scott, 2013, s. 123 ff. 
312 Se tabell B3 i BILAGA B för redovisning av bouppteckningar per by. 
313 Forsslund, 1931, s. 229, 234; Hamrin, 1994, s. 62; Sundström, 1998, s. 155. 
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Korså är från år 1854314, och därför fanns Korså inte med i undersök-
ningarna i avhandlingens första del. I denna studie har Korså fått bilda 
ett kluster tillsammans med Mjölnarvallen, som dök upp som ett ny-
byggarboställe år 1848 i husförhörslängden.315 Genom placeringen på 
norra sidan av sjön Logärden kom Mjölnarvallen att ligga precis i mit-
ten av socknen. Invånarna hade dock närmare till Korså än till övriga 
byar i socknen, se karta 7.1.  

Tabell 7.1. Kluster av byar i Sundborns socken 1820–1888. 

Kluster Byar Bou 

1. Riset Bäckänget, Christinaberg, Hobbergssveden, Kårtägt, 
Lisleboda, Lumsviken, Persarfvet, Riset, Rupstjärn. 53 

2. Ramsnäs Löfänget, Näsänget, Ramsnäs. 24 

3. Karlsby Gubbholet, Jutänget, Karlsby, Karlsbyheden,  
Storsveden, Tofta brunn, Årberget. 64 

4. Finngärdet Finngärdet, Torpet. 32 

5. Önsgärdet Baggärdet, Byggningen, Skäggeheden, Önsgärdet. 33 

6. Blixbo Blixbo, Folkersbacka, Nygården. 41 

7. Risholn Backa, Björsarfvet, Buskbo, Danholn, Löpholn, 
Risholn, Superbacka, Utanmyra. 83 

8. Karlborn Karlborn, Kollbergsbo, Krokforsen, Kålarbo,  
Lilltägt. 62 

9. Hobborn Björnmyra, Boda, Gallsjön, Hobborn, Löfnäs,  
Prästgården, Rostberg, Skuggarfvet. 79 

10. Sundborns by Hyttnäs, Kartbacken, Sandsberg, Spadarfvet,  
Sundborns by. 112 

11. Korså Mjölnarvallen, Korså. 30 

Totalt 56 613 

Anmärkning: Bou = Bouppteckning.  
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD; SKA, Husförhörslängder 1820–
1888, ArD. 

Bouppteckningar från Sundborn åren 1820–1888 

Denna undersökning utgörs av 613 bouppteckningar från Sundborns 
socken, vilka blivit upprättade under åren 1821–1888. Startåret för stu-
dien har varit 1820, men det visade sig att det inte fanns någon bevarad 

             
314 StHA, Bouppteckning efter Anna Lisa Romlin 1854, ArD. 
315 SKA, Husförhörslängder, 1846–1855, ArD. 
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bouppteckning från det året. Det föll sig naturligt att avsluta undersök-
ningsperioden år 1888 eftersom Sundborns tingslags häradsrätt uppgick 
i Falu domsagas norra tingslags häradsrätt år 1889. De bouppteckningar 
som upprättats år 1888, eller tidigare, men som inte kommit upp på 
tinget förrän år 1889 har inte medtagits. 

Sammantaget fanns det 625 bevarade bouppteckningar från perioden 
1820–1888, samlade i Sundborns tingslags häradsrättsarkiv. Tolv av 
dessa togs bort ur källmaterialet, varav fem bouppteckningar var efter 
kvinnor och sju efter män. Av dessa tolv bouppteckningar togs sex316 
bort med anledning av att den avlidna personen inte bodde i Sundborn 
utan endast ägde fast egendom där. Dessa bouppteckningar innehöll 
endast uppgifter om den fasta egendomen och saknade således uppgif-
ter om den avlidnas totala tillgångar liksom fordringar och skulder. 
Dessutom var det svårt att identifiera personer som var folkbokförda i 
andra socknar, och därmed gick det inte att hitta bakgrundsinformation 
såsom ålder, civilstånd och uppgifter om bröstarvingar. Ytterligare 
fem317 bouppteckningar togs bort ur källmaterialet med anledning av att 
de avlidna personerna inte kunde identifieras. Till skillnad mot de före-
gående så hade dessa personer fullständiga bouppteckningar, det vill 
säga de innehöll både den avlidnas lösa och fasta egendom samt ford-
ringar och skulder, men då personen bodde utanför socknen vid dödfal-
let gick inte den nödvändiga bakgrundsinformationen att hitta. Dessu-
tom gick det inte att koppla deras uppgifter till någon by eller plats inom 
socknen. Den sista personen318, vars bouppteckning räknades bort, hade 
en bouppteckning upprättad sedan tidigare. Han valde att skifta boet 
innan han dog på grund av hög ålder. När han väl dog upprättades en 
ny bouppteckning där bara skulder gällande dödsfallet medtogs samt 
hans gångkläder. Hans andra bouppteckning är därför borträknad men 
hans första bouppteckning finns med.  

Undersökningens 613 bouppteckningar är fördelade på 272 män, 
310 kvinnor, 29 arvlåtarpar319 och två syskonpar. Detta innebär att 
undersökningen innehåller bouppteckningar från sammanlagt 644 per-
soner. Dessa personer kallas, under denna avhandlings andra del, för 
centralpersoner. Enligt lag skulle en bouppteckning upprättas inom tre 
månader efter dödsfallet, men detta skedde inte för alla centralpersoner. 

             
316 StHA, Bouppteckning efter Erik Ericsson Falhem 1870, Carl Theodor Oliven-
baum 1874, Lars Forsberg 1876, Kristina Hedengren 1882, Jan Jansson 1883, Brita 
Rundström Norberg 1887, ArD. 
317 StHA, Bouppteckning efter Greta Ersdotter Nagerlin 1837, Stina Jansdotter 
1861, Anna Fåntin Holmström 1871, Carl Holmström 1877, Anders Björkqvist 
1885, ArD.  
318 StHA, Bouppteckning efter Eric Johansson 1856/1863, ArD. 
319 Arvlåtarpar avser gemensam bouppteckning efter gift par.  
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För vissa tog det många år innan en bouppteckning upprättades, och 
andra valde att skifta boet medan de ännu var i livet.  

Jag har inte räknat ut exakt hur många månader det tog mellan döds-
fall och upprättandet av bouppteckning för centralpersonerna. Istället 
valde jag att notera dödsår för den avlidna samt år för upprättandet av 
bouppteckningen, och tittade på tiden däremellan. Det visade sig att ma-
joriteten av bouppteckningarna upprättades samma år som personen av-
led eller året efter. Att en person avled ett år men fick bouppteckningen 
upprättad året efter betydde inte nödvändigtvis att det hade gått lång tid 
emellan. De som avled sent ett kalenderår kunde få bouppteckningen 
upprättad tidigt efter årsskiftet, och därför blev det i statistiken ett annat 
år. Det kunde således vara större avstånd mellan dödsfall och upprät-
tande av bouppteckning under ett och samma kalenderår. Med anled-
ning av detta har jag valt att klassa bouppteckningar som upprättats året 
efter dödsfallet som att dessa bouppteckningar har upprättats inom rim-
lig tid, det vill säga samma år eller kalenderåret efter.   

Inom kategorierna män och kvinnor var det endast 35 bouppteck-
ningar som inte hade upprättats inom rimlig tid, och alltså upprättats 
mer än ett år efter dödsfallet. Av dessa upprättades tolv stycken två år 
efter dödsfallet och nio stycken tre år efter dödsfallet. Det var alltså 
ovanligt att bouppteckningar upprättades långt efter dödfallet, även om 
det förekom. En av bouppteckningarna blev upprättad 31 år efter döds-
fallet. I övrigt var det endast sex bouppteckningar som hade väntat 
emellan tio och 16 år på att bli upprättade. Angående de sistnämnda var 
fem av bouppteckningarna efter unga och gifta män.  

Bland bouppteckningarna hos män och kvinnor fanns det också fem 
personer som valde att skifta boet i förtid. Tre av dessa dog mellan tre 
och sex år efter bouppteckningens upprättande. De övriga två levde i 
tio respektive 19 år innan de avled. Gemensamt för alla dessa personer 
var att de var gamla, mellan 70–85 år.  

Sammanlagt var det således 40 personer som antingen upptecknade 
boet i förtid eller fick bouppteckningen upprättad mer än ett år efter 
dödsfallet. Noterbart är att 23 av dessa personers bouppteckningar var 
upprättade mellan åren 1822–1849, det vill säga under den period som 
det fanns färre antal bouppteckningar bevarade ifrån. Det verkar följakt-
ligen ha varit något vanligare att bouppteckningar upprättades mer än 
ett år efter dödsfallet under den här perioden, i jämförelse med senare 
delen av 1800-talet. Då 22 av dessa 40 personer var kvinnor och 18 var 
män, var det tämligen jämt fördelat mellan könen och ingen avvikelse 
gick att se. 



138 

Det är sällan som ett par avlider exakt samtidigt. Därför är det inte 
konstigt att det fanns ett avstånd i tid mellan dödsfall och bouppteck-
ning bland undersökningens 31 par. Det fanns fyra arvlåtarpar och ett 
syskonpar där båda i paret dog inom samma år eller under loppet av ett 
år. Dessa bouppteckningar upprättades i nära anslutning till dödfallen, 
det vill säga inom ett år. Det andra syskonparet, samt tolv arvlåtarpar, 
fick bouppteckningen upprättad i nära anslutning till att den sist över-
levande i paret dog. Hur många år längre den sist överlevande i paret 
levde varierade mellan två och elva år.  

Det förekom också att bouppteckningen upprättades då den första i 
paret dog, och att den efterlevande valde att skifta boet i förtid. Detta 
gällde för nio av arvlåtarparen. Det gemensamma för dessa var att det 
var äldre personer. Den yngsta som valde att skifta boet i förtid var 59 år 
medan den äldsta var 76 år. Hur mycket längre de levde efter boupp-
teckningens upprättande skilde sig åt. Sex av dem levde tre till sju år 
längre, men tre kvinnor levde 15, 22 och 34 år längre än sin make. 

Det fanns tre arvlåtarpar där ena makan/maken hade dött två, tio re-
spektive 13 år tidigare än bouppteckningen upprättades, och där den 
efterlevande valde att skifta boet i förtid. Gemensamt för dessa tre var 
att de var i 60-årsåldern. De levde mellan fyra och nio år längre än bo-
uppteckningens upprättande. Ett par valde att gemensamt skifta boet 
och upprätta en bouppteckning innan någon avled. Maken dog dock året 
efter men makan levde i ytterligare 20 år.  

Bouppteckningar i förhållande till antal döda 
Sammantaget innehåller källmaterialet i den här studien bouppteck-
ningar efter 644 personer, varav 639 av dem var över 20 år gamla. Men 
hur många individer var det som dog sammantaget i Sundborns socken 
under perioden 1820–1888? För att ta reda på detta har jag undersökt 
död- och begravningsböckerna från Sundborns socken för dessa år. Jag 
har räknat hur många kvinnor och män över 20 år det var som avled 
varje år, se tabell 7.2. I död- och begravningsböckerna är den avlidnas 
exakta ålder vid dödsfallet nedskriven. I mitt källmaterial har jag valt 
att kategorisera centralpersonerna efter den ålder de skulle ha uppnått 
det året de dog. Gällande dem som valde att skifta boet medan de ännu 
levde, så har de kategoriserats efter den ålder de hade då bouppteck-
ningen upprättades. Problemet som uppstår med olika ålderskategorise-
ringar är att avlidna 19-åringar i död- och begravningsböckerna, som 
skulle ha fyllt 20 år under samma kalenderår som de dog, inte finns med 
i min tabell över avlidna. Detta är dock inget större problem eftersom 
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det var få 19-åringar som avled, och ännu färre som efterlämnade en 
bouppteckning. Några som inte heller har medtagits i min tabell är de 
personer som avled i Sundborns socken men som inte var folkbokförda 
där. Det framgår tydligt i död- och begravningsböckerna vilka dessa 
personer var, och oftast var det äldre personer som levde de sista åren 
av sina liv hos något barn eller barnbarn. Av samma anledning kan äldre 
personer som var folkbokförda i Sundborn finnas med i andra socknars 
död- och begravningsböcker. Dessa saknas då i min statistik över Sund-
borns sockens avlidna.  

Av tabell 7.2 framgår att 1 441 personer över 20 år avled i Sundborns 
socken mellan åren 1820 och 1888, vilket var betydligt fler än de 639 
personer som finns med i mitt källmaterial. Bortfallet av bouppteck-
ningar är således mycket stort, totalt 56 %. Som störst är bortfallet i 
början av undersökningsperioden. Endast 20 % respektive 10 % av de 
avlidna på 1820- och 1830-talen hade en bevarad bouppteckning. Suc-
cessivt har fler och fler bouppteckningar bevarats under århundradets 
gång, och på 1870- och 1880-talen hade 71 % respektive 70 % av de 
avlidna en bevarad bouppteckning. Detta mönster, av ökad bouppteck-
ningsgrad under 1800-talets gång, har även andra forskare uppmärk-
sammat.320 Enligt Lindgren berodde detta på att välfärden i hushållen 
ökade under 1800-talet, och inte på att människorna blev bättre på att 
följa lagen.321 Totalt räknat utifrån hela undersökningsperioden hade 
44 % av de avlidna kvinnorna och 45 % av de avlidna männen en beva-
rad bouppteckning. Bortfallet var således ungefär lika stort för kvinnor 
och män. Däremot var det större variationer per årtionden. Störst skill-
nad var det på 1820-talet då 26 % av de avlidna männen fick en boupp-
teckning upprättad efter sig medan motsvarande siffra hos kvinnorna 
var 13 %. Under 1840-, 1870- och 1880-talen upprättades procentuellt 
fler bouppteckningar efter avlidna kvinnor än för avlidna män. Även 
Lilja, som har studerat bouppteckningar från Falu stad under samma 
tidsperiod, har konstaterat att bouppteckningsgraden var högre för kvin-
nor vissa år. Då tidigare bouppteckningsforskning visat att bouppteck-
ningsgraden för män varit högre än för kvinnor under den första halvan 
av 1800-talet, avvek således Liljas resultat. Lilja förklarade detta med 
att många av stadens män arbetade i gruvan där dödligheten var stor. 
När gruvarbetarna dog i unga år var det förmodligen inte lönt att upp-
rätta en bouppteckning för hushållet, och istället väntade man med det 
till änkan dog.322 Samma förklaring skulle kunna gälla för en och annan 

             
320 Se exempelvis Hellgren, 2003, s. 65; Lilja, 2004, s. 76 ff, 198 f; Lindgren, 2002, 
s. 818, 820 ff; Perlinge, 2005, s. 45, 48 ff.  
321 Lindgren, 2002, s. 818.  
322 Lilja, 2004, s. 76 f, 198 ff.  
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i Sundborns socken, eftersom många av männen hade arbeten relaterade 
till gruvan. Jag har dock inte kunnat hitta några belägg för detta. Utifrån 
mitt källmaterial finner jag det troligt att bouppteckningar har upprättats 
och bevarats då den avlidna har ägt fastighet samt när det har funnits 
många arvingar. Bouppteckningen har då behövts för att dokumentera 
och klargöra ägandeförhållandena. Enligt Perlinge, som även han har 
konstaterat att bouppteckningsgraden för gifta kvinnor periodvis varit 
högre än för gifta män i Vånga socken under 1800-talet, har bouppteck-
ningar upprättats när den avlidnas hushåll haft fordringar och skulder. 
Detta motiveras med argumentet att det ur ett borgenärsperspektiv var 
viktigt att skydda sina utestående fordringar, och därför upprättades en 
bouppteckning och lämnades in till häradsrätten för arkivering. Hushåll 
som saknade fordringar och skulder ska därmed i lägre grad ha uppteck-
nats.323 Sammanfattningsvis var det förmodligen inte den avlidnas kön 
som avgjorde om ett hushåll skulle upptecknas och bouppteckningen 
bevaras, utan istället hushållets behov av dokumentation gällande kvar-
låtenskap och skuldförbindelser. 

Tabell 7.2. Avlidna från 20 år och bevarade bouppteckningar från 
Sundborns socken åren 1820–1888, fördelade på kvinnor, män, 
syskon- och arvlåtarpar samt årtionden. 

År Avlidna 
kvinnor 

Avlidna 
män 

Avlidna 
totalt 

Bou 
kvinnor 

Bou 
män 

Bou 
par 

Bou 
totalt 

1820–1829 98 100 198 7 20 6 33 

1830–1839 100 91 191 9 11 0 20 

1840–1849 104 82 186 33 21 3 57 

1850–1859 108 105 213 39 48 3 90 

1860–1869 127 101 228 58 48 11 117 

1870–1879 121 119 240 85 75 5 165 

1880–1888 112 73 185 77 46 3 126 

Totalt 770 671 1441 308 269 31 608 
Anmärkningar: Bou = bouppteckning. Par = syskonpar och arvlåtarpar (vilket avser 
gemensam bouppteckning efter gift par). Noterbart är att det inte finns någon bo-
uppteckning bevarad från åren 1820 och 1834. Fem bouppteckningar ur det samlade 
källmaterialet saknas i denna tabell, eftersom de avlidna var under 20 år gamla. 
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD; SKA, Död- och begravnings-
böcker 1808–1830, 1831–1865, 1866–1894, ArD.  

             
323 Perlinge, 2005, s. 39 f, 45, 50 f. 
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Information om centralpersonerna 
I tabell 7.3 går det att se hur centralpersonerna är fördelade efter tids-
period, kön, åldersgrupp och civilstånd. Totalt innehåller källmaterialet 
644 centralpersoner, men en man saknas i tabellen. Anledningen till 
bortfallet beror på att jag inte har kunnat hitta mannens födelsedata, och 
därför inte kunnat åldersbestämma honom.324 Vid sammanställandet av 
tabellen fann jag att 24 kvinnor och 19 män avled ett annat årtionde än 
deras bouppteckning upprättades. I dessa fall har jag valt att kategori-
sera dem under det årtionde då bouppteckningen upprättades. Av dessa 
43 personer avled elva det sista året av ett årtionde men fick bouppteck-
ningen upprättad första året årtiondet efter. Övriga 32 personer hade 
dött mer än ett år innan bouppteckningen upprättades eller hade valt att 
skifta boet i förtid. För alla centralpersoner gäller att de har kategorise-
rats utifrån den ålder de skulle ha uppnått det året som de avled alterna-
tivt valde att uppteckna boet. Två av centralpersonerna var skilda och 
har därför kategoriserats som ogifta.325 

Det faller sig naturligt att det blir en överrepresentation i källmateri-
alet av äldre personer, då själva bouppteckningen genereras vid dödsfall 
alternativt vid skifte av bo vid hög ålder. Tabellen visar att antalet bo-
uppteckningar ökar med stigande ålder, och extra tydligt blir det om 
siffrorna slås ihop i tioårskohorter. Det går att se en markant ökning av 
bouppteckningar från 55 års ålder, och först vid 80 års ålder minskar 
antalet bouppteckningar som en följd av att få människor blev så gamla.  

Avsaknaden av bouppteckningar efter barn och ungdomar gör att de 
fem som finns med i mitt källmaterial får ses som ovanliga.326 Gemen-
samt för fyra av dem var att en förälder hade avlidit några år tidigare 
och efterlämnat ett fastighetsarv. När sedan barnet eller ungdomen dog 
skulle dennas arv delas av den efterlevande föräldern samt syskon.327 
Bouppteckningen blev således viktig eftersom dödsfallet innebar nya 
ägandeförhållanden av fastigheten. En av ungdomarna, 19-åriga pigan 
Sofia Christina Sundberg, hade ingen av föräldrarna i livet. Det fram-
gick inte i hennes bouppteckning varifrån hon hade fått sin andel i fas-
tighet, lösören och kontanter, men med anledning av hennes unga ålder 
var det rimligtvis genom arvet efter hennes föräldrar. Hon ärvdes av sin 
bror, vilken hade emigrerat till Amerika. Bouppteckningen blev därmed 
             
324 StHA, Bouppteckning efter Sara Matsdotter och Eric Görsson 1885, ArD. 
325 StHA, Bouppteckning efter Anna Stina Hedström 1854, Ulrika Bergöö Erlands-
son 1888, ArD. 
326 Även Perlinge har konstaterat att det finns få bouppteckningar efter unga män-
niskor, se Perlinge, 2005, s. 45.  
327 StHA, Bouppteckning efter Karl Engelbrekt Bolin (5 år) 1879, Hans August 
Engström (7 år) 1878, Anna Norman (9 år) 1881, Carl Arfvid Westberg (19 år) 
1887, ArD. 
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i huvudsak viktig för hennes förmyndare, farbrodern Eric Sundberg från 
Norrberg i Ofvansjö socken, samt för Eric Björling i Torpet, i vilkens 
hem hon vistades. Den förstnämnde mannen fordrade ersättning för sitt 
förmyndarskap medan den andra skulle gottgöras för skötsel och vård 
under flickans sjukdomstid.328  

Det går även i denna tabell att se att det finns fler bevarade boupp-
teckningar från slutet av 1800-talet än vad det gör för 1800-talets första 
hälft. Detta innebär att det finns ett större underlag i källmaterialet för 
den senare delen av 1800-talet. Trots att bouppteckningsgraden för 
kvinnor och män under perioden 1820–1888 var, nära nog, lika stor, 
visar tabellen att bouppteckningar efter kvinnor var fler till antalet. 
Detta är inte märkligt då Tabellverkets befolkningsstatistik för åren 
1820–1859 visar att det bodde fler kvinnor än män i Sundborns socken.  

Utifrån tabellen går det att räkna ut att 58 % av centralpersonerna 
var gifta, 13 % var ogifta och 30 % var änkor eller änkemän. Här ska 
det förtydligas att båda makarna i arvlåtarparen har kategoriserats som 
gifta, eftersom bouppteckningarna efter dem representerar ett gift pars 
hushåll även om någon i paret hade avlidit innan boet upptecknandes. 
En närmare titt i tabellen ger dock vid handen att det var stora skillnader 
i antalet personer per civilstånd inom kategorierna män och kvinnor. 
Gällande de 301 männen så var 71 % gifta, 8 % ogifta och 21 % änke-
män. Detta ska jämföras med de 342 kvinnorna, där 46 % var gifta, 
17 % ogifta och 37 % var änkor. Att andelen gifta män var stor, och att 
andelen änkor var större än andelen änkemän, kan ha att göra med att 
kvinnorna levde längre än männen, något som också syns i befolknings-
statistiken från Tabellverket. Under kategorin gifta män gick det att 
hitta makar till 61 av 127 änkor. Änkemännen var med sina 63 personer 
färre i antal i jämförelse med änkorna, men så många som 41 av dem 
hade sin avlidna maka inom kategorin gifta kvinnor.   

Bland centralpersonerna fanns det mer än dubbelt så många ogifta 
kvinnor som ogifta män. Även här går det att anta att detta är ett resultat 
av kvinnoöverskottet i socknen. Det går dock att få en mer nyanserad 
bild genom att undersöka de ogifta kvinnornas titlar. I bouppteckning-
arna från Sundborns socken är det sällan som kvinnorna tituleras. Oftast 
benämnas de som någons maka, dotter eller syster. Att förlita sig på 
titlar är dock förrädiskt, eftersom dessa ändrades under livets gång. Det 
var inte heller ovanligt att männen innehade dubbla titlar, de kunde ex-
empelvis vara hemmansägare och ha en yrkestitel, såsom skräddare el-
ler smed, på en och samma gång. Titlarna kunde dessutom leva kvar 
fastän personen var gammal och levde på undantag. Det är därför med 
försiktighet jag har analyserat centralpersonerna utifrån titlarna.  
             
328 StHA, Bouppteckning efter Sofia Christina Sundberg (19 år) 1885, ArD. 
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Något intressant som jag fann var att 52 av 57 ogifta kvinnor hade 
en titel, medan endast 23 av 127 änkor och nio av 158 gifta kvinnor 
hade det. Att kvinnor hade titlar i bouppteckningarna var således ovan-
ligt, förutom när det kom till de ogifta kvinnorna. Huvudsakligen var 
det kvinnor som tillhörde det högre ståndet som titulerades i bouppteck-
ningarna. Tydligast syntes detta inom kategorierna änkor och gifta 
kvinnor, där endast fyra av de sammantaget 32 titulerade personer hade 
en titel av förhållandevis lägre rang. Bland de ogifta kvinnorna kunde 
25 personer, det vill säga nästan hälften, härledas till det högre ståndet. 
Möjligen var det därför andelen ogifta kvinnor var så stor i Sundborn, 
för att det fanns många högre ståndsfamiljer vars döttrar inte blivit gifta 
men genom sin sociala status erhållit tillgångar som behövde uppteck-
nas för arvskifte vid dödsfall. I övrigt så hade 17 ogifta kvinnor titeln 
piga, två var hushållerskor, en var fattighjon och sju var hemmansägare. 
Före 1880-talet var det endast män i Sundborns socken som fick titeln 
hemmansägare. Hade dessa sju kvinnor avlidit årtiondet innan hade de 
förmodligen blivit titellösa i bouppteckningen. Endast fem ogifta kvin-
nor var titellösa, varav fyra hade det gemensamma att de dog unga.   

Till skillnad från kvinnorna var det få män som saknade titel i bo-
uppteckningarna. Totalt sett var det bara 29 av 214 gifta män, sex av 24 
ogifta män och tio av 63 änkemän som inte hade någon titel. Bland de 
gifta männen var majoriteten, 111 personer, hemmansägare, 39 perso-
ner hade en yrkestitel, fem personer var dräng eller dagkarl samt att 30 
personer kunde härledas till det högre ståndet. Även bland änkemännen 
var kategorin hemmansägare störst, 26 personer. Därutöver fanns det 
elva personer med yrkestitlar, tre fattighjon samt 13 personer ur det 
högre ståndet. Det var inte bara för att de var färre i antal som de ogifta 
männen skilde sig från de ogifta kvinnorna. Kategorin innehöll även en 
mindre andel högre ståndspersoner, endast sex personer. I övrigt fanns 
det tio personer med yrkestitlar samt tre drängar bland de ogifta män-
nen.   
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Tabell 7.3. Centralpersonerna fördelade efter tidsperiod, kön, 
År   1820–1829 1830–1839 1840–1849 1850–1859 1860–1869 
    K M K M K M K M K M 
  5–19 O - - - - - - - - - - 
20–24 O - - - - - - - - 1 1 
20–24 G - - - - 1 - - - 1 - 
20–24 Ä - - - - - - - - - - 
25–29 O 1 - - 1 - 1 1 - - 1 
25–29 G - 1 - - - - 2 3 1 1 
25–29 Ä - - - - - - - - 1 - 
30–34 O - - - - - - - - - - 
30–34 G 2 - - - 1 3 - 5 - 3 
30–34 Ä - - - - - - - - - - 
35–39 O - 1 - - - - 1 - - - 
35–39 G - - - 1 3 1 1 2 6 2 
35–39 Ä - - - - - - - - - - 
40–44 O - 1 - - - - - - - 1 
40–44 G - 5 1 1 1 3 1 2 2 1 
40–44 Ä - - - - - - - - - - 
45–49 O - - - - 1 - - - 1 - 
45–49 G 1 2 1 - 1 - 2 6 4 4 
45–49 Ä - - - - - - - - 2 - 
50–54 O - - - - - - - - - 1 
50–54 G 1 1 - 2 1 - 5 1 1 - 
50–54 Ä - - - 1 2 - 1 - - 2 
55–59 O - - - - - - 1 - 1 - 
55–59 G 1 2 2 - 2 1 2 5 5 5 
55–59 Ä - - 1 - 2 - 1 3 2 1 
60–64 O - 1 - - 2 - - - 1 - 
60–64 G 3 - 1 1 3 4 1 5 1 6 
60–64 Ä 1 1 - - 2 - 2 - 1 - 
65–69 O - - - - - - 2 - 3 - 
65–69 G - 5 - 1 2 5 1 4 4 8 
65–69 Ä - 1 - - 2 1 2 1 4 1 
70–74 O - - - - 1 - - - - - 
70–74 G 1 2 - - - - 2 4 5 6 
70–74 Ä - 1 1 - 3 1 3 3 5 4 
75–79 O - - - - - - - - 1 1 
75–79 G - 1 - 1 - 3 - 4 1 3 
75–79 Ä 1 1 1 1 4 1 4 2 8 3 
80–84 O - - - - 1 - 1 - 1 - 
80–84 G - - 1 - - - - - 1 1 
80–84 Ä - - - 1 - - 3 - 4 2 
85–89 O - - - - - - - - - - 
85–89 G - - - - - - - 1 - - 
85–89 Ä 1 - - - 1 - 3 - 1 - 
90–97 O - - - - - - - - - - 
90–97 G - - - - - - - - - - 
90–97 Ä - - - - - - - - 1 - 
Totalt 13 26 9 11 36 24 42 51 70 58 
    39 20 60 93 128 
Anmärkning: K = kvinnor, M = män, Å-G = åldersgrupp, O = ogift, G = gift, 
ha uppnått det året de dog, alternativt frivilligt valde att skifta boet. Personerna 
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 



145 

åldersgrupp och civilstånd.  
1870–1879 1880–1888 Totalt Totalt Totalt   År 
K M K M K M K + M Å-G     
- 2 2 1 2 3 5 5 O   5–19 
- - - - 1 1 2 

5 
O 20–24 

- - 1 - 3 0 3 G 20–24 
- - - - 0 0 0 Ä 20–24 
- - - - 2 3 5 

18 
O 25–29 

1 1 2 - 6 6 12 G 25–29 
- - - - 1 0 1 Ä 25–29 
- 1 1 - 1 1 2 

21 
O 30–34 

2 - 1 2 6 13 19 G 30–34 
- - - - 0 0 0 Ä 30–34 
- - - - 1 1 2 

28 
O 35–39 

5 3 1 - 16 9 25 G 35–39 
- 1 - - 0 1 1 Ä 35–39 
1 1 - - 1 3 4 

39 
O 40–44 

2 7 5 3 12 22 34 G 40–44 
- 1 - - 0 1 1 Ä 40–44 
- 1 1 - 3 1 4 

39 
O 45–49 

3 5 1 2 13 19 32 G 45–49 
- 1 - - 2 1 3 Ä 45–49 
- 1 - - 0 2 2 

38 
O 50–54 

4 5 2 5 14 14 28 G 50–54 
1 1 - - 4 4 8 Ä 50–54 
1 - 4 3 7 3 10 

71 
O 55–59 

5 7 6 5 23 25 48 G 55–59 
3 - - - 9 4 13 Ä 55–59 
- 1 3 - 6 2 8 

63 
O 60–64 

5 6 6 2 20 24 44 G 60–64 
1 - 2 1 9 2 11 Ä 60–64 
- 1 3 - 8 1 9 

86 
O 65–69 

5 6 9 6 21 35 56 G 65–69 
4 2 1 2 13 8 21 Ä 65–69 
3 1 3 - 7 1 8 

81 
O 70–74 

4 8 1 2 13 22 35 G 70–74 
5 5 3 4 20 18 38 Ä 70–74 
3 1 1 - 5 2 7 

81 
O 75–79 

3 6 1 2 5 20 25 G 75–79 
11 4 6 2 35 14 49 Ä 75–79 
1 - 4 - 8 0 8 

42 
O 80–84 

1 1 2 2 5 4 9 G 80–84 
6 2 5 2 18 7 25 Ä 80–84 
2 - 2 - 4 0 4 

21 
O 85–89 

- - 1 - 1 1 2 G 85–89 
6 - 1 2 13 2 15 Ä 85–89 
1 - - - 1 0 1 

5 
O 90–97 

- - - - 0 0 0 G 90–97 
1 - 1 1 3 1 4 Ä 90–97 
90 82 82 49 342 301 643 643 Totalt 

172 131 643         
Ä =änkor/änkemän. Personerna har kategoriserats efter den ålder som de skulle 
har lagts in i tabellen under det årtionde som deras bouppteckning upprättades. 
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8. Tillgångar och skulder i tid och rum 

Tillvägagångssätt och överväganden 
Efter sammanställningen av avhandlingens första del, uppkom följdfrå-
gan om det skulle gå att se någon förändring gällande totala tillgångar 
och skuldsättningsgrad hos invånarna i Sundborn om undersökningspe-
rioden förlängdes i tid. Under 1800-talets senare del uppkom flera in-
stitutionella förändringar som skulle kunna ha påverkat hushållens, och 
individers, ekonomi. Införandet av lika arvs- och giftorätt år 1845 
nämndes redan i avhandlingen första del. Bouppteckningarna från den 
första studien gav dock sken av att arvstraditionen i Sundborn ska ha 
varit att arvet delades lika mellan bror och syster redan innan lagänd-
ringen.329 Broders rätt att lösa in systers arvslott upphörde emellertid 
inte förrän år 1890. Hur lagen har efterlevts går inte att se i de boupp-
teckningar som har upprättats i Sundborn efter år 1850, men klyftan 
mellan män och kvinnors materiella tillgångar bör ha minskat under pe-
rioden. För de ogifta kvinnorna ökade de ekonomiska möjligheterna i 
slutet av 1800-talet eftersom de då blev myndiga och kunde agera i sam-
hället utan manligt ombud, precis så som änkorna kunde. Första steget 
var att ogifta kvinnor som fyllt 25 år kunde ansöka om myndighet hos 
domstolen år 1858. År 1863 blev ogifta kvinnor automatiskt myndiga 
när de fyllde 25 år, en ålder som sänktes till 21, lika som männens, år 
1884. Andra förändringar som kan ha påverkat hushållens ekonomi var 
att testaments- och gåvorätten utvidgades år 1857. Efter att bördsrätten 
avskaffades år 1863, blev det dessutom vanligare med jordtransaktioner 
mellan icke släktingar på en öppen marknad.330 

I den här studien har jag valt ett mer kvantitativt än kvalitativt an-
greppssätt gällande källmaterialet, och därför har jag använt mig av 
olika regressionsanalyser. Bouppteckningarna har systematiskt gåtts 
igenom och specifika uppgifter har nedtecknats. När dessa uppgifter har 
saknats har kompletterande information hämtats ur husförhörslängder 
och död- och begravningsböcker. Bakgrundsinformation om den av-
lidna personen har samlats in, och de uppgifter som har varit av intresse 
är namn, kön, födelsedatum, dödsdatum, ålder, bouppteckningsår, ci-
vilstånd, eventuell maka/make, förekomst av bröstarvingar, antal 

             
329 Se kapitlet Hushållens fordringar och skulder.  
330 Holmlund, 2007, s. 14 ff, 210.  



148 

bröstarvingar, by och titel. Genom denna information har jag kunnat 
kategorisera centralpersonerna utifrån olika, och jämförbara, attribut. 
För attributet civilstånd har undergrupperna änka/änkeman, gift, ogift 
och skild skapats. För att kunna analysera bouppteckningar upprättade 
efter män, kvinnor, syskonpar och arvlåtarpar i förhållande till 
varandra, har dessa underkategorier samlats under attributet bouppteck-
ningskategori. Förutom attributet ålder har även ålder i kvadrat lagts in 
i regressionerna, för tillsammans kan dessa två fånga upp de kurvlinjära 
sambanden mellan summorna och ålder. Exempelvis förväntas personer 
i övre medelåldern ha de största tillgångarna, medan äldre och i synner-
het yngre förväntas ha mindre tillgångar. 

De uppgifter från bouppteckningarna som studien bygger på är de 
angivna summorna för totala tillgångar, fordringar och skulder.331 För 
att få de ekonomiska värdena jämförbara över tid, har jag räknat om 
summorna utifrån ett prisindex med basår 1900.332 En översyn av sum-
morna visade att distributionen var skev. Därför logtransformerades 
summorna så att de blev bättre anpassade för regressionsanalys och att 
visa linjära samband.  

Kategoriseringen som har gjorts här av fordringar och skulder, skil-
jer sig mot den som gjordes i avhandlingens första del. I den här under-
sökningen har alla skuldposter i bouppteckningen medräknats, även de 
som hade uppkommit i samband med dödsfallet. Det skulle ha tagit 
mycket längre tid att bearbeta varje bouppteckning om jag hade tagit 
bort skuldposter och räknat om skuldsummor. Genom att notera den 
fastslagna skuldsumman som stod i bouppteckningen hann jag således 
behandla fler bouppteckningar än vad jag annars skulle haft möjlighet 
till. Allt eftersom årtiondena gick blev dessutom bouppteckningarna allt 
mindre detaljerade, och det blev svårare att urskilja vad skulderna 
gällde. Det blev alltså svårt att avgöra vilka skuldposter som skulle ha 
räknats bort. För tydlighetens skull ska här noteras att både privata och 
institutionella skulder är medräknade inom skuldkategorin.  

En fordring är detsamma som ett krav på återbetalning för ett lån 
eller ersättning för en tjänst, vara eller en ännu icke utfärdad arvsandel. 
Fordringar innebär således summor som ska inkasseras till hushållet 
och de räknas därför som tillgångar. Detta innebär att under kategorin 
totala tillgångar ingår fordringssumman. Hur förrättarna till bouppteck-
ningarna har nedtecknat och kategoriserat fordringsposterna skiljer sig 
mellan årtiondena. Detta har inneburit svårigheter för mig, och jag har 
             
331 Se kapitlet Bouppteckningar – en utgångspunkt för problematisering och analys 
av bouppteckningar som källmaterial och för begreppen totala tillgångar, fordringar 
och skulder.   
332 Se Prisindex för Sverige 1800–2000 (1900=100) på historia.se, skapad av Rod-
ney Edvinsson. Se också Edvinsson, 2005 och Edvinsson & Söderberg, 2011. 
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därför behövt skapa en egen kategorisering för att göra fordringsupp-
gifterna jämförbara. Jag har valt att bara medta fordringar på privatper-
soner i min sammanställning av kategorin fordringar. Jag har därför inte 
räknat med institutionella fordringar, såsom bank- och aktiesparande 
eller andelar i exempelvis fjärdeparter, hyttor eller kvarnar. Jag har inte 
heller medtagit fordringar som har nedtecknats som osäkra, och som 
därmed inte heller fanns medtagna under totala tillgångar.  

Centralpersonerna och totala tillgångar 
I alla 613 bouppteckningar som ingick i studien fanns en summa för 
totala tillgångar. Även om jag här har behandlat de avlidna som en-
skilda aktörer, har resultaten också analyserats utifrån ett hushållsper-
spektiv.333 Den övergripande frågan jag ställde var om de avlidnas attri-
but bouppteckningskategori, civilstånd, ålder, ålder i kvadrat, boupp-
teckningsår, bröstarvingar (förekomst ja eller nej) samt antal bröstar-
vingar (hur många) hade påverkan på summan för totala tillgångar, se 
tabell 8.1 modell 4.  

Den multipla linjära regressionen som användes till att besvara min 
fråga visade inget signifikant samband mellan summan för totala till-
gångar och bouppteckningsår. Detta innebar att Sundbornsborna som 
grupp varken blev fattigare eller rikare under 1800-talets gång. Det 
fanns inte heller något signifikant samband mellan summan för totala 
tillgångar och förekomst av, eller antal, bröstarvingar. Däremot var at-
tributet ålder signifikant, men inte ålder i kvadrat. Detta innebar att till-
gångarna ökade relativt linjärt med ökad ålder, och varken hög eller låg 
ålder avvek från denna trend. 

 I diagram 8.1, som visar summorna för totala tillgångar och ålder, 
går det att se att i yngre åldrar var summan för totala tillgångar mindre 
än i högre åldrar. Det går också att skymta att vid mycket hög ålder 
minskade summan för totala tillgångar. Hur stora ekonomiska till-
gångar en person hade var således korrelerat med var i livscykeln denna 
befann sig. Givetvis fanns det undantag. I diagrammet går det exempel-
vis att se barnen som nämndes i föregående kapitel, som hade ärvt sina 
avlidna föräldrar och därför åtdragit sig tämligen stora tillgångar i unga 
år.  

Angående attributet bouppteckningskategori fanns inget signifikant 
samband med summan för totala tillgångar vid den multipla linjära 
regressionen. Däremot visade en enkel linjär regression, där endast at-
tributet bouppteckningskategori förekom som oberoende variabel, det 
             
333 Se kapitlet Övergripande metod och teori för begreppet hushåll.  
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signifikanta resultatet att kvinnor hade mindre summa för totala till-
gångar än män, se tabell 8.1 modell 1. Detta innebär således att det fanns 
en skillnad gällande summan för totala tillgångar när det kom till män 
och kvinnor. Den multipla linjära regressionen visade dock att skillna-
den inte kunde förklaras av könet i sig, utan förklarades istället av andra 
variabler. Detta beror på att en kvinna inte bara är en kvinna och en man 
är inte bara en man, de har även andra egenskaper som karaktäriserar 
dem. Dessa egenskaper fick i den multipla linjära regressionen en högre 
förklaringsgrad till summan för totala tillgångar än individens boupp-
teckningskategori.  

Vidare visade den multipla linjära regressionen att gällande civil-
stånd så hade gifta signifikant större summa för totala tillgångar än än-
kor och änkemän. Att gifta personer hade större totala tillgångar än öv-
riga civilstånd är ur ett hushållsperspektiv inte konstigt. I den gifta av-
lidna personens bouppteckning var alla lösören i hushållet upptecknade, 
och förutom den enskilt ägda arvefastigheten fanns också den tillsam-
mans med makan/maken förvärvade avlingefastigheten. Änkor och än-
kemän, precis som ogifta, uppvisade endast en persons ägande i boupp-
teckningen. Då undersökningens änkor och änkemän i genomsnitt var 
16 år äldre när de avled än de personer som kategoriserats som gifta, är 
det också troligt att de avyttrat både lösöre och fastighet tidigare än 
dödsfallet. I mitt källmaterial framgår inte vid vilken ålder människorna 
i Sundborn pensionerade sig och lät arvingarna ta över skötseln av går-
den. Tidigare forskning har dock visat att en vanlig pensionsålder under 
1800-talet var mellan 58–65 år.334 I och med att de änkor och änkemän 
som förekommer i källmaterialet hade en medelålder på 72 år, och en 
medianålder på 74 år, var det sannolikt så att de redan hade skiftat en 
del av boet när bouppteckningen upprättades. För att se om det fanns 
någon skillnad sinsemellan för änkor och änkemän gällande summan 
för totala tillgångar gjordes en multipel linjär regression för bara dem, 
se tabell 8.1 modell 3. Denna gav det signifikanta resultatet att änkemän 
hade större totala tillgångar än änkor, och det gick alltså att se en köns-
skillnad. Medelvärdet för änkemännens totala tillgångar var 6 898 kr 
vilket ska jämföras med änkornas medelvärde på 2 585 kr. Även medi-
anvärdet för änkemän var högre, 1 186 kr i jämförelse med 786 kr. Detta 
resultat gjorde att jag även valde att undersöka skillnaden mellan ogifta 
kvinnor och män. Den multipla linjära regressionen visade inget signi-
fikant resultat gällande något attribut, se tabell 8.1 modell 2.    

             
334 Bonow, 2005, s. 122; Fiebranz, 2002, s. 344; Zernell-Durhàn, 1990, s. 24. 



 

Ta
be

ll 
8.

1.
 R

eg
re

ss
io

ns
re

su
lta

t f
ör

 su
m

m
an

 fö
r t

ot
al

a 
til

lg
ån

ga
r. 

Be
ro

en
de

 v
ar

ia
be

l 
Lo

ga
ri

tm
er

ad
 su

m
m

a 
fö

r t
ot

al
a 

til
lg

ån
ga

r 

 
M

od
el

l 1
 

M
od

el
l 2

 
M

od
el

l 3
 

M
od

el
l 4

 
Ce

nt
ra

lp
er

so
ne

r 
A

lla
 

O
gi

fta
 

Ä
nk

or
/Ä

nk
em

än
 

A
lla

 

O
be

ro
en

de
 v

ar
ia

be
l 

K
oe

ff
(S

.F
.)S

ig
n 

K
oe

ff
(S

.F
.)S

ig
n 

K
oe

ff
(S

.F
.)S

ig
n 

K
oe

ff
(S

.F
.)S

ig
n 

Bo
up

pt
ec

kn
in

gs
ka

te
go

ri
 (M

an
 =

 0
) 

 
 

 
 

   
  K

vi
nn

a 
-0

,2
5(

0,
11

7)
* 

-0
,0

63
(0

,4
43

) 
-0

,5
5(

0,
21

8)
* 

-0
,1

55
(0

,1
2)

 
   

  S
ys

ko
np

ar
 

1,
33

2(
0,

99
5)

 
1,

49
5(

1,
14

2)
 

 
1,

45
8(

0,
99

6)
 

   
  A

rv
lå

ta
rp

ar
 

0,
18

(0
,2

74
) 

-0
,0

42
(0

,2
78

) 
C

iv
ils

tå
nd

 (Ä
nk

a/
Än

ke
m

an
 =

 0
) 

 
 

 
 

   
  G

ift
 

 
 

 
0,

49
6(

0,
15

1)
**

 
   

  O
gi

ft 
 

 
 

-0
,0

18
(0

,2
35

) 
   

  S
ki

ld
 

 
 

 
0,

2(
0,

99
4)

 
Ål

de
r 

 
0,

02
2(

0,
03

9)
 

0,
02

8(
0,

07
2)

 
0,

04
5(

0,
02

)*
 

Ål
de

r i
 k

va
dr

at
 

 
0(

0)
 

0(
0,

00
1)

 
0(

0)
 

Bo
up

pt
ec

kn
in

gs
år

 
 

-0
,0

01
(0

,0
11

) 
0,

00
2(

0,
00

7)
 

-0
,0

02
(0

,0
03

) 
Br

ös
ta

rv
in

ga
r 

 
0,

97
(0

,9
58

) 
0,

02
9(

0,
36

5)
 

0,
30

1(
0,

20
3)

 
An

ta
l b

rö
st

ar
vi

ng
ar

 
 

-0
,0

74
(0

,3
44

) 
0,

00
7(

0,
06

9)
 

0,
02

8(
0,

03
9)

 
K

on
st

an
t 

7,
27

9(
0,

08
5)

**
* 

7,
6(

21
,5

84
) 

2,
94

1(
12

,9
73

) 
8,

24
1(

6,
52

1)
 

AD
J 

R2
 

0,
00

83
 

-0
,0

10
3 

0,
00

52
 

0,
03

63
 

N
 

61
3 

77
 

19
0 

61
3 

*p
<.

05
, *

*p
<.

01
, *

**
p<

.0
01

 



152 

Diagram 8.1. Summan för totala tillgångar och ålder. 

Anmärkningar: Summorna för totala tillgångar har logaritmerats.  
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 

Centralpersonerna och fordringar 
I avhandlingens första del framgick att det var få bouppteckningar från 
Sundborn som innehöll fordringar för perioden 1820–1849. Även 
denna undersökning visade att endast 265 av 613 bouppteckningar, 
43 %, innehöll fordringar. Att det var vanligare att stå i skuld än att vara 
fordringsägare har även tidigare forskning visat.335 Men vad skilde de 
personer som hade fordringar från de som inte hade det? Detta under-
söktes genom en logistisk multipel regression där attributen bouppteck-
ningskategori, civilstånd, ålder, ålder i kvadrat, bouppteckningsår, 
bröstarvingar, antal bröstarvingar och summan för totala tillgångar sat-
tes in som oberoende variabler, se tabell 8.2 modell 1. Resultatet visade 
att bouppteckningskategori, ålder, ålder i kvadrat och antal bröstar-
vingar inte signifikant påverkade sannolikheten att vara fordringsägare. 
Däremot var bouppteckningsår signifikant, vilket i praktiken innebar att 
med tiden ökade antalet hushåll med fordringar. Regressionsanalysen 
visade också signifikant att de bouppteckningar som innehöll fordringar 
hade större summa för totala tillgångar. Detta kan tyckas självklart då 
själva summan för fordringarna ingick i summan för totala tillgångar. 
Men, även då jag räknade bort fordringssumman ur summan för totala 

             
335 Fagerlund, 2003, s. 148; Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Persson, 1992, s. 247–
253; Svensson, 2001, s. 161 ff. 
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tillgångar blev resultatet signifikant, se tabell 8.2 modell 2. Detta inne-
bar att sannolikheten för att ett hushåll skulle vara fordringsägare ökade 
om det hade stora ekonomiska tillgångar. Dessutom visade regressions-
analysen ett signifikant resultat för attributet skuldsumma när det sattes 
in i regressionen istället för summan för totala tillgångar, se tabell 8.2 
modell 3. Det innebar således att de personer vars bouppteckningar in-
nehöll fordringar dessutom hade större skuldsumma än de personer som 
saknade fordringar i sina bouppteckningar. Tillsammans talar detta för 
att de fordringsägande hushållen var ekonomiskt aktiva, med både in- 
och utlåning. 

De tre ovan nämnda regressionerna visade ett negativt signifikant 
resultat gällande civilståndet gift. Vidare visade regressionerna ett sig-
nifikant resultat gällande attributet bröstarvingar. Förekomsten av 
bröstarvingar tycks ha haft inverkan på om hushållet haft fordringar el-
ler inte. Varför skulle ett hushåll med bröstarvingar vara mer benäget 
att ha utestående fordringar? Enligt mina tidigare resultat, under av-
handlingens första del, framkom att det var vanligt att ha skuldrelation 
till släktingar och till människor som bodde nära. Det var inte ovanligt 
att bröstarvingar bodde i närheten, och till och med i samma hushåll, 
som den avlidna. Då människors ekonomiska nätverk var sammanfogat 
med deras sociala nätverk låg det nära till hands att vända sig till sina 
närmast anhöriga, alltså barnen, vid ekonomiska spörsmål. Vidare går 
det att tänka sig att vid upprättandet av bouppteckningen skulle alla 
bröstarvingar inte bara få betalt för eventuellt utlagda medel eller ut-
förda tjänster i hushållet, utan också kompenseras för innestående arvs-
andelar. Detta resonemang talar för att förekomsten av bröstarvingar 
skapar fordringsposter i bouppteckningarna. Men, betydelsen skulle 
kunna vara en helt annan. Förekomsten av bröstarvingar innebar att det 
fanns efterlevande som hade vetskap om utestående fordringar och som 
därmed hade möjlighet att återkräva dessa, tillskillnad från de männi-
skor som avled utan nära anhöriga.  

Förutom att jämföra de som hade fordringar med de som inte hade 
det, vilket jag gjorde ovan, jämfördes de som hade fordringar med 
varandra. Därmed gjordes en multipel linjär regression med fordrings-
summan som beroende variabel och attributen bouppteckningskategori, 
civilstånd, ålder, ålder i kvadrat, bouppteckningsår, bröstarvingar och 
antal bröstarvingar som oberoende variabler, se tabell 8.3 modell 1. 
Endast variabeln bouppteckningsår blev signifikant. Genom att visuali-
sera relationen mellan fordringssumma och bouppteckningsår i en graf, 
se diagram 8.2, går det att se att för varje årtionde under 1800-talet så 
ökade antalet bouppteckningar som innehöll fordringar. Det går också 
att se att fordringssummorna med tiden blev större. 
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Tabell 8.3. Regressionsresultat för fordringssumma. 
Beroende variabel Logaritmerad fordringssumma 
 Modell 1 
Centralpersoner Fordringsägare 
Oberoende variabel Koeff(S.F.)Sign 
Bouppteckningskategori (Man = 0)  
     Kvinna 0,202(0,252) 
     Syskonpar 0,046(1,936) 
     Arvlåtarpar 0,168(0,681) 
Civilstånd (Änka/Änkeman = 0)  
     Gift 0,212(0,305) 
     Ogift 0,181(0,452) 
     Skild 2,216(1,945) 
Ålder -0,013(0,047) 
Ålder i kvadrat 0(0) 
Bouppteckningsår 0,03(0,008)*** 
Bröstarvingar -0,038(0,411) 
Antal bröstarvingar -0,034(0,085) 
Konstant -49,549(14,446)** 
ADJ R2 0,0534 
N 265 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
 

Diagram 8.2. Fordringssumma och bouppteckningsår.  

Anmärkningar: Sammantaget innehöll 265 av 613 bouppteckningar fordringar. 
Dessa bouppteckningars totala fordringssummor har logaritmerats.  
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 
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Centralpersonerna och skulder 
Av undersökningens 613 bouppteckningar saknade elva uppgifter om 
skulder, vilket innebar att 98 % av alla bouppteckningar hade skulder. 
Detta är en hög andel, vilket kan vara ett resultat av att inga skulder har 
räknats bort från den totala skuldsumman som går att läsa i bouppteck-
ningarna. Det går dock att jämföra detta med vad Erikson kommit fram 
till angående skattebondefamiljerna i Torstuna härad i Västmanlands 
län. Även Erikson har använt bouppteckningar som källmaterial, men 
räknat bort de skuldposter som hörde dödsfallet till. Det som framkom 
var att inget hushåll stod utan skulder under perioden 1840–1869,336 vil-
ket gör att resultatet för Sundborn inte framstår som särskilt unikt. 

Frågan jag ställde var om de avlidnas attribut bouppteckningskate-
gori, civilstånd, ålder, ålder i kvadrat, bouppteckningsår, bröstarvingar 
samt antal bröstarvingar hade någon påverkan på skuldsumman. Resul-
tatet av den multipla linjära regressionen, se tabell 8.4 modell 6, visade 
att variabeln bouppteckningsår inte var signifikant. Detta innebar att 
Sundbornsborna som grupp varken blev mer eller mindre skuldsatta un-
der 1800-talets decennier, något som går emot vad Erikson konstaterat 
gällande skattebönderna i Torstuna härad. Eriksons forskning gav vid 
handen att bondefamiljernas genomsnittliga skuld ökade kraftigt under 
perioden 1810–1860.337 Vidare visade mina resultatet att varken ålder 
eller ålder i kvadrat hade någon inverkan på skuldsumman. Däremot 
hittades signifikanta resultat i undergrupperna för bouppteckningskate-
gori och civilstånd. Arvlåtarpar hade signifikant mindre skuldsummor 
än män, och gifta hade signifikant större skuldsummor än änkor/änke-
män. Dessa resultat behöver sättas i ett hushållsperspektiv. De som av-
lidit och kategoriserats som gifta uppvisade ett hushåll efter två makar, 
medan änkor och änkemän endast företrädde ett hushåll efter en person. 
Bouppteckning efter arvlåtarpar uppvisade också ett hushåll efter två 
personer, ändock visar resultatet att dessa bouppteckningar hade mindre 
skuldsummor än efter män. Även om regressionsanalysen visade att det 
var civilstånd och inte ålder som hade betydelse för skuldsumman, så 
går det inte helt att bortse från åldersaspekten. En närmare titt på arv-
låtarparen visade att de antingen var mycket unga, 24–38 år, eller över 
50 år. Medelåldern för arvlåtarparen var 63 år och medianålder 66 år. 
Detta innebar att arvlåtarparen antingen var i ålder för att börja sätta bo 
och bilda familj eller i pensionsåldern. Därav är det inte konstigt att 
arvlåtarparen uppvisade mindre skuldsummor än kategorin män. I för-

             
336 Erikson, 2018, s. 156 f. 
337 Erikson, 2018, s. 157 ff, 181.  
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hållande till arvlåtarparen och änkor/änkemän dog personerna som ka-
tegoriserats som gifta i en arbetsför och mer aktiv ålder. Därav uppvisar 
civilståndet gift större skuldsummor än övriga kategorier. Resultatet in-
dikerar också att änkor och änkemän, som oftast var äldre till åren, inte 
belånade sig på ålderdomen, och att skulder hörde till den aktiva fasen 
i livet. Nämnas ska också att förekomsten av bröstarvingar och antal 
arvingar var signifikant, se tabell 8.4 modell 5 och 6. Detta skulle kunna 
ha samma förklaring som i föregående avsnitt med fordringssummorna. 
Eftersom min tidigare studie visade att det var vanligt att stå i skuld till 
en släkting så kan det vara just det som har fångats här i regressions-
analysen. Det vill säga att de flesta skuldrelationerna var mellan perso-
ner som bodde nära och var släkt med varandra, och därmed blir det ett 
samband mellan avlidna med stora skulder och bröstarvingar. 

I avhandlingens första del konstaterade jag att det inte går att se bo-
uppteckningar ur ett genusperspektiv, utan de behöver ses ur ett hus-
hållsperspektiv. Regressionsanalysen har dock gjort det möjligt för mig 
att undersöka om det fanns någon skillnad mellan avliden man och 
kvinna. Genom att sätta in bouppteckningskategori som ensam obero-
ende variabel i regressionen kunde jag konstatera att kvinnor hade sig-
nifikant mindre skuldsummor än män, se tabell 8.4 modell 3. Samma 
resultat fann jag då jag utförde samma regressionsanalys innehållandes 
enbart änkor och änkemän, se tabell 8.4 modell 2. Det tyder på att bo-
uppteckningar efter män hade större skuldsummor. Detta indikerar, i 
enlighet med mina tidigare resultat i avhandlingens första del, att män-
nen var mer aktiva i det ekonomiska nätverket. Det ska dock poängteras 
att vid de multipla regressionerna, där alla attribut var medtagna, för-
svann detta signifikanta resultat och andra variabler fick högre förkla-
ringsgrad, se tabell 8.4 modell 5 och 6. Jag valde även att undersöka 
skillnaden mellan ogifta män och kvinnor, men där hittades inget signi-
fikant resultat, se tabell 8.4 modell 1 och 4.  
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Resultatreflektion 
Detta kapitel inleddes med en uppräkning av institutionella föränd-
ringar som borde ha påverkat människors hushållsekonomi i slutet av 
1800-talet. Dessa reformer blev inte synbara genom regressionsana-
lyserna. En anledning till det kan vara att källmaterialet var förhållan-
devis litet, och att studien inte sträckte sig tillräckligt långt fram i tiden. 
Bouppteckningarna synliggör det liv som har varit, och som påverkats 
av gamla lagar, seder och bruk. Även om många av centralpersonerna 
levde slutet av sina liv efter lagreformerna, så påverkades deras totala 
tillgångar huvudsakligen av de arv de fått efter sina förfäder under tidi-
gare decennier. För att kunna fånga effekterna av de nya lagreformerna 
i slutet av 1800-talet i bouppteckningar, behöver källmaterial samlas in 
för personer som levde ända in på 1900-talet. Möjligen hade utfallet 
blivit annorlunda om undersökningsplatsen varit mindre homogen. Ma-
joriteten i källmaterialet var gifta bönder över 50 år. I en stadsmiljö hade 
troligen en yngre arbetarklass och ett större antal ogifta kunnat påträffas 
bland bouppteckningarna, och där hade möjligtvis de institutionella för-
ändringarna blivit mer synliga.  

Regressionsanalyserna gjorde dock tydligt att civilstånd var det at-
tribut som påverkade de hushållsekonomiska faktorerna mest, och attri-
butet ålder blev endast signifikant i förhållande till summan för totala 
tillgångar. Men som poängterats tidigare i kapitlet var ålder samman-
kopplat med civilstånd, exempelvis genom att källmaterialets änkor och 
änkemän oftast var äldre än de som kategoriserats som gifta. Indirekt 
visade således regressionsanalyserna att centralpersonernas skuldsätt-
ning var som störst i den mest aktiva fasen i livet, och därmed stärker 
resultatet vad tidigare forskare har kommit fram till gällande skuldsätt-
ningsgrad i förhållande till hushållets livscykel.338  

Ett annat tydligt resultat som regressionsanalyserna gav var att de 
centralpersoner som hade fordringar också hade större totala tillgångar 
och skulder än de som saknade fordringar. Dessa personer tycks alltså 
ha varit mer aktiva på den lokala kreditmarknaden. Att antalet boupp-
teckningar innehållandes fordringar blev fler i slutet av 1800-talet har 
troligtvis att göra med att bouppteckningsgraden var högre för under-
sökningsperiodens sista decennier. Det skulle gå att ta reda på om det 
var andra sorters fordringar i början av 1800-talet i jämförelse med slu-
tet, genom att undersöka varje enskild fordringspost. En sådan studie 
skulle också kunna råda lite mer klarhet i relationen mellan fordringar 
och bröstarvingar, som tidigare i kapitlet diskuterats.  

             
338 Se exempelvis Erikson, 2018, s. 185; Lilja, 2004, s. 171 ff; Persson, 1992, 
s. 247–253. 



160 

9. Rummet tar plats  

Boplatsen 
Under avhandlingens första del, i de empiriska kapitlen, har frågan om 
rummets betydelse för människornas ekonomiska förehavanden lyfts. 
Därför har centralpersonernas boplats varit i fokus i denna studie. Exakt 
var människornas hem låg, har jag inte haft möjlighet att kartlägga. Där-
emot har jag kunnat härleda alla som ingått i undersökningen till en by, 
och därmed kunnat få en ungefärlig bostadsposition för var och en. 
Centralpersonernas totala tillgångar, skulder och fordringar har därefter 
analyserats utifrån bytillhörighet, samt med hänsyn till attribut i omgi-
vande landskap.  

Regressionsanalys av by och kluster 
Denna studie har inletts med en regressionsanalys, där syftet var att ta 
reda på om attributen by och kluster339 hade betydelse för centralperso-
nernas summa för totala tillgångar, skulder och fordringar. Jag började 
med att göra en enkel linjär regression med summan för totala tillgångar 
som beroende variabel och by som oberoende variabel, därefter bytte 
jag ut by mot kluster i regressionen, och slutligen satte jag in dessa två 
attribut tillsammans i en multipel linjär regression. Varken by eller klus-
ter hade någon signifikant effekt på summorna i centralpersonernas bo-
uppteckningar, se tabell 9.1 modell 1–3. Därefter satte jag in attributen 
bouppteckningskategori, civilstånd, ålder, ålder i kvadrat, bouppteck-
ningsår, förekomst av bröstarvingar samt antal bröstarvingar tillsam-
mans med by och kluster i en linjär multipel regression, men inte heller 
då hade by och kluster någon signifikant effekt, se tabell 9.1 modell 4. 
Samma, icke signifikanta, resultat för attributen by och kluster fick jag 
då jag bytte ut summan för totala tillgångar mot skuldsumma, och där-
efter fordringssumma, i regressionerna, se tabell 9.2 modell 1–4 och 
tabell 9.3 modell 1–4. Enligt denna statistiska metod hade således inte 
boplatsen någon förklaringsgrad alls gällande centralpersonernas 

             
339 Se kapitlet Sundborns socken 1820–1888 för information om vilka byar som 
ingår i studien samt hur dessa har delats in i kluster.   
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summa för totala tillgångar, skulder eller fordringar. Regressionerna vi-
sade dock andra signifikanta resultat, exempelvis var ålder signifikant 
gällande summan för totala tillgångar, se tabell 9.1 modell 4. Gällande 
skuldsumman var attributen bouppteckningskategori, ålder och antal 
bröstarvingar signifikant, se tabell 9.2 modell 4, medan bouppteck-
ningsår var signifikant för fordringssumman.340   

Eftersom det endast var 265 bouppteckningar av 613 som innehöll 
fordringar, valde jag att göra logistiska regressioner för att kunna jäm-
föra de som hade fordringar med de som inte hade det, se tabell 9.4 
modell 1–4. Attributet by blev signifikant både när det analyserades 
som ensam oberoende variabel, se tabell 9.4 modell 1, och när det ana-
lyserades tillsammans med andra variabler, se tabell 9.4 modell 3–4. 
Däremot blev inte attributet kluster signifikant i någon konstellation, se 
tabell 9.4 modell 2–4. Förutom by var det endast förekomst av bröstar-
vingar som blev signifikant i den logistiskt multipla regressionen, se 
tabell 9.4 modell 4.  

Regressionsanalyserna visade således att det fanns ett samband mel-
lan boplats och förekomst av fordringar, men inte mellan boplats och 
summan för totala tillgångar och skulder. Ändock visade regressions-
analyserna i föregående kapitel att de centralpersoner som hade ford-
ringar hade större summa för totala tillgångar och skulder än de som 
saknade fordringar. Mer information om boplatsen än så här går det inte 
att få genom de regressioner som jag har genomfört. För att få mer för-
ståelse för sambandet mellan boplatsen och hushållsekonomin har där-
för undersökningen behövt gå vidare i en kartanalys.  

 
 

             
340 För analys och reflektion gällande andra attribut än by och kluster, se föregående 
kapitel.  
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Totala tillgångar och boplats 
Sammanställningen av de 613 bouppteckningarnas summor för totala 
tillgångar, visade en stor spridning. Minst summa hade änkan Catharina 
Andersdotter på Kartbacken, som endast ägde 16 kr då hon avled vid 
79 års ålder år 1872.341 Störst summa hade Anders Carlborgsson på 
Karlborn, vars tillgångar var värderade till 174 569 kr när han år 1886 
dog 84 år gammal.342 Trots den stora variationsbredden, var inte medi-
ansumman större än 1 233 kr. För att få en bättre överblick av sprid-
ningen runt medianen delade jag därför in alla summorna i kvartiler. På 
så vis fick jag centralpersonerna och deras summor för totala tillgångar 
indelade i fyra lika stora grupper, se tabell 9.5, vilka därefter gick att 
studera var för sig i förhållande till boplats, se figur 9.1.  

Tabell 9.5. Gruppindelning av centralpersonerna utifrån kvartil-
indelning av deras summor för totala tillgångar. 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
16–566 kr 566–1 233 kr 1 233–2 795 kr 2 795–174 569 kr 

Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 
 
Genom att titta på kartorna under figur 9.1 går det att se i vilka byar 
personerna inom respektive grupp bodde. Det ska noteras att inom en 
och samma by kunde flera inom gruppen bo. Totalt fanns det boupp-
teckningar från 56 byar, men det är bara de byar som beboddes av män-
niskor inom gruppen som visas i kartbilden. Vid en överblick av alla 
kartorna är det svårt att se någon skillnad. Inom varje grupp är de till-
hörande centralpersonerna spridda över hela socknen. I många av by-
arna bodde det människor från alla fyra grupper. Så vid denna första 
anblick verkar det således som att fattiga och rika levde sida vid sida 
och att socknen inte var särskilt segregerad.  

Genom att syna kartorna i detalj går det att upptäcka att byn Årberget 
i Karlsbys kluster, se karta 7.1, bara finns med i kartbilden över grupp 1. 
Här bodde alltså bara människor från den minst bemedlade gruppen. 
Genom att studera husförhörslängderna framgick att Årberget endast 
bestod av en gård. Att byn blev synlig i min karta beror på att änkan 
Lisa Nilsdotter, ägare till gården, valde att skifta boet vid 85 års ålder 
år 1825. Hon ägde då inte mer tillgångar än motsvarande 341 kr. Gården 
övertogs av hennes dotters son Jan Olsson som beskrevs som sjuklig. 
Han bodde där fram till år 1855, men därefter tycks han ha flyttat 
och Årberget nämndes aldrig mer i husförhörslängderna. Gården fanns  

             
341 StHA, Bouppteckning efter Catharina Andersdotter 1872, ArD. 
342 StHA, Bouppteckning efter Anders Carlborgsson 1886, ArD. 
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Figur 9.1. Centralpersonernas totala tillgångar fördelade efter by 
och storlek på summan.  
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Anmärkning: Kartorna visar fyra olika grupper, skapade utifrån en kvartilindelning 
av bouppteckningarnas summa för totala tillgångar. Grupp 1 = 16–566 kr, 
Grupp 2 = 566–1 233 kr, Grupp 3 = 1 233–2 795 kr, Grupp 4 = 2 795–174 569 kr. 
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 
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inte heller utmärkt på Generalstabskartan från år 1899. Jan Olsson gick 
dock att återfinna i husförhörslängden för åren 1866–1875. Enligt upp-
gift dog han som fattighjon och utan stadig bostad år 1871.343 

Genom att studera kartan över de mest välbärgade centralperso-
nerna, grupp 4, går det att upptäcka att åtta byar saknas. Ingen inom 
grupp 4 bodde i byarna Tofta brunn, Storsveden, Årberget och Gubb-
holet, vilka ingick i Karlsbys kluster i västra delen av socknen. Det 
fanns inte heller någon från grupp 4 i de perifera byarna Skuggarfvet, 
Torpet och Mjölnarvallen, eller från Bäckänget som låg i området som 
införlivats från Svärdsjö. Det går också att upptäcka att kartan över 
grupp 4 innehåller sex byar som inte finns på de andra kartorna. Detta 
innebär att i byarna Lisleboda, Sandsberg, Prästgården, Löfnäs, Krok-
forsen och Hobberssveden bodde det bara, enligt min indelning, välbär-
gade människor. Gemensamt för dessa var att byarna var små. De fyra 
förstnämnda byarna innehöll bara ett hushåll, medan de två sistnämnda 
innehöll två respektive fyra hushåll.   

Eftersom variationsbredden inom grupp 4 var mycket stor valde jag 
att undersöka den gruppen närmare. Den minsta summan för totala till-
gångar inom gruppen var 2 803 kr medan den största summan var på 
174 569 kr. Det visade sig att medianen inom gruppen var på 5 863 kr, 
vilket innebar att det var få inom gruppen som var, i förhållande till 
övriga sockenbor, mycket förmögna. För att kunna se om det fanns ett 
mönster i bosättningen hos de allra rikaste personerna i socknen valde 
jag att ta bort alla centralpersoner som hade mindre än 5 863 kr i totala 
tillgångar. Vid detta borttagande gick det genast att se mönster i kartan.  

I figur 9.2 går sex olika kartbilder att se. Bild 1 visar en motsvarande 
karta som fanns med över grupp 4 i figur 9.1, det vill säga var samtliga 
centralpersoner som ingick i grupp 4 vid kvartilindelningen bodde. I 
bild 2 har hälften av centralpersonerna inom grupp 4 tagits bort, och 
bara de 76 personer som hade totala tillgångar över 5 863 kr finns kvar 
i kartbilden. Det är fortfarande ett stort spann mellan de kvarvarande 
centralpersonernas summor för totala tillgångar, men det går att urskilja 
att delar av socknen föll bort vid denna gränsdragning. Huvudsakligen 
var det tre områden som inte beboddes av de mest förmögna i socknen. 
Det första området var längst i väst, där byarna Rostberg, Skuggarfvet, 
Gallsjön och Björnmyra, alla fyra inom Hobborns kluster, försvann vid 
denna gränsdragning. Det andra området låg i norr, öster om stora sjön 

 
             
343 StHA, Bouppteckning efter Lisa Nilsdotter 1825, ArD; SKA, Husförhörsläng-
der, 1825–1835, 1836–1845, 1846–1855, 1856–1865 (AI:14a), 1866–1875 
(AI:15a), ArD; Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, Akt: Falun 
J243-97-1, 1899, LM. 
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Figur 9.2. De mest välbärgade centralpersonernas totala tillgångar 
fördelade efter by och storlek på summan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ULA. 
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Bild 6, 40 000–174 569 
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Toftan, och innefattade de av Svärdsjö socken införlivade byarna Hob-
bergssveden, Riset, Ruptjern och Bäckänget. Det tredje området utgjor-
des av samtliga byar inom Karlsbys kluster i öster. Nämnvärt är också 
att byarna Torpet och Byggningen, vilka båda låg perifert åt öster, för-
svann ur kartbilden vid denna gränsdragning. Förutom de redan nämnda 
byarna ovan hade inte heller Skäggeheden, Lilltägt, Superbacka, 
Buskbo eller Björsarfvet någon av de mest förmögna som invånare i 
byn. Dessa fem byar låg dock mer centralt i socknen.  

Var bodde då de mest välbärgade centralpersonerna? I bilderna 3–6, 
under figur 9.2, har de 76 rikaste centralpersonerna delats in i kategorier 
utifrån deras summa för totala tillgångar. Det går att se att de rikaste 
huvudsakligen bodde längs Sundbornsån. Tydligast syns detta i bild 6, 
där de sju rikaste centralpersonernas byar visas. Dessa personers till-
gångar var värderade till mellan 40 000–174 569 kr. Byarna som visas 
i bilden är Löfnäs, Karlborn, Krokforsen, Backa och Risholn. 

Även i bild 5, som visar 20 centralpersoner vars totala tillgångar låg 
mellan 20 000–40 000, går det tydligt att se att de flesta bodde längs ån. 
Här i nord och nordöst syns också byarna Löfänget, Christinaberg och 
Lisleboda, vilka anmärkningsvärt ligger tämligen långt från ån. Byarna 
längs ån som syns i bild är, från norr till söder, Sandsberg, Kartbacken, 
Hyttnäs, Karlborn, Kollbergsbo, Krokforsen, Backa, Danholn och 
Risholn.  

Bilderna 3 och 4 visar också en koncentration av byar kring ån med 
omnejd, men här finns även fler byar längre bort från vattendraget. I 
bild 4, innehållandes 27 centralpersoner vars totala tillgångar låg mellan 
10 000–20 000, framträder Risholns kluster tydligt som ett område av 
välbemedlade människor genom att byarna Backa, Risholn, Utanmyra 
och Löpholn uppenbaras i kartbilden. Tillsammans med bild 3, som vi-
sar var de 23 centralpersoner som hade en summa mellan 5 863–10 000 
bodde, fångar bild 4 ett område i öster av välbeställda människor. Här 
ligger byarna Önsgärdet och Baggärdet, tillhörande Önsgärdets kluster, 
samt byarna Nygården, Folkersbacka och Blixbo, ingående i Blixbos 
kluster. Norr om dessa byar ligger Finngärdet, som också kan räknas in 
i detta upptäckta område.  

Byarna Mjölnarvallen och Korså saknas bland kartorna under figur 
9.2. Det fanns ingen anledning att visa Mjölnarvallen eftersom ingen av 
centralpersonerna därifrån ingick i grupp 4. Inom byn Korså fanns det 
två centralpersoner som ingick i grupp 4. Den ene, smeden Lars Hed-
berg, hade totala tillgångar till ett värde av 2 803 kr, och ingick således 
inte i kretsen av de rikaste i socknen.344 Bruksförvaltaren Per Edvard 

             
344 StHA, Bouppteckning efter Lars Hedberg 1873, ArD. 
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Södersten var med sina 13 553 kr i totala tillgångar den rikaste central-
personen från Korså.345  

Skulder och boplats 
Hur skuldsatta centralpersonerna var går att undersöka på två olika sätt. 
Dels går det att jämföra hur stora skuldsummor var och en hade, och 
dels går det att räkna ut hur stor andel av summan för totala tillgångar 
det krävdes för gäldsbetalning. Jag har valt att använda mig av båda 
sätten när jag har undersökt centralpersonernas skulder i förhållande till 
boplatsen. Bland bouppteckningarna fanns det elva stycken som sak-
nade uppgifter om skulder. Om skulderna redan var betalda i dessa fall 
framgår inte av källmaterialet. Jag har ändock valt att ta med dessa elva 
personer i denna sammanställning, och satt deras skuldsummor till noll 
kronor.  

Även gällande skuldsummorna var variationsbredden i bouppteck-
ningarna stor. Undantaget de redan nämnda centralpersonerna som inte 
hade några skulder, var den minsta skuldsumman 2 kr och den största 
67 488 kr. Medianen var 279 kr, vilket innebar att de flesta hade relativt 
små skuldsummor. Detta syns också i tabell 9.6, som visar skuldsum-
morna indelade i kvartiler som bildat fyra lika stora grupper. Även här 
har jag valt att visualisera varje grupp i kartbilder, se figur 9.3. Precis 
som i fallet med summan för totala tillgångar, är det svårt att se någon 
skillnad mellan kartbilderna. Det framgår att människorna inom de 
olika grupperna bodde spridda över hela socknen, och således framstår 
inget område ha varit mer skuldsatt än något annat. Genom att detalj-
studera kartorna går det att upptäcka att byar med många invånare, och 
med många bevarade bouppteckningar, finns med i alla fyra kartorna. 
De små byarna med få bevarade bouppteckningar, blir mer synliga i 
kartorna. Exempelvis framträder Årberget tydligt igen, och finns bara 
med i den första kartan som visar grupp 1 och därmed dem som hade 
små skuldsummor. På samma sätt framträder byarna Löfnäs och Präst-
gården, men de förekommer bara på kartan som visar grupp 4 och de 
som hade stora skuldsummor. Gällande dessa tre byar finns ett samband 
mellan förmögenhet och skuldsummor. I föregående avsnitt framgick 
att de boende i Årberget var fattiga, och summan för skulderna var i 
förhållande till övriga sockenbor liten. I Löfnäs och Prästgården bodde 
välbärgade människor, och de hade också större skuldsummor.  
 

             
345 StHA, Bouppteckning efter Per Edvard Södersten 1886, ArD. 
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Tabell 9.6. Gruppindelning av centralpersonerna utifrån kvartil-
indelning av deras skuldsummor. 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
0–107 kr 107–279 kr 279–769 kr 769–67 488 kr 

Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 
 
Liksom i föregående avsnitt, gällande totala tillgångar, var det stor va-
riationsbredd inom grupp 4, och det går inte att urskilja var de med allra 
störst skuldsummor i socknen bodde. Därför har jag i figur 9.4 gjort en 
indelning av centralpersonerna utifrån deras skuldsummor istället för 
att utgå från kvartiler. Det ska poängteras att här har jag inte endast 
medtagit människorna ur grupp 4, utan samtliga 613 centralpersoner.  

Figur 9.4 består av sex bilder innehållandes sex olika kartor. Bild 6 
visar i vilka byar de centralpersoner som hade störst skuldsummor 
bodde. Det gällde sju personer vars skuldsummor låg mellan 10 187–
67 488 kr, och de bodde i byarna Christinaberg, Löfnäs, Karlborn, Koll-
bergsbo och Backa. Här känns tidigare mönster igen, precis som de med 
störst totala tillgångar bodde de med störst skuldsummor längs Sund-
bornsån. Christinaberg låg visserligen några kilometer väster om ån, 
men var en av byarna där de mest förmögna Sundbornsborna bodde. En 
närmare titt på de sju centralpersonernas totala tillgångar visade att 
dessa låg mellan 30 264–174 569 kronor. Detta innebar således att de 
centralpersoner med störst skuldsummor också tillhörde de mest för-
mögna i socknen.  

Bild 5 visar i vilka byar de 14 centralpersoner vars skuldsummor låg 
mellan 5 102–9 545 kr bodde. Kartbilden visar att även dessa personer 
huvudsakligen bodde längs Sundbornsån, i byarna Sandsberg, Sund-
borns by, Kartbacken, Hyttnäs, Karlborn, Kollbergsbo, Krokforsen och 
Backa. Även Kålarbo och Danholn, som ligger strax intill Sundbornsån 
syns i bild. Här framträder även Lisleboda i nordöst, en by vars invånare 
huvudsakligen tillhörde de välbeställda i socknen. Det går också att se 
byarna Lumsviken, vid sjön Toftans östra sida, samt Önsgärdet i öster. 
Gällande dessa 14 centralpersoners totala tillgångar så går samtliga att 
finna i grupp 4. De tillhörde alltså den rikaste gruppen i socknen.  

I bild 4 går det att se var de 18 centralpersonerna som hade skuld-
summor mellan 3 025–4 749 kr bodde. Av de 14 byar som ses i bild är 
det endast fem som ligger längs Sundbornsån, och två i nära anslutning. 
Övriga sju byar hittas längre bort från ån. Detta innebär att när skuld-
summorna hamnar inom intervallet 5 000–10 000 kr så dominerar inte 
längre byarna längs Sundbornsån. Det mest intressanta med den här 
kartbilden är dock inte det som går att se i bild, utan det som inte syns.  
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Figur 9.3. Centralpersonernas skulder fördelade efter by och 
storlek på summan.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mjölnarvallen och Korså 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmärkning: Kartorna visar fyra olika grupper, skapade utifrån en kvartilindelning 
av bouppteckningarnas skuldsummor. Grupp 1 = 0–107 kr, Grupp 2 = 107–279 kr, 
Grupp 3 = 279–769 kr, Grupp 4 = 769–67 488 kr. 
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ULA. 
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Figur 9.4. Centralpersonernas skuldsummor i reella tal fördelade 
efter by och storlek på summan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 
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Tillsammans med bild 5 och 6 så framträder områden som inte omfat-
tades av någon större skuldsättning i reella tal. Tydligast går detta att se 
gällande Karlsbys kluster, se karta 7.1, där ingen av byarna finns med i 
bild 4, 5 eller 6. Mönstret som framgår är att de kluster som ligger längre 
bort från Sundbornsån innehåller få byar där det bor människor med 
stora skuldsummor. Mycket tydligt syns detta i den norra delen av sock-
nen, där endast byn Näsänget finns med i bild 4.  

Det fanns 19 centralpersoner som hade skuldsummor som låg mellan 
2 118–2 861 kr, och deras boplatser visas i bild 3. Endast tre av de 
15 byarna låg längs Sundbornsån. Nämnas bör att här framträder en by 
inom Karlsbys kluster, Karlsby, samt Hobborns klusters nordligast by 
Rostberg. Men inte heller inom denna skuldsättningskategori finns nå-
gon av de norra byarna vid gränsen mot Svärdsjö med.   

Bild 3 visar de 67 centralpersoner som hade skuldsummor mellan 
1 000–1 999 kr, och bild 4 visar de 488 personer vars skuldsummor var 
mindre än 1 000 kr. Tillsammans visar de här två kartorna majoriteten 
av personerna som ingått i undersökningen, och de bodde i byar 
fördelade över hela socknen. Noterbart är att byar inom Karlsbys kluster 
även i bild 3 är frånvarande. Bara byn Karlsbyheden finns med i bild 
eftersom det fanns en man därifrån med en skuldsumma på 1 411 kr. I 
och med att det sammantaget fanns 64 bevarade bouppteckningar från 
Karlsbys kluster, och alla centralpersoner utom två hade skulder mindre 
än 1 000 kr, framstår detta som ett område där skuldsummorna var 
särskilt små. Detta hänger förstås ihop med att området dessutom 
framstod som ett av de fattigaste. Människor som hade små totala 
tillgångar kunde då givetvis inte ha allt för stora skulder i reella tal, 
eftersom det måste ha funnits en rimlighet i att kunna betala tillbaka 
lånen. Det leder undersökningen vidare till frågan om centralpersonerna 
och deras skuldsättningsgrad. Oavsett om de hade små eller stora totala 
tillgångar kunde de vara mer eller mindre skuldsatta. Efter att ha räknat 
ut hur stor procentuell andel av centralpersonernas totala tillgångar som 
gick till gäldsbetalning, visualiserades resultaten i kartor, se figur 9.5. 
Dessa kartor visar dock inget tydligt mönster över skuldsättningsgrad 
och boplats. Det går alltså inte att peka på något område som mer 
skuldsatt än det andra genom denna metod. I byarna bodde människor 
med varierande skuldsättningsgrad.  

Byarna Mjölnarvallen och Korså, i socknens östra del, har inte visats 
i kartbilderna över skulder. Från Mjölnarvallen fanns bara två bevarade 
bouppteckningar. Skuldsummorna i dessa var i reella tal förhållandevis 
små, 183 kr respektive 1 214 kr, men skuldsättningsgraden var mycket 
hög, 97 % respektive 95 %. De 28 bouppteckningarna från Korså visade  
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Figur 9.5. Centralpersonernas skuldsättningsgrader, fördelade efter 
by och storlek.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmärkning: Byarna Mjölnarvallen och Korså, som ligger i socknens östra del, 
syns inte i bild. I Mjölnarvallen var skuldsättningsgraden 95–97 %. I Korså var 
variationen större, och skuldsättningsgraden låg mellan 2 % och över 100 %.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 
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däremot ett mer varierat resultat. Skuldsummorna var tämligen små, de 
fyra största låg på 453 kr, 613 kr, 1 142 kr och 4 636 kr. Övriga 
centralpersoners skulder låg mellan 22 kr och 288 kr. Två av dessa 
personer hade mer i skulder än vad de hade i tillgångar, fyra andra 
personer hade skulder motsvarande mer än hälften av deras totala 
tillgångar. Resterande personers skuldsättningsgrad varierade mellan 
2–47 %. 

Fordringar och boplats 
Enligt regressionsanalyserna, som redovisades i början av kapitlet, 
fanns det ett samband mellan förekomst av fordringar och boplats. Det 
var bara i 265 bouppteckningar av 613 som det förekom fordringar, vil-
ket innebar att det var vanligare att stå i skuld än att ha utestående kre-
diter. Men, som nätverksstudien i avhandlingens första del visade, kan 
många fler ha varit kreditgivare i socknen, utan att det blev synligt i 
bouppteckningen. Exempelvis kan fordringarna ha inkasserats innan 
upprättandet av bouppteckningen, och äldre personer kan ha varit aktiva 
kreditgivare i yngre år. För att kunna konkretisera vilket sambandet var 
mellan fordringsägare och boplats har undersökningen utgått från de 
nämnda 265 bouppteckningarna.  

Den första frågan som blev aktuell att söka svar på i detta samman-
hang var i vilka byar centralpersonerna som hade fordringar bodde. 
Svaret visade att fordringsägare fanns över hela socknen. Av alla 56 
byar var det endast sju som inte innehöll en fordringsägare. Dessa byar 
var Spadarfvet, Kålarbo, Årberget, Storsveden, Tofta brunn, Gubbholet 
och Mjölnarvallen, se karta 7.1. Det gemensamma för de fem sist-
nämnda byarna var att det endast fanns en eller två bevarade bouppteck-
ningar från dessa, vilket gjorde dem mer utmärkande än de byar varifrån 
det fanns många fler bouppteckningar. Sannolikheten för att det skulle 
finnas en fordringsägare i byn ökade desto fler bouppteckningar däri-
från det fanns. Byarna Spadarfvet och Kålarbo hade fem respektive sex 
bouppteckningar med i källmaterialet. I just den här undersökningen, 
där individens bouppteckningsuppgifter gällande enbart totalsummor 
bildat den data som analyserats, går det alltså inte att spåra någon ford-
ringsägare dit. Dock framgick det i avhandlingens första del att indivi-
der från Spadarfvet och Kålarbo förekom som fordringsägare i andras 
bouppteckningar. Exempelvis förekom Lars Westberg från Spadarfvet 
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som fordringsägare i tre bouppteckningar från tiden innan år 1850.346 I 
bouppteckningen efter Elias Steinholtz, den äldre, från Kålarbo fanns 
det inga fordringar, men i figur 6.3 synliggörs att han var en kreditgi-
vare i socknen.347 Med detta skrivet vill jag understryka att det finns 
alternativa undersökningsvägar att gå för att finna kreditgivare. Men i 
detta avsnitt är det endast de som hade fordringsposter i sina boupp-
teckningar som blivit medtagna. För sakens skull ska det också poäng-
teras att det fanns byar där samtligt bevarade bouppteckningar innehöll 
fordringar. Dessa byar var Löfänget, Prästgården, Löfnäs, Kollbergsbo, 
Hobbergssveden, Christinaberg, Torpet och Byggningen. Flera av by-
arna känns igen sedan tidigare i kapitlet. Detta var små byar med få 
bevarade bouppteckningar från varje, vilket får dem att stå ut i materi-
alet. Dessutom var det byar med välbemedlade invånare.  

Var det bara rika människor som hade fordringar? Nej, även central-
personer med små totala tillgångar gick att hitta som fordringsägare. 
Storleken på fordringssumman speglade dock individens totala till-
gångar. Exempelvis gick det att se att de 40 centralpersoner som hade 
de största fordringssummorna också tillhörde de rikaste i socknen. De 
mindre bemedlade centralpersonernas fordringssummor var givetvis 
mindre i reella tal i förhållande till de rika sockenbornas. Variations-
bredden gällande fordringssummorna blev således stor även här. Den 
minsta fordringssumman var på 4 kr medan den största var på 
98 514 kr. Likaså var medianen på 327 kr relativt låg, vilket innebar att 
de flesta hade tämligen små fordringssummor. Precis som tidigare med 
totala tillgångar och skulder har en kvartilindelning gjorts med ford-
ringssummorna, se tabell 9.7. De fyra grupper som därefter skapats har 
visualiserats i fyra olika kartor i figur 9.6, i syfte att kunna hitta mönster 
i relationen mellan fordringssumma och boplats.  

Tabell 9.7. Gruppindelning av centralpersonerna utifrån kvartil-
indelning av deras fordringssummor. 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
4–93 kr 93–327 kr 327–1 373 kr 1 373–98 514 kr 

Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 
 

             
346 StHA, Bouppteckning efter Lars Westberg 1859, se också bouppteckningar efter 
Eric Mikelsson Steinholtz 1823; Hans Danielsson 1824; Elisabet Andersdotter 
Bonde Stenberg 1843, ArD. 
347 StHA, Bouppteckning efter Elias Steinholtz 1836, se också bouppteckning efter 
Johan Ersson Schedwin 1822; Eric Mikelsson Steinholtz 1823; Göran Olsson Hed-
berg 1827; Otto Fredrik Rickman och Johanna Påhlhammar 1827; Isac Engberg 
1828; Brita Jansdotter 1832; Elisabeth Karling 1836, ArD. 
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Figur 9.6. Centralpersonernas fordringar fördelade efter by och 
storlek på summan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mjölnarvallen och Korså 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Anmärkning: Bara 265 av 613 bouppteckningar innehöll en eller flera fordringar. 
Endast de bouppteckningar som innehöll fordringar finns medtagna här. Kartorna 
visar fyra olika grupper, skapade utifrån en kvartilindelning av bouppteckningarnas 
fordringssummor. Grupp 1 = 4–93 kr, Grupp 2 = 93–327 kr, Grupp 3 = 327–
1 373 kr, Grupp 4 = 1 373–98 514 kr. 
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ULA. 
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I kartbilderna i figur 9.6 går det som redan har poängterats att se, att 
fordringsägarna bodde i byar spridda över hela socknen. Det enda tyd-
liga mönstret som finns är att inom grupp 4, vilka var de centralpersoner 
med störst fordringssummor, var koncentrationen av byar längs ån 
större än för övriga grupper. Byarna Rostberg och Skuggarfvet inom 
Hobborns kluster, liggande i nordväst på gränsen till Stora Kopparbergs 
socken, finns med i kartorna över grupp 1 och 2. Dessa två byar, som 
tidigare framstått som byar där invånarnas totala tillgångar och skuld-
summor var små, hade således inte heller särskilt stora fordringssum-
mor. Genom att titta på Hobborns kluster i kartan över grupp 4 framgår 
att även byn Gallsjön bortföll när fordringssummorna översteg 
1 373 kr. Även Karlsbys kluster har tidigare i kapitlet lyfts fram som ett 
område med invånare med små totala tillgångar och små skuldsummor. 
Gällande fordringar finns dock byar från klustret med inom samtliga 
grupper. När det kommer till byarna i norr, inom Ramsnäs och Risets 
kluster, är det svårt att säga något generellt. Det saknades inte fordrings-
ägare där, men de fanns inte representerade inom alla byar och inom 
alla grupper.  

I och med att grupp 4, även denna gång, innehade en stor variations-
bredd, valde jag att undersöka centralpersonerna inom denna kategori 
närmare. Sammantaget ingick 67 bouppteckningar i grupp 4, och jag 
valde att göra en ny kvartilindelning med enbart dessa. Resultatet har 
visualiserats i fyra kartor i figur 9.7. Mönstret i bild 4 känns igen, de 
personer med störst fordringssummor, mellan 6 762–98 514 kr, ses hu-
vudsakligen bo längs Sundbornsån samt i de välmående byarna 
Löfänget, Christinaberg och Lisleboda. Samma mönster går att skåda i 
bild 3, där fordringssummorna låg mellan 3 680–6 762 kr, men med 
skillnaden att här framträder en ny grupp av byar väster om ån. Dessa 
är byarna Folkersbacka och Blixbo inom Blixbos kluster, samt Baggär-
det och Byggningen inom Önsgärdets kluster. Genom att blicka tillbaka 
på kartorna över totala tillgångar och skulder, går det att sätta in denna 
grupp av byar i ett sammanhang. Här, gällande fordringssummor, fram-
kommer att i de här byarna bodde det människor som hade stora fod-
ringssummor, men ändock inte störst. Likadant är det i kartorna över 
totala tillgångar, där nämnda byar samt närliggande byar inom dessa två 
kluster, framträder i kartorna så som platser där det bodde välbemedlade 
människor, om än inte de allra rikaste. Gällande skuldsummorna fanns 
detta område representerat i den övre kvartilen. Tillsammans visar kar-
torna att denna gruppering av byar bör undersökas tillsammans, och inte 
var för sig i två kluster.  
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Figur 9.7. De centralpersoner vars fordringssummor var störst, 
fördelade efter by och storlek på summan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ULA. 
 

 
I bild 2 visas de byar vars invånare hade fordringssummor mellan 
1 869–3 680 kr. Här ska poängteras att även byn Korså finns represen-
terad under kategorin, men har inte inflikats. I kartbilden syns byar lig-
gandes runt Sundbornsåns mitt, och precis som i tidigare nämnda bilder 
syns Lisleboda. Inom Blixbos kluster syns återigen Folkersbacka men 
även Nygården. Det nya i kartbilden är att här framträder byarna Karls-
byheden och Jutänget i Karlsbys kluster, se karta 7.1. Framträder gör 
även byarna Boda, Björnmyra, Hobborn och Prästgården, inom Hob-
borns kluster. Eftersom Hobborns kluster har en utsträckning mellan 
nordväst och sydöst, blir det extra tydligt vid en överblick av alla ka-
pitlets kartor, att det är byarna inom klustret som ligger närmast ån som 
har de största summorna inom alla undersökningskategorier. Nämnas 
ska också att Ruptjern i nordöstra delen av socken finns med i bild 2, 
och är den enda nordliga byn även då bild 1 tas med i redogörelsen. 
Varken Ramsnäs eller Risets kluster framkommer som områden där 
stora fordringsägare bodde. Bild 1, som visar de centralpersoner vars 

Bild 1, 1 373–1 869 kr Bild 2, 1 869–3 680 kr 

Bild 3, 3 680–6 762 kr Bild 4, 6 762–98 514 kr 
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fordringssummor låg mellan 1 373–1 869 kr, visar egentligen inga nya 
områden. Däremot framkommer byar som inte tidigare nämnts. Exem-
pelvis går Kårtägt, Risets kluster, att se i bild i närheten av de tidigare 
nämnda byarna Christinaberg och Lisleboda. Norr om byn Blixbo fram-
träder Skäggeheden, och väster om dessa byar hittas Torpet. Också här 
fanns Korså med, men syns inte i bild.  

Analys av attribut på individ- och bynivå  
Det är uppenbart att det under 1800-talet fanns områden i Sundborns 
socken som beboddes av välbärgade människor, liksom det fanns plat-
ser som beboddes av mindre bemedlade invånare. En naturlig följdfråga 
efter detta konstaterande är vad som avgör om en plats blir ett område 
som bebos av rika eller fattiga människor. För att kunna svara på den 
frågan behövde centralpersonernas uppgifter gällande totala tillgångar, 
skulder och fordringar undersökas i förhållande till både boplats och 
attribut i landskapet. Denna typ av undersökning möjliggjordes genom 
multinivå-regressionsanalys.348 

För att det skulle bli möjligt att göra multinivå-regressioner behövde 
mitt insamlade källmaterial redigeras och kompletteras. Det första jag 
behövde göra var att skapa byområden. Som tidigare nämnts har jag 
inte någon uppgift om var exakt i Sundborn alla centralpersonerna 
bodde, bara vilken by de tillhörde. I karta 7.1 har alla byar markerats 
med en punkt, för att visa den ungefärliga platsen där människor inom 
den byn bodde. I själva verket låg gårdarna inom byarna spridda över 
ett större område än vad byprickarna i karta 7.1 visar. Genom att an-
vända Generalstabskartan, som visar var alla hus i Sundborn låg på 
1880-talet, har jag i ett GIS-program kunnat sätta ut punkter, och där-
med ta ut koordinater, för de platser där husen inom byarna troligtvis 
stod. Gällande stora byar, där husen stått tätt, har det varken varit möj-
ligt eller nödvändigt att markera varje hus. Istället har det satts ut punk-
ter som tillsammans ramat in byområdet. Det exakta läget för hus och 
byar har inte varit nödvändigt att bestämma. Det viktiga har varit att 
hitta referenspunkter i det området där människorna inom byn bodde, 
för att därefter kunna koppla naturgeografisk information som kan ha 
varit av ekonomisk betydelse till platserna. Den data jag valde att an-
vända i detta syfte gav information om varje referenspunkts höjd över 
havet, förhållande gällande sluttning samt jordart. Eftersom byarna i 
bearbetningsfasen var kopplade till flera olika referenspunkter i kartan, 

             
348 Denna metod har många olika namn. I statistikprogrammet STATA, som jag har 
använt, kallas den Multinivå mixed-effects modell linjär regression. 
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vilka dessutom innehöll olika geografisk information, behövde punk-
terna för samma by slås ihop så att de tillsammans kunde representera 
ett större område. Jag räknade därmed ut medelvärdet för både höjd- 
och sluttningsförhållandena per by, och lät de respektive summorna re-
presentera byn i analysen. För att undvika allt för många jordartsgrup-
peringar skapade jag fem kategorier baserade på kornstorlek och bild-
ningssätt, vilka därför blev och benämns ler, silt, isälvssediment, morän 
och övrigt. Utifrån varje referenspunkts jordart har jag räknat ut hur stor 
andel varje jordart hade inom det gemensamma byområdet. Det innebär 
att ett byområde kan bestå av fler än en jordart, se tabell B4 i bilaga B. 

I och med ovan nämnda bearbetning och komplettering fick jag tre 
naturgeografiska variabler till min multinivå-regressionsanalys. Multi-
nivåmetoden används när uppgifter gällande individer (här hushållse-
konomiska summor tillhörande centralpersonerna) ska predikteras på 
olika nivåer (här individ- och bynivå). Genom att använda den här me-
toden blev det möjligt för mig att ta reda på om variationen kunde för-
klaras av i vilken by människorna bodde. För att få klarhet i detta har 
regressioner körts i tre steg per undersökt y-variabel (här totala till-
gångar, skulder och fordringar). Den första regressionen kördes utan att 
innehålla några förklarande variabler, en så kallad empty model. Den 
”tomma” modellen visade variansen av centralpersonernas summor på 
bynivå. Nästa steg var att sätta in förklarande variabler i regressionen, 
full model, för att se om variationen ändrades och därmed kunde förkla-
ras av de variabler som sattes in. Jag valde att endast sätta in de tre 
naturgeografiska variablerna i det andra steget av regressionskörningen, 
detta för att se hur mycket naturgeografin påverkade. Därefter, i det 
tredje steget, lade jag till centralpersonernas personliga attribut som va-
riabler, alltså de som använts i mina tidigare utförda regressioner. Detta 
gjordes för att se hur mycket de demografiska attributen påverkade ut-
fallet.349 

Boplatsens betydelse för hushållsekonomin 
Den ”tomma” multinivåmodellens resultat, se tabell 9.8 modell 1–3, vi-
sade gällande centralpersonernas totala tillgångar att 26 % av variat-
ionen kunde förklaras av bynivå. För kategorierna skulder och ford-
ringar var motsvarande procent lägre, 8 % respektive 9 %. Enligt detta 
resultat hade den avlidna människans summerade tillgångar en tydli-

             
349 För tillämpning av empty och full model se exempelvis Kourtit, Nijkamp & Östh, 
2021, s. 7, 10, 12 f. 
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gare koppling till boplatsen än personens roll som låntagare eller kre-
ditgivare. Här måste uppgifterna för skulder och fordringar förstås i sitt 
sammanhang. De summerade beloppen som nedtecknats i bouppteck-
ningarna, och som ligger till grund för den här undersökningen, synlig-
gör inte centralpersonernas aktivitet på kreditmarknaden i sin helhet. 
Som jag visat i kapitlet Nätverk baserat på fordringar och skulder fram-
träder enskilda personers aktivitet på den lokala kreditmarknaden bättre 
om individers skuldrelationer från flera olika bouppteckningar sam-
manfogas i sociogram. Mitt tidigare påstående om att boplats hade be-
tydelse för ekonomiska relationer står därmed fast, men behöver under-
sökas med andra metoder, såsom exempelvis social nätverksanalys, om 
bouppteckningsmaterial ska användas som källmaterial. Summan för 
totala tillgångar är inte ”relativ” på samma sätt som för de andra två 
kategorierna, eftersom den återger vad den avlidna ägde vid tiden för 
dödfallet. Därför lämpar sig den kategorin bättre att undersöka med 
hjälp av denna regressionsanalys.   

När de naturgeografiska variablerna sattes in i regressionen, se tabell 
9.9 modell 1–3, minskade förklaringsgraden per bynivå för alla tre ka-
tegorier, medan den oförklarade variationen låg kvar på samma procent 
som innan för samtliga.350 Detta innebar att 8 % av variationen gällande 
kategorin totala tillgångar kunde förklaras av de naturgeografiska för-
hållandena, liksom 2 % respektive 3 % för kategorierna skulder och 
fordringar. Vidare visade regressionsresultatet att variabeln höjd var 
signifikant för totala tillgångar, vilket innebar att ju högre upp i ter-
rängen den avlidna bodde desto mindre var dess summa för totala till-
gångar. Genom att jämföra byområdenas genomsnittliga höjd över ha-
vet med de resultat som framkom av kartanalysen tidigare i kapitlet, står 
det klart att de byar som framstått som fattiga också låg på högre höjd 
än de byar som framstått som rika. På allra högst höjd, 252 meter över 
havet, låg Mjölnarvallen, se karta 9.1, vars invånares samlade tillgångar 
var tämligen små och belåningen stor. Karta 9.1 visar också tydligt hur 
de tidigare utpekade områdena för mindre bemedlade invånare, Hob-
borns klusters västra del samt Karlsbys kluster, låg i de mest höglänta 
områdena. Som alltid går det att hitta undantag. Byn Lisleboda låg på 
en av de högsta höjderna, 156 meter över havet, men var ändock en by 
med välbärgade invånare. På de lägre höjderna går det att finna de tidi-
gare nämnda byarna med de rikaste invånarna. På den lägsta höjden 
hittas exempelvis Löfnäs och Backa, på 116 respektive 117 meter över 
havet.  

             
350 För kategorin fordringar skiljer en procent i tabellerna 9.8 och 9.9. Detta beror 
på avrundningen till hela procent.  
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När de demografiska variablerna lades till i regressionsanalysen, se 
tabell 9.10 modell 1–3, minskade den oförklarade variationen för alla 
tre kategorierna. Detta innebar att personliga attribut hos centralperso-
nerna bidrog till förklaringsgraden. Som mest påverkade de demo-
grafiska variablerna kategorierna skulder och fordringar, vars förkla-
rande variabler ökade, för båda två, till 6 %. Även gällande bynivå steg 
förklaringsgraden med 1 % vardera, vilket innebar 7 % för skulder och 
8 % för fordringar. Kategorin totala tillgångar påverkades inte lika 
mycket när de demografiska variablerna sattes in i regressionen. För-
klaringsgraden för bynivå låg kvar på 18 % och förklarande variabler 
ökade endast med 2 % och låg därmed på 10 % totalt. Slutsatsen som 
går att dra av detta är att variationen inom kategorin totala tillgångar 
huvudsakligen förklarades av platsbundna naturgeografiska attribut, 
medan kategorierna skulder och fordringar framför allt förklarades av 
personliga attribut hos den avlidna. Eftersom de naturgeografiska attri-
buten är en del av själva boplatsen, det vill säga beskriver egenskaper i 
byområdet, är det inte förvånande att de också påverkar hushållsekono-
min. En stor del av summan för totala tillgångar bestod av värdet av den 
fasta egendomen som hypotetiskt bör ha legat i närområdet och påver-
kats av de naturgeografiska förutsättningarna. Att ålder och ålder i 
kvadrat blev signifikant för kategorin totala tillgångar kan förstås av att 
med åldern ökade tillgångarna. Behovet av krediter är inte på samma 
sätt som summan för totala tillgångar platsbundet. Jag har visserligen i 
kapitlet Hushållens fordringar och skulder kommit fram till att närhet 
hade betydelse vid skuldrelationer, huvudsakligen skedde utlåningen i 
det närmaste rummet. Då en skuldrelation består av två parter och end-
ast en blir synlig i regressionsanalysen, går resultaten endast att tolka 
utifrån individ- och (dennas) bynivå. Regressionsresultatet visade att 
för kategorin skulder var attributen bouppteckningskategori och antal 
bröstarvingar signifikant, medan det signifikanta resultatet för katego-
rin fordringar var bouppteckningsår och förekomst av bröstarvingar. 
Här blev således inte naturgeografin viktigare än de personliga attribu-
ten. Skuldrelationer kräver möten och är på så vis närmare knutet till 
det sociala kapitalet och sociala nätverket.  
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Tabell 9.8. Resultat för multinivå-regressionsanalys, ”tom” modell. 
Beroende variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Logaritmerad summa för: Totala tillgångar Skulder  Fordringar 

 Koeff(S.F.) Koeff(S.F.) Koeff(S.F.) 
Konstant 7,406(0,121) 5,663(0,103) 2,732(0,197) 
Log likelihood -1046,9208 -1188,0621 -1570,45 
Observationer 613 613 613 
Grupper 56 56 56 

    
Slump-effekt parametrar    
By 0,5446495 (26%) 0,2448693 (8%) 0,9251519 (9%) 
Oförklarad variation 1,580324 (74%) 2,674264 (92%) 9,28162 (91%) 

 
 

Tabell 9.9. Resultat för multinivå-regressionsanalys, ”full” modell 
med naturgeografiska variabler. 
Beroende variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Logaritmerad summa för: Totala tillgångar Skulder  Fordringar 

Oberoende variabel Koeff(S.F.)Sign Koeff(S.F.)Sign Koeff(S.F.)Sign 
NATURGEOGRAFI 
Höjd -0,014(0,005)** -0,009(0,005) -0,015(0,009) 
Sluttning 0,04(0,042) 0,008(0,04) -0,013(0,077) 
Jordart (Morän = 0)    
     Ler 0,461(0,707) 0,365(0,692) 1,977(1,328) 
     Silt 0,055(0,457) 0,127(0,426) -1,026(0,824) 
     Isälvssediment 0,052(0,316) 0,247(0,29) -0,52(0,562) 
     Övrigt -3,354(2,164) -0,68(2,046) -5,013(3,94) 
Konstant 9,159(0,762)*** 6,762(0,731)*** 5,239(1,408)*** 
Log likelihood -1039,827 -1184,5564 -1564,836 
Observationer 613 613 613 
Grupper 56 56 56 

    
Slump-effekt parametrar    
Förklarande variabler 8% 2% 3% 
By 0,377533 (18%) 0,1800863 (6%) 0,7533632 (7%) 
Oförklarad variation 1,577224 (74%) 2,672008 (92%) 9,17909 (90%) 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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Tabell 9.10. Resultat för multinivå-regressionsanalys, ”full” modell 
med naturgeografiska och demografiska variabler. 
Beroende variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Logaritmerad summa för: Totala tillgångar Skulder  Fordringar 

Oberoende variabel Koeff(S.F.)Sign Koeff(S.F.)Sign Koeff(S.F.)Sign 
NATURGEOGRAFI    
Höjd -0,013(0,005)* -0,01(0,005) -0,015(0,009) 
Sluttning 0,033(0,043) 0,01(0,04) -0,019(0,077) 
Jordart (Morän = 0)    
     Ler 0,406(0,711) 0,352(0,69) 1,668(1,331) 
     Silt 0,144(0,461) 0,268(0,428) -1,03(0,83) 
     Isälvssediment -0,004(0,319) 0,191(0,292) -0,589(0,568) 
     Övrigt -3,356(2,188) -0,262(2,054) -5,078(3,975) 
DEMOGRAFI    
Bouppteckningskategori -0,123(0,072) -0,227(0,092)* -0,154(0,172) 
Civilstånd 0,1(0,097) 0,124(0,124) -0,397(0,23) 
Ålder 0,058(0,019)** 0,046(0,024) 0,026(0,044) 
Ålder i kvadrat 0(0)** 0(0)* 0(0) 
Bouppteckningsår 0(0,003) 0(0,004) 0,026(0,008)** 
Bröstarvingar -0,05(0,179) 0,174(0,228) 1,174(0,425)** 
Antal bröstarvingar 0,016(0,036) 0,112(0,046)* 0,048(0,086) 

Konstant -2,82(0,005)*** 5,343(7,674) 
-
43,228(14,312)** 

Log likelihood -1032,141 -1170,138 -1552,6782 
Observationer 613 613 613 
Grupper 56 56 56 

    
Slump-effekt parametrar    
Förklarande variabler 10% 6% 6% 
By 0,3908509 (18%) 0,1913884 (7%) 0,8045744 (8%) 
Oförklarad variation 1,532773 (72%) 2,539898 (87%) 8,787118 (86%) 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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Att veta sin plats är att vara sin plats 
När historikerna frågar när, undrar geograferna var? Resultaten i den 
här avhandlingen visar att både tid och rum hade betydelse för Sund-
bornsbornas hushållsekonomi. Det är nödvändigt att förstå källmateri-
alet och skeenden i kontexten av tidens levnadsförhållanden, lagar och 
normer, men också att studera platsen där händelserna ägde rum.  

Enligt mina resultat blev människorna i Sundborns socken varken 
rikare eller fattigare, och inte heller mer eller mindre skuldsatta, under 
perioden 1820–1888. Det går däremot att se att fler hushåll i slutet av 
1800-talet hade fordringar, vilket förmodligen är ett resultat av att fler 
bouppteckningar finns bevarade från slutet av 1800-talet än från år-
hundradets början. Det mest intressanta resultatet är att de bouppteck-
ningar som innehöll fordringar hade större totala tillgångar och större 
skuldsummor. Genom kartstudien kunde hushållen med störst summor 
för totala tillgångar, skulder och fordringar härledas till Sundbornsåns 
dalgång. Detta stämmer väl överens med de resultat som framkom i ka-
pitlet Nätverk baserat på fordringar och skulder, där den sociala nät-
verksanalysen visade att de mest centrala människorna i det ekono-
miska nätverket i början av 1800-talet bodde just längs Sundbornsån 
eller i dess omnejd. Det framstår därmed som att de mest aktiva hushål-
len på den lokala kreditmarknaden, som av brist på reda pengar upprätt-
hölls av utbytandet av lån och tjänster, hade samma geografiska place-
ring under hela undersökningsperioden. Hur kunde det komma sig? Här 
vill jag påstå att det beror på grannskapseffekter, en teori som bygger 
på att boende inom samma område påverkas av samma effekter. Det 
innebär att en person blir rikare av att bo bland rika och fattigare av att 
bo bland fattiga. Detta fenomen kan förklaras med både sociala och 
geografiska betingelser.351 För att helt förstå resonemanget behöver 
även de fattiga områdena tas med i redogörelsen. Kartanalysen synlig-
gjorde även områden som beboddes av mindre bemedlade människor. 
Genom att koppla höjddata till byområdena framgick tydligt att fatti-
gare människor bodde på högre höjder än rikare människor. Att det 
finns en koppling mellan högre höjd och minskat välstånd har även no-
terats av Magnuson, som har studerat den äldre generationens hushåll i 
den mycket kuperade socknen Gräsmark i Värmland.352 Men vad är det 
då med högre höjd som gör att människorna där hade mindre ekono-
miska tillgångar? Regressionsanalysen visade ingen signifikans för va-
riabeln jordart, det betyder dock inte att den var obetydlig. Den jord-
artsdata som användes i studien blev för generaliserad för den skalnivå 

             
351 Andersson, 2009, s. 42, 48 ff. 
352 Magnuson, 2018, s. 183 ff, 196. 
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den skulle appliceras på. Jag hade fått ett bättre resultat om jag hade 
samlat in jordartsuppgifter genom en fältstudie i området. Men då tid 
och möjlighet har saknats för detta får jag hålla till godo med de skrift-
liga källor som jag ändock har haft tillgång till. Genom en översiktsplan 
för Sundbornsåns dalgång framkommer att området, och huvudsakligen 
den nordligaste delen, har den bästa jordbruksmarken. Det framkommer 
också att höjdpartierna är svårbrukade då de är mycket storblockiga.353 
Jag anser därmed att det går att dra slutsatsen att de människor som 
bodde på höjdarna under 1800-talet hade sämre jordar än de som bodde 
runt Sundbornsån. Följden av sämre jordkvalitet innebar att jordbruket 
gav mindre avkastning, vilket i praktiken ledde till en mindre inkomst 
för det brukande hushållet. Effekten av att bo på lägre höjd, och i syn-
nerhet i dalgången runt Sundbornsån, blev istället det motsatta.  

Det var inte bara boplatsens naturgeografiska förutsättningar som 
hade inverkan på människornas hushållsekonomi. I avhandlingens 
första del framkom att människors sociala kapital kunde omvandlas till 
ett ekonomisk sådant, huvudsakligen genom sociala nätverk.354 I ka-
pitlet Hushållens fordringar och skulder framgår av resultaten att lån-
tagande och kreditgivande huvudsakligen skedde i det närmaste rum-
met, och ofta mellan släktingar. Det går alltså att anta att människor 
som bodde nära varandra ingick i samma sociala nätverk. Om inte annat 
kunde jag i kapitlet Nätverk baserat på fordringar och skulder identifi-
era att det fanns ett socialt nätverk bland de mer bemedlade hushållen 
längs Sundbornsån. Då de mellanmänskliga relationerna är svåra att 
studera, och framför allt då människorna som studeras inte har lämnat 
några skriftliga levnadshistorier efter sig, får jag basera mina resone-
mang utifrån antaganden baserade på tidigare forskning. Både Bonow 
och Wennersten har studerat giftermålsstrategier på landsbygden för 
perioderna 1640–1880 respektive 1734–1815, och följt hur fast egen-
dom gått i arv genom generationer.355 De har kunnat se att de rikaste 
släkterna hade de största markinnehaven. Genom att byta giftermåls-
partners med varandra, kunde de rikaste gårdarna återföra fast egendom 
som genom tidigare generationers arvsdelning gått förlorad. På så vis 
skapades starka relationsband mellan gårdar och släkter. Detta innebar 
således att det var vanligt med släktgiften, dock var släktrelationen ofta 
på relativt långt avstånd. Att ett syskonpar från en gård gifte sig med ett 
annat syskonpar från en annan gård förekom i alla undersökta områden. 
             
353 Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 1998, s. 2, 8 ff. 
354 Se kapitlet Övergripande metod och teori för definition och redogörelse över 
vad som i den här avhandlingen avses med socialt nätverk.  
355 Bonow (2005) har studerat byar i Norra Åsarps socken i Västergötland. Wen-
nersten (2003) har studerat byn Ullvi i Leksands socken i Dalarna, byn Säljesta i 
Järvsö socken i Hälsingland och byn Ängersjö i Ytterhogdals socken i Hälsingland.  
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Giftermålen i de undersökta byarna skedde alltid inom samma sam-
hällsgrupp, och den som hade tappat sin sociala status hade svårt att 
återfå den igen eftersom personen saknade tillräckligt stort kapital. 
Bonow såg detta tydligt genom soldatgruppen. Från början kom solda-
terna från bondefamiljer, men med tiden bildade de en egen samhälls-
grupp där sönerna också blev soldater som gifte sig med soldatdöttrar. 
Eftersom soldattorpen ofta låg långt bort från andra gårdar blev soldat-
familjerna rumsligt skilda från andra grupper. Detta innebar att i det 
sociala rummet möttes sällan människor ur olika samhällsgrupper. De 
rika hushållen hade en fördel av att de både socialt och rumsligt var nära 
varandra.356  

Det är högst sannolikt att det förhölls sig på samma sätt i Sundborns 
socken som för de byar som Bonow och Wennersten undersökte. I 
Forsslunds skildring av Sundborn från 1920-talet finns släkttavlor med. 
Dessa är inte helt korrekta, och gör inte heller anspråk på att vara det, 
men ger en ledtråd till hur släktförbindelserna har sett ut. Efternamnen 
vittnar om att det är socknens ståndspersoner som finns med i grenver-
ken av släktrelationer, och hänvisningar till olika tavlor tyder på att de 
har gift in sig i varandras familjer. Det finns flera exempel på att ma-
karna var släkt på långt håll, men även kusingiftermål förekom. Det går 
också att hitta syskonpar som gift sig med ett annat syskonpar.357 För-
modligen är det dessa strategiska giftermål som ledde till att de rika 
gårdarna och byarna längs Sundbornsån kunde fortsätta att vara rika 
under flera generationer. De välbärgade släkterna blev platsbundna, och 
för Sundborns del innebar det att de bodde i närheten av varandra. Ef-
fekten av att bo längs Sundbornsån var således inte bara av naturgeo-
grafisk karaktär, här påverkades människorna av de högre ståndets so-
ciala och kulturella levnadsvanor och normer. Troligtvis var de sociala 
effekterna av att bo på höjderna annorlunda i jämförelse med de i dal-
gången, men även de mindre bemedlades sociala nätverk bör ha haft 
den utestängande funktionen för de människor vars sociala status var 
ännu lägre. Släktskapsallianser bör ha funnits inom alla socialgrupper, 
och en indikation på det är att jag i min forskning har kunnat se att de 
flesta skuldrelationerna var mellan människor som bodde relativt nära 
och som de ofta var släkt med. Logiken är således att människor levde 
nära den egendom de gjorde anspråk på.  

Boplatsen hade stor betydelse för människorna i Sundborn under 
1800-talet. De naturgeografiska förutsättningarna var starkt kopplade 
till hushållets tillgångar. Genom den fasta egendomen bands männi-

             
356 Bonow, 2005, s. 137–154, 164; Wennersten, 2003, s. 72, 80 f.  
357 Forsslund, 1931, s. 259–291. 
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skorna inom hushållet samman med en eller flera släkter. Det ekono-
miska och sociala kapitalet placerade in hushållet i ett nätverk av lika-
sinnade. I de sociala nätverken umgicks familjerna hushållsvis och upp-
rätthöll goda relationer genom gåvor och gengåvor liksom tjänster och 
gentjänster. Gårdar kom därmed med både sociala förmåner och för-
pliktelser.   
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Avslutning 
 
 

 
 
Bild 5. Kartan visar centrala delarna av Sundborns socken år 1640.   
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10. Sammanfattning och slutdiskussion 

Avhandlingens utgångpunkt – sammanfattning 
I det förindustriella Sverige var reda pengar en bristvara. För att få var-
dagsekonomin att gå ihop bytte människor varor och tjänster med 
varandra.358 Bank- och kreditinstitutionerna var i realiteten inte tillgäng-
liga för allmänheten förrän vid sekelskiftet 1900,359 och därför var möj-
ligheten till kredit i privata hushåll mycket viktig. Det kunde ta tid innan 
skulderna återgäldades, vilket innebar att varje utlåning blev ett riskta-
gande. Genom att vårda vänskapsrelationerna i lokalsamhället kunde 
människorna omsätta det sociala kapitalet till ett ekonomisk kapital, ef-
tersom bara den som hade tilliten och förtroendet fick den viktiga kre-
diten.360 I och med denna privata utlåning kom många människor att ha 
innestående fordringar och skulder i varandras hushåll.361  

Syftet med den här avhandlingen är att synliggöra och förklara hur 
människornas ekonomiska och sociala relationer var sammanvävda på 
landsbygden under perioden 1820–1849. Dessutom undersöktes vad det 
var som avgjorde storleken på hushållens summor för totala tillgångar, 
fordringar och skulder under åren 1820–1888. Det var för att kunna stu-
dera förändring över tid som undersökningsperioden förlängdes i den 
sistnämnda studien. 

Sundborns socken i sydöstra Dalarna valdes till undersökningsom-
råde. Sundbornsborna levde i ett kuperat landskap med många sjöar och 
vattendrag. Byarna var rumsligt samlade i socknens västra del, med un-
dantag för nybyggarbostället Mjölnarvallen och Korså bruk som låg i 
socknens östra del. Den mest näringsrika jorden fanns i dalgången längs 
Sundbornsån, i övrigt var jorden mager. Sammanfogandet av olika käl-
lor gav vid handen att invånarna i socknen haft jordbruk och boskaps-
skötsel som bas, och gruv-, hytt- och bruksarbete som sidoverksamhet. 
Under perioden 1820–1850 var invånarantalet i socknen mellan 1 335 
och 1 624 personer. År 1890 hade siffran ökat till 2 235, en ökning som 
delvis berodde på att delar av Svärdsjö socken införlivats under senare 
delen av 1800-talet.  
             
358 Gadd, 2000, s. 326 f, 361 ff; Magnusson, 2014, s. 169, 199. 
359 Hellgren, 2003, s. 18, 57, 116–133; Lilja, 2004, s. 19, 41, 48, 129–148; Perlinge, 
2005, s. 192 ff. 
360 Hasselberg, 1998, s. 112–222. 
361 Hanssen, 1952, s. 38–48. 
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Eftersom det inte finns något skriftligt material från undersöknings-
perioden, där alla lån och tjänsteutbyten mellan privatpersoner registre-
rats, har bouppteckningar använts som källmaterial. Enligt 1734 års lag 
skulle en bouppteckning upprättas inom tre månader efter ett dödsfall, 
och i den skulle den avlidnas tillgångar listas liksom hushållets skul-
der.362 Bouppteckningar ger således en ögonblicksbild av ett hushålls 
ekonomi, och fordrings- och skuldposterna ger en bild, om än inte kom-
plett, över lokalsamhällets ekonomiska, och indirekt sociala, relationer. 
För att kunna identifiera alla människor som blivit omnämnda i boupp-
teckningsmaterialet har kyrkans folkbokföring använts. Identifierings-
arbetet underlättades av att invånarantalet var förhållandevis litet.  

Ge igen med samma mynt – sammanfattning 
Från perioden 1820–1849 finns det 108 bouppteckningar bevarade från 
Sundborns socken, varav nio innehöll gemensam bouppteckning efter 
gift par. Sammanlagt fanns därmed uppgifter om 117 Sundbornsbors 
fordringar och skulder, och indirekt information om ytterligare 454 per-
soner som omnämndes som fordringsägare eller gäldenärer i boupp-
teckningarna. De första frågorna som ställdes i avhandlingen var hur 
många och hur stora hushållens fordringar och skulder i lokalsamhället 
var, och vilken relation hushållen hade till fordringsägaren och/eller 
gäldenären? Detta undersöktes genom att studera vem som stod i skuld 
till vem och hur stor summan på fordringen eller skulden var, dessutom 
sattes detta i ett rumsligt perspektiv.  

Undersökningen visade att det var vanligare att stå i skuld än att vara 
fordringsägare. Endast 40 bouppteckningar innehöll en eller flera ford-
ringar medan 96 stycken innehöll en eller flera skulder. Det fanns flera 
bouppteckningar efter kvinnor som innehöll stora fordringssummor, 
vilket var förvånade eftersom de tillkommit under en tid då mannen 
skötte hushållets ekonomi. Genom att granska varje fordringspost när-
mare framgick att många av dessa hade uppkommit när båda makarna 
var i livet, vilket ökar sannolikheten för att det var mannen som givit 
upphov till fordringsposten. Vidare visade källmaterialet exempel på att 
när hushållet varit kreditgivare vid husbondens levnad, kunde änkan 
fortsätta verksamheten efter hans död. När det tydligt framgick att det 
var kvinnan i hushållet som var fordringsägaren, hittades mönstret att 
fordringen i huvudsak var på en person som hon var nära släkt med. 

             
362 Bringéus, 1977, s. 3 f, 11; Clemensson & Andersson, 2008, s. 89, 100; Sveriges 
rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, ärvdabalken, kap 9, 2.§. 
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Ofta handlade det om en arvsandel som hon var passiv ägare till. Jäm-
fört med kvinnorna hade männen fler fordringar på personer som de inte 
var släkt med. Genom att studera vilka det var som de avlidna hade 
fordringar på, framkom att 70 % av alla fordringsposter var till män, 
21 % till kvinnor och de resterande 9 % var fördelade på kategorierna 
sterbhus, grupp och övrigt. Störst summor hade lånats ut till mottagar-
kategorin män. Summorna som hade lånats ut till kvinnor var relativt 
små.  

Förutom att det var fler bouppteckningar som innehöll skulder jäm-
fört med fordringar, så visade källmaterialet att det i genomsnitt hade 
lånats större summor än det lånats ut. Det fanns få banklån i bouppteck-
ningarna, endast 33 hushåll hade det. Det gemensamma för dessa hus-
håll var att de hade många skulder i övrigt, ofta till handelsmän, och 
stora tillgångar. Därmed framstår det som att de här hushållen var sär-
skilt aktiva på den privata lokala kreditmarknaden.  

Så mycket som 70 % av skuldposterna i bouppteckningarna hade en 
manlig kreditgivare, och tillsammans stod dessa poster för 63 % av den 
totala skuldsumman. Detta kan jämföras med att de kvinnliga kreditgi-
varna bara stod för 14 % av alla skuldposter, vilkas sammanslagna 
skuldsumma endast utgjorde 9 % av den totala. Den vanligaste aktören 
på den privata lokala kreditmarknaden var således en man. Den minst 
vanliga kombinationen var en kvinna som lånat ut till en annan kvinna. 
De få fallen där det gått att identifiera att det verkligen var kvinnan, och 
inte hennes make, som var fordringsägare eller gäldenär, visar exempel 
på att kvinnor kunde agera själva på den privata lokala kreditmark-
naden. Att det i dessa fall rörde sig om små summor kan ha berott på att 
kvinnorna i högre grad än männen saknade kontanter, eller att de ansågs 
sakna säkerhet när de inte själva brukade sina ärvda fastighetsandelar.  

Genom att studera avståndet mellan fordringsägare och gäldenär, har 
det lagts ett rumsligt perspektiv på relationen. Vanligast var att utlå-
ningen skedde i den närmaste omgivningen, och förhållandevis ofta till 
en släkting. De som bodde nära eller var släkt, fick i genomsnitt större 
kredit. Det går att urskilja mönstret att kvinnor hade fler skuldrelationer 
i samma by som de bodde i, samt till släktingar, än vad män hade. Män-
nen hade istället fler skuldrelationer över sockengränsen. Det framstår 
därmed som att kvinnorna har vårdat sina sociala kontakter hemmavid. 
I och med att den institutionella kreditmarknaden utestängde de flesta 
kvinnor, blev det en nödvändighet att vända sig till släkt och vänner för 
ekonomisk hjälp. Eftersom kreditvärdigheten var sammanlänkad med 
en persons heder och rykte, vilket framför allt var känt i lokalsamhället, 
fick kvinnor, och män, kredit i de sociala rum de rörde sig i.  
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Vid genomläsningen av bouppteckningarna framgick att många 
namn var återkommande bland skulder och fordringar, och gav på så 
vis sken av att hushållen var ekonomiskt sammanlänkade. För att kunna 
studera mönstret av alla skuldrelationer, och se vilka som var mest ak-
tiva på Sundborns privata kreditmarknad, behövde en nätverksgraf 
skapas. Sammantaget innehöll nätverksgrafen 571 noder, vilket mot-
svarade personer, och 916 länkar, vilka illustrerade själva skuldrelat-
ionen och med en pil visade vem som skulle få betalt. När alla skuldre-
lationer blev visualiserade i en och samma bild gick det att urskilja 
mönster, men också att göra beräkningar på människornas centralitet.  

Nätverksgrafen visade att 526 av noderna var sammanlänkade med 
varandra i en enda stor figur, och således påverkade, direkt eller indi-
rekt, varandras ekonomiska förehavanden. Människorna som ingick i 
nätverksgrafen, och som var hemmahörande i Sundborns socken, bodde 
i 54 av 60 byar. Noderna var alltså fördelade över hela socknen och inte 
bara till vissa områden. Eftersom det var de mellanmänskliga relation-
erna som stod i fokus i studien med nätverksgrafen hade inte fordring-
ens eller skuldens ursprung någon betydelse. Det som undersöktes var 
vem som i praktiken stod i skuld till vem, och en ärvd skuld innebar en 
ny, också ärvd relation. Därmed gick det att dela in noderna i kategori-
erna män och kvinnor, och relationerna behövde inte ses ur ett hushålls-
perspektiv.  

Nätverksgrafen visade att det ekonomiska nätverket dominerades av 
män, kategorin stod för 64 % av noderna vilket ska jämföras med kvin-
nokategorins 28 %. Det gick att identifiera 58 % av alla noder som bo-
ende inom Sundborns socken, men troligen var det ännu fler då så 
många som 111 personer blev kategoriserade som boende på okänd ort. 
Kontakterna utanför socknen sträcktes inte särskilt långt, och de flesta 
hade släktkoppling till Sundborn. Flest kontakter utanför socken bodde 
i grannsocknarna och i den närliggande staden Falun. 

Genom att använda grafteori gick det att hitta två potentiella sock-
enbankirer i Sundborn. Nätverksgrafen synliggjorde hur många skuld-
relationer var och en hade, och utifrån det gick det att mäta hur centrala 
i nätverket människorna var. De personer som hade många länkar, 
skuldrelationer, blev centrala utifrån degree-centralitet. Genom att mäta 
hur ofta en nod förekom som kortast väg mellan andra noder i nätverket, 
kunde betweenness-centralitet räknas ut. När en nod förenar många 
andra noder kan den fungera som grindvakt, och på så vis bestämma 
vilken information som flödar vidare, eller stannar upp, i nätverket. 
Sundborns sockensbankirer uppmärksammades genom att bli centrala 
utifrån båda sätten att mäta centralitet. Genom metoden gick det även 
att uppmärksamma centrala personer som bodde i en grannsocken, vilka 
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kan ha figurerat som mellanhänder, grindvakter, mellan olika privata 
lokala kreditmarknader. Vidare visade resultaten att de personer som 
hade flest skuldrelationer, och därmed var särskilt aktiva på den privata 
lokala kreditmarknaden, var sammanlänkade med varandra genom sina 
fordringar och skulder. Dessutom hittades mönstret, att de mest centrala 
personerna i nätverksgrafen bodde längs Sundbornsån och tillhörde de 
mest välbärgade hushållen.  

Enligt den sociala nätverksteori som har använts i avhandlingen, var 
ett lån mycket mer än en transaktion. Ett lån beviljades en person som 
hade kreditgivarens förtroende, och lånet förväntades betalas tillbaka. 
Det som indirekt förmedlades var en social resurs, ett vänskapsband, 
vilken i högre grad än själva skuldtransaktionen band människor och 
hushåll ihop med varandra. Genom gåvor och bjudningar, som förvän-
tades återgäldas, vårdades det sociala nätverket. Eftersom hushållen var 
ekonomiskt sammanflätade, blev människorna beroende av att alla 
skötte sina affärer, för om en föll kunde det bli en kedjereaktion så att 
fler rasade. Den som exkluderades ur nätverket miste inte bara det so-
ciala umgängeslivet utan också sin kreditvärdighet.  

Som man sår får man skörda – sammanfattning 
Det finns 625 bevarade bouppteckningar från Sundborns socken från 
perioden 1820–1888, varav 613 har använts för att studera Sundborns-
bornas hushållsekonomi över tid. Eftersom det fanns 29 bouppteck-
ningar efter arvlåtarpar och två efter syskonpar, blev det sammanlagt 
644 personer som ingick i källmaterialet. Genom kartstudier och 
regressionsanalyser har det gått att svara på frågan om vad som hände 
med hushållens summor för totala tillgångar, fordringar och skulder 
över tid, och även hur dessa summor påverkades av demografiska och 
naturgeografiska attribut. Det har också gått att svara på frågan vilken 
betydelse boplatsen hade för hushållens ekonomi.  

Resultaten visade att Sundbornsborna som grupp varken blev rikare 
eller fattigare under 1800-talets gång, och inte heller blev de mer eller 
mindre skuldsatta. Det framgick dock att fler bouppteckningar från slu-
tet av 1800-talet innehöll fordringar, vilket måste ses i relation till att 
också fler bouppteckningar från slutet av 1800-talet har bevarats. 
Regressionsanalysen visade också det signifikanta resultatet att de bo-
uppteckningar som innehöll fordringar hade större summa för totala till-
gångar, och även större skuldsummor. Detta indikerar att de fordrings-
ägande hushållen var ekonomiskt aktiva, med både in- och utlåning. 
Genom att jämföra de bouppteckningar som innehöll fordringar med de 
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som saknade sådana, framkom att attributet bröstarvingar var signifi-
kant. Varför just förekomst av bröstarvingar skulle vara avgörande för 
om hushållet hade fordringsposter eller ej, går inte att ge ett säkert svar 
på. En möjlig anledning skulle kunna vara att när det fanns efterlevande 
barn fanns det också närstående som hade vetskap om hushållets ute-
stående krediter, vilket var en förutsättning för att dessa skulle kunna 
inkasseras. Det låg dessutom i arvingens eget intresse att de utestående 
fordringarna betalades tillbaka, så att dessa kunde användas till den av-
lidnas hushålls gäldsbetalning alternativt blev en tillgång i egen ficka 
genom arvsdelning. En annan förklaring kan vara att många skuldrelat-
ioner var mellan nära släktingar, och fordringsposterna därmed var på 
de egna barnen. Då låg det givetvis i syskonskarans intresse att se till 
att bröder och systrar betalade tillbaka vad de var skyldiga hushållet 
innan arvet skulle delas. Vidare visade regressionsanalysen rörande bo-
uppteckningarnas totala skuldsummor, att förekomsten av, samt antalet, 
arvingar även i det fallet var signifikant. Detta berodde sannolikt på att 
de åldrande föräldrarna oftare stod i skuld till sina egna barn än till ut-
omstående, framför allt när det handlade om ersättning för skötsel och 
vård. Vid stora syskonskaror har barnen sannolikt varit noga med att 
begära ersättningar för utlagda medel och noga bevakat sina rättigheter 
inför arvsdelningen.  

I övrigt gjorde regressionsanalyserna tydligt att civilstånd var det at-
tribut som påverkade de hushållsekonomiska faktorerna mest, och attri-
butet ålder blev endast signifikant i förhållande till summan för totala 
tillgångar. Det ska dock poängteras att ålder var sammankopplat med 
civilstånd, exempelvis genom att källmaterialets änkor och änkemän 
oftast var äldre än de som kategoriserats som gifta. Indirekt visade så-
ledes regressionsanalyserna att människornas skuldsättning var som 
störst i den mest aktiva fasen i livet. De totala tillgångarna i hushållet 
steg med ökad ålder, till dess att ålderdomen gjorde sig påmind och 
hushållet så sakteligen började övertas av en ny generation.  

Vidare visade resultaten att boplatsen hade betydelse för hushållens 
totala tillgångar. Ju högre upp i terrängen hushållen låg desto mindre 
totala tillgångar hade de. Även om bara attributet höjd över havet blev 
signifikant i regressionsanalyserna, och inte jordart, så bör den magra 
jorden som fanns högre upp i terrängen begränsat jordbrukets avkast-
ning. De mest välbärgade hushållen, som dessutom hade de största sum-
morna för skulder och fordringar, låg i byar längs Sundbornsån, där 
jordbruksmarken var som bördigast. De naturgeografiska förutsättning-
arna i byområdena tycks således ha lagt grunden för hushållens inkoms-
ter, vilka, för de allra flesta, huvudsakligen kom från jorden. Summorna 



200 

för fordringar och skulder hade inte en lika tydlig koppling till boplat-
sen, istället gav de personliga attributen hos den avlidna individen mer 
förklaring till dessa summor. Eftersom skuldrelationer krävde möten 
blev dessa närmare knutna till det sociala kapitalet och det sociala nät-
verket än till boplatsen i sig.  

Något som har blivit tydligt i den här avhandlingen är att skuldrelat-
ioner har skapats mellan människor som har bott nära varandra. Ef-
tersom kartstudien visade att det fanns en viss segregation i socknen, 
innebar detta att det också fanns en rumslig aspekt för in- och utlåning. 
Förutsättningarna i grannskapet, geografiskt som socialt, har således 
haft betydelse för både hushållens totala tillgångar och möjligheter att 
agera på den privata lokala kreditmarknaden. Hushållens grad av väl-
stånd har kunnat upprätthållas genom strategiska giftermål inom det 
egna sociala nätverket, och i Sundborn bodde människorna i närheten 
av den egendom de gjorde anspråk på.  

Metoder – förtjänster och begränsningar 
I den här avhandlingen har jag använt mig av en källpluralistisk me-
tod363 och ett mikrohistoriskt perspektiv364. Eftersom det inte har funnits 
ett enskilt källmaterial som har kunnat besvara avhandlingens frågor, 
har det varit nödvändigt att studera flera olika källor. Det i sin tur har 
krävt ett begränsat studieobjekt för att forskningen skulle bli görlig. Ge-
nom den mikrohistoriska undersökningen har det gått att komma nära 
människorna som levde i Sundborns socken under 1800-talet, och foga 
ihop information från olika källor så att de har kunnat bilda en större 
helhet. Förutom att enskilda människoöden har blivit synliga, så har lo-
kala mönster och sedvänjor gått att urskilja. Ju mer information relate-
rade till människorna som lagts till, desto mer nyanserat har deras livs-
förhållanden och förutsättningar framträtt.  

I förhållande till högre ståndspersoner, har människor ur bondestån-
det efterlämnat färre skriftliga skildringar om sina egna liv. Detta beror 
på att människorna ur samhällets lägre skikt inte alltid har kunnat läsa 
och skriva, och även när de kunnat har skrivpapper varit mycket kost-
samt.365 Ovanan att skriva sitt egna namn har synts i många av de bo-
uppteckningar som legat till grund för den här avhandlingen. Längst 
bak i protokollen har efterlevande anhöriga undertecknat med skakiga 

             
363 Myrdal, 2007, s. 495–504. 
364 Götlind, 2013, s. 14, 17 ff; Götlind & Kåks, 2014, s. 21 f, 58, 159, 163.  
365 För en nyanserad bild av läs- och skrivkunnigheten hos den svenska befolk-
ningen samt företeelsen självbiografiskt skrivande, se Liljewall, 2001, kapitel 1–4.  
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bokstäver. Somliga har endast fått dit sina initialer. Det är genom den 
källpluralistiska metoden som jag ändock kan berätta något om den här 
gruppen av människor. Genom att följa deras väg från vaggan till gra-
ven genom prästernas anteckningar som sparats i kyrkoarkiven,366 går 
det indirekt att få vetskap om livet som de levde. Givetvis har jag inte 
tillgång till deras innersta tankar, så jag får aldrig veta vad de egentligen 
tyckte, tänkte och kände om de händelser i livet som finns dokumente-
rade. Men genom att sammanfoga händelser och personer visar jag att 
det går att få fram information som inte på annat sätt går att läsa sig till. 
Resultaten i avhandlingen visar därmed hur viktigt tillämpandet av den 
källpluralistiska metoden är för byggandet av forskningsläget rörande 
den illitterata befolkningen. Metoden minskar dessutom risken att fel-
aktiga slutsatser dras.  

Många tidigare forskare367 har inspirerats av Börje Hanssens studie 
av 1600- och 1700-talens Österlen, där han kom fram till att hushållen 
var sammanflätade i en ekonomisk väv genom tjänste- och varuutby-
ten.368 Flera har utgått ifrån detta när de har forskat om hushållens ford-
ringar och skulder,369 men ingen har tidigare illustrerat hur hushållen 
varit relaterade till varandra. Vid genomläsningen av Sundborns sock-
ens bouppteckningar var det tydligt att många sockenbors namn åter-
kom i listorna av fordringar och skulder, och jag förstod att om jag 
skulle visualisera relationerna kunde mönstret bli intressant att studera. 
Därför var avsikten med min avhandling att utveckla en metod som i 
figurer illustrerar den data som jag tagit fram ur källmaterialet. Jag kom 
därför att visualisera Sundborns ekonomiska väv i en nätverksgraf. Ge-
nom att avbilda information framträdde mönster som annars inte hade 
kunnat upptäckas. Jag kunde se vem som stod i skuld till vem, och vilka 
fler de hade skuldrelationer med. Det gick att se vilka personer som 
hade många relationer och vilka som hade få. Det blev också tydligt 
vilka personer som varit stora utlånare i socknen eller som fungerat som 
mellanhänder mellan grupper av människor. På så vis avslöjade figuren 
dessutom vilka personer som rimligtvis bör ha känt varandra och figu-
rerat i samma sociala sammanhang. Intressanta relationer har jag däref-
ter kunnat studera närmare, genom att söka upp mer information om 
dessa i källmaterialet. Jag har således växlat mellan ett kvantitativt och 
kvalitativt arbetssätt. Den kanske största förtjänsten med denna metod 

             
366 Prästerna dokumenterade allt som rörde sockenborna, som exempelvis födelse-
datum, dopfaddrar, bibelkunskaper, läskunnighet, in- och utflyttning, datum för död 
och begravning. Genom husförhörslängderna går det också att se vilka personer 
som har levt i samma hushåll. 
367 Se exempelvis Perlinge, 2005.  
368 Hanssen, 1952, s. 38–48, 410 f. 
369 Se exempelvis Erikson, 2018; Lilja, 2004. 
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är att jag har lyckats synliggöra kvinnor och deras ekonomiska ageran-
den. Då jag har undersökt en tidsperiod där mannen var hushållets över-
huvud och ekonomiskt ansvarig, är det svårt att veta vilka skuldrelat-
ioner som kan ha varit enbart kvinnans. I nätverksgrafen går det tydligt 
att se när det är två kvinnor som har en relation. Genom att gå tillbaka 
till källmaterialet och titta närmare på skuldrelationen som givit upphov 
till länken dem emellan, går det att ta reda på om det är en ekonomisk 
relation på två kvinnors initiativ och inte en ärvd skuldrelation från ma-
ken. Var det exempelvis en relation mellan två ogifta kvinnor eller än-
kor så ökar sannolikheten att ingen man varit involverad. Sannolikheten 
ökar desto mer om änkans framlidne make varit död mycket länge. 
Ibland står det i bouppteckningarna att skulden specifikt är till någons 
fru, eller att datumet för lånet tydligt visar att lånet är taget efter makens 
bortgång. Nätverksgrafen gör det alltså möjligt att studera annars dolda 
kvinnor och deras, i det här fallet, ekonomiska agerande. 

Ju mer information det finns om personer och relationer i nätverks-
grafen, desto fler analyser går det att göra. Det tar tid att leta fram in-
formation i historiska källor, men desto fortare går det att analysera när 
det väl är inlagt i ett digitalt verktyg. Förutom att studera det rent visu-
ella nätverket går det att göra matematiska beräkningar på det, och ana-
lysera det utifrån både grafteori och social nätverksteori. Det var med 
grafteorins hjälp som jag kunde få fram hur pass centrala människorna 
som fanns i nätverksgrafen över Sundborn var. Innebörden av relation-
erna har behövts analyseras utifrån social nätverksteori. I den här stu-
dien har jag använt mig av den definition av sociala nätverk som utar-
betats av historikerna Hasselberg, Müller och Stenlås på 1990-talet.370 
Definitionen innebär i korthet att de mellanmänskliga relationerna i ett 
nätverk är horisontella, informella, ömsesidiga och varaktiga. Inom nät-
verket förmedlas något värdefullt för de människor som är inkluderade, 
och som inte finns till förfogande för de som är exkluderade. Det som 
förmedlas är ett socialt kapital som kan omvandlas till andra kapitalfor-
mer. Nätverket upprätthålls av tillit och gåvologiken, som innebär att 
ett utbyte ska vara fördelaktigt för båda parter och alltid gengäldas.371 
Denna definition är baserad på personligt skriftligt material som män-
niskor ur samhällets elit har efterlämnat. Jag finner det dock logiskt att 
anta att även andra samhällsgruppers sociala nätverk varit sammansatta 
enligt samma premisser, och därför har jag använt mig av definitionen 
i denna avhandling. Dessutom har jag utgått ifrån att människor som 

             
370 Hasselberg, Müller & Stenlås, 2002, s. 7–31; För tillämpning av den kvalitativa 
sociala nätverksmetoden se Hasselberg, 1998; Müller, 1998; Stenlås, 1998. 
371 Se kapitlet Övergripande metod och teori för mer detaljer. 
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bor på samma plats påverkas av samma grannskapseffekter.372 Det är 
viktigt att inte förväxla grannskapseffekter med definitionen av vad som 
upprätthåller ett socialt nätverk. Grannskapseffekter bör ses som ett 
kompletterande teoretiskt perspektiv, som lyfter in rummet i analysen. 
Människor som bor på en och samma plats kan påverkas av samma ef-
fekter i det grannskap som de lever i, men ingå i olika sociala nätverk. 
Exempelvis vittnar Emilia Steffenburgs dagbok om att hennes högre 
ståndsfamilj från Sundborn hade ett socialt nätverk som geografiskt var 
utsträckt över flera angränsande landskap till Dalarna. Dock påverkades 
Emilias familj av samma sockenrelaterade spörsmål som alla andra i 
Sundborn.373 Eftersom människorna rörde sig i olika sfärer behövs olika 
analysverktyg beroende på vad som ska studeras. Här kan således 
grannskapseffekter komplettera innehållet i det sociala nätverket med 
rumsliga påverkansfaktorer, vilka kan vara institutionella, sociala och 
miljömässiga.  

Nätverket i min studie bygger på data som visar ekonomiska relat-
ioner, men där sociala relationer bör ha varit en förutsättning för själva 
krediten. Sundborn var en förhållandevis liten socken och nätverksgra-
fen visade att nästan alla som förekom bland fordringar och skulder i 
bouppteckningarna mellan åren 1820–1849 var förgrenade i samma fi-
gur. Nu behöver inte alla som förekom i grafen ha haft en social nät-
verksrelation, men det går att anta att många hade det. Det som stärker 
den tesen är att många hushåll hade släktrelationer, och att exkluderas 
ur släkten kunde vara förödande under en tidsperiod som saknade soci-
alförsäkringssystem. Nätverkets lokala prägel kan också förklaras av att 
det krävdes kännedom om de kulturella koderna i socknen för att skapa 
tillit och i förlängningen erhålla kredit. Byarna i Sundborn låg dessutom  
tämligen nära varandra, vilket innebar att det inte var några stora av-
stånd, i kilometer räknat, att tala om för människorna att nå varandra. 
Detta bör ha underlättat relationsskapandet. Ändock framgår att närhet 
hade betydelse när det kom till ekonomiska relationer.  

Skulle resultatet bli detsamma om undersökningen om ekonomiska 
och sociala nätverk gjordes för en annan socken i Sverige? Jag tror att 
närhet och lokal förankring hade betydelse även på andra platser, men 
beroende på socknens storlek och befolkningssammansättning kan det 
ta sig ett annat uttryck. I en liten homogen socken, som Sundborn, var 
sannolikheten för släktskap bland befolkningen stor vilket band hushål-
len närmare varandra. Även om det fanns rikare och fattigare människor 

             
372 Se exempelvis Andersson & Holmqvist, 2019, för en översikt av forskningsom-
rådet. För forskningsresultat, forskningsläge och problematisering av begreppet 
grannskapseffekter se också Alm Fjellborg, 2018; Bergsten, 2010; Kadarik, 2019. 
373 Steffenburg-Ericson, 1974. 
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så var skillnaderna överlag inte så stora, och dessutom behövdes alla 
hushåll för att täcka behoven av krediter. Då släktskapet var utbrett kan 
det ha funnits emotionella band till de nödställda, och därmed även fun-
nits en vilja och tradition att hjälpa. I en socken där det bodde många 
människor, och där det var stora socioekonomiska skillnader, kan det 
tänkas att rik och fattig aldrig möttes. Det är troligt att det där bildades 
flera sociala och ekonomiska nätverk parallellt, baserade på hushållse-
konomi. I en sådan socken skulle avstånd behöva mätas i förhållande 
till det sociala nätverk personerna tillhörde, för att kunna fastslå att geo-
grafisk närhet hade betydelse i en kreditrelation.  

Allt går inte att göra inom ramen för en avhandling. Det finns dock 
många möjligheter till fortsatt forskning. Det vore exempelvis intres-
sant att se Sundborns ekonomiska nätverk ur ett större perspektiv. Om 
det skulle göras en likande studie för andra närliggande socknar så 
skulle dessa kunna jämföras med varandra. Det mest intressanta vore 
att studera interaktionsmönstret mellan socknarna. Min hypotes är att 
socknarna skulle komma att utgöra kluster i ett större ekonomiskt nät-
verk. Det vore intressant att se vilka de var som band samman klustren, 
var dessa personer bodde och ta reda på vilken lokal samhällsroll de har 
spelat. När interaktionsmönstret framträtt blir det dessutom möjligt att 
studera vad som förmedlades via nätverket. Eftersom det ekonomiska 
nätverket var beroende av det sociala nätverket, går det att anta att det 
inte bara var krediter som förmedlades genom dessa relationer. Ett vi-
sualiserat ekonomiskt kontaktnät säger alltså något om de sociala relat-
ionerna. Det går därmed att ta reda på vilka som umgicks och vilka som 
var lojala mot varandra. Genom att komplettera studien med kvalitativt 
källmaterial blir det dessutom möjligt att studera vad mer än kapital som 
flödade genom det ekonomiskt baserade nätverket. Fanns det exempel-
vis människor som fungerade som grindvakter mellan socknarna, och 
vad passerade i så fall genom dem i form av skvaller, nyheter, tekniska 
innovationer eller rent av sjukdomar? Med hjälp av koordinater går det 
att placera ut människornas boplatser på kartan, och se vilka konkreta 
vägar de har gått. Det går då att upptäcka barriärer i landskapet, som 
kan förklara riktningen av det som flödar i nätverket.  

Det är inte bara visualisering av data i nätverksgrafer som skiljer min 
forskning från tidigare forskning inom samma fält, jag har också gjort 
GIS-analyser. Jag har vetat var människorna som ingått i min undersök-
ning har bott. Med hjälp av äldre historiska kartor har jag kunnat iden-
tifiera var byarna låg och utifrån det skapat byområden i GIS. Genom 
att använda underlagsdata från Lantmäteriet kunde jag få information 
om markförhållandena i byområdena, vilket gick att visualisera i kartor. 
Det som visas med färg och symbol i kartbilden kan dock omvandlas 
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till siffror som går att bearbeta och sättas in i statistikprogram. Det är 
på så vis jag har kunnat ha information om människors hushållseko-
nomi, personliga attribut och naturgeografiska attribut för boplatsen i 
en och samma regression.  

Det går att ha invändningar mot den här metoden. En kritik är att jag 
skulle ha kunnat få mer precisa uppgifter om jag hade gått ut och un-
dersökt markförhållandena själv, och inte tagit data från Lantmäteriet. 
Eftersom ett sådant fältarbete skulle ha tagit mycket lång tid, hade det 
blivit på bekostnad av något annat. Alltså ser jag det inte som ett alter-
nativ när det redan finns data tillgänglig, och som för mina forsknings-
frågor varit tillräckligt bra. En annan invändning mot min metod skulle 
kunna vara att markförhållandena, och framför allt markanvändningen, 
har ändrats sedan 1800-talet. De uppgifter som har legat till grund för 
mina analyser har dock inte ändrats. Jag har analyserat områdena utifrån 
höjd över havet, sluttning och jordarter, och dessa är i huvudsak des-
amma. Givetvis har människan med modern teknik bearbetat land-
skapet, och därför är det med försiktighet eventuella analyser baserade 
på data över dagens jordbrukslandskap ska appliceras på 1800-talsför-
hållanden. Ytterligare invändning mot min studie skulle kunna vara att 
jag har relaterat de hushållsekonomiska uppgifterna till de naturgeogra-
fiska förutsättningarna vid boplatsen och inte den faktiska jordbruks-
marken som varje hushåll förfogade över. Det skulle givetvis ge en mer 
rättvis bild över hushållens ekonomi om jag hade uppgifter om den 
verkliga avkastningen från åkermarken liksom uppgifter om dess jord-
mån och jordart. Eftersom jag inte besitter den informationen har jag 
fått göra min analys utifrån de uppgifter jag har haft. Därför är det vik-
tigt att notera att min studie visar korrelation mellan attribut vid boplat-
sen och hushållsekonomi, och inte den faktiska jordbruksmarken.  

Eftersom Lantmäteriet har data som täcker hela Sverige går den 
undersökning som jag har gjort att göra även för andra socknar eller 
områden. Att sammankoppla geodata med data från historiska källor är 
något jag hoppas se mer av framöver. Den rumsliga analysen kan för-
djupas om data över berg, jord, vatten, temperatur och nederbörd läggs 
till. Min avhandling visar exempelvis att terrängförhållanden har haft 
betydelse för hushållens försörjningsmöjligheter, och därmed indirekt 
påverkat dess kreditvärdighet i det lokala ekonomiska nätverket. Ge-
nom att studera var personer som hade skuldrelationer med varandra 
bodde i för byar, kom jag fram till att de ofta bodde nära varandra. Då 
lån beviljades människor som man litade på, säger det geografiska kre-
dit- och lånemönstret även något om de sociala relationerna. Den lär-
dom som går att dra utifrån min studie av befolkningen i Sundborns 
socken, är att de som har bott på högre höjder har haft mindre resurser. 
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Detta bör i sin tur ha inneburit att det var svårt för personer ur dessa 
hushåll att avancera i den sociala hierarkin, eftersom det krävdes till-
gångar. Detta har förmodligen lett till att giftermål skett inom familjer 
med samma ekonomiska status, och att gårdar över tid behållit samma 
grad av ekonomiskt välstånd. Så varifrån en person kommer säger något 
om vem personen är, även lokalt.  

Sammanfattningsvis har denna avhandling visat att det går att 
komma fram till nya perspektiv och insikter inom forskningen om de 
förindustriella hushållens ekonomiska relationer genom att sätta sam-
man metoder och teorier från olika ämnesdiscipliner. Geografen kan 
med det rumsliga perspektivet tillföra en ny dimension till historiska 
skeenden. Då tillgången på geodata och åtkomsten av GIS-program för-
bättrats, finns nu också en teknisk möjlighet som inte tidigare funnits. 
Genom att föra in den moderna tekniken till det historiska forsknings-
fältet, kan nya tolkningar och förklaringsmodeller möjliggöras.  

Slutord 
Johan Sundvallson på Kartbacken, Elisabeth Karling i Spadarfvet, Jan 
Olsson på Årberget och alla de andra som levde i Sundborns socken på 
1800-talet, kan inte ha anat att deras liv som dokumenterades av stat 
och kyrka, utanför deras kontroll, skulle komma att spela huvudrollerna 
i en bok långt efter att deras röster tystnat. Roller de inte själva valt att 
spela, med karaktärsdrag de varken kan bekräfta eller dementera. De 
ingår i ett rekonstruerat skådespel där inget är utöver det vanliga, men 
där aktörerna tillsammans skapar en alldeles egen unik historia. Berät-
telsen bidrar till förståelsen för den tid och det rum de levde i, och lägger 
en pusselbit längs vägen till min egen historia.  
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11. Summary and discussion 

Starting point of the thesis – summary 
In pre-industrial Sweden, ready money was in short supply. In order to 
make ends meet, people exchanged goods and services with each 
other.374 Banks and credit institutions were not readily available to the 
public until the turn of the 20th century,375 so the availability of credit 
in private households was very important. It could take time for debts 
to be repaid, which meant that every loan was a risk. By nurturing 
friendships in the local community, people were able to turn social cap-
ital into financial capital, as only those who had the trust and confidence 
could obtain the all-important credit.376 With this private lending, many 
people came to have outstanding claims and debts in each other’s 
households.377  

The aim of this thesis is to highlight and explain how people’s finan-
cial and social relationships were interwoven in the rural areas during 
the period 1820–1849. It also examined what it was about people that 
determined the size of households’ total assets, claims and debts. In or-
der to see whether this changed over time, the survey period spanned 
the years 1820 to 1888.  

Sundborn Parish in southeastern Dalarna was chosen as the study 
area. The inhabitants of Sundborn lived in a hilly landscape with many 
lakes and rivers. The villages were spatially concentrated in the western 
part of the parish, with the exception of the new settlement Mjölnar-
vallen and Korså bruk, which were located in the eastern part of the 
parish. The most nutrient-rich soil was found in the valley along the 
Sundbornsån River, otherwise the soil was poor. According to various 
sources, the inhabitants of the parish had agriculture and cattle breeding 
as their primary activities, with mining, smelting and milling as second-
ary activities. In the period 1820–1850, the population of the parish 
ranged from 1,335 to 1,624. By 1890 the figure had risen to 2,235, an 
increase partly due to the incorporation of parts of Svärdsjö Parish in 
the latter part of the 1800s.  
             
374 Gadd, 2000, p. 326 f, 361 ff; Magnusson, 2014, p. 169, 199. 
375 Hellgren, 2003, p. 18, 57, 116–133; Lilja, 2004, p. 19, 41, 48, 129–148; Perlinge, 
2005, p. 192 ff. 
376 Hasselberg, 1998, p. 112–222. 
377 Hanssen, 1952, p. 38–48. 
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Since there is no written material from the period under study in 
which all loans and exchanges of services between private individuals 
are recorded, estate inventories have been used as source material. By 
law in 1734, an estate inventory had to be drawn up within three months 
of a death, listing the assets of the deceased and the debts of the house-
hold.378 Estate inventories thus provide a snapshot of a household’s fi-
nances, and the claim and debt items give a picture, albeit not a com-
plete one, of the financial, and indirectly social, relationships of the lo-
cal community. In order to identify all of the people listed in the estate 
inventory material, the parish register was used. The identification work 
was facilitated by the relatively small size of the population.  

Summary of Part 1 
For the period 1820–1849, there are 108 estate inventories preserved 
from Sundborn Parish, of which nine contained joint estate inventories 
for married couples. In total, there was information on the claims and 
debts of 117 Sundborn citizens, and indirect information on another 454 
persons who were mentioned as creditors or debtors in the estate inven-
tories. The first questions asked in the thesis dealt with the number and 
the size of household claims and debts in the local community, and what 
relationship the households had to the creditor and/or debtor. This was 
examined by looking at who owed whom and the amount of the claim 
or debt, and putting this into a spatial perspective.  

The study showed that being in debt was more common than being 
a creditor. Only 40 estate inventories contained one or more claims, 
while 96 contained one or more debts. There were several estate inven-
tories of women that contained large claim sums, which was surprising 
as they were created during a time when the man managed the house-
hold finances. A closer examination of each claim item revealed that 
many of these had been incurred when both spouses were alive, increas-
ing the likelihood that the man was the originator of the claim item. 
Furthermore, the source material showed examples where, when the 
household was a creditor during the lifetime of the husband, the widow 
was able to continue the activity after his death. When it was clear that 
the woman in the household was the creditor, the pattern found was that 
the claim was mainly on a person to whom she was closely related. Of-
ten it was an inheritance of which she was the passive owner. Compared 

             
378 Bringéus, 1977, p. 3 f, 11; Clemensson & Andersson, 2008, p. 89, 100; Sveriges 
rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, Inheritance Code (Ärv-
dabalken), Chapter 9, § 2. 
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to women, men had more claims on persons to whom they were not 
related. A study of who the deceased had claims on revealed that 70% 
of all claim items were on men, 21% on women and the remaining 9% 
were divided between the categories of estate of a deceased person, 
group and other. The largest sums had been lent to the recipient cate-
gory men. The sums lent to women were relatively small.  

In addition to the fact that there were more estate inventories con-
taining debts than claims, the source material showed that, on average, 
more money had been borrowed than lent. The number of bank loans 
was small, found among only 33 households. A common factor among 
these households was that they had many debts in general, often to mer-
chants, and large assets. Thus, it appears that these households were 
particularly active in the private local credit market.  

As many as 70% of the debt items in the estate inventories had a 
male creditor, and together these items accounted for 63% of the total 
debt. Comparatively, female creditors made up only 14% of all debt 
items, accounting for only 9% of the total debt sum. The most common 
actor in the private local credit market as thus a man. The least common 
combination was a woman lending to another woman. The few cases 
where it was possible to identify that it was indeed the woman, and not 
her husband, who was the creditor or debtor show examples of women 
acting on their own in the private local credit market. The small sums 
involved in these cases may have been due to the fact that the women 
were more likely than the men to lack cash, or to the fact that they were 
considered unsecured when they did not use their inherited property 
shares themselves.  

By studying the distance between creditor and debtor, a spatial per-
spective has been added to the relationship. The lending most com-
monly took place in the immediate vicinity, and relatively often to a 
relative. On average, those who lived close or were related received 
more credit. The pattern can be discerned that women had more debt 
relationships in the same village as they lived, as well as to relatives, 
than men did. Men, on the other hand, had more debt relationships 
across parish boundaries. Thus, it appears that the women nurtured their 
social connections at home. As the institutional credit market excluded 
most women, it became a necessity to turn to relatives and friends for 
financial help. Since creditworthiness was linked to a person’s honour 
and reputation, which was known above all in the local community, 
women, and men received credit in the social spaces in which they 
moved.  

A reading of the estate inventories revealed that many names re-
curred among debts and claims, thus giving the appearance that the 
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households were financially linked. In order to study the pattern of all 
debt relationships, and to see who was most active in Sundborn’s pri-
vate credit market, a network graph had to be created. In total, the net-
work graph contained 571 nodes, representing persons, and 916 links, 
illustrating the debt relationship itself and showing with an arrow who 
was to be paid. When all the debt relationships were visualised in a sin-
gle image, it was possible to not only discern patterns, but also to make 
calculations on the centrality of people.  

The network graph showed that 526 of the nodes were intercon-
nected in a single large figure, and thus influenced, directly or indi-
rectly, each other’s financial behaviour. The people included in the net-
work graph, who were resident in Sundborn Parish, lived in 54 out of 
60 villages. The nodes were thus distributed throughout the parish and 
not just to certain areas. Since the focus of the network graph study was 
on interpersonal relationships, the origin of the claim or debt did not 
matter. What was being investigated was who was in fact indebted to 
whom, and an inherited debt meant a new, also inherited, relationship. 
This made it possible to divide the nodes into categories of men and 
women, and the relationships did not have to be viewed from a house-
hold perspective.  

The network graph showed that the financial network was dominated 
by men, accounting for 64% of the nodes, compared to 28% for women. 
It was possible to identify 58% of all nodes as living within the 
Sundborn Parish, but this percentage was probably actually higher since 
as many as 111 persons were categorised as living in an unknown loca-
tion. Contacts outside the parish did not extend very far, and most had 
a family connection to Sundborn. Most contacts outside the parish lived 
in the neighbouring villages and in the nearby town of Falun. 

Using graph theory, it was possible to find two potential parish bank-
ers in Sundborn. The network graph made visible how many debt rela-
tionships each person had, and from this it was possible to measure how 
central to the network the people were. The people who had many links, 
debt relationships, became central based on degree centrality. By meas-
uring how often a node appeared as the shortest path between other 
nodes in the network, betweenness centrality could be calculated. When 
a node connects many other nodes, it can act as a gatekeeper, thus de-
termining what information flows on, or up, in the network. The 
Sundborn parish bankers were recognised by becoming central based 
on both ways of measuring centrality. The method also made it possible 
to draw attention to central people living in a neighbouring parish, who 
may have figured as intermediaries, gatekeepers, between different pri-
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vate local credit markets. Furthermore, the results showed that the peo-
ple who had the most debt relationships, and thus were particularly ac-
tive in the private local credit market, were linked to each other through 
their claims and debts. In addition, the pattern emerged that the most 
central persons in the network graph lived along the Sundbornsån River 
and belonged to the most affluent households.  

According to the social network theory used in the thesis, a loan was 
much more than a transaction. A loan was granted to a person who had 
the trust of the lender, and the loan was expected to be repaid. What 
was indirectly mediated was a social resource, a bond of friendship, 
which linked people and households together to a greater extent than 
the debt transaction itself. The social network was nurtured through 
gifts and favours, which were expected to be repaid. Because house-
holds were financially intertwined, people depended on everyone man-
aging their affairs, because if one fell, there could be a chain reaction to 
bring down others. Those who were excluded from the network lost not 
only their social life but also their creditworthiness.  

Summary of Part 2 
There are 625 preserved estate inventories from Sundborn Parish from 
the period 1820–1888, of which 613 have been used to study the house-
hold finances of Sundborn residents over time. Since there were 29 es-
tate inventories for spouse pairs and two for sibling pairs, a total of 644 
persons were included in the source material. Through map studies and 
regression analyses, it has been possible to answer the question of what 
happened to households’ total assets, claims and debts over time, and 
also how these sums were affected by demographic and physical geo-
graphical attributes. It has also been possible to answer the question of 
the impact of the place of residence on household finances.  

The results showed that Sundborn residents as a group did not be-
come richer or poorer over the course of the 1800s, nor did they become 
more or less indebted. However, it was found that more estate invento-
ries from the end of the 1800s contained claims, which must be seen in 
relation to the fact that also more estate inventories from the end of the 
1800s have been preserved. The regression analysis also showed the 
significant result that the estate inventories containing claims had larger 
total assets, and also larger total debts. This indicates that the creditor 
households were financially active with both borrowing and lending. 
By comparing the estate inventories that contained claims with those 
that did not, it was found that the attribute of direct heirs was significant. 
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It is not possible to give a definite answer as to why the presence of 
direct heirs would determine whether the household had claim items or 
not. One possible reason could be that when there were surviving chil-
dren, there were also close relatives who were aware of the household’s 
outstanding credits, which was a prerequisite for their collection. More-
over, it was in the heir's own interest that the outstanding claims be re-
paid, so that they could be used to pay the deceased’s household debts 
or become an asset in his own pocket when the inheritance was divided. 
Another explanation may be that many debt relationships were between 
close relatives, and the claim items were therefore on their own chil-
dren. It was then naturally in the interest of the siblings to make sure 
that brothers and sisters paid back what they owed the household before 
the inheritance was divided. Furthermore, the regression analysis of the 
total debt sums in the estate inventories showed that the existence and 
number of heirs was also significant in this case. This was probably due 
to the fact that ageing parents were more often indebted to their own 
children than to outsiders, especially when it came to compensation for 
care. In the case of large sibling groups, the children were likely to have 
been careful to claim reimbursement for funds spent and to have care-
fully safeguarded their rights in relation to the division of inheritance.  

Otherwise, the regression analyses made it clear that marital status 
was the attribute that most influenced the household financial factors, 
and the attribute of age became significant only in relation to the sum 
of total assets. However, it should be pointed out that age was associ-
ated with marital status, for example in that the widows and widowers 
of the source material were usually older than those categorised as mar-
ried. The regression analyses therefore indirectly showed that people’s 
indebtedness was highest in the most active phase of their lives. Total 
household assets increased with age, until old age made itself felt and 
the household gradually began to be taken over by a new generation.  

Furthermore, the results showed that place of residence had an im-
pact on total household assets. The higher up in the terrain households 
were located, the lower their total assets. Even if just the altitude above 
sea level attribute became significant in the regression analyses, and not 
soil type, the poor soil found higher up in the terrain would have limited 
agricultural yields. The wealthiest households, who also had the largest 
sums in debts and claims, were located in villages along the 
Sundbornsån River, where the farmland was most fertile. The physical 
geographic conditions of the village areas thus seem to have provided 
the basis for household income, which, for the vast majority, came 
mainly from the land. The sums for claims and debts were not as clearly 
linked to the place of residence; instead, the personal attributes of the 
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deceased individual provided more explanation for these sums. Since 
debt relationships required encounters, these were more closely linked 
to social capital and social network than to the place of residence itself.  

One thing that has become clear in this thesis is that debt relation-
ships were created between people who had lived close to each other. 
Since the map study showed that there was some segregation in the par-
ish, this meant that there was also a spatial aspect to the borrowing and 
lending. The conditions of the local area, both geographically and so-
cially, have thus had an impact on both the total assets of households 
and their ability to act on the private credit market. Households’ levels 
of wealth were sustained through strategic marriages within their own 
social network, and in Sundborn people lived close to the property they 
claimed.  

Methods – strengths and limitations 
In this thesis, I used a source-pluralistic method379 and a microhistorical 
perspective380. Since there has not been a single source material that 
could answer the questions of the thesis, it was necessary to study sev-
eral different sources. This in turn has necessitated a limited object of 
study for the research to be feasible. The microhistorical examination 
has made it possible to get close to the people who lived in Sundborn 
Parish in the 1800s and to combine information from different sources 
to be able to form a larger whole. In addition to making individual hu-
man fates visible, local patterns and customs have become discernible. 
As more information related to the people was accessed, the picture of 
their living conditions and circumstances became more nuanced.  

Compared to persons of standing, farmers have left fewer written 
accounts of their own lives. This is because the lower classes were not 
always literate, and even when they were, writing paper was very ex-
pensive.381 The fact that many were not used to writing their own name 
is evident in many of the estate inventories on which this thesis is based. 
At the back of the records, surviving relatives have signed in shaky let-
ters. Some used only their initials. It is through the source-pluralistic 
method that I was still able to discuss this group of people to some ex-
tent. By following their path from cradle to grave through the priests’ 

             
379 Myrdal, 2007, p. 495–504. 
380 Götlind, 2013, p. 14, 17 ff; Götlind & Kåks, 2014, p. 21 f, 58, 159, 163.  
381 For a nuanced view of the literacy of the Swedish population and the phenome-
non of autobiographical writing, see Liljewall, 2001, chapters 1–4.  
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notes kept in the church archives,382 it is possible to gain indirect 
knowledge of the life they lived. Naturally, I do not have access to their 
innermost thoughts, so I never get to know what they really thought or 
felt about the events in their lives that are documented. But by connect-
ing events and people, I show that it is possible to get information that 
cannot be obtained in any other way. The results of the thesis show how 
important the application of the source-pluralistic method is for the con-
struction of the research situation concerning the illiterate population. 
The method also reduces the risk of incorrect conclusions being drawn.  

Many previous researchers383 have been inspired by Börje Hanssen’s 
study of 17th and 18th century Österlen, where he concluded that the 
households were intertwined in an economic fabric through the ex-
change of services and goods.384 Many have taken this as a starting point 
when researching household claims and debts,385 but no one has previ-
ously illustrated how households were related to each other. When read-
ing the Sundborn Parish estate inventories, it was clear that many pa-
rishioners’ names recurred in the lists of claims and debts, and I realised 
that if I were to visualise the relationships, the pattern could be interest-
ing to study. The intention of my thesis was therefore to develop a 
method that illustrates in figures the data that I had extracted from the 
source material. I therefore came to visualise the economic fabric of 
Sundborn in a network graph. By depicting information, patterns 
emerged that would not otherwise have been detected. I could see who 
was in debt to whom, and who else they had debt relationships with. It 
was possible to see which people had many relationships and which had 
few. It also became clear which people were major lenders in the parish 
or who acted as intermediaries between groups of people. In this way, 
the figure also revealed which people should reasonably have known 
each other and figured in the same social context. I was then able to 
study interesting relationships in more detail, by looking up more infor-
mation about them in the source material. I have thus alternated be-
tween a quantitative and qualitative approach. Perhaps the greatest 
merit of this method is that I have succeeded in making women and 
their financial actions visible. As I have investigated a period in which 
the man was the head of the household and financially responsible, it is 
difficult to know which debt relationships may have been exclusively 
those of the woman. In the network graph, it is possible to clearly see 
             
382 The priests documented everything about the parishioners, such as dates of birth, 
baptisms, Bible knowledge, literacy, people moving into/out of the parish, dates of 
death and burial, and who lived in the same household. 
383 See, for example, Perlinge, 2005.  
384 Hanssen, 1952, p. 38–48, 410 f. 
385 See, for example, Erikson, 2018; Lilja, 2004. 
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when there are two women in a relationship. By going back to the 
source material and looking more closely at the debt relationship that 
gave rise to the link between them, it is possible to find out if it is a 
financial relationship at the initiative of two women and not an inherited 
debt relationship from the husband. For example, if it was a relationship 
between two unmarried women or widows, the probability that no man 
was involved increases. The probability increases even more if the wid-
ow's deceased husband had been dead for a very long time. Sometimes 
the estate inventories state that the debt is specifically to someone’s 
wife, or the date of the loan clearly shows that the loan was taken out 
after the husband’s death. The network graph thus makes it possible to 
study otherwise hidden women and their, in this case, financial behav-
iour. 

The more information there is about people and relationships in the 
network graph, the more analysis can be done. It takes time to find in-
formation in historical sources, but it can be analysed more quickly 
once entered into a digital tool. In addition to studying the purely visual 
network, it is possible to make mathematical calculations on it, and an-
alyse it using both graph theory and social network theory. It was with 
the help of graph theory that I was able to find out how central the peo-
ple in the network graph of Sundborn were. The meaning of the rela-
tionships had to be analysed using social network theory. In this study, 
I used the definition of social networks developed by the historians Has-
selberg, Müller and Stenlås in the 1990s.386 In short, the definition im-
plies that the interpersonal relationships in a network are horizontal, in-
formal, mutually reciprocal and enduring. Within the network, some-
thing valuable is conveyed to those who are included, and is not avail-
able to those who are excluded. What is transmitted is social capital that 
can be transformed into other forms of capital. The network is sustained 
by trust and the logic of gifts, which implies that an exchange should be 
mutually beneficial and always reciprocated.387 This definition is based 
on personal written material left by people from society’s elite. How-
ever, I find it logical to assume that the social networks of other social 
groups were also composed according to the same premises, and have 
therefore used the definition in this thesis. In addition, I have assumed 
that people living in the same place are affected by the same neighbour- 
  

             
386 Hasselberg, Müller & Stenlås, 2002, p. 7–31; For application of the qualitative 
social network method, see Hasselberg, 1998; Müller, 1998; Stenlås, 1998. 
387 See the chapter on Overall method and theory for more details. 
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hood effects.388 It is important not to confuse neighbourhood effects 
with the definition of what sustains a social network. Neighbourhood 
effects should be seen as a complementary theoretical perspective, 
which brings space into the analysis. People living in the same place 
may be affected by the same effects in the neighbourhood they live in, 
but be part of different social networks. For example, Emilia Steffen-
burg’s diary testifies that her upper-class family from Sundborn had a 
social network that extended geographically over several neighbouring 
counties to Dalarna. However, Emilia’s family was affected by the 
same parish-related issues as everyone else in Sundborn.389 Since peo-
ple moved in different spheres, different analytical tools are needed de-
pending on what is being studied. Here, neighbourhood effects can thus 
complement the content of the social network with spatial influences, 
which can be institutional, social and environmental.  

The network in my study is based on data showing financial rela-
tionships, but where social relationships should have been a prerequisite 
for the credit itself. Sundborn was a relatively small parish, and the net-
work graph showed that almost all of the claims and debts in the estate 
inventories between 1820 and 1849 were branched in the same figure. 
While not everyone who appeared in the graph had a social network 
relationship, it can be assumed that many did. What strengthens this 
thesis is that many households had family relationships, and being ex-
cluded from the family could be devastating in an era that lacked social 
security systems. The local character of the network can also be ex-
plained by the fact that knowledge of the cultural codes of the parish 
was necessary to establish trust and, ultimately, to obtain credit. The 
villages of Sundborn were also fairly close to each other, which meant 
that there were no great distances, measured in kilometres, for people 
to reach each other. This should have facilitated relationship building. 
Nevertheless, it appears that proximity was important when it came to 
financial relationships.  

Would the results be the same if the study on financial and social 
networks were conducted for another parish in Sweden? I believe that 
proximity and local ties were important in other places as well, but de-
pending on the size of the parish and the composition of the population, 
this may take a different form. In a small homogeneous parish, like 
Sundborn, the likelihood of kinship among the population was high, 
which tied households closer together. Although there were richer and 
             
388 See, for example, Andersson & Holmqvist, 2019 for an overview of the research 
area. For research findings, research status and problematisation of the concept of 
neighbourhood effects, see also Alm Fjellborg, 2018; Bergsten, 2010; Kadarik, 
2019. 
389 Steffenburg-Ericson, 1974. 
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poorer people, overall the differences were not so great, and moreover, 
all households needed to cover their credit needs. As kinship was wide-
spread, there may have been emotional ties to those in need, and thus a 
willingness and tradition to help. In a parish where there were many 
people, and where there were large socioeconomic differences, it is con-
ceivable that rich and poor never met. It is likely that several social and 
financial networks were formed in parallel, based on household fi-
nances. In such a parish, distance would need to be measured in relation 
to the social network to which people belonged, in order to establish 
that geographical proximity was important in a credit relationship.  

Not everything can be done within the framework of a doctoral the-
sis. However, there are many opportunities for further research. For ex-
ample, it would be interesting to look at Sundborn’s financial network 
from a broader perspective. If a similar study were to be done for other 
nearby parishes, they could be compared with each other. The most in-
teresting thing would be to study the pattern of interaction between the 
parishes. My hypothesis is that the parishes would form clusters in a 
larger financial network. It would be interesting to see who the people 
were who linked the clusters together, where these people lived and to 
find out what social role they played locally. Furthermore, once the pat-
tern of interaction has emerged, it becomes possible to study what was 
transmitted through the network. Since the financial network was de-
pendent on the social network, it can be assumed that it was not only 
credit that was transmitted through these relationships. A visualised fi-
nancial network therefore tells us something about social relationships. 
It is thus possible to find out who were socialising with each other and 
who were loyal to each other. Moreover, by supplementing the study 
with qualitative source material, it becomes possible to study what more 
than capital flowed through the finance-based network. For example, 
were there people who acted as gatekeepers between the parishes, and 
if so, what passed through them in the form of gossip, news, technolog-
ical innovations or even disease? Using coordinates, it is possible to 
locate people’s places of residence on the map, and see the specific 
routes they took. It is then possible to detect barriers in the landscape, 
which can explain the direction of what flows in the network.  

It is not only the visualisation of data in network graphs that distin-
guishes my research from previous research in the same field, I have 
also conducted GIS analyses. I have known where the people included 
in my research lived. Using older historical maps, I have been able to 
identify where the villages were located and from that create village 
areas in GIS. By using underlayer data from Lantmäteriet, I was able to 
obtain information about the land conditions in the village areas, which 
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could be visualised in maps. However, what is shown with colour and 
symbol in the map image can be converted into numbers that can be 
processed and entered into statistical software. This is how I have been 
able to obtain information on people’s household finances, personal at-
tributes and physical geographical attribute for the place of residence in 
a single regression.  

It is possible to have objections to this method. One criticism is that 
I would have been able to get more accurate data if I had gone out and 
investigated the land conditions myself, rather than taking data from 
Lantmäteriet. Since such fieldwork would have taken a very long time, 
it would have been at the expense of something else. Thus, I do not see 
it as an option when there is already data available, and such data was 
sufficient for my research questions. Another objection to my method 
could be that land conditions, and in particular land use, have changed 
since the 1800s. However, the data on which my analyses have been 
based have not changed. I analysed the areas in terms of altitude, slope 
and soil types, and these are essentially the same. Obviously, man has 
worked the landscape with modern technology, and therefore any anal-
ysis based on data of present-day agricultural landscapes should be ap-
plied to 19th century conditions with caution. A further objection to my 
study could be that I have related the household financial data to the 
physical geographical conditions at the place of residence and not to the 
actual farmland available to each household. Of course, it would give a 
fairer picture of the household’s finances if I had data on the actual 
yields from the farmland as well as data on its soil type and texture. 
Since I do not have this information, I have had to make my analysis on 
the basis of the data I have had. It is therefore important to note that my 
study shows correlation between attributes of the place of residence and 
household finances, and not the actual farmland.  

Since Lantmäteriet has data covering the whole of Sweden, the study 
I conducted can also be done for other parishes or areas. The linking 
geodata with data from historical sources is something I hope to see 
more of in the future. The spatial analysis can be deepened if data on 
bedrock, soil, water, temperature and precipitation were to be added. 
For example, my thesis shows that terrain conditions have had an im-
pact on household livelihoods, and thus indirectly affected their credit-
worthiness in the local financial network. By studying where people 
who had debt relationships with each other lived in the villages, I found 
that they often lived close to each other. As loans were granted to people 
who were trusted, the geographical pattern of credit and loans also tells 
us something about social relationships. The lesson that can be drawn 
from my study of the population of Sundborn Parish is that those who 
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lived at higher altitudes had fewer resources. This, in turn, should have 
meant that it was difficult for people from these households to advance 
in the social hierarchy, as assets were required. This probably led to 
marriages within families of similar financial status, and to farms main-
taining the same level of economic prosperity over time. Where a per-
son comes from says something about who that person is, even locally.  

In conclusion, this thesis has shown that new perspectives and in-
sights can be gained in research on the financial relationships of pre-
industrial households by bringing together methods and theories from 
different disciplines. Geographers can add a new dimension to histori-
cal events with the spatial perspective. As the availability of geodata 
and the accessibility of GIS software has improved, there is now also a 
technical possibility that did not exist before. By bringing modern tech-
nology to the field of historical research, new interpretations and ex-
planatory models can be made possible.  
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Förteckning över huvudpersoner   BILAGA A 

I tabellen nedan finns alla huvudpersoner som förekommer i denna av-
handling listade. För att underlätta arbetet har jag givit dem ett varsitt 
unikt numeriskt ID. Alla bouppteckningar finns bevarade på Uppsala 
Landsarkiv i Sundborns tingslags Häradsrättsarkiv. För mer specifik 
identifikation, se källa i tabellen nedan.  

Tabell A1. Förteckning över huvudpersoner. 
ID Namn Källa 

1 Jöns Olsson Källström F II:6, nr 6 
2 Eric Göransson F II:6, nr 12 
3 Anders Jönsson Sundvik F II:6, nr 64 
4 Eggert Wibelius F II:6, nr 14 
5 Hans Carlsson F II:6, nr 18 
6 Johan Ersson Schedwin F II:3, nr 46 
7 Erland Danielsson F II:6, nr 38 
8 Johan Danielsson Bonde F II:6, nr 74 
9 Eric Mikelsson Steinholtz F II:3, nr 58 

10 Margareta Christina Flodström F II:6, nr 27 
11 Christina Johansdotter F II:6, nr 42 
12 Daniel Danielsson F II:6, nr 52 
13 Hans Danielsson (a) F II:6, nr 85 
14 Maria Helena Andersdotter Fahlberg F II:6, nr 119 
15 Jacob Lindgren F II:6, nr 78 
16 Johan Steffenburg (a) F II:6, nr 80 
17 Greta Persdotter Munk F II:6, nr 90 
18 Brita Christina Erlandsson F II:6, nr 98 
19 Lisa Nilsdotter F II:8, nr 37 
20 Johan Danielsson F II:8, nr 84 
21 Adolph Bergöö F II:6, nr 101 
22 Johan Ström F II:6, nr 107 
23 Göran Olsson Hedberg F II:6, nr 125 
24 Otto Fredrik Rickman F II:6, nr 128 
25 Jan Jansson Säterberg F II:6, nr 148 
26 Olof Hellsén F II:6, nr 138, 141 
27 Eggert Mickelsson F II:6, nr 139 
28 Isac Engberg F II:6, nr 142 
29 Anders Flodström F II:6, nr 144 
30 Hans Israelsson Sundström F II:6, nr 165 
31 Catharina Sophia Holm F II:6, nr 160 
32 Johan Samuelsson Bjurman F II:6, nr 169 
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ID Namn Källa 
33 Brita Jansdotter (a) F II:3, nr 65 
34 Samuel Flodström F II:7, nr 21 
35 Sara Limberg F II:7, nr 2 
36 Daniel Carlsson F II:7, nr 4 
37 Brita Jansdotter (b) F II:3, nr 70 
38 Anna Jönsdotter Sundberg F II:7, nr 8 
39 Sims Nils Andersson F II:7, nr 13 
40 Lars Isacsson Sundstedt F II:7, nr 18 
41 Carl Wibelius F II:7, nr 38 
42 Elisabeth Karling F II:7, nr 55 
43 Elias Steinholtz (a) F II:8, nr 170 
44 Johan Mattsson F II:7, nr 44 
45 Greta Ersdotter Nagerlin F II:7, nr 50 
46 Sara Ersdotter F II:8, nr 152 
47 Catharina Åström F II:3, nr 75 
48 Anna Johansdotter F II:7, nr 28 
49 Johan Larsson Norstedt F II:8, nr 31 
50 Helena Svensdotter F II:8, nr 80 
51 Johan Isacsson F II:8, nr 1 
52 Eric Stenberg (a) F II:8, nr 43 
53 Hans Andersson Bonde F II:8, nr 69 
54 Isac Isacsson F II:8, nr 5 
55 Johan Lindstedt F II:8, nr 9 
56 Agneta Östberg Hellström F II:8, nr 18 
57 Eric Olsson (a) F II:8, nr 116 
58 Brita Bäckström F II:8, nr 24 
59 Brita Christoffersdotter F II:8, nr 26 
60 Eric Andersson (a) F II:8, nr 28 
61 Catharina Andersdotter Skuggenberg F II:8, nr 29 
62 Anna Persdotter F II:8, nr 129 
63 Johan Andersson Dahlberg F II:8, nr 50 
64 Anna Larsdotter (a) F II:8, nr 65 
65 Brita Solman F II:8, nr 46 
66 Sara Maria Johansson F II:8, nr 54 
67 Eric Jansson Holm F II:8, nr 60 
68 Anna Ersdotter (a) F II:8, nr 72 
69 Brita Ersdotter Ekberg F II:8, nr 82 
70 Margareta Mattsdotter Sundén F II:8, nr 86 
71 Brita Persdotter Sundberg F II:8, nr 90 
72 Eric Samuelsson Forssberg F II:8, nr 96 
73 Daniel Görson Busk F II:8, nr 102 
74 Elisabet Bonde F II:8, nr 110 
75 Hans Ersson (a) F II:8, nr 125 
76 Eric Hellberg F II:8, nr 160 
77 Anna Ersdotter Boström F II:8, nr 94 
78 Johan Wikström (a) F II:8, nr 121 
79 Hans Ollenberg F II:8, nr 133 
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ID Namn Källa 
80 Anders Danielsson Liten F II:8, nr 136 
81 Lisa Jönsdotter F II:8, nr 141 
82 Brita Carlsson F II:8, nr 150 
83 Göran Görsson F II:8, nr 200 
84 Johan Ersson F II:9, nr 11 
85 Sara Stenberg F II:8, nr 144 
86 Anna Catharina Lindström F II:8, nr 154 
87 Anna Christina Carlborg F II:8, nr 164 
88 Sara Margaretha Lindstedt F II:8, nr 178 
89 Maria Persdotter F II:8, nr 186 
90 Erik Larsson Nordström F II:8, nr 196 
91 Catharina Andersdotter (a) F II:8, nr 203 
92 Hans Hellberg F II:3, nr 83 
93 Greta Göransdotter Holm F II:8, nr 187 
94 Johan Danielsson Lycka F II:8, nr 192 
95 Sven Bäckström F II:8, nr 194 
96 Christina Larsdotter Åkerblom F II:8, nr 206 
97 Agneta Beatha Danielsson F II:8, nr 210 
98 Anna Ersdotter (b) F II:8, nr 212 
99 Brita Norman F II:8, nr 214 

100 Anders Andersson Dahlberg F II:8, nr 218 
101 Daniel Bergström F II:8, nr 222 
102 Hans Göransson Barkström F II:8, nr 224 
103 Magdalena Ersdotter F II:8, nr 228 
104 Brita Fahlcrants F II:8, nr 232 
105 Daniel Fahlström F II:8, nr 236 
106 Carl Åström F II:3, nr 86 
107 Anna Maria Fahlström Hellsén F II:9, nr 3 
108 Anna Liten F II:9, nr 15 
109 Margareta Hansdotter Nyman F II:6, nr 18 
110 Helena Catharina Östberg F II:6, nr 80 
111 Johan Andersson Fahlberg F II:6, nr 90 
112 Christina Flodström F II:6, nr 107 
113 Johanna Påhlhammar F II:6, nr 128 
114 Catrina Jansdotter F II:6, nr 148 
115 Greta Lisa Westgren F II:8, nr 28 
116 Helena Andersdotter F II:8, nr 136 
117 Anna Göransdotter Busk F II:8, nr 222 
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Beskrivande statistik                      BILAGA B 

Tabellerna nedan innehåller beskrivande statistik för undersökningarna 
gjorda i avhandlingens Del 2, Som man sår får man skörda.   

Tabell B1. Bevarade bouppteckningar från Sundborns socken åren 
1820–1888, fördelade på kvinnor, män, syskon- och arvlåtarpar 
samt årtionden. 
År Bou kvinnor Bou män Bou par Bou totalt 

1820–1829 7 20 6 33 
1830–1839 9 11 0 20 
1840–1849 33 21 3 57 
1850–1859 39 48 3 90 
1860–1869 58 48 11 117 
1870–1879 85 77 5 167 

1880–1888 79 47 3 129 

Totalt 310 272 31 613 
Anmärkningar: Bou = bouppteckning. Par = syskonpar och arvlåtarpar (vilket avser 
gemensam bouppteckning efter gift par). Noterbart är att det inte finns någon bo-
uppteckning bevarad från åren 1820 och 1834. I tabell 7.3 går det att se hur perso-
nerna vars bo har upptecknats är fördelade efter tidsperiod, kön, åldersgrupp och 
civilstånd.  
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 

Tabell B2. Byar och bouppteckningar inom kluster.  
Kluster Byar Bou 
1. Riset 9 53 
2. Ramsnäs 3 24 
3. Karlsby 7 64 
4. Finngärdet 2 32 
5. Önsgärdet 4 33 
6. Blixbo 3 41 
7. Risholn 8 83 
8. Karlborn 5 62 
9. Hobborn 8 79 
10. Sundborns by 5 112 
11. Korså 2 30 
Totalt 56 613 

Anmärkning: Bou = Bouppteckning.  
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD; SKA, Husförhörslängder 1820–
1888, ArD. 
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Tabell B3. Bouppteckningar per by. 
By Bou Procent By Bou Procent 

Backa 8 1,31 Lilltägt 16 2,61 

Backänget 3 0,49 Lisleboda 5 0,82 

Baggärdet 9 1,47 Lumsviken 7 1,14 

Björnmyra 10 1,63 Löfnäs 2 0,33 

Björsarfvet 10 1,63 Löfänget 2 0,33 

Blixbo 22 3,59 Löpholn 6 0,98 

Boda 6 0,98 Mjölnarvallen 2 0,33 

Buskbo 4 0,65 Nygården 7 1,14 

Byggningen 3 0,49 Näsänget 2 0,33 

Christinaberg 3 0,49 Persarfvet 8 1,31 

Danholn 10 1,63 Prästgården 2 0,33 

Finngärdet 31 5,06 Ramsnäs 20 3,26 

Folkersbacka 12 1,96 Riset 8 1,31 

Gallsjön 18 2,94 Risholn 17 2,77 

Gubbholet 2 0,33 Rostberg 12 1,96 

Hobbergssveden 1 0,16 Rupstjern 7 1,14 

Hobborn 17 2,77 Sandsberg 2 0,33 

Hyttnäs 17 2,77 Skuggarfvet 12 1,96 

Jutänget 8 1,31 Skäggeheden 7 1,14 

Karlborn 32 5,22 Spadarfvet 5 0,82 

Karlsby 24 3,92 Storsveden 1 0,16 

Karlsbyheden 27 4,4 Sundborns by 74 12,07 

Kartbacken 14 2,28 Superbacka 20 3,26 

Kollbergsbo 3 0,49 Tofta brunn 1 0,16 

Korså 28 4,57 Torpet 1 0,16 

Krokforsen 5 0,82 Utanmyra 8 1,31 

Kålarbo 6 0,98 Årberget 1 0,16 

Kårtägt 11 1,79 Önsgärdet 14 2,28 

 
 

 Totalt 613 100 
Anmärkning: Bou = Bouppteckning.  
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD; SKA, Husförhörslängder 1820–
1888, ArD. 
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Tabell B4. Jordarter i procent per byområde.  
Byområde Ler Silt Isälvs. Morän Övrigt 
Backa 0,00% 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 
Backänget 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Baggärdet 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
Björnmyra 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Björsarfvet 0,00% 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 
Blixbo 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
Boda 25,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 
Buskbo 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Byggningen 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Christinaberg 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Danholn 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 
Finngärdet 4,35% 0,00% 26,09% 69,57% 0,00% 
Folkersbacka 8,33% 41,67% 41,67% 8,33% 0,00% 
Gallsjön 0,00% 0,00% 22,22% 77,78% 0,00% 
Gubbholet 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Hobbergssveden 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Hobborn 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 
Hyttnäs 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 
Jutänget 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Karlborn 0,00% 71,43% 14,29% 14,29% 0,00% 
Karlsby 14,29% 0,00% 0,00% 85,71% 0,00% 
Karlsbyheden 6,67% 0,00% 93,33% 0,00% 0,00% 
Kartbacken 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Kollbergsbo 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Korså 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Krokforsen 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
Kålarbo 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 
Kårtägt 37,50% 0,00% 37,50% 25,00% 0,00% 
Lilltägt 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 
Lisleboda 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Lumsviken 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Löfnäs 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Löfänget 40,00% 20,00% 0,00% 40,00% 0,00% 
Löpholn 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Mjölnarvallen 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Nygården 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Näsänget 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Persarfvet 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
Prästgården 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Ramsnäs 0,00% 16,67% 16,67% 66,67% 0,00% 
Riset 0,00% 12,50% 0,00% 87,50% 0,00% 
Risholn 0,00% 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 
Rostberg 0,00% 20,00% 0,00% 60,00% 20,00% 
Rupstjern 8,33% 0,00% 75,00% 16,67% 0,00% 
Sandsberg 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
Skuggarfvet 0,00% 0,00% 0,00% 87,50% 12,50% 
Skäggeheden 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 
Spadarfvet 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Storsveden 0,00% 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 
Sundborns by 0,00% 31,82% 36,36% 31,82% 0,00% 
Superbacka 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Tofta brunn 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 
Torpet 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Utanmyra 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Årberget 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
Önsgärdet 0,00% 57,14% 0,00% 42,86% 0,00% 

Anmärkning: Isälvs. = Isälvssediment. Övrigt = berg och torv. Baserat på kornstor-
lek och bildningssätt har fem kategorier av jordarter skapats. I tabellen framgår hur 
stor andel varje jordartskategori hade inom varje byområde. För skapandet av 
byområden se Analys av attribut på individ- och bynivå under kapitel nio.  
Källa: Jordarter 1:25 000–1:100 0000 © Lantmäteriet, i2012/921. 
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Tabell B5. Beskrivande statistik över förekommande variabler 
innehållandes ordinaldata i regressionsanalyserna.  
Variabel  N Medelvärde SD Min Max 

Log. summa för tot. tillgångar 613 7,165227 1,408261 2,772589 12,07008 
Log. skuldsumma 613 5,599447 1,696732 0 11,11971 
Log. fordringssumma 613 2,530112 3,170983 0 11,49795 
Ålder 613 61,19576 16,51413 5 97 
Ålder i kvadrat 613 4017,192 1896,018 25 9409 
Antal bröstarvingar 613 2,355628 1,963088 0 9 
Sluttning 613 4,992469 2,485475 0,721212 13,1088 
Höjd över havet 613 143,3475 24,07571 116,008 251,5135 

Anmärkning: N = antal. SD = standardavvikelse. Log. = logaritmerad.  
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD; SKA, Husförhörslängder 1820–
1888, ArD; GSD-Höjddata, grid 50+ nh © Lantmäteriet, i2012/921. 

 

Tabell B6. Beskrivande statistik över förekommande variabler 
innehållandes nominaldata i regressionsanalyserna.  
Variabel N Procent Kumulativ 

Bouppteckningskategori  
Man 272 44,37 44,37 

 Kvinna 310 50,57 94,94 

 Syskonpar 2 0,33 95,27 

 Arvlåtarpar 29 4,73 100 

 Totalt 613 100  
Civilstånd    

 Änka/änkeman 190 31 31 

 Gift 344 56,12 87,11 

 Ogift 77 12,56 99,67 

 Skild 2 0,33 100 

 Totalt 613 100  
Bröstarvingar    

 Ja 467 76,18 76,18 

 Nej 146 23,82 100 

 Totalt 613 100  
Anmärkning: N = antal. Arvlåtarpar avser gemensam bouppteckning efter gift par. 
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD; SKA, Husförhörslängder 1820–
1888, ArD. 

 
 
 
 



242 

Tabell B7. Korrelation av de beroende variabler som förekommer i 
regressionsanalyserna. 

Variabel  Log. summa för 
tot. tillgångar Log. skuldsumma Log. fordrings-

summa 

Log. summa för tot. tillgångar 1   
Log. skuldsumma 0,5386 1  
Log. fordringssumma 0,5138 0,1775 1 

Anmärkning: Log. = logaritmerad. Metod = Pearsons korrelation (r). 
Källor: StHA, Bouppteckningar 1820–1888, ArD. 
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