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Abstract

Not a country girl, not at all a peasant girl — nor yet entirely of  the better class. Social stratification in the downfall of  

the estate society. Carl Mikael Carlsson, Master Programme, Dept. of  History, Uppsala university.

Most of  the research concerning the downfall of  the early modern division of  the swedish people into 

different estates focus on the movements between predefined strata rather than the volatility of  the  

strata theirselves. This study disputes the method of  constructing static and by the contemporary public 

accepted strata today and argues that the social stratification in the downfall of  the estate society is 

more dynamic and complex than earlier researches have shown. This is executed by the study of  the 

grounds and characteristics of  being a person of  standing and of  the similarities and differences in  

titles between persons of  standing and the social elite of  the peasantry, in the parish of  Dingtuna in  

Västmanland 1822–1893. My primary source are estate inventories of  those inhabitants of  Dingtuna 

deceased in 1822–1893.

In  the  early  19th  century,  the  quality  of  being  a  person  of  standing  was  generated  by  either  

upbringing, academic education or the holding of  charges. As time passed, the quality was harder to  

acquire, as material prominence became a requirement. Parallel to that, the strive for being a person of  

standing decreased, as the popularity of  agriculture grew and the differences in characteristics between 

the elite of  the peasantry and the higher strata reduced. This  is emphatic, as the persons of  standing 

who were farmers in the early 19th century used non-agricultural titles that screened them of  from the 

peasantry,  whilst  their  descendants  used  agricultural  titles  that  instead  elevated  them  above  the  

peasantry.

Although the difference between persons of  standing and the elite of  the peasantry were larger in 

the early than in the late 19th century, there were similarities that took distance from the constructed 

stereotypes in the early years and non-material differences between the strata in the later years. These 

findings illuminate the need of  a method that considerates time, space and subjectivity.

Keywords: 19th century, estate society, class society, social stratification, elites, manifestation, persons 

of  standing, peasants.
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1 Inledning

Sergeanten tänkte så här: En glasmästardotter ifrån Lidköping – det är en småstad, långt, långt bort ifrån 
Stockholm. En mamsell? på sätt och vis, ja. En borgardotter, dock af  ringaste borgarklass. Ett intagande 
och märkvärdigt  mellanting! Landtflicka icke, bondflicka alls icke – men icke heller rigtigt af  bättre klass. 
Hvad skall en sådan egentligen anses för? hvad kallas? Det är någonting outgrundligt i denna mellansort.  
Låt se – tag hit en biffstek!1

Carl  Jonas  Love Almquist  (1793–1866)  framkallade ramaskri  när  han i  slutet  på  1830-talet  släppte 

romanen  Det går  an,  i  vilken glasmästardottern Sara Videbeck och sergeanten Albert  förälskar sig i 

varandra och beslutar att leva tillsammans som ett par utan att gifta sig. I romanens början har Albert 

fått  syn  på  Sara  och  spekulerar  för  sig  själv  över  huruvida  hon  är  att  anse  som ”mamsell”  eller  

”jungfru”.2 Hans resonemang, till en del citerat ovan, visar på ett målande sätt den sociala ställningens  

betydelse i vardagen vid denna tid. Osäkerheten i vilken titel som ska användas baseras på Saras byte av 

huvudbonad  från  hatt  till  schalett,  vilket  antyder  att  det  i  den  rådande  kontexten  var  norm  att  

manifestera sin rang.

Sistnämnda beteende visar emellertid också tendenser till att det samhällsordningen håller på att bryta 

ihop; Sara Videbeck kan uppenbarligen inte helt och fullt  sorteras in i något av de två definierade 

facken. Det är just denna process som föranlett min här framlagda uppsats. Som senare skall motiveras  

har valt att tala om processen i termer av  ståndssamhällets upplösning och övergång i ett  klassamhälle. 

Innan syftet specificeras ämnar jag presentera några större sammanhang att placera det i.

1 Almquist 1838, s. 9.
2 Almquist 1838, s. 7–13.
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2 Social stratifiering i ståndssamhällets fall
Att det svenska ståndssamhället övergick i ett klassamhälle är ett vanligt tankemönster bland historiker.3 

Processen anses ha pågått kring 1700-talets andra och 1800-talets första hälfter. 4 Övergången var för 

några decennier sedan en het potatis i den historiska forskningen, men har på senare år fått svalna och 

ge plats åt motsatspar med andra fokus, som exempelvis det tidigmodernas övergång i det moderna.  

Det förstnämnda perspektivets markförluster har medfört att studiet av social stratifiering minskat.

Med  social  stratifiering  menar  man  vanligen  den  process  som  placerar  individerna,  familjer  eller 
socialgrupper hierarkiskt på en stege, en del på högre och en del på lägre nivåer.5

Social stratifiering har i svensk historieskrivning alltid beskrivits med stånds- och klasstermer i grunden, 

av den enkla anledning att det – mig veterligen – aldrig konstruerats några stratifieringsbegrepp som 

inte på något sätt tar avstamp i  något av dessa begrepp. Försvinner motsättningen mellan de båda 

begreppen, försvinner också till stor del den sociala stratifieringens dynamik.

2.1 Utgångspunkt eller efterhandskonstruktion?
Ståndssamhället  som historiskt  fenomen kan urskiljas  på  två  sätt:  dels  genom att  beskriva  det  för  

sammanhanget aktuella objekt som begreppet återspeglar – i denna uppsats det svenska ståndssamhälle  

som var rådande i och kring tidigmodern tid – dels genom att urskilja bakomliggande strukturer som 

skulle kunna sammanföra detta ståndssamhälle med andra, såväl hypotetiska som reella.  Utifrån det 

förstnämnda, exempelbaserade perspektivet talar vi om en indelning av samhället i  fyra stånd: adel,  

prästerskap, borgerskap och bondestånd. Kekke Stadin talar om fyrståndsläran. Denna lära var inte den 

enda i folkets medvetande vid den här tiden; en alternativ indelning är hustavlans treståndslära, där man 

talar om läre-, näre- respektive värestånden. Förhållandet mellan systemen beskrivs av Kekke Stadin:

Synen på de fyra stånden finns inte, såsom den lutherska treståndsläran, samlad i en programskrift, men 
tankarna kring den återkom ofta och i olika varianter i tidens politiska diskussion. Det som här kommer att 
kallas  ’fyrståndsläran’  var  snarare  en  beskrivning  av  de  faktiskt  existerande  riksdagsstånden  och  en 
motivering till ståndsindelningen, än en tankemodell.6

Utifrån det andra perspektivet blir det svårare att definiera ett ståndssamhälle. I Nationalencyklopedin 

presenteras  det  som ett  samhälle  som baseras  på  ”sociala  grupper  som skiljer  sig  från  den övriga  

befolkningen genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter”. Det sätts i motsats till det ekono-

3 S. Carlsson 1954, s. 87; Norrby 2005, s. 41.
4 Andræ 1978, s. 5.
5 Stavenhagen 1972, s. 21.
6 Stadin 2004, s. 21–22.
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miskt orienterade klassamhället.7 Samma definition ges i SAOB, en liknande av Sven Ulric Palme.8

Fyrståndsläran bör  helst  inte  ses som en renodlad stratifiering.  Ståndsindelningen i  dess trängsta 

mening torde snarare ha byggt på ståndens skilda syften än en rangskillnad, även om ordningen var 

given.9 I treståndsläran till exempel kan läreståndet ses som överordnat väreståndet.10 På samma sätt är 

det svårt att jämföra borgare och bönder, eftersom de verkade som närestånd i skilda sociala fält. I och  

med den tydliga ordningen stånden sinsemellan, och i viss mån även förhållandena inom treståndsläran,  

kan stånden dock lätt användas som  kriterier för stratifiering, och ståndssamhällets upplösning torde 

rimligtvis kunna studeras genom att se hur dessa kriterier med tiden övermannades av andra.

Goda redogörelser för klassbegreppets utveckling finns hos Magnus Mörner och Göran Norrby11. 

För  senare  år  bör  Ulrika  Holgersson  nämnas.  Hon  sammanfattar  klassbegreppets  utveckling  och 

motiverar  i  likhet  med  Carl  Göran  Andræ och  stratifieringsteoretikern  Rodolfo  Stavenhagen  med 

utgångspunkt  i  att  klass  är  en  social  konstruktion  att  konstruktionen  av  en  stratifieringsmodell  är  

beroende av vem som stratifierar.12

2.2 Politiskt eller socialt ståndssamhälle?
Värdet i  att  studera det svenska samhället som ett ståndssamhälle  återspeglas i  de två fält  varinom  

begreppet använts: rikspolitiken respektive en allmän indelning av rikets befolkning. Fälten kan kallas 

politiskt respektive socialt.13 Denna uppdelning återspeglas i forskningen. Ståndsindelningen i riksdagen 

har mest studerats utifrån enskilda stånd. Fokus på bondeståndet, som är det stånd som denna uppsats 

berör mest, har anlagts av bland andra Ragnar Olsson, Kalle Bäck och Jan Christensen.14 Studier av 

lokalpolitik  som  tangerar  ståndsindelningen  har  gjorts  av  exempelvis  Peter  Aronsson  och  Peter 

Lindström.15 Forskningen  kring  det  sociala  ståndssamhället  är  mer  sparsamt  förekommande  än 

forskningen kring riksdagsstånden, sannolikt eftersom det är lättare att komma undan detta perspektiv i  

ett fält som inte är lika starkt betingat av ståndstänkandet som politiken. Detta torde även vara en stark 

orsak till ämnets låga frekvens i senare decenniers forskning. En ämnesöversikt över äldre forskning ges 

av Birgitta Odén.16 Det sociala ståndssamhället studerades flitigt ur demografisk synpunkt kring förra 

sekelskiftet av exempelvis statistikern Nils Wohlin, och forskningen kring ämnet kan anses ha haft sin 

storhetstid vid 1900-talets mitt med Sten Carlsson och Tom Söderberg.17 Inom forskningsfältet har den 

7 NE 1995, art. stånd.
8 Palme 1947 s. 45; SAOB 1997, art. stånd.
9 Söderberg 1956, s. 83; Stadin 2004, s. 22.
10 Stadin 2004, s. 23.
11 Mörner 1988, s. 6 ff; Norrby 2005, s. 41 ff.
12 Stavenhagen 1972, s. 21–22, s. 333 f; Andræ 1978, s. 2; Holgersson 2011, s. 159–171.
13 S. Carlsson 1973, s. 15.
14 R. Olsson 1948; Bäck 1984; Christensen 1997.
15 Aronsson 1992; Lindström 2003.
16 Odén 1963.
17 Wohlin 1909; Andræ 1978, s. 5; Mörner 1988, s. 36–37.
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så kallade ståndsstatistiken haft stor betydelse som källmaterial. Efter Odéns ämnesöversikt har studier 

av det sociala ståndssamhället lyst med sin frånvaro.

2.3 Max Weber och ståndssamhällets upplösning
Stånds- och klassbegreppen är flitigt diskuterade hos de stora teoretikerna, inte minst av sociologerna 

Karl Marx (1818–1883) och Max Weber (1864–1920).18 Det har diskuterats huruvida Weber ska anses 

ha lagt fram sina idéer i polemik till Marx eller inte.19 Klart är att Weber motsatte sig marxismens fokus 

på produktionsmedlen som grund till all stratifiering och istället valde att låta olika typer av framgång,  

såväl kulturell som materiell, påverka separata stratifieringssystem som alla har betydelse för historien. 

Weber använde stånds- och klassbegreppen i motsats till varandra enligt definitioner som ligger så nära  

ovan redovisade definitioner för fallet Sverige, att hans begreppsvärld framstår som en rimlig teori att  

strukturera undersökningarna i denna uppsats utifrån. Fördelar finns även i att Weber accepterar att  

stratifieringsstrukturer  kan  förändras,  och  att  han  ger  utrymme  för  att  ta  hänsyn  till  samtidens 

begreppsvärld och identitetssammanhang.

 Weber ger ståndsbegreppet följande definition:

”Status” (ständische Lage) skall kallas positiv eller negativ social prestige som grundar sig på a) livsstil och  
följaktligen b) formell utbildning, som kan vara antingen empirisk eller teoretisk, och tillägnelse av däremot 
svarande  beteendeformer,  c)  härkomst  eller  yrke.  (…)  ”Statusgrupp”  (Stand)  skall  kallas  en  grupp 
människor som inom en större  enhet  med framgång gör anspråk  på  a)  en speciell  uppskattning och 
eventuellt b) speciella statusmonopol.20

I  den svenska  översättningen används  som synes  status och  statusgrupp istället  för  ståndsbegreppet, 

möjligen för att rädda termerna från den politiska och sociala laddning som redan finns i detta. Av  

sammanhanget och språklikheten mellan svenska och tyska framgår dock att det är ett ståndssystem 

Weber försöker illustrera. Klassbegreppet ger han vidare följande innebörd:

Med ”klassituation” avses den typiska sannolikheten för 1) materiell försörjning, 2) yttre social ställning 
och 3) inre liv som är en följd av omfattningen och arten av den kontroll (eller brist på kontroll) som en 
individ har över materiella ting eller prestationsförmåga och av dessas användbarhet för att få inkomster  
inom  en  given  ekonomisk  ordning.  Med  ”klass”  avses  alla  människor  som  befinner  sig  i  samma 
klassituation.21

Inom den weberska skolan anses stånd och klass stå i ett beroendeförhållande till varandra, så att det  

ena systemet starkt påverkas av det andra.22 Det ligger utifrån ett weberskt perspektiv nära tillhands att 

se ståndssamhällets övergång i klassamhälle som ett uttryck för att fokus flyttades från formella meriter  
18 Tumin 1970, s. 19; Olausson 2007, s. 31.
19 Tumin 1970, s. 16.
20 Weber 1983, s. 212–213.
21 Weber 1983, s. 210.
22 Olausson 2007, s. 31.

8



som social befolkningsindelningsgrund, till den mer liberala ekonomin. Det är därför föga förvånande 

att  Weber  själv  formulerar  denna  tanke:  ”Ett  samhälle  skall  kallas  ’ståndssamhälle’  då  den  sociala  

skiktningen i huvudsak sker efter statusgrupper, ’klasssamhälle’ (sic!) då den sker efter klasser.” 23 Jag 

tolkar det som att stånd och  klasser alltid existerar parallellt,  men att man i ett ståndssamhälle inte 

identifierar sig och resonerar i termer av klasser och vice versa. Fokusskiftet mellan de båda systemen  

måste dock ha gått  långsamt och med viss  medvetenhet  om båda synsätten.  Jag skulle  vilja  belysa 

Webers  fokusskifte  genom  att  tala  om  dold respektive  öppen stratifiering.  Ståndsindelningen  och 

klassindelningen är två olika sätt  att rangordna människor,  men eftersom en person inom ett  givet 

synsätt inte kan placeras på två olika ställen så kan man resonera att de båda stratifieringarna är dolda  

och tillsammans konstituerar en öppen, synlig, sammanfattande stratifiering. Det som Weber menar 

händer i övergången från stånds- till klassamhälle kan utifrån detta synsätt beskrivas som att det dolda 

klassystemet  successivt  tar  över  dominansen  över  den  öppna  stratifieringen  från  det  dolda 

ståndssystemet, genom att människor börjar identifiera sig själva och andra mer som klass- än som 

ståndsmedlemmar.

Stavenhagen  menar  att  man  i  stratifieringssammanhang  måste  skilja  mellan  inplaceringen  av  en 

individ och inplaceringen av en större grupp människor. Stånd och klass som stratifieringskategorier är  

naturligtvis kopplade till den sista; man talar då om exempelvis  skikt eller  strata. Ifråga om individens 

inplacering  är  begreppet  status lämpligare.24 Gränsen  mellan  skikt  och  status  torde  vara  flytande. 

Hushållet, till exempel, består av ett flertal individer men det torde ligga närmre tillhands att betrakta  

det som en individ än som ett skikt. Här visar sig också olikheten i begreppens uppbyggnad: Medan 

skikt och strata kan användas om grupperna i sig, används status snarare som en egenskap. Sett till vad  

som åsyftas faller detta sig dock naturligt. Statusbegreppet blir här ett dilemma: Stavenhagen använder 

det  som  individuell  motsvarighet  till  strata,  medan  Weber  använder  det  för  att  beteckna  samma 

fenomen fast avgränsat till ståndssamhället och därmed som motsats till klassituation. För att kunna 

hålla isär de olika innebörderna kommer jag hädanefter använda statusbegreppet enligt Stavenhagens 

definition,  medan Webers statusbegrepp ersätts  av  rang.  Status blir  alltså  paraplyterm för rang och 

klassituation.  Att  jag  här  gynnar  Stavenhagens  begreppsvärld  framför  Webers  (eller  snarare  Webers 

översättares) beror på att status i dagens samhälle ― långt efter ståndssamhällets undergång ― används 

frekvent i  språket,  medan rangbegreppet ger ett  föråldrat  intryck och på så sätt  lämpar sig  för att  

kopplas till ett svunnet samhällssystem.

Med yrke avser Weber den specialiserade verksamhet som bedrivs för försörjning.25 Livsstil kan, som 

jag tolkar honom, i ståndsdefinitionen ses som summan av klassdefinitionens ”yttre social ställning” 

23 Weber 1983, s. 213.
24 Stavenhagen 1972, s. 23–24.
25 Weber 1983, s. 95.
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och ”inre liv”. Formeln kan alltså vridas så man kan säga att ståndstillhörighet bestäms av livsstil och 

utbildning samt härkomst eller yrke, medan klasstillhörighet bestäms av livsstil och rikedom. Yrke och 

rikedom kan vidare jämföras med varandra så det blir möjligt att säga att stånd beror på skillnaden i  

ekonomisk  karaktär,  medan  klass  beror  på  skillnaden  i  ekonomisk  storlek.  Livsstilen  bottnar  i  

klassamhället  i  ekonomiska  förutsättningar,  i  ståndssamhället  i  ospecificerade  förutsättningar,  men 

rimligen med nära anknytning till utbildning, härkomst eller yrke. Här kan den för samhällsövergången  

karaktäristiska liberaliseringen skönjas: i ståndssamhället är livsstilen kontrollerad och legaliseras genom 

utbildning,  härkomst  eller  yrke;  i  klassamhället  är  den  liberal  och  kan  användas  närhelst  den 

okontrollerade ekonomin så tillåter.

Webers skilda stratifieringssystem har av historiker inte bara satts i samband med den periodisering 

som begreppen ståndssamhälle och klassamhälle tillhör och skapar, utan vid tillfälle använts för att visa 

övergången  från  ett  äldre,  traditionellt  samhälle  till  ett  modernt.26 Hans  idéer  har  anammats  och 

utvecklats  av många forskare.  Några tankar jag fäst mig vid har lagts  fram av Peter Olausson och 

W. Lloyd Warner.  Warner  menar,  i  likhet  med  mitt  resonemang  i  förra  stycket,  att  status  och 

klassituation genererar separata stratifieringar,  och lyfter enligt  samma mönster fram den medvetna  

hierarkin framför den omedvetna: platsen i hierarkin infinner sig bara när någon är medveten om det.27 

Olausson anpassar Webers  idéer  till  Bourdieus teori  om det  bredare  kapitalbegreppet  på  så vis  att  

placeringen i ett stratifieringssystem bygger på kapitalinnehav: ju högre kapital, desto högre placering. 28 

Det är i och med detta han myntar begreppet herrschaftswissen – det kulturella kapital som stämplade en 

människa som ståndsperson.29

2.4 Ståndssamhällets upplösning i svensk kontext
Både Carlsson och Söderberg har i sin forskning rört sig kring tidsperioder och fenomen som anknyter 

till ståndssamhällets försvinnande, Carlsson tämligen öppet och Söderberg snarare av ofrånkomlighet i  

och med att han beskrivit klassamhällets uppkomst.

Forskarkåren är – med både Carlsson och Söderberg som viktiga lärofäder – sedan länge överens om 

att en av de mest betydelsefulla drivkrafterna till ståndssamhällets upplösning är framväxten av ofrälse  

ståndspersoner, dels för att denna grupps existens utmanade ståndsindelningens sociala existensberättig-

ande, dels eftersom dess medlemmar strävade efter politiskt inflytande och, genom att successivt ta sig  

in i ständerna, bidrog till att utjämna de ståndsskillnader som motiverade fyrståndsläran. 30 En populär 

definition  av  begreppet  ståndsperson  är  formulerad  av  Carlsson:  ”Med  ståndsperson  avses  alla 

26 Norrby 2005, s. 42.
27 Tumin 1970, s. 20.
28 Olausson 2007, s. 31–32, s. 36–37.
29 Olausson 2007, s. 16.
30 Boëthius 1916, s. 257; Boëthius 1918, s. 221; Palme 1947, s. 77; S.-E. Åström 1950, s. 24; S. Carlsson 1973.
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personer, som kan anses ha stått över de båda lägre stånden”.31 Ledet  ofrälse tar bort de båda högre 

stånden från begreppets kollektiv och på så sätt ringas den orepresenterade gruppen med gemensamma 

politiska intressen in. Ett ord som under ståndssamhällets dagar ofta användes som beteckning för 

gruppen  är  medelklassen,  och  det  är  också  i  denna  grupp  Söderberg  ser  ursprunget  till  vad  som 

sedermera  kom att  kallas  Socialgrupp  två.32 Medelklassbegreppet  kom med tiden att  bredda sig  över 

ståndsgränserna, vilket återspeglar ståndstänkandets domänförluster.

Carlsson förklarar ståndssamhällets upplösning genom att redogöra för ståndens intrång i varandras 

revir,  framför  allt  den  ständigt  växande  andelen  ofrälse  på  befattningar  inom  statsförvaltningen,  

inskränkningarna  av  ståndsprivilegierna  och  försvagandet  av  den  teologiska  dominansen  vid 

universiteten.33 Förenings- och säkerhetsakten 1789 spelade en stor roll, men innebar enligt Carlsson i  

mångt och mycket bara en legitimering av redan rådande förhållanden.34 Han hävdar att det var omkring 

denna  tid  som  medelklassen  föddes,  och  påpekar  att  man  med  ett  sådant  begrepp  måste  lämna 

ståndstanken och låta klasstanken ta fokus.35 Carlsson lägger genomgående vikt vid ståndscirkulationens 

betydelse för ståndssamhällets upplösning: det är i första hand individens ökade möjligheter att röra sig  

mellan  stånden  som fått  systemet  att  brytas  ner,  inte  en  förändrad  karaktär  av  stånden  i  sig.  De 

cirkulerande individer som han tagit fasta på är påfallande ofta ofrälse ståndspersoner.

De  ofrälse  ståndspersonernas  strävan  efter  representation  illustreras  av  diskussionen  kring 

bondeståndets ”renhet”; att många inom det politiska bondeståndet under 1700-talet ställde sig öppet 

skeptiska mot ledamöter som ansågs för ståndspersoner visades tidigt av flera forskare och har mig  

veterligen inte ifrågasatts.36 Med tiden kom dock denna egenskap att alltmer accepteras: 1810 släpptes 

jordbrukande ståndspersoner in, dock inte sådana som tidigare haft statstjänst eller tillhört annat stånd, 

och från 1863 godkändes även de sistnämnda. Christensen talar om lappverkspolitiken – metoden att vika 

för de ofrälse ståndspersonernas politiska anspråk genom att utjämna de fyra stånden hellre än att  

avskaffa dem. Lappverkspolitiken visar på ett ypperligt sätt karaktären i ståndssamhällets upplösning – 

en långsam väg mot en punkt där systemet till slut förlorar sitt existensberättigande. Lappverkspolitiken 

omfattade inte bara förändringar i bondeståndet utan även i präste- och borgarstånden.37

De orepresenterade var dock inte de enda grupperna som skyndade på ståndssamhällets upplösning.  

De  faktiska  stånden  spelade  sin  roll,  inte  nödvändigtvis  politiskt  aktivt,  men  genom att  ge  större 

utrymme till  det  framväxande  klassamhället.  Det  ligger  i  denna  uppsats  intresse  att  ge  en  kortare  

översikt över bondeståndets ekonomiska utveckling och dess påverkan på ståndssamhällets upplösning.

31 S. Carlsson 1973, s. 19. Definitionen används även i t ex Christensen 1997, s. 107.
32 Söderberg 1956; Söderberg 1972.
33 S. Carlsson 1954, s. 111; S. Carlsson 1962.
34 S. Carlsson 1973, s. 254.
35 S. Carlsson 1973, s. 259–260.
36 R. Olsson 1948, s. 96 ff; S. Carlsson 1962, s. 88–89.
37 S. Carlsson 1954, s. 94–95; Christensen 1997, s. 127 ff.
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Jordbrukets omvandling under 1700- och 1800-talen brukar gå under benämningen agrara revolutionen. 

Att denna process hör samman med klassamhällets framväxt råder inget tvivel om, när man applicerar  

ovan  presenterade  definitioner  på  de  resultat  som  forskare  i  den  agrara  revolutionen  nått.  

Bondeståndets,  och  landsbygdsbefolkningens  i  stort,  ekonomiska  differentiering  under  den  agrara 

revolutionen har studerats ur ett  historiematerialistiskt  perspektiv av bland andra Christer  Winberg,  

Hans Seyler,  Janne Backlund, Lars Herlitz,  Maths Isacson och,  på senare år,  Jonas Lindström. Att 

bondeståndet  differentierades  ekonomiskt  under  nämnda  period  tvivlar  ingen av  dessa  på,  snarare 

skiljer de sig något i till när de vill förlägga processen och därmed vilka dess orsaker var.38

Ett helt annat, långt ifrån marxistiskt, perspektiv på samma process anläggs av Britt Liljewall. Hon 

visar  genom  sina  studier  av  bondedagböcker  på  hur  bondeståndets  identitet  snarare  än  ekonomi 

differentierades. Hon ser titulaturen som en viktig markör för identiteten och visar hur en redan långt  

uppluckrad  ståndsgemenskap  mer  och  mer  ersätts  av  samhörighet  som  baseras  på  näring  och 

ägoförhållande.39 Ett liknande fenomen presenteras av Norrby, som menar att adelskapet framåt 1800-

talet inte betydde lika mycket som förr och att adelsmännen därför istället sökte en klassidentitet. 40 En 

annorlunda ståndpunkt läggs fram av Christer Ahlberger, som menar att bondeståndet i klassamhällets 

framväxt var mån om sin kollektiva identitet.41 Henrik Olsson jämför Ahlberger och Liljewall och ser 

det som att den förstnämnda framhäver bondeståndets strävan mot att avgränsa sig uppåt, medan den 

sistnämnda framhäver bondeståndets strävan mot att avgränsa sig nedåt.42 Även ifråga om materiell 

manifestation  tycks  bondeståndet  ha  differentierats  från  1800-talets  början.  Göran  Ulväng  noterar 

estetisk motivation hos bönderna; bostäderna fick en representativ funktion och gjordes större. 43 Vad 

gäller möblering och rumsdisposition anses bondeståndet ha närmat sig ståndspersonerna, exempelvis 

genom att inreda den för det sociala livet viktiga salen. Maj Nodermann tillerkänner auktionerna en 

viktig del i detta.44 Senare forskning, av exempelvis Olausson och Gudrun Andersson, behandlar såväl 

faktorer till stratifiering som ökad gemenskap mellan skikt, dock utan att problematisera motsättningar 

mellan stånd och klass.45

2.5 Sten Carlsson och social stratifiering
Fyrståndsläran kan tydligt urskiljas som kriterier i den modell över ståndssamhällets sociala stratifiering 

som Carlsson tagit fram för att illustrera ståndscirkulationens omfång. ”För att förstå det sociala upp-  

38 Herlitz 1974; Winberg 1977; Isacson 1979; Seyler 1983; Backlund 1993; Lindström 2008.
39 Liljewall 1995, se särskilt diagrammet på s. 325.
40 Norrby 2005, s. 41.
41 Ahlberger 1996, s. 119–127.
42 H. Olsson 1998, s. 220.
43 Ulväng 2001, s. 68, s. 98–99, s. 110.
44 Schoultz 1950, s. 97–98; Nodermann 2003, s. 325, s. 329.
45 Olausson 2007; Andersson 2009.
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och nedstigandets innebörd i detta samhälle” menar Carlsson att man kan räkna med tio skikt, mellan 

vilka umgänge i princip inte förekom, utan som bara överbryggades med ståndscirkulationens hjälp. 46 

Carlssons tio skikt är, i förenklad form, dessa:47

1. ”Aristokratin”,  t  ex  chefsämbetsmän  och  den  gamla  godsägande  högadeln.  Framåt 

ståndssamhällets slutskede även exempelvis skeppsbroadeln och vissa brukspatroner.

2. Centrala och regionala ämbetsmän o dyl.

3. Större delen av prästerskapet, landsbygdens ämbetsmän och jämbördiga ståndspersoner.

4. ”Det lägsta skiktet av ståndspersoner, som rätt litet höjde sig över allmogen”, exempelvis privata 

och andra lägre tjänstemän. Städernas hantverksmästare och mindre handlande räknas också hit.

5. Den stabilt besuttna allmogen, renodlade bönder med trygg ekonomi.

6. Den instabilt besuttna allmogen, t ex dagsverksskyldiga landbor o dyl.

7. De obesuttna jordbrukarna, dvs torpare och deras gelikar.

8. Jordbrukets proletärer, exempelvis statare och backstugusittare.

9. Landsbygdens fattiga och ekonomiskt överflödiga.

10. ”Tattare” o dyl utanför samhällets skyddsnät.

I modellen är det tydligt att adeln i ett hypotetiskt, fulländat ståndssamhälle funnits i de två översta 

skikten, prästerskapets stora massa i det tredje, borgarna i det fjärde och bönderna i de femte och sjätte.  

Trots Carlssons digra forskning kring ståndssamhällets upplösning tycks modellen endast i detaljer ta 

hänsyn till processen ifråga; den är inte tidsbestämd, och dynamik kan bara noteras i hur ofrälse med 

tiden tog sig upp i de översta skikten. Dock ger de många titlarna i tredje och fjärde skikten vid handen 

att det rör sig om ett samhälle där de utmanande ickestånden – exempelvis de ofrälse ståndspersonerna 

– helt klart blivit en del av verkligheten. Ifråga om Skeppsbroadelns placering i det översta skiktet syns 

rentav tendenser till klasstänkande och i skillnaden mellan femte och sjätte skikten ser man på liknande  

sätt hur ekonomiska kriterier konstituerade skikten.  Förklaringen till  bristen på dynamik ligger utan 

tvivel i att Carlsson, som nämnts ovan, i ståndsutjämningen snarare ser ökat socialt umgänge mellan 

skikten, än en utjämning i de olika skiktens karaktär. Själv ställer jag mig tveksam till att den starka  

stratifieringen Carlssons modell visar kunnat bibehållas ända in mot 1800-talets mitt.  Till  grund för  

mina tvivel ligger dels tidigare forskning – såväl bondeståndets differentiering som Liljewalls tankar om 

identitetsförändringar – dels empiri, främst det faktum att ståndsstatistikformulären under 1800-talet 

vid flera tillfällen justerade indelningsgrunden för många yrkes- och andra grupper.

46 S. Carlsson 1971, s. 13, s. 22.
47 S. Carlsson 1971, s. 16–18.
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2.6 Sammanfattning – Uppsatsens syfte
I det föregående konstateras att dagens syn på det svenska sociala ståndssamhällets upplösning till stor 

del bygger på och rentav utgår från forskning från 1900-talets mitt, inte minst av Sten Carlsson. Detta  

förhållande  framstår  som skevt,  sett  till  de  senaste  decenniernas  utveckling  av  andra,  närliggande 

socialhistoriska  aspekter.  Att  Carlsson dessutom var  verksam i  en  tid  då  social  stratifiering  var  en  

dominerande politisk fråga gör det desto viktigare att uppmärksamma ämnet igen.

Med  Carlsson  följer  perspektivet  att  ökad  ståndscirkulation  var  central  för  ståndssamhällets 

upplösning.  Ståndsutjämningens  inverkan  på  denna  process  ignoreras  inte,  utan  lyfts  fram genom 

exempelvis  framväxten av gruppen ofrälse ståndspersoner,  men för tiden efter  att  en sådan grupp 

etablerats – från mitten av 1700-talet till 1860-talet – använder forskarkåren icke desto mindre ofta fasta 

kategorier som grund för social indelning.48 När det kommer till en vidare indelning än efter stånd är 

Carlssons modell den enda i sitt slag, och den har använts i forskningen så sent som 2007, varför jag 

anser ifrågasättandet av den vara av största vikt.49

Syftet med denna uppsats är att belysa dynamiken och komplexiteten i den sociala stratifieringen 

kring  det  svenska  ståndssamhällets  upplösning,  detta  för  att  bidra  till  metodutvecklingen  inom 

forskning kring såväl ståndssamhällets upplösning som stratifieringsforskning överlag.

48 Exempelvis Johan Sjöberg, som emellertid motiverar detta väl utifrån dåtidens mentalitet. Sjöberg 2002, s. 162–163.
49 Norrby 2005, s. 44–46.
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3 Ståndspersoner och bondeelit i Dingtuna 1822–1893
För  att  kunna  belysa  dynamiken  och  komplexiteten  i  den  sociala  stratifieringen  kring  det  svenska 

ståndssamhällets upplösning och därmed infria uppsatsens syfte ämnar jag besvara följande frågor:

1. Enligt vilken modell definierades vissa individer som ståndspersoner i Dingtuna socken 1822–

1893?

2. I  vilken  utsträckning  visade  ståndspersonerna  i  Dingtuna  socken  1822–1893  i  sin  titulatur 

avstånd och/eller samhörighet gentemot eliten bland socknens bönder?

Med modell avses här ett informellt och möjligen omedvetet system, som inte minst tar hänsyn till  

förändring över tid.

3.1 Dingtuna socken 1822–1893
Andersson ser fördelen med det lokala perspektivet i elitforskning i det att man inte i förväg måste ha 

identifierat eliten, utan kriterier snarare än människor fungerar som fasta punkter, vilket gör att det  

finns en möjlighet att se hur olika människor förhöll sig till status.50 Jag har valt att studera invånarna i 

Dingtuna socken i  nuvarande Västerås,  tidsperioden 1822–1893.  Att  jag  valt  att  studera en enskild 

socken  löpande  istället  för  ett  större  område  medelst  stickprov  beror  på  att  stickprov  skulle  bli 

missvisande  eftersom  mitt  huvudkällmaterial  är  bouppteckningar,  som  upprättas  vid  dödsfall,  och 

dödsfall inte är tidsmässigt regelbundna. Att jag valde just Dingtuna socken beror på att jag har ett stort  

försprång i kunskap om källmaterialets potential. I de fall studier av källmaterial som berör andra orter 

än Dingtuna kan bidra till förståelsen av fenomen inom socknen har sådant källmaterial används; den  

geografiska  avgränsningen  är  anpassad  för  att  innestänga  hela  Dingtuna,  snarare  än  utestänga  

omgivningen.  Dingtuna socken ligger i Mälardalen men har aldrig varit godsdominerad, varför orten 

torde  vara  representativ  för  ett  bondedominerat  jordbrukssamhälle.  Representativiteten  är  dock  av 

mindre vikt, eftersom jag valt en metod som visar hur studieobjektet ibland faktiskt fungerade, snarare 

än hur det oftast torde ha fungerat.

För att noga kunna studera ståndssamhällets upplösning och klassamhällets framväxt har jag ansett  

mig tvungen att sätta den kronologiska slutpunkten för undersökningen ett par decennier efter den tid 

vartill  historiker  brukar  förlägga  ståndssamhällets  upplösning.  Uppsatsen  kommer  därför  behandla 

källmaterialet till och med 1893, varefter Tuhundra härad, vartill Dingtuna hörde, förlorade sin funktion  

som tingslag, en händelse som påverkar källbeståndet. I och med att jag valt ett källmaterial som ger  

missvisande indikationer vid tidsmässiga stickprov och som alltså måste studeras inom längre intervall,  

50 Andersson 2009, s. 34–35.
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har jag ansett mig behöva hålla tidsperioden snävare än vad som annars skulle ha varit önskvärt. Med 

den sena slutpunkten måste startpunkten alltså läggas betydligt senare än frihetstiden med de första 

tecknen på ståndssamhällets undergång. I och med att skillnaden mellan ståndspersoner och bönder var  

stark under 1800-talets första hälft så anser jag mig dock kunna förlägga startpunkten så sent som 1822. 

Att jag väljer just detta år beror på att Tuhundra häradsrätts bouppteckningsserie från och med detta år 

gör anspråk på att vara komplett. På samma sätt som med den geografiska avgränsningen har jag dock  

inte låtit tidsperioden hindra mig från att vid behov konsultera äldre källor.

3.2 ”En knivskarp gräns”

I 1600- och 1700-talens svenska socialhistoria löper en knivskarp gräns mellan två skilda samhällsgrupper 
eller kanske rättare två olika komplex av stånds- och yrkesgrupper.  Man kan sammanfatta  dem under 
beteckningarna bönder och herrskap, men dessa termer är varken uttömmande eller riktigt jämförbara i  
sammanhanget. Med bonde brukar man ju främst avse någonting ekonomiskt.51

Uttalandet gjordes 1952 av etnologen Börje Hanssen och trycktes senast 2010.52 Flera forskare av skilda 

generationer konstaterar att en av de starkaste sociala gränserna i det svenska ståndssamhället – även 

under  1800-talet  –  var  den  mellan  å  ena  sidan  ståndspersoner,  kategorin  även  kallad  herrskap och 

herrskapsståndet,  å andra sidan  bondeståndet eller  allmogen.53 Redan Simon Johannes Boëthius ser denna 

skiljelinje mellan brukspatroner och bergsmän.54 I Carlssons stratifieringsmodell kan den dras mellan 

fjärde  och  femte  skikten,  om än  med  viss  osäkerhet  kring  det  fjärde;  att  den  separerar  de  tredje 

respektive  femte  skikten  från  varandra  är  tydligt. Den  tänkta  gränsen  benämns  i  det  följande 

herrskapsgränsen.  Den  skiljer  ståndspersonerna  från  de  som står  under,  vilket  inte  bara  rör  sig  om 

bondeståndet, utan även om exempelvis indelta soldater.  Begreppet  bondeståndet definieras för denna 

uppsats enligt dess sociala betydelse och på samma sätt som i ståndsstatistiken, nämligen som ett socialt  

skikt som har jordbruket som enda huvudsakliga inkomstkälla och som inte är ståndspersoner.55

Herrskapsgränsen har ingen direkt koppling till begreppet stånd, men är applicerbar i sammanhanget,  

vilket  visas av exempelvis  det faktum att  diskussionen om det politiska bondeståndets  renhet,  som 

tidigare nämnts, till viss del handlade om att bönderna inte kunde identifiera sig med ståndspersoner. 56 

Helt  beroende  av  ståndstänkandet  behöver  dock  uppdelningen  inte  ha  varit,  eftersom  den  även 

förekommer i  klassamhället,  om än inte  lika  skarpt  framträdande.57 Man kan utifrån detta  anta att 

51 Hanssen 2010, s 243.
52 Hanssen 2010, s 243.
53 Hanssen 1950, s. 271–274; S. Carlsson 1971, s. 37; Wirilander 1982, s. 29–32, s. 182; Liljewall 1995, s. 288, s. 313, s. 316; 
     Ulvros 1996, s. 86–89; Olausson 2007, s. 15–16.
54 Boëthius 1916, s. 256–258.
55 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska tabeller 1749–1859.
56 Se exempelvis R. Olsson 1948, s. 96 ff.
57 Sentida forskare som exempelvis Olausson och Holgersson behandlar rangen som en öppen realitet i klassamhället, som 
     existerande parallellt med klassituationen men utan det monopol  den hade i ståndssamhället.  Dessa författare lägger 
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uppdelningen är en produkt av ståndssamhället som inte nödvändigtvis är beroende av det.  Det är  

emellertid bara i ståndssamhället gränsen på Hanssens sätt kan definieras som ”knivskarp”, inte minst  

eftersom  ståndsstatistiken till och med sitt sista år – 1857 – noga skilde mellan ståndspersoner och 

bondestånd.58 Det är rimligt att anta att ett nyligen avskaffat officiellt system för stratifiering tog tid på 

sig  att  försvinna;  det  var  den  för  samhällets  världsbild  betydelsefulle  kyrkoherden  som  hade  fört  

ståndsstatistiken i socknen och att han och hans flock skulle överge ett invant tankemönster över en  

natt är osannolikt.

Hädanefter  kommer  begreppet  allmoge användas  för  att  täcka  in  hela  den  jordbruksidkande 

befolkningen utom ståndspersonerna. Begreppet bonde och bondeståndet används – avseende sistnämnda 

begrepps sociala användningsområde – för att beteckna de av allmogen som var besuttna, det vill säga 

brukade  mantalssatt  jord.  Övrig  allmoge  –  exempelvis  torpare  och  tjänstehjon  –  betecknas  som 

obesutten. Även ståndspersoner kan vara besuttna respektive obesuttna.

3.2.1 Herrschaftswissen
Herrskapsgränsen är liksom alla andra gränser inte ett ting i sig, utan markerar en relation mellan två 

ting, i det här fallet ting som kan vara såväl enskilda individer som större grupper, eller rentav kulturer;  

med sistnämnda terminologi kan man säga att placeringen på endera sidan herrskapsgränsen avgörs av 

huruvida individen ifråga  har  ett  visst  kulturellt  kapital  eller  inte.  Ovan nämner  jag  att  Olausson i  

samband med jämförelser mellan Weber och Bourdieu myntar begreppet herrschaftswissen – det kulturella 

kapital som stämplade en människa som ståndsperson.59 Jag har valt att anamma begreppet och dess 

betydelse för denna uppsats. En egenskap som krävs för att en individ – medvetet eller omedvetet – ska 

förvärva  herrschaftswissen  och  följaktligen  bli  ståndsperson  benämns  i  det  följande  herrskapsfaktor. 

Herrskapsfaktorerna ska ses som egna kulturella kapital som skapar herrschaftswissen. De skulle kunna  

vara vad som helst, och det är inte nödvändigt att man i samtiden var medveten om att detta ”vad som 

helst” bidrog till att skapa herrschaftswissen.60

Huruvida herrschaftswissen bottnade i egen eller andras syn på individen torde ha varierat och är inte 

väsentligt i ett utgångsläge; huvudsaken är att herrschaftswissen accepterats av samhället i stort. Att så 

var fallet  framgår av såväl  anförd litteratur  som samstämmighet  mellan källorna. Det  var  självklart 

huruvida en individ  var att  betrakta som ståndsperson eller  inte.  Ibland torde det  dock ha funnits  

svårigheter  att  avgöra  detta  från  myndigheternas  håll,  att  döma  av  den  instruktion  som 

tabellkommissionen gav ut 1761 för att fastslå att innehavet av klädesrock skulle föranleda att en person 

     emellertid inget fokus vid relationen samhällstyperna emellan. Olausson 2007; Holgersson 2011.
58 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska tabeller 1749–1859.
59 Olausson 2007, s. 16.
60 Stavenhagen menar logiskt nog att kriterier för stratifiering är centralt att ha för att kunna stratifiera. Stavenhagen, s. 22–  
     23.
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statistikfördes som ståndsperson.61 Det är också naturligtvis svårt att idag avgöra om en person som 

levde för 200 år sedan var antingen det ena eller det andra. Carlsson menar att det är omöjligt för en 

historiker att med fullständig säkerhet avgöra om ett gränsfall var att betrakta som ståndsperson eller  

inte och ger rådet att i efterhand stämpla individen genom söka efter egenskaper som kan kopplas till  

idealtypen, dvs herrskapsfaktorer.62 Personligen tror jag Carlsson har rätt i sak men möter problemet 

från fel håll; det är i min mening inte lika intressant att veta vilka specifika människor som betraktades 

som ståndspersoner, som att veta varför de gjorde det. I samtiden var man medveten om vem som var  

vad, men motiveringen till detta kan mycket väl ha legat i en dold struktur – att förklara det självklara  

torde aldrig ha legat i någon annans intresse än vetenskapsmannens.

Detta återspeglas i uppsatsens första fråga; det är idealtypen som måste förfinas till en modell för att i 

så  hög  grad  som  möjligt  kunna  motsvara  samtidens  uppfattning  om  vad  som  konstituerade 

herrskapsgränsen.  Det  är  den  enskilda  människans  ständigt  varierande  förhållningssätt  till  dylika 

modeller som visar hur samhället ändras; modellens förhållningssätt till människan torde göra kollektiv 

stratifiering överflödig och alla hittills nämnda verk skulle förlora sin relevans. Därmed inte sagt att en  

förfinad modell skulle vara immun mot påverkan av tiden – tvärtom ingår det i förfiningen att skapa en  

modell  som utvecklas  över  tid  och i  sig  kan  reflektera  historien.  Mot  mig  talar  i  första  anblicken 

tabellkommissionens  instruktion,  men jag  vill  hävda att  den innerst  inne talar  för min ståndpunkt:  

Självklart  fanns  det  gränsfall,  men  poängen  är  att  dessa  gränsfall  inte  passade  in  i  den  rådande 

samhällssynen.  Tabellkommissionen hade aldrig  sett  uppdelningens  suddighet  som ett  problem om 

herrskapsgränsen inte hade haft sin oomkullrunkeliga plats i den rådande samhällsbilden. De enskilda 

gränsfallen är därför extra värdefulla som undersökningsobjekt; de synliggör modellen bättre i och med 

att de utsätter den för svårare prov.

3.2.2 Herrskapsgränsens natur
Många forskare har visserligen tillerkänt herrskapsgränsen stor betydelse, men få har sökt fastställa dess  

natur; den ende historiker som, mig veterligen, tidigare uppmärksammat avsaknaden av en modell för  

vad som konstituerade herrskapsgränsen är Andræ, och det var för mer än 30 år sedan.63 Andræ torde 

dock ha förbisett två viktiga namn, nämligen Hanssen och den vid tiden för författandet av Andræs 

artikel verksamme Kaarlo Wirilander.

Hanssen  grundar  uppdelningen  i  bönder  och  herrskap helt  och  håller  på  abstrakta 

”ståndsvärderingar”  och  menar  att  konkreta  egenskaper  som  exempelvis  innehav  av  statlig  tjänst  

snarare förknippades med den sociala tillhörigheten än genererade den. Han använder sig av begreppen  

61 S. Carlsson 1973, s. 20.
62 S. Carlsson 1973, s. 20.
63 Andræ 1978, s. 1.
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paganus och  urbanus,  och  beskriver  därigenom bondeståndet  närmast  som en  kvarleva  av  ett  äldre, 

självhushållande samhälle och ståndspersonerna som de moderna människorna, de som representerar 

det nya och eftertraktade. Den pagana gruppen kopplar han direkt till bondeståndet och därmed till  

jordbruket,  filket  får  till  följd  att  han  exempelvis  betraktar  sockenhantverkare  som  urbana  och  i  

förlängningen ståndspersoner, något som Carlsson vänder sig mot i sin stratifieringsmodell.64 Hanssen 

menar vidare att den kultur som kännetecknade de pagana endast fanns i de urbanas världsbild och vice 

versa.65

Wirilander publicerade mot 1970-talets slut en monografi om vad han kallade ”herrskapsståndet” i  

Finland. Det är tydligt att kulturen kring uppdelningen i princip var densamma i Finland som i Sverige.  

Sålunda  drar  han  de  för  denna  uppsats  intressanta  slutsatserna  utifrån  exempelvis  de  svenska 

ståndsstatistikformulären.  Wirilander  menar  att  identiteten  av  att  tillhöra  herrskapsståndet 

konstituerades av klädseln, uppsynen och avståndstagandet från kroppsarbete.66

Ett  flertal  historiker  har använt  herrskapsgränsen i  ett  forskningsförberedande läge;  kategorierna 

definieras inte genom rön, utan definitionerna framträder som utgångspunkt av ett eller annat slag. Man 

har alltså jämfört olika grupper utan att på ett tillfredsställande sätt fastslå vad grupperna i sig är för  

något. Bland egenskaper som inom forskningen i ett utgångsläge betraktats som herrskapsfaktorer eller  

som manifestation av herrschaftswissen kan följande nämnas: borgerliga namn, mer än ett dopnamn, 

moderiktig  klädsel  och  byggnadskultur,  stort  jordinnehav,  räntetagande  snarare  än  räntebetalande, 

innehav  av  vagnar  som  är  tillverkade  i  staden,  hög  utbildningsnivå  samt  avståndstagande  från 

kroppsarbete.67 Att adelskap i sig mot ståndstidens slut inte nödvändigtvis gjorde att en individ var att  

betrakta som ståndsperson visas av Carlsson och Sture Martinius.68 Vilken typ av betydelse man än vill 

ge  uppdelningen  är  det  emellertid  allmänt  accepterat  att  idealtypen  av  en  ståndsperson  i  princip  

representerade  alla  dessa  variabler;  ståndspersonerna  var  välutbildade,  ofta  välbärgade  ämbets-  och 

tjänstemän och patroner med stora bostäder och fina kläder. Denna idealtyp kan bara appliceras på 

samhället generellt; på mikronivå blir det genast omöjligt, eftersom man då kommer nära undantagen 

från de stora strömningarna – exempelvis patronen som inte alls är utbildad, eller tvärtom bonden som 

har råd att klä sig i sidentyg. Då krävs en mer detaljerad modell över vem som är ståndsperson och vem 

som inte är det, och en sådan har aldrig skapats, utan forskningen har hittills nöjt sig med övergripande 

riktlinjer  som är  tillräckligt  stabila  för  att  inte  påverkas  av  tiden.  Jag  ansluter  mig  till  bland andra  

64 Hanssen 1950, s. 243–244; S. Carlsson 1971, s. 16–18; Hanssen 1977, s. 142.
65 Hanssen 1977, s. 411.
66 Wirilander 1982, s. 40–56.
67 S. Carlsson 1971, s. 20; S.  Carlsson 1973, s. 20; Fällström 1974, s. 181; Alexandersson 1975, s. 29–30; Martinius 1977,  
     s. 36; Winberg 1977, s. 41, 51; Wirilander 1982, s. 51–53, s. 282; Gadd 1983, s. 44–45, s. 176–177; A.-M. Åström 1993,  
     s. 224–225; Hellström 1995, s. 89–92; Gadd 2000, s. 93–95; Sjöberg 2002, s. 162–165; Frykman & Nilsson 2003, s. 268; 
     Ulväng 2004; Lilja m fl 2005, s. 9–10, s. 16; Malmström 2006, s. 12; Peterson 2006, s. 65; Jarrick & Söderberg 1994,  
     s. 137.
68 S. Carlsson 1971, s. 32; Martinius 1977, s. 35.
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Liljewall i min strävan att komma ifrån bilden av ett stabilt ståndssamhälle som börjar skälva för att på  

kort  tid  rämna,  och  istället  se  ett  ståndssamhälle  på  mikronivå  som  under  en  längre  tid,  nästan  

omärkbart, förändrar karaktären av sin stratifiering. Genom att identifiera exakt – på individnivå – var 

herrskapsgränsen  gick  och  vart  den  eventuellt  flyttades  under  en  längre  tidsperiod  som  täcker  in 

ståndssamhällets upplösning, torde det vara möjligt att belysa dynamiken i den sociala stratifieringen vid  

samma tid. Samtliga de i litteraturen nämnda potentiella herrskapsfaktorerna kan placeras in i någon av 

Webers kategorier av orsaker till rang, exempelvis annorlunda byggnadskultur som en viss grad eller 

karaktär av livsstil och offentlig tjänst som en viss grad eller karaktär av yrke.

3.2.3 Bondestånd och bondeelit
Bara för att ståndspersonerna hade en högre lägstanivå för status – åtminstone i ståndssamhället – än 

resten av befolkningen så betyder det emellertid inte att det inte kan finnas poänger med att hålla sig  

undan herrschaftswissen.  En motvilja  bland bönderna att  anses  för ståndspersoner  har påvisats  av 

exempelvis Ahlberger, och fenomenets existens framstår som naturligt i ljuset av att bondeståndet i  

ståndssamhället,  åtminstone  formellt,  hade  betydligt  större  politiskt  inflytande  än  de  ofrälse 

ståndspersonerna.69 Martinius konstaterar  att  bönderna inte nödvändigtvis  strävade efter  att  få  vara 

ståndspersoner, även om de hade kunnat. Han drar sin slutsats utifrån att bönder som stod på samma 

ekonomiska nivå som många ståndspersoner, brukade samma titlar som resten av bondeståndet – trots 

att det är gratis att hävda sig.70 Inte heller Olausson ser några tecken på att bönderna skulle eftersträva 

herrschaftswissen, utan snarare, som jag tolkar honom, att dess attraktivitet tappar mark i takt med att  

bönder röner ekonomisk framgång.71

Att inte bli klassificerad som ståndsperson var alltså inte enbart någonting negativt. En annan typ av 

rang fanns att förvärva inom bondeståndet. Inom denna definierande struktur – som avgränsades av att 

man måste syssla med jordbruk och att man inte får vara ståndsperson – var ekonomisk och politisk 

framgång det som gav status. Stadin menar att förtroendeuppdragen fyllde en viktig funktion i det att  

de gav män ur ett lågt stånd möjlighet att ändå höja sin status. 72 Enda gången en uttalad bondeidentitet 

synliggörs i källmaterialet är vid sockenstämmans årliga val av taxeringskommitté, där särskilda leda-

möter utsågs bland ståndspersonerna och särskilda ur bondeståndet. Med stöd i ovanstående resone-

mang är det följaktligen värt att enligt samma mönster som herrskapsfaktorer tala om bondefaktorer – ett 

begrepp som tydligt leder bort från herrschaftswissen, men ändå som kulturellt kapital genererar rang.

Frågan om i vilken mån bönder som hade råd att nyttja materiellt överflöd verkligen gjorde under 

ståndssamhällets dagar, är omtvistad och kommer diskuteras senare i uppsatsen.

69 Ahlberger 1996, s. 19–27.
70 Martinius 1977, s. 37; Jarrick & Söderberg 1994, s. 113.
71 Olausson 2007, s. 259–262.
72 Stadin 2004, s. 302.
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3.2.4 Herrebönder
Intressemotsättningarna mellan ståndspersoner och bondeelit är tydligare och intressantare ju närmre 

herrskapsgränsen och varandra de studerade sociala skikten ligger. Det begynnande klassamhällets vilja  

att  sudda  ut  gränsen  knuffade  dem  närmre  och  närmre  varandra  genom  den  ekonomiska 

differentieringen inom befolkningen. Ju längre tiden gick, desto fler bönder bräckte ståndspersoner i  

förmögenhet och desto fler ståndspersoner anammade bondeståndets levebröd.

Böndernas frammarsch under 1800-talet ledde till att klyftan mellan ståndspersonerna och den besuttna 
allmogen blev mindre än förr. I samband därmed tillväxte antalet ’herrebönder’, dvs. jordbrukare som stod  
på gränsen mellan herrar och bönder. Deras roll i tidens politiska och sociala liv var ingalunda obetydlig.73

Med dessa ord inleder Sten Carlsson i boken Bonde–Präst–Ämbetsman sin redogörelse för ett av 1700-  

och 1800-talens många sociala tecken på att ståndssamhället var på väg bort. Han berättar vidare att det  

fanns två typer av herrebönder, å ena sidan ”ur ståndspersonernas krets utgångna jordbrukare, vilka 

[…] inköpt eller arrenderat någon lantegendom som de själva brukade”, å andra sidan ”lantmän, som 

var födda inom bondeståndet och alltid räknade sig själva som genuina bönder men genom ekonomisk 

eller politisk driftighet arbetat sig upp till en ställning som var fullt likvärdig med herremännens”. 74 De 

förstnämnda ska enligt Nils Holmberg ha vuxit fram i ”spekulationsfebern omkring 1810”; ”De hörde 

varken samman med bondeståndet eller adeln. Deras närmaste sociala grannar voro brukspatronerna.”75 

Det för uppsatsen intressanta med Carlssons herrebondedefinition är att de två typerna så tydligt ligger  

omlott i stånds- respektive klassamhället: i ett ståndssamhälle skulle den första gruppen ha högst status, 

medan klassamhället skulle upphöja den andra gruppen i och med dess starka ekonomiska ställning.  

Detta förhållande visar på en dynamik mellan stånds- och klassamhällena som annars är ovanlig inom 

forskningen.

Man kan diskutera om det är lämpligt att förena två så skilda grupper under ett och samma begrepp.  

Samtliga  de  båda  gruppernas  karaktärsdrag  står  i  motsatt  förhållande  till  varandra.  Här  antyds  ett  

problem med Carlssons  herrebondemodell,  nämligen  att  den inte  är  symmetrisk:  ståndspersonerna 

närmar sig  bondeståndet via  förändrad näringstyp,  dvs yrke,  medan motsatt  differentiering sker via  

förändrad  näringsstorlek,  dvs  förmögenhet.  Herrebondebegreppet  används  även  av  Söderberg, 

Aronsson och Christensen, i Aronssons fall endast som beteckning för jordbrukande ståndspersoner.76 

Christensen hävdar att termen brukades i politiska fora redan i dess samtid.77

73 S. Carlsson 1962, s. 88.
74 S. Carlsson 1962, s. 88–90.
75 Holmberg 1934, s. 27.
76 Söderberg 1972, s. 96 ff; Aronsson 1992, s. 328; Christensen 1997, s. 106 ff.
77 Christensen 1997, s. 107–108.
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3.3 Sammanfattning
I  denna  uppsats  ska  dynamiken  i  den  sociala  stratifieringen  kring  det  svenska  ståndssamhällets 

upplösning belysas, dels av herrskapsgränsens natur, dels av förhållandet i viss manifestation mellan 

ståndspersoner och bondeelit. Att stratifiering förändrades under tidsperioden 1822–1893 torde vara 

självklart, inte minst sedan ståndssamhället var fast förankrat i periodens början och mer eller mindre 

helt borta  vid dess slut. För att kunna dra relevanta slutsatser kan jag emellertid inte bara gå till ett  

källmaterial och använda vad jag kommer över; jag måste från teoretiskt håll dra slutsatser om var jag  

ska leta. Som teori använder jag Max Webers lära om hur stånds- och klassbegreppen förhåller sig till  

varandra. I nästa kapitel redogör jag för hur denna lära kan hjälpa mig att penetrera källmaterialet.
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4 Metod
För att utifrån Webers teori om ståndssamhällets upplösning och övergång i ett klassamhälle kunna lösa  

uppsatsens problem, har jag valt såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Kvalitativt arbete ser jag 

som ofrånkomligt med tanke på den stora vikt jag lägger vid individerna. Samtidigt krävs kvantitativt  

arbete, dels för att identifiera de individer som ska studeras kvalitativt, dels för att kunna jämföra de  

enskilda fallen med allmänna strömningar och på så vis dra slutsatser om innebörden av olika särdrag.

Att jag valt att studera stratifiering på individnivå beror på att den äldre, statistikbaserade forskningen 

inte säger någonting om stånds- och klasskillnadernas sociala tillämpning, om kulturen kring fördelan-

det av stånds- och klassidentiteter. Jag låter hellre enstaka fallstudier visa faktiska exempel på hur kultur-

en  ibland  verkligen  fungerade,  än att  med statistik  visa spår av denna kultur  och större  strömningar  i 

samhället. Som population använder jag alla de individer som 1822–1893 avlidit som mantalsskrivna i 

Dingtuna socken och fått bouppteckningar upprättade efter sig.

4.1 Att besvara den första frågan
Den första av de två frågor jag, för att infria uppsatsens syfte, söker besvara lyder: ”Enligt vilken modell  

definierades vissa individer som ståndspersoner i Dingtuna socken 1822–1893?” För att besvara den 

jämför jag förhållandet mellan den weberska ståndsindelningens orsaker – utbildning, livsstil, härkomst 

och yrke – och de enskilda individernas sociala identitet.

Med utgångspunkt i att en individs sociala identitet i ovan fastslagen kontext var självklar för dess 

omgivning,  identifierar  jag  denna  identitet  genom  att  å  ena  sidan  jämföra  Dingtuna  kyrkoarkivs 

statistiska tabeller med dess ministerialböcker, å andra sidan i ministerialböcker, husförhörslängder och 

bouppteckningar  notera  bruket  av  titlarna  herr,  fru,  fröken och  demoiselle.  Från  1820-talet  innehåller 

Dingtunas statistiska tabeller uppgifter om antalet födda, döda och vigda per kön och ålder inom varje  

stånd – ofrälse ståndspersoner räknade som ett eget  och bondeståndet som ett eget.78 Titulaturen i 

ministerialböckerna visar total överensstämmelse med dessa siffror, vilket gör att den sociala identiteten 

inte bara bevisas för motsvarande individer, utan även medför att jag kan låta titulaturen i nämnda  

källor för resten av perioden återspegla den sociala identiteten.79 Vid detta förfarande är jag ständigt 

medveten om att herrskapsgränsen efter ståndsstatistikens avskaffande inte nödvändigtvis existerar, och 

ser därför titelfördelningen under periodens andra hälft som en icke desto mindre intressant kvarleva. 

Titeln fortsätter emellertid att vara undersökningens fasta punkt, i relation till variablerna – utbildning,  

livsstil, härkomst och yrke. En annan sak som ska nämnas är att den som tituleras ”herr” i en källa inte  

78 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska tabeller 1749–1859.
79 ULA,  Dingtuna  kyrkoarkiv,  vol.  C:6–8,  Födelse-  och  dopböcker  1822–1857;  ULA,  Dingtuna  kyrkoarkiv,  vol.  E:1, 
     Lysnings-  och  vigselbok  1822–1857;  ULA,  Dingtuna  kyrkoarkiv,  vol.  F:3,  Död-  och  begravningsbok  1822–1857; 
     S. Carlsson 1971, s. 20; S. Carlsson 1977, s. 16, s. 77.
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nödvändigtvis gör det i en annan. Med få undantag, som motiveras i sitt sammanhang, räcker det dock 

med att någon gång i källmaterialet förekomma med en dylik titel för att räknas som ståndsperson.

För att utreda orsakerna bakom stämplandet som ståndsperson har individernas utbildning, livsstil,  

härkomst  och yrke  studerats.  De weberska  begreppen operationaliseras  med vägledning av tidigare 

forskning enligt vad som anges i början av varje delundersökning, se kapitel 5.

4.2 Att besvara den andra frågan
Den andra av de två frågor jag, för att infria uppsatsens syfte, söker besvara lyder: ”I vilken utsträckning 

visade ståndspersonerna i Dingtuna socken 1822–1893 i sin titulatur avstånd och/eller samhörighet  

gentemot eliten bland socknens bönder?” För att kunna besvara denna fråga måste jag först urskilja en 

bondeelit. Anledningen till att jag vill använda mig av just en bondeelit, är för att detta fenomen visar på 

ett motsägelsefullt ståndsförhållande – en elit som inom ett skikt som står under ståndspersonerna tar  

fasta på positiva egenskaper som ståndspersonerna aldrig kan nå. Relationen ståndspersoner–bondeelit 

torde därför reagera starkt på ståndssamhällets upplösning.  Eftersom bondeeliten är en elit  inom ett 

stånd kan Webers begreppsvärld inte användas för att definiera begreppet, utan detta måste göras med 

stöd i empiri och tidigare forskning. När jag identifierat bondeeliten går jag vidare med att genomföra 

en kvantitativ undersökning av titulaturen i bouppteckningsmaterialet, för att identifiera likheter och 

skillnader mellan ståndspersonerna och bondeeliten. I begreppet  titulatur undantas här ovan nämnda 

titlar av typen ”herr” och ”fru”, eftersom dessa indikerar rangen av ståndsperson i sig.

Skälet till att jag valt att just studera titulaturen är att den mer än någon annan manifestation torde  

vara direkt beroende av den sociala identiteten, eftersom den inte hindras av materiella strukturer.80 

Namn torde också kunna ha den funktionen, men jag ser tolkningsmöjligheterna som betydligt mer 

begränsade där.

Uppsatsens andra fråga besvaras i kapitel 6.

4.3 Källmaterialet
För  att  verkställa  metoden  har  jag  använt  mig  av  ett  digert  bouppteckningsmaterial  från  främst 

Tuhundra häradsrätts arkiv, kompletterat med handlingar ur Dingtuna och diverse andra kyrkoarkiv, 

Rudbeckianska skolans i Västerås arkiv samt Västmanlands-Dala nations vid Uppsala universitet arkiv.

4.3.1 Bouppteckningar
Att  jag  valt  just  bouppteckningar  som  huvudsakligt  källmaterial  beror  på  den  rikliga  flora  av 

information detta material ger; bouppteckningar ger inte bara möjlighet att studera materiella tillgångar, 
80 Även namnskick kan sägas vara frikopplad från det materiella, men jag har valt titulaturen, eftersom den får anses ha ett  
     synligare bakomliggande syfte. Om namnskick, se Andersson 2009, s. 203–207.
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utan även exempelvis  namnskick och titulatur.  Att  kunna få  ut  all  denna information från ett  och 

samma  material  skapar  stora  möjligheter  för  kvantitativt  arbete.  Bouppteckningar  är  likväl  med 

anledning av sitt syfte ett besvärligt material för just kvantitativa metoder, eftersom dödsfall inte sker 

regelbundet.  Problemet  ligger  inte  bara  i  att  representanter  för  samma  generation  kan  få  sina 

bouppteckningar med 50 års mellanrum – vilket kan skapa väldiga missvisningar i en avgränsning till 72 

år – utan även i att individerna alltid har individuella förutsättningar för bouppteckningens innehåll; en 

mycket rik individ kan exempelvis i förtid ha skänkt hela sin egendom till sin enda arvinge, vilket får till 

följd att denna individ, som ur en viss aspekt egentligen borde studeras som rik, istället framstår som 

fattig.81 Detta  och  dylika  problem  har  jag  sökt  lindra  genom  att  utifrån  ingressen,  vid  behov 

kompletterad med uppgifter ur andra källor, kategorisera de olika bouppteckningarna efter exempelvis  

livssituation (bortgången mitt i karriären, före karriären, i ”pensionärsliknande” förhållanden) och kön.  

Problemet  med  att  individer  tidsmässigt  grupperas  efter  när  de  dör  och  inte  till  exempel  efter 

generation har jag helt enkelt fått hantera genom medvetenhet och uppmärksamhet.

I  de fall  individer visat tecken på intressanta egenskaper i annat källmaterial men, exempelvis  på 

grund av flyttning, inte ingår i bouppteckningsmaterialet, har individens bouppteckning i de fall sådan 

existerar  ändå  sökts  upp  och  studerats.  Sådana  bouppteckningar  har  dock  inte  medtagits  i  de 

kvantitativa undersökningarna.

Bouppteckningarnas materiella information kan inte rättvist jämföras utan medvetenhet om valuta- 

och penningvärdesförändring. Det finns gott om material  för att omvandla upptecknade värden till  

jämförbara sådana, men min osäkerhet över i vilken mån bona värderades efter helt nya siffror har gjort  

att jag istället valt att studera värden inom kortare intervall och endast i stora värdeskillnader jämfört  

siffror mellan sådana intervall. Med intervall om mindre än tio år torde inga missvisningar ha påverkat  

uppsatsarbetet,  särskilt  som  jag  endast  i  större  skillnader  tagit  fasta  på  värdeskillnad.  Intervallen  

fungerar dessutom som ett sätt att gruppera de studerade individerna – tyvärr då efter dödstillfälle (eller  

egentligen  straxt  därefter)  –  så  att  jag  kan  göra  kvantitativa  jämförelser  över  tid.  Intervallen  har  

fastställts utifrån att jag först delat in perioden 1822–1893 i större intervall efter använd valuta och 

därefter delat in dessa i mindre på så sätt att de slutgiltiga intervallen är så lika i längd som möjligt.  

Intervallen är:

1 1822–1830

2 1831–1839

3 1840–1848

4 1849–1858*

5 1858*–1865

6 1866–1874*

7 1874*–1883

8 1884–1893

81 Problemet noteras även i Andersson 2009, s. 135–136.
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Under de med asterisk (*) märkta åren skedde byte av valuta, istället för vid årsskifte. 82 Tendens och 

närhetsfaktor är rimligt  att  ta upp i  sammanhanget.  Närhetsfaktorn torde inte vara något problem, 

eftersom  bouppteckningens  relevans  i  sin  ursprungliga  funktion  helt  och  hållet  bygger  på  att  ett  

efterlämnat bo ska upptecknas. Att någon tagit undan något ur boet är visserligen möjligt, men med 

tanke på den rådande säkerhetsapparaten med skåplåsning och edsvurning förefaller det osannolikt och 

det finns heller inget jag kan göra åt det än att ha möjligheten i åtanke. Tendensen däremot, är desto  

intressantare. Bona upptecknades i regel av arvingarna och det torde ha legat i deras intresse att minska  

det  procentuellt  genererade arvodet  för  övriga  handläggare,  vilket  lätt  kunde  åstadkommas  genom 

undervärdering. Å andra sidan torde dessa handläggare ha varit med och kunnat fungera som en kraft i  

motsatt riktning.83 Värdet av fast egendom bygger på taxeringsvärdet,  vilket  i  sig kan ha upprättats 

under inflytande av jäviga personer.  Materialets  tendens är dock nära nog irrelevant för uppsatsen, 

eftersom enda gången värden används är i framtagandet av urval, i regel de med högst värde i olika  

sammanhang. Inom urvalen studeras egendomen i sig.

Materialet består i första hand av samtliga efter Dingtunabor upprättade bouppteckningar i Tuhundra 

häradsrätts arkivs bouppteckningsserie FII för åren 1822–1893. Utöver detta har jag medtagit alla de 

bouppteckningar efter Dingtunabor avlidna under perioden, som av en eller annan anledning förvaras i 

domstolsarkiv för härader och städer inom fyra mils radie från Dingtuna.84 Sistnämnda förhållande har i 

regel berott på att individen ifråga haft egendom utsocknes eller vistats där en längre tid utan att vara  

mantalsskriven där.

4.3.2 Kyrkoarkiv
För  utredande  av  släktskap  och  geografiska  förflyttningar  samt  komplettering  av  namnskick  och 

titulatur har kyrkoarkivens ministerialböcker och husförhörslängder använts. Eftersom detta material 

använts som folkbokföring och sanningshalten är  avgörande för bokförarens arbete,  kan det  anses 

problemfritt vad gäller det mesta. Det enda för uppsatsen väsentliga som kan invändas mot materialet  

är  att  titulaturen  sannolikt  är  påverkad  av  bokföraren,  men  eftersom detta  är  en  del  i  mitt  själva 

studieobjekt  är  det  något  jag  är  meveten  om  och  analyserar.  Samma  sak  gäller  för  motsvarande 

information i Dingtunas sockenstämmoprotokoll och statistiska tabeller.

82 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:34, Boupp- 
     teckning 1874 (Sofia Lovisa Persdotter).
83 Andersson 2009, s. 135.
84 Dessa är följande: ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32, Bouppteckning 1883 (A F Andersson);  
     ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:33, Bouppteckning 1889 (A K Andersson); ULA, Snevringe  
     häradsrätts  arkiv  vol.  FII:25,  Bouppteckning  1853  (Lars  Carlsson);  ULA,  Snevringe  häradsrätts  arkiv  vol.  FII:34, 
     Bouppteckning 1874 (Sofia Lovisa Persdotter); ULA, Snevringe häradsrätts arkiv vol. FII:37, Bouppteckning 1886 (Carl  
     Danielsson); ULA, Snevringe häradsrätts arkiv vol. FII:39, Bouppteckning 1888 (Lars Gustav Larsson).
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När stratifieringsforskningen blomstrade, vid 1900-talets mitt, utgjorde den s k ståndsstatistiken eller  

tabellverket det vanligaste källmaterialet.85 Det som gör de statistiska tabellerna särskilt intressanta och 

även  farliga  för  sammanhanget,  är  att  formulären,  som  tillsändes  rikets  kyrkoherdar  av  staten,  

kategoriserar  människor  på  ett  sätt  som  motsvarar  statens syn  på  indelning  och  stratifiering. 

Kyrkoherdens referensramar formades sannolikt av formulären på samma sätt som de genom honom 

formade  sockenbefolkningen,  men  samtidigt  måste  prästens syn  ha  format  dennes  tolkning av 

formulären.  Medan exempelvis  staten en bit  in på 1800-talet  räknade med att alla  arrendatorer var  

ståndspersoner,  så  hade  arrendatorer  ute  på  landsbygden  börjat  rekryteras  ur  böndernas  led.  När 

prästen så hänvisas att i  sammanfattningen räkna ihop alla grupper enligt ett visst system, så trillar  

många  bönderna  ner  i  siffran  för  antalet  ståndspersoner,  trots  att  prästen  vet  att  de  inte  är 

ståndspersoner. I dylika situationer kan ståndsstatistiken skapa problem, men jag väljer att istället låta  

eventuella sådana problem belysa svårigheten och subjektiviteten i att stratifiera. Ett tydligt exempel på  

hur  formulären  färgat  prästens  sysselsättning  är  de  anmärkningar  om hushållens  förmögenhet  han 

infogat i husförhörslängderna 1795–1814.86

Kritik mot ståndsstatistiken som källa har riktats av bl a Carlsson och Ulväng. Carlsson ser tendenser 

till  att antalet ståndspersoner hållits lägre än vad det borde, men ser ingen förklaring.87 Han menar 

vidare att det faktum att statistiken slutade föras i slutet på 1850-talet utan att fortsättas i ”klasstabeller”  

gör att en stor del av dess värde som måttstock över tid faller.88 Jag vänder mig emot detta: Att social 

stratifiering slutade bokföras är inte en brist för historien, utan säger snarare mycket om samhället – i 

motsats till ståndet ligger det i klassens natur att vara informell och därmed svårstuderad. Ulväng ser för 

vissa fenomen felaktigheter i ståndsstatistiken vid jämförelse med de närmre och därför trovärdigare  

mantalslängderna.89 Jag anser hans kritik falla dels på att han utgår från att antalet bönder är detsamma 

som antalet  brukningsenheter, utan att ta hänsyn till att en bonde kan bruka flera enheter, dels på att  

han använder sig av ett odefinierat men konstant godsägarbegrepp som parameter, trots att närliggande 

kategorier (seminanter, bönder, possessionater m fl) förändrades och omfördelades nästan varje gång 

formulär byttes.

4.3.3 Nations- och skolarkiv
För att studera populationens förhållande till utbildning har jag använt mig av inskrivningsmatriklar från 

dels Västmanlands-Dala nations (V-Dala) vid Uppsala universitet arkiv, dels Rudbeckianska skolans i 

Västerås arkiv. Vad gäller teoretisk utbildning hade dessa institutioner i princip monopol på Dingtuna-

85 Andræ 1978, s. 3.
86 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:12–13, Husförhörslängder 1795–1814.
87 S. Carlsson 1977, s. 19–20.
88 S. Carlsson 1977, s. 17.
89 Ulväng 2001, s. 32–33.
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elever och -studenter under den berörda perioden. Eftersom utbildningen i en individs liv alltid sker 

innan – ofta långt innan – bouppteckningen upprättas har jag gått igenom matriklarna från 1700-talets  

slut. För skolans del har jag på grund av tidsbrist måst koncentrera mig till och med 1866, men detta 

torde för inte vara ett problem, eftersom bouppteckningar upprättade senast 1893 efter individer som 

inskrivits i skolan efter 1866 är så få att de kan tas särskild hänsyn till. Delundersökningen att se i vilken 

mån  bouppteckningsindividerna  sände  sina  söner  till  skolan  blir  dock  lidande  för  periodens  slut. 

Matriklarna är samtida och eftersom personerna i samtliga väsentliga fall kunnat identifieras i övrigt 

källmaterial finns ingen anledning att tvivla på dess sanningshalt.
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5 Att definiera en ståndsperson
Av de 957 bouppteckningsindivider (inte bouppteckningar, eftersom vissa fått fler än en) jag studerat  

kan  39  efter  tidigare  resonemang  klassificeras  som  ståndspersoner,  918  inte.  Fördelningen  över 

intervallen ser ut som följer.

Tabell 1: Fördelning mellan ståndspersoner och övriga i Dingtuna 1822–1893, i absoluta tal, baserad på 
titulatur.
S = Antal ståndspersoner.
Ö = Antal individer som inte är ståndspersoner.

Intervall S Ö Summa

1 (1822–1830) 6 118 124

2 (1831–1839) 8 93 101

3 (1840–1848) 3 123 126

4 (1849–1858) 4 149 153

5 (1858–1865) 2 90 92

6 (1866–1874) 7 95 102

7 (1874–1883) 4 131 135

8 (1884–1893) 5 119 124

Summa 39 918 957

Källor: ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, 
Bouppteckningar  1853–1888;  ULA,  Eskilstuna  rådhusrätts  och  magistrats  arkiv  vol.  FII:32–33,  Bouppteckningar  och 
arvskiften 1883–1889; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14–21, Husförhörslängder 1815–1896; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, 
vol. C:6–8, Födelse- och dopböcker 1780–1862; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. E:1, Lysnings- och vigselbok 1775–1863;  
ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. F:3, Död- och begravningsbok 1822–1857; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska  
tabeller 1749–1859; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv KI:5–6, Sockenstämmoprotokoll 1819–1863.

I fem fall råder det osäkerhet kring huruvida individen ska klassas som ståndsperson eller inte. Det rör  

sig först om rusthållaren Gabriel Kjellman i Tibble i första intervallet (1827), som i ståndsstatistiken  

anförs  som bonde  men i  en  enstaka  husförhörslängd omnämns  med titeln  ”herr”.  Tendensen  till  

herrschaftswissen är så liten – makan kallas till exempel alltid ”hustru” och aldrig ”fru” – att han inte  

klassats som ståndsperson i min undersökning.90 Tre tillhör den svårbedömda kyrkobetjäningen: det rör 

sig  om organistparet  Carl  och  Ulrika  Broström i  sjätte  intervallet  (1866,  1866)  och  organistänkan 

Pettersson  i  åttonde  (1889).  Carl  tituleras  vanligen  –  men  långt  ifrån  alltid  –  med  det  på  

herrschaftswissen  indikerande  ”herr”  medan  Ulrika  vanligen  omnämns  med  den  snarast 

90 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3, Bouppteckning 1827 (Gabriel Kjellman); ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14a– 
     15a, Husförhörslängder 1815–1835.
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bondeförknippade titeln ”hustru”.91 Pettersson kallas i sin bouppteckning ”änkefru”, trots att hennes 

make och dennes första maka aldrig framstår som ståndspersoner.92 Jag har valt att klassa såväl paret 

Broström som änkefru Pettersson som ståndspersoner, paradoxalt nog eftersom jag inte gjort det med 

övrig kyrkobetjäning – på så vis kommer jag i fortsättningen kunna vara mer uppmärksam på just  

kyrkobetjäningens roll ifråga om herrskapsgränsen. Det sista undantaget från klassificeringen utgörs av 

bondhustrun  Anna  Kristina  Andersson  på  Gillberga,  som  i  sin  bouppteckning  (1889)  tituleras 

”änkefru”.93 Liksom i Petterssons fall  rör det sig om ett enstaka tillfälle.  Eftersom hennes man var 

bonde  har  hon  inte  klassats  som  ståndsperson.  Detta  gör  det  särskilt  viktigt  att  hennes  titulatur 

analyseras i ett senare skede av uppsatsen, vilket också görs.

I  det  följande redogör jag för hur populationen förhöll  sig  till  de olika egenskaper som tidigare 

specificerats.  År för boupptecknings upprättande har, i  likhet med ovan, angetts vid de tillfällen jag  

ansett det påkallat.

5.1 Yrke
Ifråga om yrke kan direkt konstateras att större delen av populationen i första hand försörjde sig på  

jordbruk.  Undantagen utgörs av hantverkarna och vissa tjänstemän.94 Eftersom Weber skiljer  yrken 

genom deras förhållande till  ett  ekonomiskt system väljer  jag att  kategorisera individerna dels  efter  

förhållandet näring–tjänst, dels efter förhållandet kroppsarbete–skrivbordsarbete.

5.1.1 Tjänstemän och näringsidkare
I förhållandet näring–tjänst betraktar jag varje individ som antingen 1) ämbets- eller  tjänsteman, 2)  

besutten jordbrukare som tidigare varit ämbets- eller tjänsteman, 3) besutten jordbrukare som aldrig 

varit ämbets- eller tjänsteman, 4) annan näringsidkare eller 5) obesutten jordbrukare. Hur en individ ska 

klassificeras  avgörs  genom titulaturen  i  bouppteckningar,  husförshörslängder  och ministerialböcker. 

Gränsen mellan privata tjänstemän och tjänstehjon har dragits mellan å ena sidan renodlade tjänstemän 

som exempelvis  inspektorer,  å  andra sidan arbetarliknande förmän, som exempelvis  rättare.95 Inom 

militären är det brukligt att dra gränsen mellan underofficerer och underbefäl.96

91 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:7, Bouppteckningar 1866 (Carl Broström, Ulrika Broström); ULA, Dingtuna kyrko- 
     arkiv KI:5–6, Sockenstämmoprotokoll 1819–1863; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. F:5, Död- och begravningsbok 1866 
     (Carl Broström, Ulrika Broström); ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14b–19, Husförhörslängder 1815–1876.
92 ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8,  Bouppteckning 1872 (M G Skogberg);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8, 
     Bouppteckning 1884 (Carl Pettersson); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:9, Bouppteckning 1889 (E M Björkström); 
     ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:19–21, Husförhörslängder 1866–1896.
93 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:9, Bouppteckning 1889 (A K Andersson).
94 ULA,  Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:3–9,  Bouppteckningar  1822–1893;  ULA,  Snevringe  häradsrätt  vol.  FII:25–39, 
     Bouppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol.  FII:32–33, Bouppteckningar och 
     arvskiften 1883–1889.
95 Wirilander 1982, s. 93–94.
96 S. Carlsson 1977, s. 17; Wirilander 1982, s. 84; Sjöberg 2002, s. 164, not 788.
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I följande tabell har endast de individer medtagits som överlevt ungdomen och följaktligen haft ett yrke.  

Urvalet består av 936 av totalt 957 individer. Förutvarande yrkesutövare har kategoriserats efter det yrke  

som föranlett  deras i  bouppteckningen anförda titel  (ex: ”förutvarande hemmansägare” räknas som 

”jordbrukare som aldrig varit ämbets- eller tjänsteman”). Äkta makar utan egen titel har kategoriserats 

efter sina respektive män.

Tabell  2: Fördelningen  mellan  ståndspersoner  och  övriga  i  Dingtuna  1822–1893  inom olika  yrkes-
kategorier, i absoluta tal.

Siffran före strecket visar antalet ståndspersoner.
Siffran efter strecket visar antalet individer som inte är ståndspersoner.

T = Antal ämbets- eller tjänstemän.
F = Antal besuttna jordbrukare som tidigare varit ämbets- eller tjänstemän.
B = Antal besuttna jordbrukare som aldrig varit ämbets- eller tjänstemän.
N = Antal andra näringsidkare.
O = Antal obesuttna jordbrukare.

Intervall T F B N O Summa

1 (1822–1830) 4–0 1–0 1–67 0–3 0–45 6–115

2 (1831–1839) 5–0 2–0 0–48 0–4 0–37 7–89

3 (1840–1848) 2–0 0–0 1–69 0–4 0–39 3–112

4 (1849–1858) 3–1 0–2 1–78 0–15 0–44 4–140

5 (1858–1865) 1–0 0–1 0–38 0–5 0–39 1–83

6 (1866–1874) 6–1 0–0 0–46 0–3 0–41 6–91

7 (1874–1883) 2–1 0–0 2–49 0–19 0–74 4–143

8 (1884–1893) 3–5 0–0 0–56 0–5 0–63 3–129

Summa 26–8 3–3 5–451 0–58 0–382 34–902

Källa:  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol.  FII:25–39, 

Bouppteckningar  1853–1888;  ULA,  Eskilstuna  rådhusrätts  och  magistrats  arkiv  vol.  FII:32–33,  Bouppteckningar  och 

arvskiften 1883–1889.

Det  första  som  kan  konstateras  är  att  Hanssens  kategorisering  av  landsbygdens  hantverkare  som 

ståndspersoner inte är applicerbar på Dingtuna. Snarare är Carlssons modell att föredra på denna punkt. 

Att inga ståndspersoner återfinns bland de obesuttna jordbrukarna är föga förvånande.

Bland ämbets- och tjänstemännen är det åtta individer, tydligt koncentrerande mot periodens slut,  

som inte är ståndspersoner. I fem fall rör det sig om sockenanställda lärare – varav en även organist –  

eller  gemåler  till  sådana.97 Deras  tillstånd  av  undantag  är  intressant  i  förhållande  till  ovan anförda 

97 ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8,  Bouppteckning 1872 (M G Skogberg);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8, 
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osäkerhet kring den övriga kyrkobetjäningens identitet. Carlsson menar att ”barnalärare” stod mitt på 

herrskapsgränsen,  vilket  torde  kunna  innebära  att  titulaturen  varierade  över  tid  och  rum. 98 

Kyrkobetjäningen är i ståndsstatistikformulären redan från första början skiljd från alla andra grupper 

och  räknas  vare  sig  till  ståndspersonerna  eller  bondeståndet.99 Den kyrkobokförande  prästen  hade 

därför  ingen  hjälp  från  myndigheternas  sida  med  kategoriseringen.  Detta  kan  ha  bidragit  till  

osäkerheten kring hur organister och lärare klassificerades; om andra herrskapsfaktorer avgjorde var  

herrskapsgränsen gick återstår att se. De tre övriga ur ämbets- och tjänstemannakategorin som står  

utanför  ståndspersonernas  krets  är  fanjunkaränkan  Hedlund  (1877),  död  hos  en  dotter  som hade 

lärarinnetjänst i socknen, skogvaktaren Åkerblom (1887) och skogvaktaränkan Wretlund (1891). 100 Även 

skogvaktare placeras av Carlsson i den i övrigt nästan obefintliga gruppen mitt på herrskapsgränsen.101 

Eftersom Åkerblom och Wretlund är de enda skogvaktarna i populationen har jag ingen anledning att  

fördjupa mig i varför de inte klassats som ståndspersoner, utan antar därför att de just vid denna tid och 

i denna del av landet inte ansågs för sådana. Att Hedlund inte räknades som ståndsperson är däremot  

svårare att förklara. Som kontrast kan anföras den fattige furiren Carl Adolf  Eklund (1871) som levde i  

en stuga på Utvreta ägor och vars släktingar i hemmet var hantverkare, men som i bouppteckningen 

ändå tituleras ”herr”, säkerligen eftersom han trots allt var underofficer.102

Till de besuttna jordbrukare som aldrig varit ämbets- eller tjänstemän kan fem ståndspersoner räknas, 

fördelade på familjerna Schenström på Bysingsberg och Forsling på Eke.103 Att herrskapsfaktorer för 

dem måste sökas någon annanstans än i yrket säger sig självt. De sex besuttna jordbrukare som varit  

ämbets- eller tjänstemän men tagit avsked för att helt och hållet förkovra sig i jordbruksnäringen, hade i  

tre fall  tjänstgjort privat, som inspektor eller dylikt, i tre fall  gift sig med sådana. Med den risk det 

innebär att ha för litet urval kan ett mönster urskiljas, nämligen att dylika jordbrukare vid periodens 

början räknades som ståndspersoner men framåt periodens mitt inte gjorde det. En annan förklaring 

skulle kunna ligga i att de tre som inte räknades som ståndspersoner alla (eller rättare en av dem och de 

båda andras respektive makar) erhöll förtroende som nämndeman – en egenskap som, vilket tidigare 

nämnts, var starkt förknippad med bondeståndet.104

     Bouppteckning 1884 (Carl  Pettersson);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8,  Bouppteckning 1885 (S  M Wahlbom); 
     ULA,  Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:9,  Bouppteckning  1889  (P R  Svanberg);  ULA,  Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:9, 
     Bouppteckning 1889 (E M Björkström).
98 S. Carlsson 1977, s. 71.
99 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska tabeller 1749–1859.
100 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1877 (E M Hedlund); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:9, Bo- 
       uppteckning 1887 (Lars Åkerblom); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:9, Bouppteckning 1891 (Sofia Wretlund).
101 S. Carlsson 1977, s. 71, s. 77.
102 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1871 (C A Eklund).
103 ULA,  Dingtuna  kyrkoarkiv,  vol.  AI:14–21,  Husförhörslängder  1815–1896;  ULA,  Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:3, 
       Bouppteckning  1825  (Olof  Forsling);  ULA,  Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:4,  Bouppteckning  1840  (G A  Schen- 
       ström); ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:5, Bouppteckning 1857 (A S Forsling);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol. 
       FII:8,  Bouppteckning 1875 (E C Boëthius);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8,  Bouppteckning 1880 (J J  Schen- 
       ström).
104 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14–21, Husförhörslängder 1815–1896; ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3, Bo- 
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Av ovanstående kan slutsatsen dras att det idealtypiska mönstret att ståndspersoner hade tjänst medan 

få övriga hade det även rådde i Dingtuna, men att undantagen bevisar dels att tjänsteinnehav i sig inte  

kan ha fungerat som obestridd herrskapsfaktor hela perioden, dels att vissa ståndspersoner måste ha  

fått  sin  identitet  genererad  från  annat  håll.  Offentligt  tjänstinnehav  kan  emellertid  formas  till  

herrskapsfaktor om man specificerar det: med stöd av ståndsstatistiken, som aldrig räknar landsbygdens  

kyrkobetjänte som ståndspersoner, och i det faktum att skogvaktare utan tvekan är den lägsta statliga 

befattningen som förekommer i källmaterialet, kan en tydlig herrskapsgräns urskiljas som fortfarande är  

i bruk när furiren Eklunds bouppteckning upprättas 1871, men inte när fanjunkaränkan Hedlunds gör  

det 1877. För privata tjänstemän – där samtliga i källmaterialet är förutvarande – kan man möjligen tala  

om  en  liknande  gräns  som  emellertid  upplöstes  redan  vid  periodens  mitt,  trots  att 

ståndsstatistikformulären ständigt räknar privata tjänstemän – ”Ståndens hederligare Betjänter” – som 

ståndspersoner.105 Möjligen kan sistnämnda herrskapsfaktor ha fungerat längre, men motverkats av en 

bondefaktor i form av nämndemannauppdrag.

5.1.2 Kroppsarbete och skrivbordsarbete
I förhållandet kroppsarbete–skrivbordsarbete söker jag utröna vilka jordbrukare som utövade sitt yrke 

fysiskt respektive med tillräcklig personal för att inte behöva göra det, en skillnad Wirilander framställer 

som viktig.106 För detta ändamål studerar jag endast sådana som är eller varit ämbets- eller tjänstemän 

samt bland övriga jordbrukare för varje intervall de tre som haft störst förmögenhet; jag utgår från att  

övriga jordbrukare arbetade fysiskt. Jag har valt att låta de större bönderna få representera bondeståndet 

i relation till ståndspersonerna, eftersom jag bedömt chansen att de skulle haft många anställda större 

för dem än för de mindre bönderna. Personalkaderns karaktär har jag baserat på husförshörslängdernas 

uppgifter om tjänstefolk för åren närmast före individens bortgång.

Det är rimligt att anta att de jordbrukare, som utöver sin egen familj endast inhyste ensamstående 

tjänste- och inhyseshjon, själv deltog i det fysiska arbetet. Det är vidare rimligt att anta att de som hade  

inspektor eller rättare inte gjorde det, eftersom dessa funktioner fanns just för att leda arbetet. Den 

situation som är svår att dra slutsatser kring är när det förekommer ett större antal anställda, som ofta är 

fallet när man övergått i ett statarsystem. Statare blev vanligare med tiden och mot 1800-talets slut hade  

var och varannan bonde statare. Att detta skulle innebära att bonden inte arbetade fysiskt tar jag för  

mycket osannolikt. Även om förekomsten av statare alltså inte säger så mycket så kan den vara intres-

sant att undersöka, om inte annat för att visa på jordbrukarnas tendens att anamma nya arbetsformer.

       uppteckning 1823 (Erik Thunberg);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:3, Bouppteckning 1831 (Gustav Odelberg);  
       ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3, Bouppteckning 1833 (Kristina Thunberg); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:4,  
       Bouppteckning 1849 (J E Thunberg); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:5, Bouppteckning 1857 (Anna Andersdotter); 
       ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:7, Bouppteckning 1865 (Katarina Olsdotter).
105 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska tabeller 1749–1859.
106 Wirilander 1982, s. 51–56.
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Inom urvalet,  i  princip de större gårdarna i  socknen, blev statarsystemet allmänt framåt 1870-talet. 

Före det var det bara någon enstaka bonde som hade statare, medan ståndspersonerna i regel hade haft 

det  under  hela  perioden.  Rättare  eller  dylikt  var  sparsamt  förekommande;  den  enda  tjänstlösa 

jordbrukaren som någon gång tycks ha haft rättare var säteriägare Andersson på Gillberga (1883), och 

den rättaren  var  bara  anställd  något  enstaka  år.  Inte  ens  patron Schenström (1840)  och hans  son 

godsägaren på Bysingsberg (1880) hade rättare, utan sådana fanns bara hos socknens tjänstemän, såsom 

överinspektor  Fabritius  (1837)  och länsmännen Karlsson (1878).  Bouppteckningsmaterialets  ganska 

skrala bestånd av bortgångna rättare bekräftar detta.107 Dessa rön ger vid handen att ståndspersoner 

som valt jordbruket som inkomstkälla verkligen arbetade med jorden. Ett större antal statare – som 

ständigt hölls vid godsen – kanske minskade arbetsbördan, men fanns ingen anställd arbetsledare så 

torde det ha varit svårt att komma undan arbetet ute på fältet. Flera av de större jordbrukarna mot  

periodens slut hade på sin ålders höst sin gård utarrenderad, ofta till en son som med tiden blev gårdens 

ägare.108

5.2 Livsstil – Överflöd
En av utgångspunkterna för denna uppsats är att det under den tid som studeras var självklart huruvida  

en given individ var ståndsperson, bonde eller ingetdera, men att dagens kvarlevor efter denna tid inte  

återskapar samma självklarhet. Nyckeln till detta skulle kunna sägas vara det diffusa livsstilsbegreppet.  

Eva Helen Ulvros upplever i källmaterial efter vad Hanssen skulle kalla urbana människor på 1800-talet  

”underliggande, ej klart utsagda attityder gentemot allmogen”; det rör sig exempelvis om att man i  

utklädningssammanhang gärna klädde ut sig till bönder, en kultur som för de urbana människorna i  

hennes källmaterial framstår som exotisk och skrattretande svårförstådd.109 Sådana kulturella avstånd på 

individnivå återspeglas inte tydligt i källmaterialet, utan måste sökas på omvägar. Livsstil torde vara den 

mest svårstuderade av Webers orsaker till rang. Det bästa sättet att utifrån heltäckande källmaterial fånga 

en historisk persons livsstil torde vara att titta på dess tillgång till materiellt överflöd; Andersson antar  

att eliter  måste manifestera sin elitism.110 Wirilander menar att de beteendeformer som karaktäriserade 

ståndspersoner  var  klädsel,  uppsyn  och  förhållande  till  kroppsarbete.111 Eftersom  förhållandet  till 

kroppsarbete  redan redogjorts  för  och eftersom uppsynen i  brist  på  såväl  porträtt  som informell a 

beskrivningar i källmaterialet måste överges, återstår bara den för ståndspersoner lämpliga klädseln – en 

representant för det materiella överflödet.

107 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14–21, Husförhörslängder 1815–1896; ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bo- 
       uppteckningar 1822–1893.
108 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14–21, Husförhörslängder 1815–1896.
109 Ulvros 1996, s. 86–87.
110 Andersson 2009, s. 30, s. 321.
111 Wirilander 1982, s. 40–56.
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Litteraturen om materiell konsumtion i det sena ståndssamhället och det tidiga klassamhället är mycket  

omfattande och ger idel nya idéer till föremål att studera. I relation till herrschaftswissen över tid är  

ämnet svårstuderat, eftersom de fysiska föremålen tenderar att introduceras i samhället som exklusiva  

nymodigheter och successivt  övergå till  att  bli  allmännare.  Staten ställde sig emellertid emot denna  

lyxens  inflation  och  drev  till  och  med  1700-talet  överflödsfrågan  hårt;  stånden  hade  sitt  sätt  att  

konsumera som man förväntades leva efter och staten ville ”hålla människors konsumtion i linje med 

deras samhällsställning”.112 På 1800-talet tycks staten ha tappat fotfästet om överflödsfrågan, vilket på 

sätt och vis kan sägas gå i linje med de lindrade kraven på riksdagsrepresentation. Pernilla Jonsson och  

Leif  Runefelt beskriver 1800-talet som det stora århundradet för konsumtionsökning. 113 Fram till 1800 

ansågs exempelvis bomull  som lyx och brukades i  större utsträckning enbart  av de högre stånden, 

medan exempelvis bönderna kunde ha ”synliga detaljer av bomull i sina linneskjortor”. Under första  

halvan av 1800-talet blev emellertid bomullen billigare och de välbärgade bönderna mer välbärgade och 

efter en tid kunde de sistnämnda fritt använda materialet utan att skämmas.114 Hanssen hävdar att det 

materiella som var urbant vid ett tillfälle inte nödvändigtvis var det 100 år senare. 115 Dessutom låg det i 

det paganas natur att variera geografiskt, till skillnad från det urbanas.116 Allt detta gör att jag inte kan 

förlita  mig  på  litteratur,  utan  empiriskt  måste  avgöra  vad  materiellt  som  fungerade  som  bonde- 

respektive herrskapsfaktorer; det måste anpassas till den lokal jag studerar.

En översikt  över  de  många  olika  typerna  av  konsumtionsvaror  i  ståndssamhället  och det  tidiga 

klassamhället finns i det inom etnologin klassiska verket Arbete och redskap.117 Stadselitens förhållande till 

dessa varor under 1700-talet beskrivs och förklaras av Andersson. Varor att manifestera status med kan 

vara exempelvis kläder, prydnadsföremål, gravvårdar och byggnadsskick.118 Andersson är noga med att 

varorna  i  statussammanhang  inte  ska  ses  som  bara  saker,  utan  som  ”konkreta  uttryck  för 

bakomliggande intentioner”.119 När det gäller det överflöd man kan utläsa ur bouppteckningsmaterialet, 

har jag fokuserat på kläder, dels eftersom Wirilander fäster vikt vid den, dels eftersom klädseln spelade  

en stor roll i överflödsfrågan under 1700-talet, som tidigare nämnts, och därför i ståndssamhället var 

starkt förknippat med stånd. Just klädseln är emellertid svårstuderad, eftersom de olika plaggen, framför 

allt mot periodens slut och hos ståndspersoner, inte alltid specificeras. För att kompensera för detta och 

för att vidga undersökningen har jag även valt att studera förekomsten av ädelstenar, ädla metaller, glas,  

porslin och möbler. Jag anser dessa typer av persedlar bättre kunna representera överflödskonsum-

tionen än exempelvis beståndet av köks- och jordbruksredskap.

112 Jonsson & Runefelt 2006, s. 333.
113 Jonsson & Runefelt 2006, s. 319–320.
114 Jonsson & Runefelt 2006, s. 321–336; Peterson 2006, s. 73.
115 Hanssen 1977, s. 142.
116 Hanssen 1977, s. 412.
117 Bringéus (eds) 2003.
118 Andersson 2009, särskilt s. 129–203.
119 Andersson 2009, s. 129.
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Det är tydligt, och föga förvånande, att de olika lyxföremålen i bouppteckningarna med tiden sprids  

från ståndspersoner till de bredare lagren. På så sätt torde inte konsumtionen i statiskt läge kunna vara 

en herrskapsfaktor,  utan måste för att kunna vara det ständigt  utvecklas.  Ahlberger lägger fram en 

alternativ  bild  av detta,  nämligen att  bönderna visserligen övertog ståndspersonernas föremål,  men 

konsumerade dem på sitt eget sätt för att bevara karaktären av att vara bönder, något jag kommer 

återkomma till.120

Mätandet av kläder och lyxföremål är den bräckligaste av mina undersökningar, eftersom jag ansett 

mig tvungen att på kvantitativ väg skapa ett kvalitativt urval. Med den kunskapen jag förvärvat sedan 

urvalet studerats skulle jag ha kunnat gå tillbaka till materialet i sin helhet, men till detta digra arbete har  

ingen tid funnits. På grund av denna bräcklighet har jag fokuserat på de uppgifter ur urvalet som tycks  

närmast entydiga, eftersom dessa torde ha största möjliga chans att visa ett verkligt förhållande. Det 

första konstaterande som kan göras är att det för kvinnorna inte finns sådana uppgifter.  Det finns  

exempel på såväl bönder som obesuttna som har de mest brokiga garderober med olika fina tyger, inte  

minst siden. Klädet, som i mitten på 1700-talet ansågs vara förbehållet ståndspersoner, finns hos alla. 121 

De finare sorters persedlar som har låg frekvens är många. Deras antal varierar föga förvånande efter  

rang och rikedom, men det finns inget kvinnoplagg som ens är nära att vara förbehållet ståndspersoner.  

Något annorlunda är  det  med männens finkläder.  Där var fracken förbehållen ståndspersonen och 

kavajen enligt Sven Hellström ett sätt för bonden att bevara en bondeidentitet.122 Detta återspeglas på 

ett  intressant  sätt  i  bouppteckningsmaterialet.  Fracken  innehas  av  flera  av  de  ståndspersoner  vars 

garderober specificerats, men dyker bara två gånger upp hos välbärgade bönder: dels hos rusthållaren 

Gabriel  Kjellman  i  Tibble  (1827),  dels  hos  rusthållaren  Per  Erik  Thunberg  i  Ytterhälla  (1864).  

Thunbergs frack är emellertid gammal och skulle kunna vara densamma som finns i bouppteckningen 

efter hans farfar Erik Thunberg, som själv var ståndsperson.123 Kjellman har nämnts tidigare som en 

bonde som vid ett enstaka tillfälle tituleras ”herr”. Detta tillfälle är i den första husförhörslängden – 

sannolikt i början av hans bekantskap med den bokförande prästen. Kanske har titulaturen helt enkelt  

sin grund i att Kjellman använde sin vid de tillfällen han träffade prästen och därmed gav denne ett  

ståndsmässigt intryck som först vid en vidare bekantskap kunnat avfärdas? Resonemanget är bräckligt, 

men  intressant;  fallet  Kjellman  måste  liksom  fallet  kyrkobetjäningen  vänta  tills  alla  potentiella  

herrskapsfaktorer utretts.

Kostymen  förekommer  bara  tre  gånger  i  urvalet,  och  då  mot  periodens  slut  hos  tre  av 

socknens rikaste  bönder.124 Tulubben är  något  vanligare,  men även den bara  hos  rika  bönder  mot 

120 Ahlberger 1996, s. 119–127.
121 S. Carlsson 1973, s. 20.
122 Hellström 1995, s. 92.
123 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3, Bouppteckning 1823 (Erik Thunberg); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3,  
       Bouppteckning 1827 (Gabriel Kjellman); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:6, Bouppteckning 1864 (P E Thunberg).
124 ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8,  Bouppteckning 1883 (Per Pettersson); ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8,  
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periodens slut.125 Med tanke på den låga andelen bouppteckningar med specificerade garderober, inte 

minst hos ståndspersonerna, är dessa konstateranden oanvändbara som bevis, men utifrån Hellströms 

ord väcker de intresse inför fördjupade studier. En generell svårighet med att studera klädsel utifrån  

bouppteckningar är att det är svårt att veta vad som brukades enbart vid extra fina tillställningar och 

vad som brukades dagligen.126 Å andra sidan kan man resonera att det var vid finare tillställningar – på 

söndagarna  –  man  överhuvudtaget  träffade  människor  i  andra  än arbetssammanhang.  I 

bruksskillnaderna finns en potentiell motivering till skillnaden mellan identiteterna. Anna-Maja Nylén 

menar att siden fanns i bondeståndet redan under 1700-talet, men som högtidliga gåvor som aldrig 

användes, snarare än som klädesplagg.127

Möbelbeståndet skiljer sig i bouppteckningsmaterialet överhuvudtaget inte mellan ståndspersonerna 

och de välbeställda bönderna. Mängden möbler tycks, att döma av de främst under 1800-talets andra 

hälft  förekommande  rumsspecificeringarna,  snarare  överensstämma  med  individens  rikedom  och 

bostadens storlek än med dess rang. Att rikedom och stor bostad ofta gått hand i hand påpekas av  

Ulväng.128

Innehavet  av  stenar,  guld,  silver,  glas  och  porslin  är  genom  hela  perioden  rikligare  hos 

ståndspersonerna  än  hos  bönderna.  Stenar,  infattade  i  olika  smycken,  var  tämligen  vanligt 

förekommande  i  ståndspersonshem,  organisternas  inräknade,  men  brukades  bara  i  två  av  urvalets 

bondhem under hela perioden.129 Silver och glas finns i nästan varje hushåll i socknen, guld och porslin 

också i många, men det är mängden som varierar på detta sätt. Mängden är störst vid herrgårdarna. 130 

Det enda specifika ädelmetallföremål som var någorlunda spritt bland ståndspersonerna utan att nå den 

breda lagren var fingerborgen. Endast två bondfamiljer i urvalet hade fingerborgar i sin ägo – intressant 

nog samma två bönder som hade stenar.131 Innehavet av fingerborg är extra intressant eftersom det 

tyder  på  att  husmodern ägnade sig åt  borgerliga  och urbana sysslor.  Ifråga  om glasföremål  är  det 

punsch- och i ännu högre grad vinglas som hålls kvar inom ståndspersonernas sfär. Glasinnehavet är – i 

likhet med fingerborgen – inte så intressant i sig som det är som indikator på att det dracks punsch och  

vin  hos  ståndspersonerna.  Båda  glastyperna  och,  får  man  anta,  dryckerna  spred  sig  till  urvalets 

       Bouppteckning 1886 (Carl Danielsson); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:9, Bouppteckning 1891 (P W Forsling).
125 ULA, Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:7,  Bouppteckning 1867 (C V Carlsson);  ULA, Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:8, 
       Bouppteckning 1870 (Erik Beckius);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8,  Bouppteckning 1877 (Carl  Andersson);  
       ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8, Bouppteckning 1883 (Per Pettersson); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol.  FII:9,  
       Bouppteckning 1891 (P W Forsling).
126 Erixon 1935, s. 475.
127 Nylén 2003, s. 382–383.
128 Ulväng 2001, s. 10, s. 57, s. 70; Ulväng 2004, s. 236.
129 ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:7,  Bouppteckning 1868 (C A Carlsson);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8, 
       Bouppteckning 1872 (C V Carlsson).
130 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar  1853–1888;  ULA,  Eskilstuna  rådhusrätts  och magistrats  arkiv  vol.  FII:32–33,  Bouppteckningar  och  
       arvskiften 1883–1889.
131 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:7, Bouppteckning 1862 (F C Ahlström); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bo- 
       uppteckning 1872 (C V Carlsson). F C Ahlström var gift med C A Carlsson.
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ickeståndspersoner så pass att de första individerna med sådant innehav att avlida gjorde det framåt  

1870-talet. Det är värt att nämna att den förste av ickeståndspersonerna att bruka såväl punsch som vin  

är en av de båda bönder som hade såväl stenar som fingerborg.132

Den slutsats som kan dra av överflödsfördelningen inom populationen är att ståndspersoner i regel  

konsumerade  mer  än  andra.  Det  rör  sig  dock  om  ett  relativt  mönster;  det  finns  ingen  tydlig 

herrskapsfaktor,  möjligen  med  undantag  av  fracken.  Framförallt  fanns  det  bönder  som 

överflödsmässigt  var  fullt  jämförbara  med de  mindre  manifesterande ståndspersonerna.  Detta  talar 

emot  överflödets  roll  som herrskapsfaktor.  Värt  att  ta  upp i  sammanhanget är  att  Carl  och Ulrika  

Broström  (1866,  1866)  –  det  par  ur  den  svårklassificerade  kyrkobetjäningen  som  låg  närmast  att 

betraktas som ståndspersoner – i materiellt överflöd stod över flera ståndspersoner. Att de aktade sig 

för  att  klassificeras  som  ståndspersoner  kan  därmed  sannolikt  avfärdas,  snarare  kanske  andra 

herrskapsfaktorer saknades, vilket ger vid handen att det materiella överflödet skulle kunna ha fungerat 

som  någon  slags  svag  herrskapsfaktor  eller  kanske  snarare  hjälpfaktor.  Med  detta  begrepp  avses 

hädanefter ett kulturellt kapital som i sig inte kan fungera som herrskapsfaktor, men som kombinerad  

med en sådan kan stärka herrschaftswissen.

Slutligen ska nämnas att en ståndsperson – furiren Eklund (1871) – tycks ha levt tämligen enkelt i en 

stuga och materiellt endast manifesterat sin rang med uniformen.133

5.3 Utbildning – Skola och universitet
Vad gäller  utbildning har jag valt  att  enbart  ägna mig åt att redogöra för teoretisk sådan,  i  form av 

läroverks-  och  universitetsstudier.  Carlsson  menar  att  ståndscirkulationens  viktigaste  medel  var 

studierna.134 Weber påpekar som tidigare nämnts noga att praktisk utbildning är lika viktig, men i det 

jordbrukssamhälle som Dingtuna var på 1800-talet måste denna ha bestått i uppfostran, och inte nog 

med  att  uppfostran  är  svårstuderad,  den  rang  den  kan  medföra  torde  i  så  fall  återspeglas  i  

undersökningen av härkomst. Ett undantag utgjorde möjligen de framväxande lantbruksskolorna, vid 

vilka studier i så fall skulle kunna skapa bondefaktorer, men att utöka källmaterialets omfång till att även  

omfatta dessa skolors matriklar måste av tidsbrist få vänta till  ett  större arbete. Vad gäller teoretisk 

utbildning kan folk- och småskola direkt avföras, eftersom de med sitt syfte knappast torde ha kunnat  

skapa social stratifiering i någon högre grad.

Att ställa upp tabeller över utbildningsnivån i Dingtuna 1822–1893 är i princip omöjligt utifrån mitt 

källmaterial, av den anledning att utbildning har en tendens att skapa större förutsättningar och skäl för  

flyttning, vilket gör att man, på samma sätt som många Dingtunafödda studenter i V-Dalas matrikel inte 

132 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:7, Bouppteckning 1868 (C A Carlsson).
133 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1871 (C A Eklund).
134 S. Carlsson 1971, s. 22.
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återfinns i bouppteckningsmaterialet, får anta att det finns individer i bouppteckningsmaterialet som 

utbildats  någon  annanstans  än  i  Uppsala  eller  Västerås.  Därför  kommer  den  kvantitativa 

undersökningen enbart röra de studenter vid V-Dala som finns med i bouppteckningsmaterialet och de 

barn från Dingtuna som finns med i skolmatrikeln.

Tabell 3: Dingtunaelever vid Västerås skola 1795–1866, som i vissa fall fortsatt studierna vid Uppsala 
universitet och Västmanlands-Dala nation, i absoluta tal.

S = Antal söner till ståndspersoner.
B = Antal söner till bönder.
O = Antal söner till obesuttna jordbrukare och hantverkare.

Siffran före strecket anger antalet elever som senare skrevs in vid Västmanlands-Dala
nation, siffran efter strecket antalet elever som inte gjorde det.

Inskrivningsår S B O Summa

1795–1803 0–2 1–9 0–3 1–14

1804–1812 0–1 3–14 0–5 3–20

1813–1821 2–2 2–12 0–1 4–15

1822–1830 1–5 1–7 0–1 2–13

1831–1839 1–2 3–11 1–0 5–13

1840–1848 1–1 1–1 0–0 2–2

1849–1857 3–1 0–0 0–0 3–1

1858–1866 4–0 0–4 0–0 4–4

Summa 12–14 11–58 1–10 24–82

Källor: UUB, Västmanlands-Dala nations arkiv vol. U1100b–c, Matriklar 1761–1896; VSA, Rudbeckianska skolans arkiv, vol.  

D1c:3, Album Scholæ 1795-1850; VSA, Rudbeckianska skolans arkiv, vol. D1d:1–2, Intagningsmatriklar 1850-1866.

Av tabellen framgår att  inskrivning vid  universitetet  i  förhållande till  antalet  individer  var  betydligt 

vanligare bland ståndspersonssöner än hos resten av befolkningen, och att det bland övriga i princip 

bara var söner till besuttna bönder som gjorde det. Sistnämnda slutsats förvånar något, eftersom de 

söner till obesuttna som togs in i skolan vanligtvis blivit sponsrade, sannolikt på grund av teoretisk  

begåvning, varför det vore rimligare att dessa fortsatte studierna.135 Att en så stor del av studenterna 

kom från ståndspersonshem skulle kunna ha givit extra skjuts åt utbildningens funktion av att generera 

herrschaftswissen.

En  uppföljning  av  skolgossarnas  vuxenliv  pekar  mot  att  skolgång  aldrig  fungerade  som 

herrskapsfaktor,  medan  däremot  akademiska  studier  hade  nära  koppling  dit.  Av  individerna  i 
135 VSA,  Rudbeckianska  skolans  arkiv,  vol.  D1c:3,  Album Scholæ 1795–1850;  VSA,  Rudbeckianska  skolans  arkiv,  vol. 
       D1d:1–2, Intagningsmatriklar 1850–1866.
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bouppteckningsmaterialet  får  man anta att  alla  präster  studerat  vid  universitet.  Av övriga  fyra  som 

återfinns i V-Dalas matrikel blev tre ståndspersoner, nämligen Karl Karlsson på Lospånga (1878) – en 

av bondsönerna i tabellerna ovan – Olof  Forsling på Eke (1825) och Gustav Adolf  Schenström på 

Bysingsberg (1840).  Den fjärde,  som snarare blev bonde,  var rusthållaren Sven Gunnar Jädersten i  

Hamra  (1886).136 För  Forsling  och  Schenström  kan  universitetsstudierna  ha  fungerat  som 

herrskapsfaktor. Vad som förvirrar denna bild är emellertid det faktum att Jädersten inte behandlas som 

ståndsperson i källmaterialet. Den enda skillnaden jag kunnat se är att Forsling och Schenström låg vid  

universitetet i början av 1800-talet, medan Jädersten gjorde det kring 1840, i en tid då herrschaftswissen 

bevisligen spelade något mindre roll.137

Sammanfattande  ovanstående  undersökning  kan  konstateras  att  skolgång  aldrig  fungerade  som 

herrskapsfaktor. Av de som studerat vid universitetet tycks dock alla utom en ha blivit ståndspersoner. 

Undantaget är den av dessa som studerat sist, som istället anslöt sig till bondeståndet. Möjligen kan här  

urskiljas en tidsbegränsad herrskapsfaktor, jämför ovanstående resonemang kring offentlig tjänst.

5.4 Härkomst – Namnskick
Wirilander menar att faderns rang var viktig för  individen och att herrskapsståndet kan delas in i två 

huvuddelar: ståndspersoner som gått i faderns fotspår och ståndspersoner som ståndscirkulerat till sin  

ställning.138 Härkomstens stora betydelse för ståndsidentiteten illustreras väl av Carlsson i ett uttalande 

om släkten Agorell: En son till prästen Agorelius vill tillhöra bondeståndet och lägger därför bort sitt  

borgerliga  namn  för  att  inte  bli  stämplad  för  den  prästson  han  är.  Hans  son  vill  stanna  kvar  i  

bondeståndet, men kan utan risk ta namnet Agorell eftersom han genom faderns lyckade kampanj kan 

anses för bondson.139 Erland Alexandersson visar på härskomstens betydelse även hos bönderna, i det 

att riksdagsmannauppdraget anmärkningsvärt ofta gick i arv.140

Det weberska härkomst tolkar jag som en egenskap som bildas av de övriga orsakerna till rang – det 

vill säga yrke, utbildning och livsstil – men inte för individen, utan för dess föräldrar. Ett enkelt och  

effektivt sätt att studera detta på är att via husförslängderna ta fram individens födelseuppgifter och via  

titulaturen i födelseböcker för födelseförsamlingen få en svag bild av föräldrarnas sociala identitet. Att  

göra detta med samtliga individer skulle vara för tidsödande, men eftersom ståndspersoner i regel bar 

borgerliga namn som ärvdes av deras barn, torde den majoritet av individerna som bar patronymikon  

136 ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:3,  Bouppteckning 1825 (Olof  Forsling);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:4,  
       Bouppteckning 1840 (G A Schenström); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1878 (Karl Karlsson); 
       ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1886 (S G Jädersten).
137 UUB, Västmanlands-Dala nations arkiv, vol. U1100b–c, Matriklar 1761–1896; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14–21,  
       Husförhörslängder 1815–1896.
138 Wirilander 1982, s. 180.
139 S. Carlsson 1962, s. 89.
140 Alexandersson 1975, s. 30.
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kunna antas inte komma från ståndspersonshem, varför endast de med borgerliga namn måste studeras  

ingående.141 Begreppet  borgerligt namn har i detta sammanhang inget med borgarståndet att göra, utan 

indikerar i denna uppsats bara en annan språklig uppbyggnad än patronymikon. Andersson sätter stor 

vikt vid det borgerliga släktnamnet som såväl samhörighetsskapande som särskiljande manifestation.142

I  följande  tabell  har  soldater  och dylika,  vars  ursprungliga  namnform är  dold  av  soldatnamnet, 

räknats  bort.  Det  kvarstående  urvalet  består  av  843  av  totalt  957  individer.  Gifta  kvinnor  har 

kategoriserats efter sina respektive män, oavsett om deras egen namnform framgår i bouppteckningen 

eller inte.

Tabell 4: Borgerliga namn i Dingtuna 1822–1893, i relativa tal.

S = Andel ståndspersoner som bär borgerligt namn.
B = Andel bönder som bär borgerligt namn.
O = Andel obesuttna jordbrukare och hantverkare, som bär borgerligt namn.

Individerna ur allmogen är sorterade i B om de någon gång varit besuttna.
Kvinnor har räknats efter mannens namn, oavsett om de haft borgerligt namn eller inte.

Intervall S (%) B (%) O (%)

1 (1822–1830) 100 11 22

2 (1831–1839) 100 4 41

3 (1840–1848) 100 10 50

4 (1849–1858) 100 14 60

5 (1858–1865) 100 17 47

6 (1866–1874) 86 11 63

7 (1874–1883) 50 25 54

8 (1884–1893) 43 43 39

Källa:  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol.  FII:25–39, 

Bouppteckningar  1853–1888;  ULA,  Eskilstuna  rådhusrätts  och  magistrats  arkiv  vol.  FII:32–33,  Bouppteckningar  och 

arvskiften 1883–1889.

Vad som förvånar är att borgerliga namn var mycket vanligare hos de obesuttna än hos bönderna.  

Detta skulle kunna ha sin förklaring i att bönderna hade gårdar att identifieras med och inte var i behov  

av de i regel ärftliga borgerliga namnen.143 Obesuttna, å andra sidan, satt löst på sina torp eller arbetar-

tjänster och hade behov av en identifikationsgrund som inte kunde tas ifrån dem. Detta kan kopplas till  

141 Jfr Sjöberg, som pga sitt materials omfång drar slutsatser direkt av namnen. Sjöberg 2002, s. 165.
142 Andersson 2009, s. 104, s. 203.
143 En liknande diskussion förs i Jarrick & Söderberg 1994, s. 114.
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Hanssen, som menar att rotfasthet var ett typiskt pagant fenomen.144 Oavsett förklaringen så kan denna 

upptäckt hjälpa mig i min metod: Utifrån premisserna 1) att borgerliga namn i regel är ärftliga och 2) att  

ståndscirkulation, enligt Carlssons stratifieringsmodell, i regel inte sker längre än två steg per generation, 

kan man dra slutsatsen att ståndspersoner med borgerliga namn sannolikt är uppvuxna i ståndspersons-

hem och att de obesuttna med borgerliga namn sannolikt inte är det. 145 Man kan också dra slutsatsen att 

bönder med borgerliga namn inte torde ha växt upp i bondhem. För att se i vilken utsträckning rangen 

som  ståndsperson  är  ärftlig  är  det  därför  rimligt  att  fokusera  på  ursprunget  hos  bönder  med 

ståndspersonsrötter samt ståndspersoner, såväl med borgerliga namn som med patronymikon.

Den enda ståndsperson som hittills  saknat tydlig herrskapsfaktor är jordbrukaren J J Schenström 

(1880) på Bysingsberg. Som son till ståndspersonen G A Schenström (1840) och sonson till bergsrådet 

J M Schenström (inte med i populationen) är det tvivelsutan härkomsten som är hans herrskapsfaktor; 

någon utbildning kunde han inte stoltsera med och någon tjänst hade han aldrig haft.146

En undersökning av böndernas med borgerliga namn härkomst visar att majoriteten kom från obe-

suttna förhållanden och att den minoritet som kom från besuttna förhållanden till stor del var samma  

personer som de ur bondhemmen rekryterade skolgossarna i anförda undersökning.147 En jämförelse 

mellan husförhörslängder och skolmatrikel visar att det i skolan fanns en stark kultur av att ta borgerliga  

namn.148 Endast tre bönder hade varken studerat vid läroverket i Västerås eller vuxit upp i obesutten 

miljö. Det rör sig om säteriägaren Erik Beckius på Gillberga (1870) och rusthållarna Gabriel Kjellman i  

Tibble (1827) och Johan Erik Thunberg i Ytterhälla (1849). Att de inte hade studerat i Västerås faller sig 

naturligt, eftersom ingen av dem vuxit upp med Västerås som närmsta läroverksstad. Att de studerat 

annorstädes kan därför inte avfärdas. Beckius var bergsmansson från Dalarna, i en trakt där borgerliga  

namn att döma av kyrkböcker var vanliga.149 Kjellman och Thunberg visar sig mer och mer vara nyckel-

personer i undersökningen: Thunberg var son till en av de två ovan nämnda privata tjänstemän som  

betraktades som ståndsperson, och samtidigt själv en av de två dylika som inte betraktades som det. Att  

144 Hanssen 1977, s. 142. För en diskussion kring rotfasthetens existens och utbredning hänvisas till Perlestam 1998.
145 S. Carlsson 1971, s. 28.
146 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14–21, Husförhörslängder 1815–1896.
147 ULA,  Dingtuna kyrkoarkiv,  vol.  C:6–8,  Födelse-  och dopböcker  1780–1862;  ULA,  Rytterne  kyrkoarkiv  vol.  CIb:3,  
       Födelse- och dopbok för Lilla Rytterne 1789; ULA, Hallstahammars kyrkoarkiv vol. C:3, Födelse- och dopbok 1791; 
       ULA, Björksta kyrkoarkiv vol. C:4, Födelse- och dopbok 1812; ULA, Harakers kyrkoarkiv vol. C:4, Födelse- och dop-  
       bok 1812; ULA, Skultuna kyrkoarkiv vol. C:6, Födelse- och dopbok 1816; ULA, Gustafs kyrkoarkiv vol. C:4, Födelse-  
       och dopbok 1821; ULA, Kolbäcks kyrkoarkiv vol. C:3, Födelse- och dopbok 1822; ULA, Torpa kyrkoarkiv vol. C:3,  
       Födelse- och dopbok 1823; ULA, Arboga landsförsamlings kyrkoarkiv vol. C:4, Födelse- och dopbok 1824; ULA, Blad-  
       åkers kyrkoarkiv vol. C:2, Födelse- och dopbok 1826; ULA, Norrbärke kyrkoarkiv vol. C:6, Födelse- och dopbok 1828;  
       ULA, Floda kyrkoarkiv (Södermanlands län) vol. C:5, Födelse- och dopbok 1832; ULA, Västerås-Barkarö kyrkoarkiv 
       vol. C:3, Födelse- och dopbok 1837; ULA, Badelunda kyrkoarkiv vol. C:3, Födelse- och dopbok 1844; ULA, Västerås  
       domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv vol. C:1, Födelse- och dopbok 1845; ULA, Söderbärke kyrkoarkiv vol. C:10, Födelse- 
       och dopbok 1860; ULA, Götlunda kyrkoarkiv vol. C:3, Födelse- och dopbok 1766; VSA, Rudbeckianska skolans arkiv,  
       vol.  D1c:3, Album Scholæ 1795–1850; VSA, Rudbeckianska skolans arkiv, vol.  D1d:1–2, Intagningsmatriklar 1850–  
       1866.
148 VSA,  Rudbeckianska  skolans  arkiv,  vol.  D1c:3,  Album Scholæ 1795–1850;  VSA,  Rudbeckianska  skolans  arkiv,  vol. 
       D1d:1–2, Intagningsmatriklar 1850–1866; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:12–18, Husförhörslängder 1795–1865.
149 ULA, Hjulsjö kyrkoarkiv vol. AI:8–10, Husförhörslängder 1833–1852.
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fadern var ståndsperson – om än av ett lägre slag – motverkade alltså inte det faktum att sonen –  

oavsett om det berodde på nämndemannauppdraget eller att privat tjänst som herrskapsfaktor  blivit 

obsolet – stämplades som bonde. Kjellman har nämnts tidigare som jordbrukare med tämligen hög 

överflödsnivå – bland annat frackinnehav – men utan varesig utbildning eller tjänst. Han var son till en 

borgare i  Torshälla,  därav det  borgerliga  namnet.150 Ovan anförda hypotes om hur han vid tillfälle 

erhållit titeln ”herr” kan kopplas till sistnämnda faktum i det att fracken möjligen övertagits från fadern.  

Någon annan förklaring till titulaturvariationen kan jag inte urskilja, och med tanke på att Kjellman 

slutligen tycks ha stämplats som bonde kan bara konstateras att uppväxt i ett borgarhem inte fungerade 

som  herrskapsfaktor.  Detta  förefaller  naturligt  i  jämförelse  med  att  uppväxt  i  ett  inspektorshem 

uppenbarligen inte heller gjorde det; gemene borgare var trots allt i regel inte ståndsperson.151

Bland ståndspersonerna var  Karl  Karlsson på  Lospånga  (1878),  hans  son (1884)  och sonhustru 

(1881) de enda med patronymikon. I sammanhanget ska nämnas att denna familj, tvärtemot alla andra i  

Dingtuna med detta namn, alltid skrev sitt namn med inledande K istället för det under 1800-talet i  

källmaterialet mer brukliga C. Med tanke på att stavning vid denna tid ofta var oväsentlig framstår det  

lätt som ett anakronistiskt rön, men jag tror det var medvetet, eftersom både de själva och alla som 

skrivit om dem i källorna tagit fasta på det.152 Notarie Karlsson var son till en bonde som i början av 

1800-talet brukade mer jord än någon annan av Dingtunas ickeståndspersoner, men som antagligen var 

skuldsatt, eftersom han trots detta inte står som förmögen i någon husförhörslängd.153

Organisterna Carl Broström (1866) och Carl Pettersson (1884) växte inte upp under ståndsmässiga 

former; Pettersson kom från Dingtunas egen obesuttna allmoge, Broström var son till en klockare i 

Sevalla socken som inte räknades som ståndsperson.154 Detta gör att Broströms återkommande bruk av 

herrtitel  framstår  som desto mer  egendomlig.  Hans  syster,  ”demoiselle”  Anna  Maria  Broström på 

Oppvreta (1842),  hade varit  hushållerska i  en adelsfamilj.155 Huruvida demoiselletiteln motiveras av 

detta  eller  av det  faktum att  Carl  var  hennes  bror  får  vara  osagt,  men den sista  tanken blir  extra  

intressant i ljuset av att alla deras syskon omnämns med ”herr” eller dylikt i hennes bouppteckning, som 

om förrättaren antagit att syskonen kommit från ett societetshem bara för att de två av dem han kände 

till uppenbarligen hade lyckats förvärva herrschaftswissen.156

150 ULA, Götlunda kyrkoarkiv vol. C:3, Födelse- och dopbok 1766.
151 S. Carlsson 1973, s. 19.
152 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv AI:14a–21b, Husförhörslängder 1815–1896; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv KI:5–6, Socken-  
       stämmoprotokoll 1819–1863; ULA, Tuhundra häradsrätt AIa:19–30, Domböcker vid ordinarie ting 1821–1893; ULA, 
       Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1873 (U J Karlsson); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Boupp- 
       teckning 1878 (Karl Karlsson); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1881 (T U Karlsson); ULA, Tu- 
       hundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1884 (F O Karlsson).
153 ULA,  Dingtuna kyrkoarkiv AI:10a–13a, Husförhörslängder 1775–1814.
154 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv AI:14a, Husförhörslängd 1815–1824, s.  250; ULA, Sevalla kyrkoarkiv AI:5, Husförhörs-  
       längd 1796–1805, s. 3.
155 ULA, Rytterne kyrkoarkiv AIa:8, Husförhörslängd för Stora Rytterne 1822–1832, s. 170.
156 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:4, Bouppteckningar 1842 (A M Broström).
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Sammanfattningsvis kan konstateras att härkomst spelat en minimal roll som herrskapsfaktor. I ett fall  

har den varit brukligt, och det är för J J Schenström på Bysingsberg (1880), vars far hade studerat och 

vars farfar som bergsråd hade haft en rang som under hela perioden 1822–1893 saknade motstycke i  

Dingtuna.  Anmärkningsvärt  är  att  härkomsten  fungerade  som  herrskapsfaktor  så  pass  sent;  de 

herrskapsfaktorer som noterats inom yrke och utbildning tycks ha tappat fotfästet redan vid periodens  

mitt. Detta har dock säkerligen att göra med det omfattande överflödet i det Schenströmska hushållet,  

vilket stöder synen på överflöd som en hjälpfaktor.

5.5 Förmögenhet – Brist eller behållning
För att kunna studera klassamhällets påverkan på herrskapsgränsen har även klassituationens enligt den 

weberska  begreppsvärlden  enda  förklaring  och  tillkommande  beståndsdel  –  förmögenhet –  givits 

utrymme  här.  Förmögenhet  kan  dessutom  utifrån  Weber  vara  av  intresse  som  orsak  till  en  viss  

herrskaps- eller bondfaktor, men aldrig till rang direkt.157 Förmögenhet har jag valt att studera genom 

bouppteckningarnas nettovärden. En individs klassituation är i Webers begreppsvärld helt och hållet en  

direkt  produkt  av  dess  förmögenhet,  eller  kanske  snarare  stratifierarens  uppfattning  om  den. 158 

Svårigheten i att klasstratifiera Dingtunaborna ligger alltså inte i att avgöra vilka egenskaper som ska  

mätas, utan hur denna mätning ska gå till. Thomas Lyrevik visar att belåningskulturen var omfattande i  

Dingtuna under 1800-talet, varför de årliga jordtaxeringarna knappast kan ge en rättvisande bild av en 

individs ekonomiska  möjligheter.159 Dessutom skulle  jag i  en sådan undersökning tvingas lämna de 

obesuttna därhän. Med samma argument faller dödsbonas bruttovärde i bouppteckningarna som källa.  

Nettovärdet  har  jag  ansett  vara  den  bästa  måttstocken,  eftersom den  tar  hänsyn  till  alla  typer  av  

tillgångar och skulder. Det mest kontroversiella med att använda nettovärdet som måttstock torde vara 

att jag då räknar in värdet av fast egendom och därmed tar ställning till frågan om huruvida det kan 

anses ha varit en fördel att äga sin jord framför att exempelvis besitta akademijord. Min motivering till  

detta är att jag utgår ifrån att det åtminstone så sent som 1822 fanns en sådan fördel, just eftersom  

belåningskulturen var så stor; ägd jord möjliggjorde större lån och eftersom nettovärdet tar hänsyn till  

skulder anser jag medtagandet av den fasta egendomen i detta värde vara motiverat.

Förmögenhetsmässigt är det en minoritet av ståndspersonerna som skiljer sig från den övriga delen 

av populationen. Sätten de skiljer sig på är emellertid tydliga: det rör sig dels om innehavet av socknens 

större, godsliknande egendomar, dels en överrepresentation bland de hårt skuldsatta. Det är vid tre av  

socknens fyra enda verkliga gods – Gillberga, Bysingsberg och Råby – de utan jämförelse förmögnaste 

hemmen i bouppteckningarna står att finna; vid det fjärde godset – Stockumla – dog ingen ägare under  

157 Weber 1983, s. 212–213.
158 Weber 1983, s. 210–213.
159 Lyrevik 1982.
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perioden. Samtliga dessa gods ägdes under hela perioden (Råby från dels grundläggande som gods på 

1850-talet)  av  ståndspersoner,  med  undantag  av  Gillberga,  som från 1849  ägdes  och  brukades  av 

bönder.160

Ståndspersonernas överrepresentation bland de hårt skuldsatta är ett tydligt rön, men för litet för att 

sätta stor vikt vid; det rör sig om enbart två individer (1831, 1859).161 Uppgiftens värde ligger dock inte i 

att skuldsättning i sig skulle vara representativt för ståndspersoner, utan snarare i att de båda individerna 

inom respektive intervall hade betydligt större skuld än någon annan i populationen, vilket skulle kunna 

tyda på att ståndspersoner i större utsträckning än andra antingen levde över sina tillgångar eller tillät sig  

större  ekonomiska  spekulationer.  Av  de  tre  var  endast  en  jordägare,  och  det  i  tämligen  liten 

utsträckning.

Bland  icke  jordägande  kan  i  övrigt  nämnas  att  ståndspersoner  vanligen,  men  långt  ifrån  alltid,  

lämnade ett högre värderat bo efter sig än andra. Detta berodde till stor del på ståndspersonerna ofta  

konsumerade mer än andra, vilket redan behandlats.162

Kopplar man förmögenheten till undersökningarna kring yrke, livsstil, utbildning och härkomst kan 

några  intressanta  samband  urskiljas:  Tre  av  fyra  universitetsutbildade  –  de  tre  som  ansågs  för 

ståndspersoner  –  blev  anmärkningsvärt  förmögna.  Detsamma  gäller  för  de  tjänstemän  och 

förutvarande tjänstemän som brukade jord. Överflöd tycks i mångt och mycket ha gått hand i hand 

med  förmögenhet  och  endast  svagt  begränsats  av  identiteten.  Vad  gäller  härkomsten  kom 

ståndspersoner i regel från rika hem – såväl av ståndspersons- som annan karaktär – medan övriga kom 

från hem av varierande förmögenhet. Att förmögenhet var starkt kopplad till ståndspersoner är alltså 

tydligt, men den kan inte ens i klassamhället ha fungerat som herrskapsfaktor, vilket bevisas av att vissa 

bönder också nådde stor ekonomisk framgång. Snarare bör man i likhet med det materiella överflödet 

betrakta förmögenheten som en hjälpfaktor.

5.6 Slutsats
Som avslutning av uppsatsens första  delundersökning är  det  nu min avsikt  att  utifrån ovanstående  

resonemang söka besvara frågan ”Enligt vilken modell definierades vissa individer som ståndspersoner i 

Dingtuna socken 1822–1893?”.

160 ULA,  Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:3–9,  Bouppteckningar  1822–1893;  ULA,  Snevringe  häradsrätt  vol.  FII:25–39, 
       Bouppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och 
       arvskiften  1883–1889;  ULA,  Dingtuna  kyrkoarkiv,  vol.  AI:12–21,  Husförhörslängder  1795–1895;  ULA,  Tuhundra 
       häradsrätt, vol. CIII:1.
161 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3, Bouppteckning 1831 (Johan Bohman); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:5,  
       Bouppteckning 1859 (L C Törnstrand).
162 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arv- 
       skiften 1883–1889.
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Ifråga om yrke, livsstil, utbildning och härkomst kan inga egenskaper urskiljas som i alla lägen medför  

sin  innehavares  placering  på  endera  sidan  herrskapsgränsen.  Vissa  kombinationer  av  egenskaper  –  

exempelvis  individer  som  både  vuxit  upp  i  ett  ståndspersonshem  och  studerat  vid  universitet  – 

motsvarar i samtliga fall herrschaftswissen, men antalet dylika fall är för få för att det ska vara möjligt 

att säga att herrschaftswissen verkligen skapades av egenskapskombinationen ifråga.

Istället väljer jag att låta stånds- och klassamhällenas separata stratifieringsgrunder fungera som två  

motpoler, för att på så vis skapa en modell som förändras över tid. För den population som avled under  

de första decennierna (och därmed i mångt och mycket kan sägas återspegla även förhållandet närmast 

före 1822) kan nämligen tre herrskapsfaktorer urskiljas som alla kunde fungera ensamma:

• Ämbets- eller tjänstemannaskap (utom som kyrkobetjänt) innebar att individen räknades som 

ståndsperson (även efter avsked).

• Universitetsstudier innebar att individen räknades som ståndsperson.

• Uppväxt i utpräglad ståndspersonsmiljö innebar att individen räknades som ståndsperson.

Till dessa kan möjligen föras en tveksam herrskapsfaktor i form av bärandet av frack. Endast den som 

saknade samtliga ovanstående egenskaper stämplades inte som ståndsperson;  inte ens kroppsarbete 

förde individen till denna kategori, utan även den mest välklädde ståndsperson torde, om han inte varit  

upptagen av ett tjänsteuppdrag, vid tillfälle ha arbetat på åkern. Ifråga om kyrkobetjäningens karaktär av 

undantag  överensstämmer  ovanstående  modell  med  ståndsstatistikformulären,  där  ”Ståndens 

hederligare Betjänter”, det vill säga privat anställda tjänstemän, räknas som ståndspersoner, men inte 

kyrkobetjäningen.163 Vilka av ovanstående egenskaper som var orsaker och vilka som var konsekvenser 

av  en  stämplandet  på  endera  sidan  herrskapsgränsen  är  svårt  att  säga;  sannolikt  kunde  alla  utom 

möjligtvis fracken fungera som orsaker och alla utom möjligtvis uppväxten fungera som konsekvenser.

Med tiden förlorade emellertid samtliga dessa egenskaper sina roller som herrskapsfaktorer. De med 

högst  ämbete,  högst  utbildning  och  högst  uppsatta  föräldrar  fortsatte  vara  ståndspersoner,  men 

egenskaperna i  sig var knappast herrskapsfaktorer längre. Istället  kan en intressant parallell  skönjas  

mellan de individer med ovanstående egenskaper som fortfarande var att betrakta som ståndspersoner,  

och fördelningen av förmögenhet och överflöd i  populationen. De individer vars herrskapsfaktorer  

blivit obsoleta – exempelvis rusthållaren och fd inspektorn Johan Erik Thunberg och fanjunkaränkan 

Hedlund  –  saknade  såväl  förmögenhet  som  materiellt  överflöd,  medan  de  som  fortfor  vara 

ståndspersoner – exempelvis e o hovrättsnotarien Karl Karlsson och den högättade possessionaten 

Johan Jakob Schenström – tillhörde de rikaste hushållen i socknen. Överflödet och förmögenheten 

fungerade som hjälpfaktorer.

163 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska tabeller 1749–1859.
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Att klassituationen på så vis fick inflytande över bestämmandet av herrskapsgränsen är tydligt, men lika  

tydligt  är  det  att  rangen  som  grundläggande  orsak  aldrig  kunde  överges  när  det  gällde  ett  

stratifieringssystem som var så starkt påverkat av ståndssamhället. Sålunda dök det mot periodens slut 

ur böndernas led upp ett flertal förmögna hushåll med ett materiellt överflöd som var fullt jämförbart  

med alla ståndspersoners utom de två allra rikaste (Karlsson på Råby och Schenström på Bysingsberg),  

men enda gången herrschaftswissen antyds bland dessa är när husmodern i det rikaste av dessa ur 

bondeståndet  uppståndna  hushåll  –  Anna  Kristina  Andersson  på  Gillberga  –  i  sin  bouppteckning 

tituleras ”änkefru”. Mot att titeln skulle tyda på herrschaftswissen kan invändas att titlarna ”herr”, ”fru”  

och ”fröken” efter ståndsriksdagens avskaffande började användas mer fritt, men till svar på detta kan 

då anföras att nämnda titlar uppenbarligen ännu mot periodens slut var ovanliga och att bruket av 

sådana titlar därför ändå säger någonting om bärarens identitet. Ett tidigt exempel på detta förhållande  

kan  möjligtvis  konstateras  ifråga  om  den  svårdefinierade  kyrkobetjäningen;  av  alla  individer  i 

populationen är dessa de enda som vållat svårighet i klassificeringen, något som sannolikt beror på såväl 

dess särbehandling i officiella instruktioner – exempelvis ståndsstatistikformulären – som de enskilda 

organisternas anmärkningsvärda kombinationer av nyttjande av hjälpfaktorer och onyttjande av verkliga  

herrskapsfaktorer.

Sammanfattningsvis  kan  alltså  sägas  att  det  i  takt  med  ståndssamhällets  upplösning  och 

klassamhällets  framväxt  blev  svårare  att  anses  för  ståndsperson,  i  det  att  det  först  räckte  med att  

antingen vara uppvuxen i ett ståndspersonshem, vara ämbets- eller tjänsteman eller studera, men att  

man med tiden även behövde ha en god ekonomisk ställning utan att de förstnämnda egenskaperna  

rubbades.
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6 Ståndsperson eller framstående bonde?
Som  redan  påpekats  kan  jag  inte  identifiera  en  bondeelit  helt  och  hållet  utifrån  den  weberska 

begreppsvärlden,  eftersom objektet  ifråga  uppträder  som elit  inom ett  stånd och  Weber  enbart  tar 

hänsyn till på vilka grunder man kan skilja mellan stånd. Därför måste jag vid urskiljandet av bondeeliten 

till stor del förlita mig till empiri och tidigare forskning.

Det är rimligt att utgå ifrån att bondeeliten befann sig i rörelsen mellan två till synes motsatta krafter,  

nämligen strävan efter att tillhöra ett stånd som faktiskt var lägst och strävan efter att vara en elit. Den 

förstnämnda egenskapen kan sägas kräva två saker: å ena sidan att man inte bedrev annan försörjande 

verksamhet än jordbruk (i ordets vidaste bemärkelse), å andra sidan att man inte visade tendenser till att  

vara  ståndsperson.  Sistnämnda  krav  specificeras  av  Ahlberger,  som menar  att  bondeståndet  kunde 

överta ett beteende från ståndspersonernas kultur och genom att stöpa om det i en ny form göra det till  

sitt.164 Elitismen inom bondeståndet definierades främst utifrån ekonomisk ställning och innehav av 

förtroendeuppdrag.165

Utifrån ovan anförda forskning är det i  en genomgång av källmaterialet inte svårt  att urskilja  en 

bondeelit i Dingtuna 1822–1893. Innan jag visar på detta ska dock beståndet av förtroendeuppdrag 

presenteras, eftersom denna del av Dingtunas kultur 1822–1893 ännu inte redogjorts för.

6.1 Förtroendeuppdrag
Att  vissa  förtroendeuppdrag  gav  rang  framgår  av  titulaturen  i  såväl  bouppteckningsmaterialet  som 

kyrkoarkiven. Inte bara för att titeln överhuvudtaget skrivits ut, utan eftersom den ofta ersätter övriga  

titlar,  som  hemmansägare  och  rusthållare.  Det  här  gäller  emellertid  långt  ifrån  alla  titlar;  medan 

exempelvis kyrkvärds- och nämndemannatitlarna är flitigt förekommande i materialet syns exempelvis 

fattig-  och magasinsföreståndarskapen bara i  sockenstämmoprotokollen.166 Det finns en stark gräns 

mellan dessa båda ytterligheter, och den finns där hela perioden igenom. Varför denna gräns fanns –  

varför det ansågs finare att vara kyrkvärd än fattigföreståndare – har jag inte kunnat utröna. Vid ett enda 

tillfälle (1874) förekommer titeln ”kyrkorådsledamot” i bouppteckningsmaterialet, men detta uppdrag 

var  betydligt  vanligare  än  så.167 De  på  förtroendeuppdrag  pekande  titlar  som  förekommer  i 

bouppteckningsmaterialet  är,  förutom  kyrkorådsledamot:  häradsdomare,  kyrkvärd,  landstingsman, 

nämndeman och riksdagsman. Nämndemans- och kyrkvärdstitlarna dominerade. Den förstnämnda är 

vanligare, sannolikt eftersom kyrkvärdarna i Dingtuna ständigt var två, medan socknens andel i häradets 

164 Ahlberger 1996, S. 119–127.
165 S. Carlsson 1962, s. 90–91.
166 ULA,  Dingtuna  kyrkoarkiv  KI:5–6,  Sockenstämmoprotokoll  1819–1863;  ULA,  Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:3–9, 
       Bouppteckningar 1822–1893; ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bouppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna 
       rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arvskiften 1883–1889.
167 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1874 (C E Sundberg).
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tolv  man  stora  nämnd  var  en  majoritet.168 De  två  gånger  riksdags-  eller  landstingsmannatitlar 

förekommer  har  jordbrukartitlar  utelämnats,  kanske  eftersom  riksdagsmannen  dessutom  tituleras 

häradsdomare och landstingsmannen nämndeman. Även häradsdomartitlen har i samtliga tio fall gjort 

jordbrukartitlar överflödiga. Av de 19 kyrkvärdarna har fem fått jordbrukartiteln utskriven. Det gäller i  

två fall rusthållare (1830, 1855), i två fall gästgivare (1824, 1830: kyrkvärden ifråga och senare hans  

änka) och i ett fall ett tidigt exempel på arrendatorstiteln (1850). Av de 29 nämndemännen kallas sju  

stycken (1836–1882) även rusthållare och mot slutet av perioden en hemmansägare (1883).169 Siffrorna 

visar tydligt att titlar som baserades på förtroendeuppdrag vägde mer än övrig titulatur.

Kyrkvärdar  och  nämndemän  utsågs  av  sockenstämman,  liksom  elektorer  som  tillsammans  med 

motsvarande från övriga socknar i  häradet valde landstings-  och riksdagsmän.170 Häradsdomare var 

titeln för den av nämndemännen i häradet som haft sin plats längst; en successionsordning var alltså  

mer eller mindre fastställd och den som var på tur tillträdde automatiskt så fort företrädaren avgick. 171 

Sistnämnda  förhållande  belyser  ytterligare  hur  viktig  titulaturen  var,  eftersom  häradsdomartiteln 

användes  flitigt  fastän  den  i  princip  inte  medförde  några  andra  uppgifter  än  nämndemannens.  

Andersson menar dock att den förtroendevaldes position i lokalsamhället stärktes i takt med att tiden 

som förtroendevald förlängdes.172

Sammanfattningsvis  kan  alltså  konstateras  att  speciellt  fem  förtroendeuppdrag  –  kyrkvärd, 

nämndeman, häradsdomare, riksdagsman och landstingsman – fungerade som viktiga bondefaktorer,  

med en särskild tyngd på de tre sistnämnda – häradsdomaruppdraget för att det krävde att man varit 

förtroendevald under en längre tid, de båda andra för att de var så exklusiva och sannolikt för att de  

gällde en högre nivå av representation än den lokala.

6.2 Bondeeliten i Dingtuna 1822–1893
Efter  en  genomgång  av  bouppteckningsmaterialet  och  husförshörslängder  kan  först  och  främst 

konstateras att samtliga individer med förtroendeuppdrag var besuttna jordbrukare och att ingen av  

dem bedrev annan försörjande verksamhet. I ett, relativt sent, fall rör det sig om en ståndsperson, något  

jag  återkommer  till.  I  övrigt  är  det  tydligt  att  förtroendeuppdrag  gick  hand  i  hand  med  en 

bondeidentitet.173

168 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv KI:5–6, Sockenstämmoprotokoll 1819–1863; ULA, Tuhundra häradsrätt AIa:19–30, Dom- 
       böcker vid ordinarie ting 1821– 1893.
169 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arv- 
       skiften 1883–1889.
170 Förfarandet i Dingtuna framgår av ULA, Dingtuna kyrkoarkiv KI:5–6, Sockenstämmoprotokoll 1819–1863.
171 Förfarandet i Tuhundra framgår av ULA, Tuhundra häradsrätt AIa:19–30, Domböcker vid ordinarie ting 1821–1893. Se 
       även SAOB 1933, art. häradsdomare.
172 Andersson 2009, s. 98.
173 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arv- 
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Bland de individer  i  bouppteckningsmaterialet  som vid dödstillfället  var  bönder  finns  ett  samband 

mellan förmögenhet och förtroendeuppdrag, illustrerat i nedanstående tabell.

Tabell  5: Förtroendevaldas  relativa  ekonomiska  ställning  bland  bönderna  i  Dingtuna  1822–1893,  i 

absoluta tal.

Inom varje intervall har populationen efter bouppteckningens behållning delats in i fyra lika stora delar, märkta med romer-
ska siffror. För varje intervall och fjärdedel har sedan antalet bönder med förtroendeuppdrag räknats.

Intervall I II III IV Summa

1 (1822–1830) 4 1 0 1 6

2 (1831–1839) 0 1 0 0 1

3 (1840–1848) 0 1 0 1 2

4 (1849–1858) 4 2 2 2 10

5 (1858–1865) 1 1 1 0 3

6 (1866–1874) 3 1 0 0 4

7 (1874–1883) 3 0 0 0 3

8 (1884–1893) 2 2 0 0 4

Summa 17 9 3 4 33

Källa:  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol.  FII:25–39, 

Bouppteckningar  1853–1888;  ULA,  Eskilstuna  rådhusrätts  och  magistrats  arkiv  vol.  FII:32–33,  Bouppteckningar  och 

arvskiften 1883–1889.

Mer än hälften av alla förtroendevalda tillhör sitt intervalls rikaste fjärdedel. Applicerar man den weber-

ska begreppsvärlden med grad/karaktär av yrke, överflöd, härkomst och utbildning som orsaker till 

rang, på bondeeliten, så kan först konstateras att yrket är definierat i förväg – tillhör man bondeståndet 

så brukar man jord, åtminstone i denna del av landet. Med hjälp av överflöd, härkomst och utbildning  

torde det vara möjligt att urskilja en bondeelit, så länge man är medveten om var herrskapsgränsen går.

I kapitel 6 konstateras att överflöd i mångt och mycket följde förmögenhet och att de rikaste bön-

derna också var de som först skaffade fingerborgar, vinglas och ädelstenar. Som exempel på relationen 

förmögenhet–överflöd–förtroendeuppdrag inom bondeeliten ska nämnas att de båda överflödspion-

järerna som nämns i kapitel 6 – Carl Aron Carlsson i Nyby (1868) och Carl Vilhelm Carlsson i Vändle  

(1872) – båda var nämndemän, Carlsson i Nyby tillika landstingsman. I sjätte intervallet var Carlsson i  

Nyby fjärde och Carlsson i Vändle nionde rikast av bönderna.174

       skiften 1883–1889; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14–21, Husförhörslängder 1815–1896.
174 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arv- 

50



Vad gäller härkomst och utbildning noteras en intressant koppling mellan redogörelserna i kapitel 5.3 

och bondeeliten. Hos de bondsöner som skrevs in vid skolan finns bara ett fåtal undantag från regeln  

att de som sedan fortsatte till Uppsala skrevs in i klassen ”Prima” (första klass), medan de som inte  

fortsatte skrevs in i ”Quinta” (femte klass).175 Quinta följde inte den övriga klasstrukturen utan var en 

specialklass,  en  så  kallad  apologistklass,  där  det  undervisades  i  grundläggande  färdigheter  som 

exempelvis räkning.176 Utifrån denna kunskap kan vi sluta oss till att det ofta torde vara bestämt redan  

vid skolstarten vilka som skulle ha en längre utbildning och vilka som bara skulle lära sig saker som  

kunde vara nyttiga i jordbruket. De sistnämnda eleverna och deras härkomst blir därför intressant i  

jakten på böndernas mån om sin familjs tryggade framtid. Nedanstående tabell visar i vilken mån elever 

från bondhem hade syskon eller haft sin far vid samma skola.

Tabell 6: Olika typer av elevsläktskap vid Västerås skola 1795–1866, i absoluta tal.

Bs = Antal bondsöner som skrivits in vid läroverket, se tabell 3.
Fr = Antalet av Bs vars fäder tidigare skrivits in vid läroverket.
Sn = Antalet av Bs som någon gång (dock senast 1866) fått ett syskon inskrivet vid läroverket.

Frågetecknen indikerar omöjligheten i att veta huruvida fadern hade studerat, eftersom
han pga sin ålder sannolikt måste ha inskrivits före 1795.

Inskrivningsår Bs Fr Sn

1795–1803 10 ? 4

1804–1812 17 ? 12

1813–1821 14 ? 11

1822–1830 8 1 4

1831–1839 14 6 7

1840–1848 2 1 0

1849–1857 0 0 0

1858–1866 4 3 2

Summa 69 11 40

Källor: ULA, Dingtuna kyrkoarkiv vol. AIa:11–19, Husförhörslängder 1785–1876; VSA, Rudbeckianska skolans arkiv vol.  

D1c:3, Album Scholæ 1795–1850; VSA, Rudbeckianska skolans arkiv, vol. D1d:1–2, Intagningsmatriklar 1850–1866.

Det var som synes ett fåtal bondfamiljer som i stor utsträckning nyttjade apologistklassen för att på sikt  

öka familjens ekonomiska eller kulturella kapital. Bondsönerna återvände till Dingtuna, bildade familj 

       skiften 1883–1889.
175 VSA,  Rudbeckianska  skolans  arkiv,  vol.  D1c:3,  Album Scholæ 1795–1850;  VSA,  Rudbeckianska  skolans  arkiv,  vol. 
       D1d:1–2, Intagningsmatriklar 1850–1866.
176 Böttiger 1961, s. 28.
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och skickade i sin tur sina söner till skolan. Kulturen påminner om Ahlbergers idé om att bondeståndet  

anammade moment ur ståndspersonernas kultur och vred dem till sin egen.  Vad som gör detta rön 

intressant  är  att  påfallande  många  av  skolgossarnas  fäder  kan  hänföras  till  gruppen  förmögna,  

överflödsnyttjande, förtroendevalda bönder; av de 20 familjer där mer än en son skrevs in vid skolan 

hade i tio fall fadern ett förtroendeuppdrag och i sju fall skulle en av sönerna få det. 177 Mina resultat kan 

kopplas till Carlsson, som menar att det i många bondsläkter fanns en tradition av bildning – studerade 

en bondson gjorde ofta hans nära släktingar det också.178

Således  kan  en  bondeelit  urskiljas  kring  det  inom  bondeståndet  starka  sambandet  mellan  stor 

förmögenhet, förtroendeuppdrag, materiellt överflöd, kulturen att hålla söner i Västerås skola samt den 

höga ärftlighetsfaktorn av dessa egenskaper. Någon väl avgränsad grupp är det dock inte; snarare kan 

man se bönderna som klättrande uppför ett berg på vars topp en teoretisk högsta rang finns – ju högre  

upp bonden befinner sig, desto större benägenhet kan man ha att betrakta honom som tillhörande en  

bondeelit.

6.3 Titulatur i Dingtuna 1822–1893
Slutligen ska alltså ståndspersonernas respektive bondeelitens titulatur analyseras, för att utröna om de 

båda  skikten  närmade  sig  varandra  i  takt  med  ståndssamhällets  upplösning  eller  om  den  starka  

skillnaden kvarstod.

Det har tidigare påpekats att det är viktigt att särskilja de titlar som här ska undersökas från titlar av  

typen ”herr” och ”fru”,  eftersom de sistnämnda definierar  rangen av ståndsperson i  sig.  Man kan 

resonera att de sistnämnda titlarna pekar på skillnad i rang och kön, medan de titlar som här undersöks  

pekar på variation. Den mest markanta skillnaden mellan de båda typerna är att den sistnämnda typen i  

princip är förbehållen män; de enda kvinnor som opåverkade av sina män betecknas med dylik titel är 

två  lärarinnor  och  två  barnmorskor.179 Titlarna  ”piga”,  ”jungfru”  och  ”fröken”  har  ju  med  tiden 

visserligen övergått från att indikera rang och kön till att bli en beteckning för hemtjänarinna respektive  

lärarinna, men det torde avseende ”piga” och ”jungfru” vara omöjligt att avgöra huruvida en sådan 

förändring ägt rum i människornas världsbild; att lärarinnorna i Dingtuna 1822–1893 inte titulerades  

”fröken” antyds av att de saknar denna titel i sina bouppteckningar. Det är alltså männens titlar som ska 

analyseras här.

177 VSA,  Rudbeckianska  skolans  arkiv,  vol.  D1c:3,  Album Scholæ 1795–1850;  VSA,  Rudbeckianska  skolans  arkiv,  vol. 
       D1d:1–2, Intagningsmatriklar 1850–1866; ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893; ULA, 
       Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bouppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol.  
       FII:32–33, Bouppteckningar och arvskiften 1883–1889.
178 S. Carlsson 1971, s. 26.
179 ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8,  Bouppteckning 1883 (Kristina Welin);  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:8, 
       Bouppteckningar 1885 (L W Törnqvist, S M Wahlbom); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:9, Bouppteckning 1889 
       (P R Svanberg).
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6.3.1 Ståndspersonernas titlar
De titlar i bouppteckningsmaterialet som används för att beteckna den avlidne eller den avlidnes make 

är hos ståndspersonerna följande:180

• inspektor

• sekreterare

• kronolänsman

• kommissionslantmätare

• överinspektor

• vice pastor

• komminister

• patron

• handlande

• furir

• organist

• godsägare

• hovrättsnotarie

• riddare av Vasaorden

• jägmästare

• professor

• magister

• notarie

• brukspatron

En  majoritet  av  dessa  titlar  indikerar  tjänsteinnehav.  Titeln  ”hovrättsnotarie”  förekommer  för  att 

beteckna Karl Karlsson på Lospånga (1878), som var verksam som kronolänsman men sannolikt blivit  

inskriven vid en hovrätt i unga år och haft kvar tjänsten utan lön; Karlsson har helt enkelt valt att  

använda den högre av titlarna, inte minst sedan han slutat som kronolänsman.181 Bland övriga titlar 

indikerar  en  akademisk  grad  (magister)  och  en  ordensutmärkelse  (riddare).  Båda  dessa  användes  i  

kombination med annan titel. Titeln ”handlande” förekommer likaledes i kombination med annan titel  

och på en individ som vistats för kort tid i socknen för att kunna bli ordentligt studerad.182

Som tidigare nämnts fanns i Dingtuna 1822–1893 fyra jordbrukare som innan sin inom denna näring 

aktiva tid var privat anställda som tjänstemän. Två av dessa ansågs för ståndspersoner, två för bönder.  

Bönderna var båda nämndemän och rusthållare och titulerades i regel på motsvarande sätt, aldrig som 

inspektorer, vilket de båda under kort tid varit i sin ungdom. Av de båda ståndspersonerna hade Erik 

Thunberg i Ytterhälla (1823) en längre tid tjänstgjort som inspektor vid Esplunda säteri i Närke, Gustaf  

Odelberg (1831) en kortare tid som ”betjent” vid Färna bruk i Gunnilbo socken. 183 Thunberg omnämns 

alltid med inspektorstiteln, aldrig som exempelvis rusthållare (vilket han var). Ibland framgår det att det 

rör sig om en tjänst som inte längre är aktuell.184 Att Thunberg förknippas så starkt med sitt inspektorat 

180 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arv- 
       skiften 1883–1889.
181 UUB, Västmanlands-Dala nations arkiv, vol. U1100c, Matrikel 1834–1896.
182 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3, Bouppteckning 1832 (M C Olofsdotter); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:4, 
       Bouppteckning 1850 (B D W Schenström); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1884 (F O Karlsson).
183 ULA, Gunnilbo kyrkoarkiv, vol. B:1, ”Förteckning över passtagare och passvisare” 1766.
184 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv,  vol.  AI:13b–14b,  Husförhörslängder  1805–1824;  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:3,  
       Bouppteckning 1823 (Erik Thunberg).
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medan de båda nämndemännen inte gjorde det kan visserligen bero just på de sistnämndas innehav av 

förtroendeuppdrag, men har också sannolikt att göra med det faktum att Thunberg hade sin tjänst en 

längre tid och dessutom bildade familj under tiden. Hans titulatur får dock icke desto mindre anses ha  

bidragit till att stärka herrschaftswissen genom avskärmandet gentemot bondetitulaturen. En av de båda 

nämndemännen  var  Thunbergs  son  Johan  Erik  (1849);  denne  hade  alltså  förutsättningar  liknande 

faderns,  men  ansågs  för  bonde  och  kallades  just  ”rusthållare”  –  vad  som  föranledde  vad  i  detta  

kausalschema förblir höljt i dunkel.185

Fallet Gustaf  Odelberg är rentav ännu märkligare: Även här rör det sig om en individ vars titel, om 

han baserat den på sin huvudsakliga livsgärning, hade varit av bondetyp – gästgivare och rusthållare.  

”Betjent” titulerades han aldrig – frågan är om det inte rentav ska ses som ett adjektiviserat verb än en  

titel  –  utan  istället  nämns  han  överhuvudtaget  aldrig  med  titel.  Såväl  i  bouppteckning  som 

husförhörslängd – till och med dödsnotisen i Post- och Inrikes Tidningar – nämns han enbart som 

”Herr Gustaf  Odelberg”.186

En tredje typ av avskärmande från bondeståndets titulatur gjordes av två av Odelbergs tre svärsöner 

– länsmanssonen Johan Erik Arpi på Nygård (inte med i populationen) och den universitetsutbildade 

bondsonen Olof  Forsling (1825) på Eke. Båda dessa tituleras vid tillfälle sekreterare. 187 Sten Carlsson 

skriver att tjänstlösa ståndspersoner gärna markerade sin ställning som ståndsperson med någon ”mer 

eller mindre fiktiv” titel och tar sekreterartiteln som exempel.188 Det är med största sannolikhet precis 

ett sådant beteende som kan urskiljas hos Arpi och Forsling; något tecken på att det skulle röra sig om  

tjänst finns inte. När Forsling inte kallas sekreterare följer han i regel sin svärfars exempel och går  

titellös. Vid ett tillfälle kallas han dock ”hemmansidkare”, en märklig titel som tycks konstruerad just för 

att  skilja  sig  från  andra  jordbruksrelaterade  titlar.189 Arpi  fick  med tiden  tjänst  som lantjägare  och 

därefter är sekreterartiteln som bortblåst – att den fiktiva titeln bara fyllde avsaknaden av tjänst är  

uppenbart.190 Värt att nämna i sammanhanget är att Gustaf  Odelbergs tredje svärson var ovan nämnde 

hovrättsnotarien Karl  Karlsson på Lospånga;  viljan att hävda sig medelst  titel var alltså stark inom 

familjen.

I ståndsstatistikformulären var det tänkt att jordbrukande ståndspersoner skulle föras till kategorin 

”possessionater”. Från 1825 särskildes rentav mellan ”Possessionater med Caractèrer, men utan verkelig 

185 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:4, Bouppteckning 1849 (J E Thunberg).
186 ULA, Hallstahammars kyrkoarkiv, vol. AI:5–7, Husförhörslängder 1795–1826; ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. AI:14a– 
       15a, Husförhörslängder 1815–1835; Post- och Inrikes Tidningar, 18/8 1831.
187 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3, Bouppteckning 1825 (Olof  Forsling); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. AIIa:2,  
       lagfartsprotokoll 1817.
188 S. Carlsson 1962, s. 89.
189 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol.  AI:13a–15a, Husförhörslängder 1805–1835; ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  AIIa:2,  
       lagfartsprotokoll 1828 (Eke).
190 ULA,  Dingtuna  kyrkoarkiv,  vol.  AI:14b–17b,  Husförhörslängder  1815–1855;   ULA,  Säby  kyrkoarkiv,  vol.  AI:9–10, 
       Husförhörslängder 1850–1872.
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tjenst” och ”Possessionater utan både Caractèrer och tjenst”.191 Den universitetsutbildade bergsråds-

sonen  Gustav  Adolf  Schenström  (1840),  som  i  vuxna  år  övertog  godset  Bysingsberg,  har  i  

Västmanlands-Dala nations matrikel efter avslutade studier förts in som just ”possessionat”. 192 I sin 

bouppteckning kallas han ”Patronen högädle herr”.193 Patronen var uppvuxen på Ramnäs bruk och 

hade  säkert  vid  tillfälle  ägt  en  del  av  det,  så  patronstiteln  kunde  säkert  härröra  därifrån. 194 

Bouppteckningen tar dock inte upp några bruksdelar, så genom att ta bort förledet i brukspatronstiteln 

kunde Schenström komma undan med något som skulle kunna fungera som en aktningsvärd synonym 

för possessionat. Possessionat var visserligen en titel ämnad för ståndspersoner, men med patronstiteln  

blev Schenström fri från associationen till den bondeförknippade jordbruksnäringen. Vid änkans död 

används hela brukspatronstiteln (1875). Adjektivattributet  högädel var under större delen av 1800-talet 

det  främsta  av  tre  som  gavs  åt  ofrälse  ståndspersoner,  något  som  tyder  på  att  Schenströms 

herrschaftswissen  knappast  var  instabil.195 Mellan  1820-talets  possessionater  och  Schenströms 

bouppteckning 1840 kan en liten utveckling noteras: Istället för att nästan desperat akta sig för att bli  

förknippad med jordbruk, närmar sig Schenström sakta området, genom att skrivas med en titel som – 

även om den snarare för tankarna till  bruksägande – ändå motiveras av jordägandet.  Det urskiljda 

tecknet är mycket svagt, men stärks av det faktum att Schenströms 40 år senare avlidne son Johan Jakob 

(1880) i sin bouppteckning tituleras  godsägare.196 Även Otto Karlsson (1884) på Råby – som till och 

med haft tjänst – tituleras i sin bouppteckning godsägare.197 Vid tiden för de båda godsägarnas bortgång 

förekommer inga fiktiva och konstruerade tjänsteantydande titlar – dessa tillhör 1820- och 1830-talen. 

Schenström och Karlsson var de Dingtunabor i populationen som hade ojämförligt högst rang mot 

periodens  slut.  Bruket  av godsägartiteln  tyder  i  min  mening på att  ståndssamhället  försvunnit  och 

klassamhället trätt fram; herrskapsgränsen var i princip borta och det gällde att befästa sin ställning över  

bondeeliten så lätt det gick, vilket gjordes genom att ta en titel som i utformning och syfte gick i linje 

med böndernas fokus på jordbruket, men som indikerade att man hade  mer jord. Att jordbrukande 

ståndspersoner och bönder drogs mot en gemensam kultur befästs  ytterligare av att Schenström – 

visserligen som ende ståndsperson i populationen – erhöll förtroendeuppdrag: I sockenstämmoproto-

kollet av den 6 juli 1862 valdes ”till Nämdeman efter afledne A. Hallen i Hamra Egaren af  Bysingsberg  

Herr J. Schenström”. Valet kommenteras inte i protokollet och framstår på så vis – trots att man inte 

ens försökt dölja herrtiteln – inte alls som särskilt onaturligt.198 Han är dock den ende nämndemannen i 

populationen som inte nämns som sådan i bouppteckningen, vilket möjligen kan tyda på att fokus där 

191 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska tabeller 1749–1859.
192 UUB, Västmanlands-Dala nations arkiv, vol. U1100b, Matrikel 1761–1833.
193 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:4, Bouppteckning 1840 (G A Schenström).
194 ULA, Snevringe häradsrätt, vol. FII:13, Bouppteckning 1828 (J M Schenström).
195 Pettersson 1847.
196 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1880 (J J Schenström).
197 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1884 (F O Karlsson).
198 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. KI:6, Sockenstämmoprotokoll 1862-10-05.
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lades på den titel som mest manifesterade hans höga rang; i en bondes fall hade med motsvarande 

resonemang sannolikt förtroendeuppdraget lyfts fram.199

Sammanfattningsvis  kan  konstateras  att  Dingtunas  ståndspersoner  i  periodens  början  förde  ett 

titelbruk som antyder strävan mot de högre stånden, där tjänsten framstår som det eftersträvansvärda 

och där man aldrig någonsin vek för inflytande från bondeståndet, men framåt periodens slut övergav 

fokus på tjänst för att istället lägga vikt vid näringen och genom godsägartiteln visa att man i den nya 

samhällsordningen – där inget utrymme fanns för en herrskapsgräns – ändå fortfarande stod över den  

stora massan.

6.3.2 Bondeelitens titlar
För  bondeeliten  ser  titulaturen  helt  annorlunda  ut.  Framförallt  skiljer  den  sig  inte  från  resten  av  

bondeståndet; som redan nämnts är bondeeliten inte en klart avgränsad grupp, utan snarare består den  

av individer som genom förmögenhet, överflöd, förtroendeuppdrag och utbildningskultur rört sig en  

individuell sträcka uppåt i rang från ett föreställt normalfall. Det enda av dessa fyra medel till framgång  

som  påverkar  titulaturen  är  förtroendeuppdrag;  uppdragen  som  häradsdomare,  kyrkvärd, 

landstingsman, nämndeman och riksdagsman genererar som tidigare konstaterats titlar  som bärarna 

tycks värdera högre än de titlar som indikerar ägandeförhållande eller jordnatur. Av sistnämnda titlar 

räcker  det  med att  konstatera  att  det  till  skillnad från hos  Backlund,  som visserligen behandlar  en 

tidigare period, i en jämförelse mellan titulatur och förmögenhet inte går att urskilja ett mönster där  

rusthållare  skulle  vara  mer  förmögna  än  andra  jordbrukare.  Rusthållartiteln  är  relativt  frekvent 

förekommande i Dingtuna 1822–1893.200

Över tid kan dock, i likhet med hos ståndspersonerna, en förändring i titulaturen noteras.  Liljewall 

har studerat titulaturens betydelse för samhörigheten jordbrukare emellan. Hon menar att övergången 

från bruket av den för hela den besuttna (och i bredare bemärkelse den obesuttna) allmogen avsedda 

bondetiteln till  en uppdelning i  hemmansägare och hemmansbrukare – där ståndspersoner rimligen 

också kan inrymmas – ska ses som ett tecken på att bondeståndet i dess sociala bemärkelse höll på att  

gå under och ersättas av klassliknande kategorier, baserade på ägoförhållanden. 201 Liljewalls slutsatser är 

i min mening trovärdiga, inte minst i jämförelse med ståndsstatistikformulärens utveckling, där man 

under 1700-talet talar om ”Större och mindre Seminater på Landet” men från och med 1805 skiljer 

mellan bönder på egna hemman, bönder på andras och olika typer av obesuttna, och från och med 

199 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arv- 
       skiften 1883–1889.
200 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arv- 
       skiften 1883–1889; Backlund 1993, s. 197 ff.
201 Liljewall 1995, särskilt s. 314–217.
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1840, som redan nämnts, även räknar possessionater – ståndspersoner – till det sociala bondeståndet. 202 

Liljewall mäter frekvensen hos olika jordbrukartitlar över 1800-talet, något jag i jämförande syfte också  

väljer att göra.203

Dingtuna präglas som redan nämnts till stor del av rusthåll, vilket får till följd att många bönder på 

egna hemman redan långt innan 1822 och så sent som 1892 prioriterar rusthållartiteln framför såväl  

bonde- som hemmansägartitlarna.204 Övriga besuttna jordbrukare har i de flesta fall ägt skattejord eller  

brukat  akademijord.  Ett  fåtal  frälsehemman och  kronoboställen  har  också  tarvat  brukare.  Med  få 

undantag  kan  förekomsten  av  jordbrukartitlar  i  bouppteckningarnas  huvudpersoners  titlar,  såväl  

husbönders  som familjemedlemmars,  delas  in  i  grupper  baserat  på  titelns  efterled.  Förleden  visar 

jordnaturen och jämförelser dem emellan säger därför ingenting om den sociala identiteten. Förledens  

förekomst  i  sig  säger  emellertid  någonting  om  identiteten,  vilket  påpekas  av  Stadin. 205 Förleden 

”academie-” är i princip alltid utskriven, perioden igenom, medan förleden ”skatte-” och ”frälse-” bara 

är representerade i de fyra första intervallen och då sparsamt. Den slutsats man kan dra av detta är att 

det fanns ett behov att skilja ut dem som brukade akademijord. Om det var på gott eller ont får vara 

osagt,  men  det  torde  i  alla  fall  ha  skapat  samhörighet  inom  denna  grupp  jordbrukare.  De  olika 

efterleden,  som  alltså  främst  under  de  senare  intervallen  står  ensamma,  är  ”hemmansägare”, 

”hemmansbrukare”, ”åbo” och ”arrendator”. Utöver dessa förekommer de äldre titlarna ”bonde” och 

”danneman”.206

202 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska tabeller 1749–1859.
203 Liljewall, s. 311–327.
204 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arv- 
       skiften 1883–1889.
205 Stadin 2004, s. 266–267.
206 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol. FII:25–39, Bo- 
       uppteckningar 1853–1888; ULA, Eskilstuna rådhusrätts och magistrats arkiv vol. FII:32–33, Bouppteckningar och arv- 
       skiften 1883–1889.
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Tabell 7: Jordbrukartitlar i Dingtuna 1822–1893, i absoluta tal.

Äg = Hemmansägare.
Br = Hemmansbrukare.
Arr = Arrendator.
Å = Åbo.
BD = Bonde/Danneman.

Intervall Äg Br Arr Å BD Summa

1 (1822–1830) 10 3 2 9 3 27

2 (1831–1839) 12 6 1 5 6 30

3 (1840–1848) 8 3 2 9 5 27

4 (1849–1858) 23 4 4 7 2 40

5 (1858–1865) 6 0 2 3 2 13

6 (1866–1874) 11 2 6 6 2 27

7 (1874–1883) 15 2 10 3 0 30

8 (1884–1893) 17 2 7 6 0 32

Summa 102 22 34 48 20 226

Källa:  ULA, Tuhundra häradsrätt,  vol.  FII:3–9, Bouppteckningar 1822–1893;  ULA, Snevringe häradsrätt vol.  FII:25–39, 

Bouppteckningar  1853–1888;  ULA,  Eskilstuna  rådhusrätts  och  magistrats  arkiv  vol.  FII:32–33,  Bouppteckningar  och 

arvskiften 1883–1889.

Bonde- och dannemanstitlarna försvinner, föga förvånande, framåt periodens mitt. Hemmansägartiteln 

är flitigt använd perioden igenom. Vad som är värt att poängtera är att arrendatorstiteln mot periodens  

slut hinner ikapp och rentav tar över dominansen efter åbotiteln. Förklaringen till detta ligger rimligtvis 

i en successiv övergång från åbo- till arrendekontrakt hos akademin. Att arrendeformen blev populärare  

under  1800-talet  speglas  tydligt  i  ståndsstatistikformulären,  där  man som tidigare  nämnts  till  1825 

räknar arrendatorer – då vanligen av gods eller andra större jordenheter – som ståndspersoner men från  

och med detta år specificerar målgruppen som ”Arrendatorer, som ej höra till Bonde-Ståndet”.207

Utöver de hittills nämnda jordbrukartitlarna förekommer några ytterligare. I sista intevallet finns tre 

”lantbrukare”, en titel  Carlsson och Liljewall  menar vid denna tid började gå från att  sammanfatta 

possessionater  och  rikare  bönder  till  att  brukas  mer  allmänt.208 De  tre  lantbrukarna  i 

bouppteckningsmaterialet är dock samtliga sådana som brukade andras hemman. I fjärde intervallet  

finns två hemmansinnehavare (1856, 1857), i båda fallen mindre bönder.209 I första intervallet finns även en 

207 ULA, Dingtuna kyrkoarkiv, vol. G:1, Statistiska tabeller 1749–1859.
208 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1884 (Karin Matsdotter); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:9,  
       Bouppteckning 1889 (M K Lundevall);  ULA, Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:9,  Bouppteckning 1893 (Carl  Larsson); 
       S. Carlsson 1966, s. 14; Liljewall 1995, s. 318–322, s. 324–327.
209 ULA,  Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:5,  Bouppteckning  1856  (Erik  Ersson);  ULA,  Tuhundra  häradsrätt,  vol.  FII:5,  
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skatteman (1829).210 Mest anmärkningsvärt är emellertid titeln ”säteriägare” som i tur och ordning bars  

av godset Gillbergas – socknens enda frälsesäteri – ägare 1849–1893. Det rör sig om Erik Beckius  

(1870), Anders Fredrik Andersson (1883) och den sistnämndes änka Anna Kristina Andersson (1889).  

Ingen av dem har räknats som ståndsperson, dock kallas Anna Kristina ”änkefru” i sin bouppteckning, 

vilket jag utifrån makens titulatur betraktar som ett tecken på titelns långsamma emancipering med start  

i bondeeliten; bouppteckningarna efter paret Andersson på Gillberga visar det utan motstycke rikaste 

bondehushållet  i  Dingtuna  under  åttonde  intervallet.211 Säteriägartiteln  –  och  även  Anna  Kristinas 

änkefrutitel – kan ses som ett sätt att, i ett samhälle där ståndsgränserna försvunnit, söka komma ikapp 

de gamla ståndspersonerna, som nu kallade sig godsägare. Ingen av godsägarna ägde säterijord.212

Sammanfattningsvis kan konstateras att titulaturen inom bondeståndet – och därmed bondeeliten – 

höll  sig  tämligen  konstant  hela  perioden;  det  enda  tecknet  på  att  bönderna  skulle  möta 

ståndspersonernas  närmanden  mot  att  identifiera  sig  som  jordbrukare  är  att  åbotiteln  successivt  

övergick  till  den  förr  med  herrschaftswissen  förknippade  arrendatorstiteln,  men  det  verkar  mer  

sannolikt  att  denna  process  skulle  bero  på  en  förändring  av  kontraktsformen.  Mot  periodens  slut 

övertas Gillberga säteri av bönder, som kallar sig ”säteriägare” och därmed utmanar de ”godsägare”  

som framträtt ur ståndspersonernas led.

6.4 Slutsats
Som  avslutning  på  uppsatsens  andra  delundersökning  är  det  min  avsikt  att utifrån  ovanstående 

resonemang söka svara på frågan ”I vilken utsträckning visade ståndspersonerna i Dingtuna socken 

1822–1893 i sin titulatur avstånd och/eller samhörighet gentemot eliten bland socknens bönder?”.

Som förväntat visar ståndspersonerna och bondeeliten i periodens början upp strikt skilda kulturer 

ifråga om titulatur. Med tanke på herrskapsgränsens karaktär framstår detta som tämligen naturligt,  

utom ifråga om de ståndspersoner som helt och hållet ägnar sig åt jordbruk; de sistnämnda tycks aktivt  

använda sig av titlar som knyter dem närmre den idealtypiske, tjänstinnehavande ståndspersonen och 

avskärmar  dem från  bondeståndet.  I  takt  med ståndssamhällets  upplösning  och herrskapsgränsens 

försvagande förändras emellertid ståndspersonernas kultur och det framstår inte längre som lika farligt 

att identifiera sig med jordbruket. Den långsamt förvandlande kulturen återspeglas i 1840 års formulär 

för ståndsstatistiken, i  vilket ”possessionater” inte längre sorteras bland övriga ståndspersoner, utan 

under bondeståndet. I och med klassamhället träder bönder och jordbrukande ståndspersoner slutligen 

in  i  en  helt  och  hållet  gemensam  kultur,  där  status  bedöms  på  samma  kriterier  för  såväl 
       Bouppteckning 1857 (Anders Fägerström)
210 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:3, Bouppteckning 1829 (Lars Larsson).
211 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:7, Bouppteckning 1870 (Erik Beckius); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bo-  
       uppteckning 1883 (A F Andersson); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1889 (A K Andersson).
212 ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1880 (J J Schenström); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bo- 
       uppteckning 1881 (T U Karlsson); ULA, Tuhundra häradsrätt, vol. FII:8, Bouppteckning 1884 (F O Karlsson).
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ståndspersonerna som bondeelit och där gränsen mellan de gamla  skikten endast är en kvarleva, en 

produkt av föråldrade strukturer. Där handlar det om att manifestera sin identitet på ett gemensamt sätt  

och eftersom det är jordbruket som är det centrala så anpassar sig herrar  efter bönder och titlar som 

godsägare och  säteriägare används  för  att  höja  sina  innehavare  över  de  gamla  häradsdomarna  och 

kyrkvärdarna.

Övergången från två separata kulturer till en gemensam skedde inte, vilket man får intryck av i en 

stor del av den historiska litteraturen, över några år i mitten på 1860-talet, utan oregelbundet och –  

framförallt – långsamt över en period som åtminstone täcker fyrtioårsspannet 1840–1880.
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7 En dynamisk och komplex stratifiering
Med denna uppsats har jag för avsikt att visa att den sociala stratifieringens utveckling kring tiden för  

det svenska ståndssamhällets upplösning rimligen måste betraktas som mer dynamisk och komplex än 

vad tidigare forskning antyder. För att visa detta använder jag mig av de resultat jag nått i besvarandet av 

frågorna  ”Enligt  vilken  modell  definierades  vissa  individer  som ståndspersoner  i  Dingtuna  socken 

1822–1893?” och ”I vilken utsträckning visade ståndspersonerna i Dingtuna socken 1822–1893 i sin 

titulatur avstånd och/eller samhörighet gentemot eliten bland socknens bönder?”.

Jag betraktar ståndssamhällets upplösning och klassamhällets framväxt utifrån ett weberskt perspektiv 

och ser följaktligen två helt  åtskilda – i  viss  mån motsatta  – grunder för social  stratifiering  avlösa  

varandra i den allmänna kulturen. Denna avlösning tog lång tid att genomföra och var påbörjad så tidigt 

som  1840  och  fyrtio  år  senare  ännu  inte  avslutad.  Fastän  det  bara  är  ett  av  de  båda 

stratifieringssystemen som kan vara i bruk i taget – i övergångsperioden rimligen en sakta utvecklande 

hybrid – ser jag det som att båda systemen alltid existerar, eftersom grunderna för stratifiering alltid  

existerar.  Med det resonemanget kan man diskutera att det skulle finnas fler stratifieringssystem än 

ståndssamhällets och klassamhällets,  men detta ämnar jag med denna uppsats inte gå in närmre på. 

Medan  en  stratifiering  i  stånd  och  en  i  klasser  likt  platonska  idéer  ständigt  skapar  dolda 

stratifieringssystem, skapar de tillsammans ett öppet – det som samhället använder sig av. Att den öppna 

stratifieringen under lång tid utgjordes av en hybrid påverkade samhällsstrukturen tydligt i till exempel 

förändringarna  i  ståndsstatistikformulärens  disposition  och  den  av  Jan  Christensen  omtalade 

lappverkspolitiken i riksdagen.

I tidigare forskning, med den senast på 1970-talet aktivt verksamme Sten Carlssons verk i spetsen,  

finns  en tendens att  vilja  bortse  från hybridens  existens  och istället  se den sociala  stratifieringen i 

ståndssamhället som uppbyggt av ett antal  till  karaktären fasta skikt,  där ingen hänsyn tas till  olika  

stratifieringsgrunder, utan där alla tänkbara perspektiv vägs mot varandra och sedan släpps. Det finns 

visserligen argument för att se på olika skikt som fasta, i det att de fyra stånden och i viss mån de  

ofrälse ståndspersonerna som eget skikt var realiteter i dåtidens kultur och att förändringarna ska ses  

som skador på det hypotetiskt fullvärdiga ståndssamhället – skador som lindras med lappverkspolitik  

men till slut blir så omfattande att man måste byta samhällssystem. Ett sådant synsätt bygger dock på  

att stånden i sig fungerar som skikt där hierarki kan diskuteras; Carlssons tiostegsmodell återspeglar 

ingen samtida mentalitet. Det man emellertid förlorar med att ignorera hybriden är möjligheten att få en 

bild av hur samhället var stratifierat vid en given punkt i tid och rum. Ett fiktivt exempel: Någon gång 

på 1820-talet sitter någonstans i Värmland en ofrälse possessionat på äganderätten till nästan all jord i  

en  hel  socken.  Socknens  allmoge  är  alla  hans  anställda  eller  landbor  på  hans  jord.  I  ett  litet  

löjtnantsboställe  bor  emellertid  en  adlig  major  som på grund av  hög konkurrens  inte  fått  mer  än 
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löjtnants  indelning.  Han är försupen och fattig.  Större delen av socknens allmoge har aldrig  träffat 

någon annan adelsman och förknippar därför inte adelsståndet med hög status. I landshövdingens hus i  

Karlstad, flera mil bort, är bilden en annan: den högättade majoren bjuds in till  kalas titt som tätt,  

medan possessionaten i landshövdingens ögon är en anonym bonde. Samma population stratifieras  

alltså av olika människor på två helt motsatta sätt. Fallet illustrerar att stratifieringssystemen alltid måste  

beaktas i sin individuella kontext.

Dingtuna är ett exempel; det kvalitativa studiet av socknen ger inga indicier på allmänna strömningar,  

men bevisar däremot – på ett sätt statistik aldrig kan göra – vad som  faktiskt hände, om än rumsligt 

väldigt begränsat; Dingtuna visar en möjlighet som verkligen ägde rum. I socknen fanns på 1820-talet  

två eliter av helt olika karaktär: dels fanns det ståndspersoner som grundade sin ställning på tjänst,  

utbildning  och  härkomst  och  inte  var  sena  att  manifestera  sin  herrschaftswissen;  dels  fanns  det  en 

bondeelit  som grundade  sin  ställning  på  rikedom och politisk  makt  som översteg  övriga  bönders. 

Ståndspersonerna och bondeeliten hade hög status av helt olika orsaker och de manifesterade sin status 

på helt olika sätt. Orsakerna till status förändrades ständigt; en förutvarande inspektor slår sig ner för 

att driva jordbruk och anses för ståndsperson – hans son, som också varit inspektor, tar över gården 

efter  honom  men  anses  för  bonde.  Några  decennier  senare  –  när  indelningen  i  de  fyra  stånden 

medvetet bortsågs från av samhället – fanns skillnaderna mellan ståndspersoner och bondeelit kvar, 

men inte i mycket mer än den lilla titeln ”herr”; ståndspersonerna hade lika mycket politisk makt som 

bondeeliten  och bondeeliten  bodde  i  herrgårdar  och drack vin  lika  mycket  som ståndspersonerna.  

Sergeant Albert skulle inte längre ha samma behov av att lista ut en rimlig titel åt sin framtida livskamrat  

Sara  Videbeck.  Förändringarna  hade  gått  mycket  sakta  –  kanske  hade  de  inte  ens  noterats  av  

människorna.

Den som arbetar med social stratifiering för ståndssamhället måste följaktligen hålla sig ödmjuk inför 

det  faktum  att  den  samtida  uppfattningen  av  status  måste  ha  varierat  mellan  olika  människors 

världsbilder,  och inte  minst  att  Almquist  och de flesta  andra av världsbildernas bärare sedan länge 

saknar möjlighet att förmedla dem.
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