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Förord 

En gråmulen oktoberfredag hände något oväntat. När jag kom fram till min 
arbetsplats, fanns det ett meddelande till mig från Jan Amcoff på Kulturgeo-
grafiska institutionen vid Uppsala universitet. Han tipsade om en forskarut-
bildning i geografi för lärare, och jag kände direkt att det här var något för 
mig. Jag vill rikta ett stort tack till min dåvarande rektor Sara Taflin, som 
gjorde det möjligt för mig att söka till Forskarskolan i Geografi. Jag är oerhört 
glad över att jag blev antagen och fick möjligheten att skriva den här boken. 
Den har upptagit en stor del av mitt liv de senaste åren, och jag har många att 
tacka för dess färdigställande.  
 Först och främst vill jag tacka mina handledare, Göran Hoppe och Ann 
Grubbström, som hela tiden har funnits vid min sida. Tack för alla era kloka 
råd och kommenterar, och inte minst för all er tid och ert tålamod. Ni har alltid 
sträckt ut era hjälpande händer när jag har behövt dem. 
 Ett särskilt tack vill jag rikta till John Östh, som klev in som handledare 
i slutfasen. Du är den som har funnits med allra längst. Du väckte mitt intresse 
för geografi långt innan jag hade satt min fot på universitetet. Tack för alla år 
av inspiration, engagemang och ovärderlig hjälp i alla lägen.  
 Jag vill också tacka Hans Aldskogius och Göran Ulväng, som läst och 
kommenterat bokens manus i dess slutskede. Mitt tack går även till Brett 
Christophers, för den engelska språkgranskningen. Jag vill dessutom tacka 
Maria Ågren, som ledde mig in på bokens forskningsspår. Jag riktar därutöver 
min tacksamhet till Jan Amcoff, och inte bara för att du sände det där karriärs-
omvändande meddelandet, utan också för att du som föreståndare för Forskar-
skolan vid flera tillfällen har varit mig behjälplig.  
 En stor del av mitt källmaterial är insamlat på Landsarkivet i Uppsala 
och i Falun på Dalarnas museum samt vid Arkivcentrum i Dalarna. Ett stort 
tack till all personal som har engagerat sig i mitt forskningsprojekt. Min stora 
uppskattning går även till Agneta Malmsten vid Carolina Redivivas Kart- och 
bildavdelning, som har letat fram åtskilliga kartor och böcker åt mig. Jag har 
också haft glädjen att få vara med och delta vid Uppsala högre seminarium i 
agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Tack alla, ingen nämnd och 
ingen glömd, för givande kommentarer till min då begynnande text, samt för 
alla stimulerande samtal både under och efter seminarierna. 
 Jag har haft en fantastiskt rolig och lärorik tid på Kulturgeografiska in-
stitutionen. Jag är numera en stolt medlem av ”funktionskläderklubben”, och 
min allmänbildning har definitivt blivit bredare efter alla konversationer med 
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”lunchgubbarna” på Humlan. Slutfasen hade inte varit densamma om inte So-
fie Joosse och Cecilia Bygdell hade lärt mig hur man ”njuter” av den. Att det 
här arbetet lyckades nå slutet tackar jag Marcus Mohall för, som lotsade mig 
rätt när jag var vilse i Nordamerika (förbaskade kartprojektioner!). Lena Dahl-
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administrativa villovägar, tack snälla! Och ett stort grupptack till alla ni andra 
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snicksnack med i kopiatorrummet. 
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och tårar har jag delat med Kajsa Kramming, Teresa Miranda Maureira och 
Linda Pettersson. Många, långa och intressanta samtal har jag fört med Cecilia 
Fåhraeus, Jimi Nilsson och Mikael Thelin. Slutfasens ångest och grubblerier 
har jag gått igenom tillsammans med Hele Kiiman. Tack för allt!  
 Ett speciellt tack går till min rumskompis Marcus Wallner, som jag all-
deles för många gånger under åren har låst in i arbetsrummet. På sista tiden 
har du till och med slutat att reagera när det händer. Tack för att du ändå har 
fortsatt att dela rum med mig, tack för alla samtalsstunder och tack för alla 
goda skratt.  
 Det viktigaste tacket går till Sven Pettersson, som varje dag har påmint 
mig om att all forskning kommer till sin rätt. Tack för det dagliga stödet.  
 Alla ni vänner som har hejat på och peppat mig ska också ha ett tack. 
Här vill jag i synnerhet nämna Mathias Persson, min akademiska mentor, 
Linda Svahn, min kritiska granskare och Maria Rönnqvist, min språklärare. 
 Vad vore livet utan en hjälpsam släkt och familj?! Tusen tack Tina och 
Simon för husrum under min vistelse i Falun. Det har varit fantastiskt bra att 
ha en syster och en svåger som har gjort det här före mig, tack för vägled-
ningen Lena och Mårten. Mamma och Pappa, er support är ovärderlig. Tack 
för all barnvakt och hjälp med hämtningar på förskola och fritids. Er lokalkän-
nedom om Falun och Sundborn har dessutom varit till stor hjälp under arbetets 
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En strålande marsfredag i Uppsala 2016 
 
Karin Nibon 
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1. Inledning 

Utgångspunkt 
Bouppteckningen efter nämndemannen Elias Steinholtz, den äldre, på Kålarbo 
i Sundborns socken i sydöstra Dalarna, visar att han var en välbärgad man. 
När han avled vid 61 års ålder år 1836, hade han redan försett sina båda söner 
med varsitt hemman. Det var fortfarande 2 000 riksdaler riksgälds kvar att 
betala på gården Christinaberg, dit äldste sonen Olof flyttat med sin hustru två 
år tidigare. Genom att sälja en bit jord kunde skulden betalas av arvingarna, 
liksom tre andra skulder som också fanns i dödsboet. Bröderna delade därefter 
”vänligen” på arvet, och änkemodern bodde kvar hos yngste sonen Elias, den 
yngre, på Kålarbo.1  
 Eftersom Elias Steinholtz den äldres bouppteckning saknade fordringar, 
är det lätt att förbise att han i själva verket var en frekvent utlånare i socknen. 
För att uppmärksamma det behöver andra sockenbors bouppteckningar stude-
ras. Det unika efternamnet gör att han enkelt identifieras som fordringsägare i 
andras hushåll. I den här undersökningen visade det sig, att ju fler bouppteck-
ningar från samma tid i Sundborns socken som studerades, desto fler namn 
återkom. Det var tydligt att människorna som omnämndes i bouppteckning-
arna kände varandra, och många hade släkt- och/eller skuldrelationer. Men 
vem stod egentligen i skuld till vem? Vilken relation hade de? Vad visar 
mönstret av skuldrelationer, och hur kan det illustreras och göras övergrip-
bart?  
 Det unika med min studie är att jag har valt att lägga fokus på de indi-
vider som förekommer som fordringsägare och gäldenärer i bouppteckningar 
under en 30-årsperiod i början av 1800-talet i Sundborns socken. Jag har in-
tresserat mig för det relationsmönster som människornas tjänste- och låne-
verksamhet har skapat i lokalsamhället. Eftersom det är helheten av lokalbe-
folkningens skuldrelationer jag är intresserad av, har jag valt att studera ford-
ringar och skulder utifrån samtliga bevarade bouppteckningar från perioden 
1820-1849. Jag har således inte fokuserat på en viss grupp av människor. Jag 
har inte heller kategoriserat människorna efter ålder, civilstånd eller ekono-
miska tillgångar. Anledningen till detta är dels att jag saknar dessa uppgifter 

                               
1 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 43 i BILAGA 1; SKA, Husförhörslängder 
1825-1835, 1836-1845, 1846-1855, NAD. 
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för en stor del av människorna som ingår i undersökningen, men också för att 
de tre parametrarna ändras för individerna under de 30 år som har studerats. 
 Det min studie tillför, är resultat om hur, och delvis varför, hushållen 
på landsbygden stod i skuld till varandra i början av 1800-talet. Jag lägger 
dessutom fokus på att studera skuldrelationsmönstret i förhållande till natur- 
och kulturlandskapet, eftersom det rumsliga har betydelse för mänskligt age-
rande. På så vis har jag kunnat konstatera, att nämndemannen Elias Steinholtz, 
den äldre, på Kålarbo, var en, på många sätt, central man i Sundborn. Hans 
gård låg i de centrala delarna av socknen, och i den dalgång som hade den 
bästa jorden. Vägarna runt Kålarbo var väl förgrenade åt alla väderstreck, än-
dock var de flesta av hans skuldrelationer med människor som bodde i grann-
byarna. Men då bouppteckningarna visar att socknens hushåll genom skuld-
förbindelser var sammanflätade med varandra som i en väv, och Elias Stein-
holtz den äldre befann sig mitt i den, bör han indirekt ha haft ekonomiska 
intressen också i lokalsamhällets perifera delar. För om en individ fick svårt 
att betala sina skulder, kunde det få följdeffekter i hela det ekonomiska nät-
verket. Genom att vårda sina sociala relationer, och bistå varandra vid ekono-
miska bekymmer, kunde den oönskade dominoeffekten förhindras.  

Forskningsöversikt 
Börje Hanssens socialantropologiska studie från 1952 av Österlen i sydöstra 
Skåne under 1600- och 1700-talen, har utgjort en inspirationskälla för många 
efterföljande forskare som intresserat sig för skuldrelationer. Hanssen under-
sökte hur olika grupper av människor agerat i lokalsamhället under en begrän-
sad tid, och även resultaten därutav. Genom att studera de mellanmänskliga 
relationerna kom han fram till att lokalsamhällets hushåll var sammanflätade 
i en ekonomisk väv under tiden för naturahushållningen. Det fanns en oskri-
ven lag om hjälp och genhjälp, som bidrog till att grannar, vänner och släkt 
bistod varandra med varor och tjänster.2  
 Det är just den ekonomiska väven jag har ämnat rekonstruera i min stu-
die över skuldrelationer i Sundborns socken i början av 1800-talet. Maria 
Ågren poängterade i sin avhandling om social skiktning och rättslig konflikt i 
södra Dalarna under perioden 1650-1850, att det är svårt, om inte omöjligt, att 
få grepp om helheten av alla skuldrelationer som fanns i ett samhälle. Enligt 
henne är mörkertalet stort i och med att alla lån inte har antecknats.3 Anders 
Perlinge, som har studerat kreditrelationer och tidig bankverksamhet i Vånga 
socken i Skåne för tiden 1840-1900, har dock konstaterat att bouppteckningar 
ger ett bra underlag till den som vill studera ett lokalsamhälles kreditmarknad.  

                               
2 Hanssen, 1952, s. 38-48.  
3 Ågren, 1992, s. 121 f.  
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Genom att använda ett stort antal bouppteckningar har han på lokal nivå stu-
derat skuldsättningsgraden hos olika befolkningsgrupper, och kommit fram 
till att den varierade beroende på kön, civilstånd, ålder samt över tid.4 Metoden 
som Perlinge använde, att generalisera från de avlidnas bouppteckningar till 
de levande, är hämtad från Håkan Lindgren. Lindgren har gjort en mindre om-
fattande studie av Kalmar stads kreditmarknad under samma tid som Perlinge 
undersökt. Båda har relaterat sina respektive undersökningar av den privata 
kreditmarknaden till det framväxande bankväsendet, och konstaterat att en 
stor del av krediterna i lokalsamhället i början av undersökningsperioden var 
privata, men att de gradvis minskade i takt med att de nya kreditinstitutionerna 
tog över.5 Detta har även Hilda Hellgren och Kristina Lilja kommit fram till, 
då de studerat Salas respektive Faluns lokala kreditmarknader, med fokus på 
sparbanker, under perioderna 1860-1910 och 1820-1910. De uppmärksam-
made dessutom att möjligheterna till låntagande i sparbankerna varierade be-
roende på kön, civilstånd och vilken yrkes- eller socialgrupp personen till-
hörde.6  
 Att Perlinge inspirerats av Hanssen är tydligt när det kommer till hans 
undersökning av ”krediternas geografi”.7 Boken om Österlen innehåller inte 
mindre än 51 kartor, varav många var tänkta som underlag för diskussion om 
hur människornas relationer var fördelade i lokalsamhället. Hanssen använde 
begreppet ”aktivitetsfält” när han beskrev mellanmänskliga relationer för en 
viss grupp över ett specifikt område.8 Perlinge har fortsatt i Hanssens spår, 
och delat in krediterna efter avståndet mellan fordringsägare och gäldenär. 
Avståndet har bestämts av de administrativa gränserna, och delats in i katego-
rierna by, socken, grannsocken, härad och län.9 Jag har ansett den här metoden 
mycket användbar på en generell nivå, och därför valt att tillämpa den i min 
egen studie, dock med undantaget att jag har anpassat kategorierna efter mitt 
undersökningsområde. En svaghet i metoden är att den inte tar hänsyn till det 
verkliga avståndet. De människor som har bott inom samma socken förutsätts 
ha haft ett kort avstånd till varandra, men i realiteten kunde de som bodde vid 
sockengränsen ha sina närmaste grannar i socknen bredvid. Det går att komma 
tillrätta med problemet genom att mäta avståndet för varje relation på kartan, 
antingen fågelvägen eller via närmaste möjliga väg.  
 Solveig Fagerlund har undersökt vardagslivets sociala struktur ur ett 
kvinnoperspektiv. Hon har lagt fokus på att studera sociala nätverk hos kvin-
nor i Helsingborg runt sekelskiftet 1700. Det är framför allt kvinnor ur hant-
verkarskikten och längre ned på den sociala skalan som hon har studerat. 

                               
4 Perlinge, 2005, s. 25 f, 29 f, 42, 67-158.  
5 Lindgren, 2002, s. 810-832; Perlinge, 2005, s. 67-158. 
6 Hellgren, 2003, s. 18, 57, 116-133; Lilja, 2004, s. 19, 41, 48, 129-148.  
7 Perlinge, 2005, s. 93 ff.  
8 Hanssen, 1952, s. 410 f; Se även Mats Hellspongs artikel från 2006, där han nyrecenserar och 
kommenterar Börje Hanssens avhandling om Österlen från 1952.   
9 Perlinge, 2005, s. 92 ff.  
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Dessa kvinnor har inte efterlämnat några egna skrivna källor, men Fagerlund 
har visat att det är möjligt att få kunskap om deras sociala relationer och age-
randen genom att använda fiskala och juridiska källor. På ett skickligt sätt har 
hon också givit exempel på hur ett och samma skeende kan nyanseras genom 
att studera flera olika källmaterial. Eftersom Fagerlund har eftersträvat att 
finna mönster av sociala kontakter, har hon illustrerat relationsband i figurer. 
Genom denna metod blev det tydligt hur människornas sociala relationer och 
verksamheter hängde ihop. Liksom Perlinge har Fagerlund studerat kontakter 
i relation till avstånd. Resultaten av detta belyses i texten, men de är bara illu-
strerade genom en enda prickkarta. I den har hon visat var en änka som sysslat 
med handel hade sina gäldenärer. Kartan visar tydligt att Helsingborg drog till 
sig bönderna som bodde nordväst om staden.10 Hennes arbete har inspirerat 
mig att utveckla metoden att presentera relationsmönster i figurer och kartor.  
 Liksom Fagerlund har Karin Ågren studerat ekonomiska och sociala 
nätverk i stadsmiljö utifrån bouppteckningar. I Ågrens studie var det gross-
handlarna i Stockholm i slutet av 1700-talet som stod i fokus. Ågren försökte 
relatera grosshandlarnas sociala relationer till kartan över Stockholm, något 
som försvårades av att människorna ofta flyttade. Bouppteckningarna efter 
grosshandlarna visade att det var vanligare att de hade fordringar än skulder, 
vilket kan förklaras av deras affärsverksamhet.11 Studier rörande 1800-talets 
bönder har istället visat att de oftast hade fler skulder än fordringar i sina bo-
uppteckningar.12  
 Gertrud Ihlis-Pettersson, Maths Isacson, Christer Persson, och Patrick 
Svensson, vilka har undersökt bönders fordringar och skulder i socknar i Da-
larna, Småland och Skåne, har alla uppmärksammat att det fanns stora kredit-
givare bland befolkningen på landsbygden.13 Detta har intresserat Perlinge, 
som därför har studerat stora fordringsägare i Vånga socken och därefter myn-
tat begreppet sockenbankir. Enligt hans definition var en sockenbankir en fy-
sisk person, som under en viss period hade minst tio fordringar hos olika per-
soner som denne inte var släkt med. Vidare skulle krediterna huvudsakligen 
vara givna inom den egna socknen. Krediterna skulle också utgöra en väsent-
lig andel av fordringsägarens totala tillgångar, och vara givna med skuldsedlar 
eller reverser. För att kunna betraktas som bankir behövde vederbörande även 
ha haft inlåning, det vill säga skulder.14 Tiina Hemminki har i sin komparativa 
studie av bönders fordringar och skulder i socknarna Nordmaling i Västerbot-
ten och Ilmola i Österbotten i början av 1800-talet, visat att Perlinges definit-
ion av sockenbankirer är användbar för forskare inom samma fält. Genom att 

                               
10 Fagerlund, 2002, s. 15 f, 34 ff, 58 ff, 70 f, 91 ff, 120 ff, 230. 
11 Ågren, 2007, s. 34 ff, 55 ff, 135, 149 f, 157 ff, 206 ff. 
12 Hemminki, 2014, s. 223-234; Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Persson, 1992, s. 247-253; 
Svensson, 2001, s. 161 ff. 
13 Ihlis-Petterson, 2001, s. 24; Isacson, 1979, s. 145; Persson, 1992, s. 257; Svensson, 2001, s. 
161 ff. 
14 Perlinge, 2005, 123 f.  



 15

utgå ifrån Perlinges fyra punkter, kunde även Hemminki identifiera socken-
bankirer och avskilja dem från annan låneverksamhet som inte kunde betrak-
tas som bankirmässiga.15 
 Av den här forskningsöversikten framgår att flera tidigare forskare har 
studerat fordringar och skulder utifrån bouppteckningar. Detta innebär att jag, 
som i denna studie har gjort detsamma, kan jämföra mina resultat med deras. 
Många har intresserat sig för avståndet mellan fordringsägare och gäldenär, 
men det har saknats en bra mätmetod. Ingen har heller illustrerat hur männi-
skorna i ett lokalsamhälle var relaterade till varandra utifrån fordringar och 
skulder, och analyserat mönstret. Genom att använda en ny metod, där skuld-
relationer visualiseras i en nätverksgraf och relateras till kartan, bidrar jag med 
nya infallsvinklar till studiet av den privata lokala kreditmarknaden. Metoden 
är i synnerhet användbar för den som vill uppmärksamma potentiella socken-
bankirer.  

Syfte och frågeställning 
Den här licentiatuppsatsen har en historisk-geografisk inriktning, och handlar 
om aktörerna på landsbygdens privata lokala kreditmarknad under åren 1820-
1849. Det tidiga 1800-talets landsbygd dominerades av en enkel hushållsba-
serad marknadsekonomi, där varor och tjänster skiftades mot varandra.16 Ef-
tersom bankväsendet ännu inte var fullt utvecklat och tillgängligt för allmän-
heten,17 bistod lokalsamhällets hushåll varandra.18 Syftet med min undersök-
ning är att synliggöra och förklara hur människornas ekonomiska och sociala 
relationer var sammanvävda på landsbygden under den här perioden. Detta 
har jag gjort genom att använda en ny metod, där skuldrelationerna visuali-
serats i figurer och kartor. Genom att synliggöra mönster av relationer, och 
även relatera dem till landskapet, går det att se samband som annars inte skulle 
ha uppmärksammats. Detta är en särskilt användbar metod vid studier av de 
befolkningsgrupper som inte har efterlämnat några egna skriftliga dokument, 
som avslöjar deras tankar, åsikter eller strategier. 
 Genom att låta forskningen utgå ifrån Sundborns socken i sydöstra Da-
larna, se karta 1.1, har administrativa gränser fått styra och avskilja en lokal 
kreditmarknad. Då det inte finns något skriftligt material från undersöknings-
perioden, där alla lån och tjänsteutbyten mellan privatpersoner registrerats, har 
bouppteckningar använts som källmaterial, eftersom det där framgår vilka 
fordringar och skulder avlidna hade när de dog. Kyrkans folkbokföring har 
därefter gjort det möjligt att identifiera de människor som förekommer som 

                               
15 Hemminki, 2012, s. 395 ff.  
16 Gadd, 2000, s. 326 f, 361 ff; Magnusson, 2014, s. 169, 199.  
17 För bankväsendets tillkomst och utveckling se Hellgren, 2003; Lilja, 2004; Perlinge, 2005.  
18 Hanssen, 1952, s. 38-48.  
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kreditgivare eller gäldenärer. Enligt 1734 års lag skulle en bouppteckning upp-
rättas vid dödsfall, men i praktiken har detta inte alltid gjorts och alla har heller 
inte bevarats.19 Från Sundborns socken finns förhållandevis få bouppteck-
ningar bevarade från tiden innan år 1850.20 Givetvis blir bortfall av käll-
material ett problem när det är helheten av en sockens privata kreditmarknad 
som ska studeras. Denna brist kompenseras av den nya metoden som jag har 
valt att använda. Genom att i figurer länka ihop alla fordringsägare och gälde-
närer som förekommer i de befintliga bouppteckningarna med varandra, har 
det indirekt gått att få skuldrelationsuppgifter om de personer vars bouppteck-
ning saknas. På det viset har det gått att få en bättre överblick av vilka som 
agerade på den privata lokala kreditmarknaden under en begränsad period, än 
om jag enbart hade fokuserat på de avlidna personerna med bevarade boupp-
teckningar.  
 Uppsatsens fokus ligger på de strukturella mönster som bildades av 
mellanmänskliga relationer, och ambitionen har varit att finna dess bakomlig-
gande faktorer. För att uppsatsens syfte ska uppnås har följande frågor ställts:  

• Hur många och hur stora var hushållens fordringar och skulder i lokal-
samhället? 

• Vilken relation hade hushållen till kreditgivaren eller gäldenären? 
• Hur såg mönstret av skuldrelationer ut, och hur kan det förklaras utifrån 

ett rumsligt perspektiv?  
• Vilka var de mest aktiva aktörerna på Sundborns privata kreditmark-

nad?  

Undersökningens genomförande 
Vid genomförandet av undersökningen har jag använt mig av det som Myrdal 
har kallat den källpluralistiska metoden. Eftersom det inte har funnits ett käll-
material som har kunnat ge direkta svar på mina frågor, har jag behövt an-
vända flera olika. I det skiftande materialet har jag letat efter indicier, ledtrå-
dar, för att söka svar på det lite mer svårutforskade, såsom de bakomliggande 
faktorerna till människors sociala relationer. Enligt de sällsynta beläggens 
krav har jag gått igenom en stor mängd skilda dokument rörande Sundborns 
socken och dess invånare på jakt efter de få, men betydelsefulla, beläggen som 
ger en säkrare slutledning till mina forskningsfrågor.21  
 Myrdals metodpaket kopplas med fördel ihop med ett mikrohistoriskt 
perspektiv, eftersom ett begränsat studieobjekt möjliggör användandet av flera 

                               
19 Bringéus, 1977, s. 3 f, 10 f; Clemensson & Andersson, 2008, s. 89, 100; Sveriges rikes lag: 
gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, ärvdabalken, kap 9, 2.§. 
20 StHA, Bouppteckningar, ULA. 
21 Myrdal, 2007, s. 495-504.  
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källor. Den mikrohistoriska metoden går ut på att komma så nära studieobjek-
tet som möjligt. Syftet är att utifrån det sociala och kulturella sammanhanget 
få en förståelse för individen i mängden eller en specifik händelse. Eftersom 
det är det unika som studeras blir resultaten svåra att generalisera, men genom 
komparation i tid och rum går det att komma runt det problemet. Mikrohisto-
rien gör det också möjligt att pröva de makrohistoriska teoriernas hållbarhet.22 
För mig har det mikrohistoriska perspektivet inneburit att jag har undersökt 
specifika personer mer ingående, och därefter har jag kunnat förklara tydliga 
mönster på Sundborns sockens privata kreditmarknad. Den enskildes historia 
hänger således ihop med den större och generaliserade.  
 Eftersom varje individ påverkas av den omgivande miljön har ett rums-
ligt perspektiv lagts till min undersökning. Medan det kulturella har gått att 
studera i de skriftliga källorna har den fysiska miljön behövt rekonstrueras. 
Det har varit av intresse att ta reda på var människorna som figurerade på 
Sundborns kreditmarknad bodde i förhållande till varandra, och hur deras lo-
kalisering förhöll sig till naturlandskapet. Då jag inte kunnat finna någon karta 
över Sundborns socken för undersökningsperioden, valde jag att rita en egen 
i datorprogrammet OCAD23, se karta 3.1. Genom att studera flera kartor över 
Sundborns socken, från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal,24 kunde jag konsta-
tera att gränserna i stort sett har varit desamma. Därför lät jag Generalstabs-
kartan från år 189925 ligga till grund för min egen rekonstruktion, och utifrån 
den ritades sockengräns, sjöar, vattendrag samt vägnät. Det ska poängteras att 
vägnätet troligtvis hade byggts ut i slutet av 1800-talet, och därför stämmer 
min rekonstruerade karta förmodligen inte helt med hur det såg ut några de-
cennier tidigare. Genom husförhörslängderna kunde jag ta reda på vilka byar 
som fanns i socknen under perioden för min studie, samt hur de var indelade 
i skriftelag26. På Generalstabskartan var dock bara hälften av byarna utritade, 
och för att kunna rita dit de andra fick jag utgå ifrån två andra kartor. Den ena 
var från år 192327 och dess gränser stämde väl överens med Generalstabskar-
tans, vilken innebar att dess byar med lätthet kunde passas in. Den andra kar-

                               
22 Götlind, 2013, s. 14, 17 ff; Götlind & Kåks, 2014, s. 21 f, 58, 159, 163.  
23 OCAD är en CAD-applikation som används till att rita kartor samt importera, redigera och 
presentera geografisk data. Se https://www.ocad.com/en/, hämtad 2015-08-16. 
24 Kartorna som har studerats finns på Kart- och bildavdelningen på universitetsbiblioteket Ca-
rolina Rediviva i Uppsala.  
25 Generalstabskartan visar naturlandskapet, höjdförhållanden, kommunikationer, bebyggelse, 
översiktlig markanvändning och gränser. Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, 
Akt: Falun J243-97-1, 1899, LM. 
26 Ett skriftelag bestod av ett flertal hushåll, ofta liggande i samma by eller i intilliggande byar, 
vars medlemmar hade årliga husförhör tillsammans; SKA, Husförhörslängder 1815-1855, 
NAD. 
27 Lantmäterimyndigheternas arkiv, Dalarnas län, Sundborns socken, Akt: 20-SUN-172, Karta, 
1923, LM. 
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tan saknar årtal, men jag har dragit slutsatsen att den bör vara upprättad i bör-
jan av 1800-talet.28 Denna karta var grovt generaliserad och gick inte att passa 
in efter Generalstabskartan. Istället fick jag lägga in byarna så gott det gick 
efter olika riktmärken, vilket i praktiken innebär att de kan vara felplacerade i 
min rekonstruerade kartbild. Sammantaget gick 13 byar29 aldrig att hitta på 
någon karta, och därför fick jag söka fram deras lägen i de skriftliga källorna. 
Via husförhörslängderna gick det att få fram en ungefärlig position, och ge-
nom Ortnamnsregistret på Institutet för språk och folkminnen framkom lite 
fler detaljer kring deras lokalisering. Detta innebär att dessa byar kan ha loka-
liserats fel i kartan. Det ska också uppmärksammas att somliga byar, som 
nämns i husförhörslängderna, i praktiken kan ha varit gårdar inom andra byar. 
För att vara konsekvent har jag följt husförhörslängderna och valt att låta alla 
byar som redovisats där också benämnas byar i min undersökning. För konse-
kvensens skull har jag också valt att använda mig av husförhörslängdernas 
stavning av bynamnen, vilka inte alltid stämmer med dagens.  
 Fördelen med att söka rekonstruera landskapet är, att det på så vis går 
att analysera det genom modern datorteknik. För mig har det specifikt inne-
burit att jag har kunnat skapa en nätverksgraf av skuldrelationerna som fanns 
på Sundborns sockens kreditmarknad, vilket närmare beskrivs i kapitel sex. 
Vidare har det varit möjligt att infoga nätverksgrafen i datorprogrammet 
QGIS30, för att i det kunna relatera mönstret av relationer till naturlandskapet.  

Disposition 
Uppsatsens olika delar bygger på varandra, och därför bör kapitlen läsas i kro-
nologisk ordning. Det är huvudsakligen tre studier som har gjorts, och det te-
oretiska ramverket för dessa presenteras i kapitel två. Eftersom människorna 
som studerats har ingått i ett hushåll, har hushållet som enhet och begrepp 
utgjort en teoretisk utgångspunkt. Genom att tillämpa social nätverksteori och 
grafteori, har förhållandet mellan kreditgivare och gäldenär kunnat analyseras 
och visualiseras. Den första studien i uppsatsen beskriver Sundborns socken. 
För att kunna förstå de ekonomiska och sociala relationerna ur ett rumsligt 
perspektiv har jag behövt studera Sundborns landskap och befolkningssam-
mansättning, se kapitel tre. I kapitel fyra kommer en redogörelse över det hu-
vudsakliga källmaterialet, vilket utgörs av bouppteckningar. Förekomsten av 
dessa relateras därefter till Sundborns befolkning. I den andra studien, som 

                               
28 Krigsarkivet, Sverige Topografiska kartor, Dalarna, detaljkartor, SE/KrA/0400/08B/014, 
NAD.  
29 Följande byar i Sundborns socken har inte gått att hitta på någon karta: Borsarfvet, 
Brandsarfvet, Grå, Jutänget, Kartbacken, Klockaregården, Kurrisbo, Lissveden, Paradiset, 
Prästgården, Spadarfvet, Torrbergsbo och Turbo.  
30 QGIS är ett geografiskt informationssystem baserad på öppen källkod, som används till att 
analysera och presentera geografisk data. Se http://www.qgis.org/en/site/, hämtad 2015-08-18. 
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presenteras i kapitel fem, har jag studerat hushållens fordringar och skulder, 
vilka framkommit ur bouppteckningarna. Den tredje studien, som behandlas i 
kapitel sex, bygger vidare på resultaten från föregående kapitel. Skuldrelation-
erna har visualiserats i en nätverksgraf och analyserats ur ett rumsligt perspek-
tiv. Avslutningsvis sammanfattas resultaten i kapitel sju. Där reflekteras det 
också kring uppsatsens metod och dess framtida utveckling. 
 

Karta 1.1. Lokaliseringskarta. 

Karta: Karin Nibon. 
Källa: © Lantmäteriet, i2012/921. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Hushåll i äldre tid 
Vid studier av det förindustriella samhället är det viktigt att uppmärksamma 
skillnaden mellan familj och hushåll. En familj var något en individ föddes in 
i och fick släktskapsrelationer genom. Nya familjer bildades, och nya släkt-
skapsband knöts, vid äktenskap. Ett hushåll var istället en funktionell enhet 
där alla medlemmar inte nödvändigtvis behövde vara släkt.31 Hushållet var 
samhällets grundläggande enhet, som speglade hur samhället ideologiskt, re-
ligiöst och organisatoriskt fungerade. Synen på hushållet utgick ifrån den lut-
herskt ortodoxa samhällsläran som kallas treståndsläran, vilken tillgänglig-
gjordes för folket genom hustavlan som fanns med i psalmboken och kateke-
sen. Treståndsläran delade hierarkiskt upp samhället i läroståndet (det andliga 
ståndet), värjoståndet (politiska ståndet) och näreståndet (hushållet). Ideolo-
giskt sett innebar det att Gud styrde världen som en fader, regenten styrde 
landet, prästen styrde sin församling och husbonden styrde sitt hushåll. Den 
här idealiserade bilden av hushållet och samhället propagerades det inte bara 
för av kyrkan utan också av staten genom lagtexter och kameralt material.32  
 Grunden i hushållet bestod av ett gift par, husbonden och matmodern, 
och utöver dem kunde det finnas barn, far- eller morföräldrar, släktingar, tjäns-
tefolk och inhyseshjon. Hushållet var givetvis inte statiskt, utan förändrades 
över tid i storlek och sammansättning, beroende på var i livscykeln det gifta 
paret befann sig. I och med att hushållen ingick i samma ekonomiska system, 
samt att människorna umgicks hushållsvis, var de relaterade till varandra och 
kan därför inte ses som isolerade enheter. Därmed blev också insynen i 
varandras hem och liv mycket stor. Då människorna inom samma hushåll 
levde tätt intill varandra fanns det mycket litet utrymme för privatliv.33  
 Florén och Rydén har delat upp hushållet i flera olika lagfunktioner, för 
att på så vis kunna göra en mer nyanserad analys av hushållet som aktör. Ef-
tersom hushållet fungerade som konsumtions- och reproduktionsenhet har de 
föreslagit termerna bo-lag, matlag och socialiseringslag, och hushållet som 

                               
31 Andersson, 1998, s. 37; Göransson, 1988, s. 12 f; Rydén, 1990, s. 28 ff; Sporrong & Wen-
nersten, 1995, s. 88.  
32 Amussen, 1988, s. 1 f, 34-66; Andersson, 1998, s. 37; Fiebranz, 2002, s. 30 f; Hansen, 2006, 
s. 11, 35 ff; Pihl, 2012 s. 23 ff; Pleijel, 1970, s. 30-55; Sabean, 1990, s. 113. 
33 Andersson, 1998, s. 37 f; Göransson, 1988, s. 12 f; Hansen, 2006, s. 11, 21 f; Hasselberg, 
2002, s. 43; Sabean, 1990, s. 97 f. 
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produktionsenhet har delats upp i ägo-lag och arbetslag. Alla lagfunktionerna 
är sammanlänkade till varandra, men måste inte sammanfalla för att organi-
sationen skulle kunna definieras som ett hushåll. Florén och Rydén har vidare 
framhållit att hushållet behöver sättas i relation till den ekologiska miljön, ef-
tersom den har påverkat hushållets funktion som matlag samt förändrats över 
tid.34 
 I den här undersökningen har hushållet blivit en viktig utgångspunkt, 
eftersom alla individer som har studerats har ingått i ett sådant. Det är dock 
individen, och inte hushållet, som jag har sett som aktör. De enskilda aktörerna 
har agerat utifrån hushållets normer och lagfunktioner. Jag har därför analy-
serat agerandet på den privata lokala kreditmarknaden utifrån ett hushållsper-
spektiv. Genom att utgå ifrån de lag en individ ingick i, är det möjligt att syn-
liggöra hur olika hushåll var sammanvävda ekonomisk och socialt. Det har 
inte varit möjligt för mig att kartlägga alla individers lagtillhörigheter, men i 
de fall där det har framkommit har jag tagit med det i analysen av resultaten. 
Istället för att begränsa mig till den ekologiska miljön, har jag relaterat mina 
resultat till landskapet. För att kunna förstå aktörernas handlingsmönster be-
hövs en bakgrund till hur hushållen fungerade utifrån genusordning, arbete 
och ägande.  

Hushåll, genusordning, arbete och ägande 
Sabean har konstaterat att det fanns två grundläggande former av relationer i 
hushållet. För det första var det den mellan över- och underordning, och för 
det andra var det den mellan man och kvinna.35 Utifrån detta antagande har 
Pihl kommit fram till att hushållet som organisation knöt samman människor, 
samtidigt som det särhöll och skapade hierarkier.36 Eftersom hushållet inte var 
statiskt, kunde hushållsmedlemmarnas hierarkiska position ändras. Barnen i 
hushållet tog tids nog över tjänstefolkets roller. De tidigare pigorna och dräng-
arna kunde, via generationsväxling, ta över ett annat hushåll som husbonde 
och matmor.37 Vid tiden för undersökningen skulle hushållet styras, förvaltas 
och representeras av en man. Denna manliga överordning var manifesterad i 
lagstiftningen och hustavlan, liksom i det sociala och kulturella sammanhang 
som hushållet utgjorde. Husbonden ansvarade för och bestämde över hushål-
lets medlemmar, arbetet, resurserna samt barnens äktenskap. Han var måls-
man över sin hustru och företrädde henne i offentligheten, och han dispone-
rade hennes egendom och inkomster. Om maken inte var närvarande kunde 

                               
34 Florén & Rydén, 1992, s. 60 ff; Lagfunktionerna behandlas även av Fiebranz, 2002, s. 20; 
Pihl, 2012, s. 25 f.   
35 Sabean, 1990, s. 113.  
36 Pihl, 2012, s. 27.  
37 Flygare, 1997, s. 183-199; För hierarkier inom hushållet och hur de ändras i en generations-
växling se Hansen, 2006, s. 114-123.  
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dock dessa befogenheter övergå till hustrun. Som änka övertog hustrun rollen 
som hushållets överhuvud, men den positionen blev hon av med om hon gifte 
om sig. På så vis kunde en kvinna klättra både upp och ner i hushållets hie-
rarki, och tillfälligt inneha manlig status.38 
 Hur hushållen har fungerat som arbetslag har varierat beroende på dess 
storlek, tillgångar och var i livscykeln husbondeparet befunnit sig. Det har 
forskats mycket kring hushållens arbetsdelning, och det har framgått att det 
funnits en uppdelning mellan manliga och kvinnliga arbetsuppgifter.39 Van-
liga manliga arbetsuppgifter har varit att plöja, så, skörda, fiska, jaga samt 
skogsskötsel, träslöjd, redskapsvård, kvarnarbete och arbete vid gemensamma 
anläggningar, som ägdes av byalaget eller socknen. Kvinnoarbetet har bestått 
av tvätt, städning, spädbarnsvård, matlagning, bakning, mjölkning, hantering 
av mjölkprodukter, bryggning, textilarbete och kreatursskötsel.40 Hur strikt 
denna arbetsdelning var, har visat sig variera. Grubbström, som har studerat 
kustnära familjejordbruk i Estland under perioden 1870-1939, har funnit att 
de hushåll som kunde försörjas genom jordbruk, samt hade råd att betala för 
tjänstefolk, hade en striktare arbetsdelning än hushåll med mindre tillgångar 
och i behov av kompletterande bisysslor för försörjning. Således fanns det i 
samma område, och under samma tid, hushåll där normen om arbetsdelning 
upprätthölls, samt hushåll där kvinnor och män arbetade sida vid sida.41 Även 
Östman, som studerat arbetsdelningen i Österbotten för åren 1870-1940, har 
poängterat att arbetet i hushållen påverkades av tid och rum. Undersöknings-
perioden i hennes studie sammanfaller med arbetskraftsutvandringen till 
Amerika. Eftersom många män från Österbotten utvandrade, gav det upphov 
till ett mansunderskott, vilket gjorde att kvinnorna fick göra de, enligt normen, 
manliga arbetena. Liksom Grubbström såg Östman att det framför allt var i de 
mindre bemedlade hushållen som den gränsöverskridande arbetsdelningen 
skedde.42 Det är således inte bara könet som avgör arbetsdelningen. Ogilvie 
har lyft fram att förklaringen till åtskillnaden istället bör sökas i normer, lagar 
och förordningar, som utestängt kvinnor från arbeten, och därmed begränsat 
deras försörjningsmöjligheter. Hon anser att de kulturella genusnormerna inte 
bör ha hindrat de ekonomiska drivkrafterna, utan har det funnits kompetent 
arbetskraft har den använts.43 Gräslund Berg har betonat vikten av att studera 
rummet, eftersom det ofta är starkt sammanlänkat med sociala relationer. Ef-
tersom rum och relationer påverkar varandra, blir rummet en viktig del av 

                               
38 Bjarne Larsson, 2003, s. 110; Holmlund, 2007, s. 18 ff; Lövkrona, 2001, s. 31-44; Sjöberg, 
1997, s. 165-192.  
39 Se exempelvis Fiebranz, 2002; Pihl, 2012; Sommestad, 1994; Östman, 2000. 
40 För en överblick av vanliga manliga och kvinnliga arbetsuppgifter se Lövkrona, 2001, s. 31-
44. 
41 Grubbström, 2012, s. 434-451. 
42 Östman, 2000, s. 40 f, 82.  
43 Ogilvie, 2003, s. 320-352.   
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maktförhållanden i sociala relationer och strukturer. Vidare har hon framhållit 
att fokus behöver flyttas till att undersöka praktiken och inte idealfallen.44 
 Det har inte varit möjligt för mig att studera arbetsdelningen i Sund-
borns sockens hushåll. Exakt hur arbetet delades upp mellan hushållets med-
lemmar är inte heller relevant för studien. Däremot är konsekvensen av arbets-
delningen i hushållen intressant, eftersom inkomstbringande arbetsuppgifter 
möjliggjorde ett agerande på den privata lokala kreditmarknaden. Östman har 
exempelvis poängterat att kvinnan ofta var bunden i tid och rum genom sina 
arbetsuppgifter. Bland annat krävde både kreatursskötsel och matlagning att 
kvinnan befann sig hemma på gården. Dessa arbetsuppgifter utfördes dessu-
tom både tidigt och sent på dygnet. När mannens arbetsdag inom hushållet var 
över, kunde han istället bege sig till någon annans hushåll och göra ett arbete 
där, något som inbringade en kontantlön.45 Eftersom mitt källmaterial sällan 
berättar varifrån fordringsägaren har fått sitt kapital, blir forskningsläget kring 
arbetsdelning och inkomstbringande arbetsuppgifter en teoretisk referensram, 
att relatera mina resultat till. På samma sätt behöver jag förhålla mig till indi-
viders ägande och förvaltande av tillgångar, eftersom också det påverkade 
möjligheten till ekonomiskt agerande. Inte heller detta har alltid framgått av 
källmaterialet, och därför behöver jag utgå ifrån 1800-talets lagar och normer.   
 I det agrara samhället var jordegendomens betydelse för människornas 
försörjning stor. Det vanligaste sättet att få tillgång till jord var genom arv, 
även om den också gick att köpa. Det arvsmönster som var rådande i Sverige 
fram till 1800-talets mitt hade funnits sedan medeltiden. Tanken med arvet var 
att det skulle gå framåt i ledet, vilket innebar att barn skulle ärva sina föräldrar. 
I de fall då det inte hade existerat några barn, gick arvet bakåt till den avlidnes 
föräldrar i första hand och den avlidnes syskon i andra hand. Fast egendom 
kunde bara ärvas av makar, om den införskaffats gemensamt under äkten-
skapet, så kallad avlingejord och avlingefastighet. Till avlingeegendomen, lik-
som till lösöret i hushållet, hade maken giftorätt till två tredjedelar och makan 
till en tredjedel. Den jord och fastighet som makarna ärvt av sina familjer eller 
släktingar skildes noga åt, och den kunde de inte ärva av varandra. Hade någon 
av makarna införskaffat avlingeegendom innan äktenskapet, räknades också 
den som personlig egendom och ärvdes inte heller den av den andre. Enligt 
lagen skulle söner ärva dubbelt så mycket som döttrar. Även om kvinnor 
kunde ärva jord var det bara änkor som själva fick disponera den. Inom äkt-
enskapet var det maken som förvaltade hustruns jord. Enligt lagen fick han 
inte skifta, förpanta eller sälja jorden utan sin hustrus vilja. Vid en försäljning 
skulle jorden först erbjudas makans släkt, enligt den så kallade bördsrätten. 
Jorden blev på det viset en stor maktresurs som mannen styrde över. År 1863 
avskaffades bördsrätten, så att jordegendomen kunde säljas på en öppen mark-

                               
44 Gräslund Berg, 2011, s. 81-100.  
45 Östman, 2000, s. 82-101. 
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nad. År 1845 kom lagen om lika giftorätt mellan makar och lika arvsrätt mel-
lan kvinnor och män, men bröder hade ända fram till år 1890 rätt att lösa ut 
sina systrars arvslotter.46  
 Överföringen av fast egendom mellan generationerna hade en central 
betydelse för samhällets funktionssätt. Normen var att en son, helst den äldste, 
skulle överta föräldragården. Döttrar har generellt sett missgynnats och bara 
fått ta över gården när det har saknats bröder, alternativt att bröderna varit för 
unga. I de fallen har dottern behövt vara gift och tagit över gården tillsammans 
med sin man, och yngre bröder har haft rätt att få en bit jord genom klyvning 
för sin försörjning, då de blivit äldre.47 Detsamma gällde inte för döttrar. De 
förväntades få tillgång till jord genom giftermål, och fick istället lösöre i hem-
gift och arv.48 Döttrar som inte ärvt någon egen jord kunde få problem, om 
maken dog i unga år och de ännu inte hunnit få några barn eller om barnen var 
för små. Då fick änkan oftast gå från gården, som blev bakarv till den avlidne 
makens släkt. Som änka hade hon en starkare ställning om barnen var vuxna 
och kunde ta över gården.49 Genom morgongåvor och testamenten kunde ma-
karna skaffa sig försäkring för försörjningen om någon av dem skulle avlida.50  

Ekonomiska och sociala relationer 
I den här undersökningen har ett grundläggande fokus lagts på att studera 
skuldrelationer hos människor i agrarsamhället. Genom bouppteckningar går 
det att ta reda på vem som stod i skuld till vem, och ibland också vad skulden 
gällde. Något mer svårfångat är svaret på vilka de bakomliggande orsakerna 
till skuldrelationen var, samt vad som utöver själva transaktionen förmedlades 
mellan parterna. Genom att använda mig av social nätverksteori har jag fått 
ett teoretiskt ramverk att förhålla mina forskningsresultat till.  
 Rötterna till social nätverksteori finns i 1930-talets USA inom soci-
alpsykologin, antropologin och sociologin. Olika discipliner har under 1900-
talet utvecklat teorin både teoretiskt och metodiskt. På 1990-talet kom svenska 
historiker att intressera sig för teorin, och utvecklade den vidare. Därefter har 
den använts av många historieinriktade forskare. Det går att använda både 
kvantitativa och kvalitativa metoder inom den sociala nätverksteorin, och 

                               
46 Andersson & Ågren, 1996, s. 25-53; Hansen, 2006, s. 31 ff; Holmlund, 2007, s. 14 ff, 210; 
Sjöberg, 1997, s. 165-192; Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, 
giftermålsbalken, kap 9, 10, 11, ärvdabalken, kap 1, 2, 3, 9, 12, jordabalken, kap, 2, 5, 6, 8.  
47 Fiebranz, 2002, s. 251 f, 344-352; Holmlund, 2007, s. 85-94, 112 ff, 188.  
48 Fiebranz, 2002, s. 348 ff; Holmlund, 2007, s. 86, 113 f.   
49 Fiebranz, 2002, s. 350 f.  
50 Bjarne Larsson, 2003, s. 89; Holmlund, 2007, s. 124 f.  
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ibland används de tillsammans eftersom de kan komplettera varandra. Exem-
pelvis är det möjligt att studera både nätverkens form och utseende, kvantita-
tivt, och nätverkens innehåll, kvalitativt.51 
 Förespråkare för den kvalitativa nätverksmetoden har kritiserat den 
kvantitativa metoden, eftersom den anses vara beskrivande och morfologisk, 
istället för tolkande, till sin karaktär.52 För att kunna utläsa strukturella möns-
ter använder sig kvantitativa nätverksforskare av grafteori. Idag finns det da-
torprogram som hjälper forskaren att skapa nätverksgrafer, utifrån bearbetat 
källmaterial. Graferna består av noder som sammanbinds av länkar, och figu-
ren som skapas är detsamma som ett sociogram. Noderna kan motsvara en 
person, en organisation eller en plats, och länkarna motsvarar den typ av re-
lation som förbinder dem. Länkarna kan vara riktade eller oriktade, vilket in-
nebär att en relation kan vara enkelriktad eller ömsesidig. I det relationsmöns-
ter som uppenbarar sig går det att mäta densitet, centralitet samt identifiera 
kluster.53 Nätverken går att analysera utifrån fyra nivåer, ego (en nods samtliga 
relationer), dyad (relation mellan två noder), triad (relation mellan tre noder) 
och total (alla noders relationer).54 
 Att kvantitativa nätverk skulle brista i analysen av dess innehåll behö-
ver nödvändigtvis inte vara sant. Valet av relation mellan noderna kan exem-
pelvis ha sitt ursprung i kvalitativt källmaterial. Vad relationen består av beror 
förstås på frågeställningen. Länken kan, som i min undersökning, visa vem 
som stod i skuld till vem i ett lokalsamhälle, men också flöden av annan ka-
raktär, såsom hur företag är länkade i en produktionskedja. När nätverket har 
visualiserats, samt form och mönster framträtt, är det möjligt att gå vidare med 
kvalitativt källmaterial för att tolka resultaten. Den kvantitativa metoden 
skapar också möjligheter för rumslig analys. Genom att koppla noderna till 
koordinater placeras de på kartan och det verkliga avståndet blir synbart. Där-
efter går det att koppla nätverkets mönster till landskapet. 
 Historikerna Hasselberg, Müller och Stenlås förespråkar den kvalitativa 
metoden, och i slutet av 1990-talet utvecklade de en egen definition av sociala 
nätverk. Alla tre har det gemensamt att de har studerat eliten i samhället, det 
vill säga människor som har efterlämnat personligt skriftligt material. När 
källmaterial såsom brev och dagböcker finns bevarat, går det att fånga männi-
skors tankar, åsikter och överväganden. Forskaren får alltså möjlighet att ana-
lysera vad som låg bakom handlingen, som i den kvantitativa metoden repre-
senteras av relationen.55 

                               
51 Aronsson, Fagerlund & Samuelson, 1999, s. 2 ff; Hreinsson & Nilson, 2003, s. 7 ff. 
52 Se exempelvis Hasselberg, Müller & Stenlås, 2002, s. 7-31.  
53 Scott, 2013, s. 63 ff, 97 ff.  
54 Carolan, 2014, s. 68.  
55 Hasselberg, Müller & Stenlås, 2002, s. 7-31; För tillämpning av den kvalitativa sociala nät-
verksmetoden se Hasselberg, 1998; Müller, 1998; Stenlås, 1998. 
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Definitionen av sociala nätverk som Hasselberg, Müller och Stenlås har skapat 
bygger på fyra teoretiker.56 Från Walter W Powell har de hämtat teorin om att 
de mellanmänskliga relationerna i ett nätverk är horisontella, informella, öm-
sesidiga och varaktiga.57 Det innebär således att alla mellanmänskliga relat-
ioner inte är nätverksrelationer. I ett socialt nätverk finns funktionerna av ut-
byte, utestängning och sammanhållning. Det innebär att inom nätverket för-
medlas något värdefullt för de människor som är inkluderade, och som inte 
finns till förfogande för de som är exkluderade. Det som förmedlas är socialt 
kapital, ett begrepp hämtat från Pierre Bourdieu.58 Det sociala kapitalet består 
av utbytesrelationer med andra människor, och sträcker sig över den privata 
såväl som den offentliga sfären. Det sociala kapitalet är en resurs som kan 
konverteras till andra kapitalformer, exempelvis det ekonomiska. Före indust-
rialiseringen var familjen det viktigaste sociala kapitalet, eftersom den stod 
för den ekonomiska tryggheten i ett samhälle som saknade socialförsäkrings-
system. Själva utbytet i nätverket förklaras med gåvologiken, hämtad från 
Marcel Mauss.59 Ett utbyte ska vara fördelaktigt för båda parter och därför 
förutsätts en gåva gengäldas med en jämbördig gåva. Det är inte själva inne-
hållet i gåvan som är det viktiga, utan det förtroende och den relation som 
skapas av den ständigt pågående proceduren. Det är tilliten som avgör om en 
person kan inkluderas i eller ska exkluderas ur ett nätverk. Detta är hämtat 
från Niklas Luhmann, vilken har poängterat att det är genom tillit som osäker-
heten i tillvaron kan hanteras.60 När egen kunskap och erfarenhet saknas kan 
det ersättas av en annan person som innehar tilliten. Tillit skapas lättast mellan 
människor som har en gemensam nämnare och därför känner igen varandras 
kulturella koder.  
 Eftersom den kvalitativa nätverksmetoden förutsätter att det finns ett 
bevarat källmaterial, som avslöjar den dolda undertexten till människors soci-
ala relationer, begränsas forskningen till de skrivkunniga i samhället. Genom 
att kombinera den kvantitativa med den kvalitativa metoden har Fagerlund 
gjort det möjligt att studera även de lägre samhällsskiktet. Hon har kunnat 
identifiera sociala nätverk genom användandet av flera olika fiskala och juri-
diska källor. Olika infallsvinklar har tillsammans kunnat ge svar på männi-
skors val och agerande.61  
 Liksom Fagerlund har jag valt att kombinera de båda metoderna, samt 
att göra en rumslig analys av nätverket. Jag har alltså haft intresse av att stu-
dera både nätverkets form och innehåll. Det som relationerna i undersökning-

                               
56 Stycket bygger på Hasselberg, Müller & Stenlås, 2002, s. 7-31 när inget annat anges.  
57 Powell, 1991, s. 265-276.  
58 Bourdieu, 1993a, s. 245-310; Bourdieu, 1993b, s. 81-151; Bourdieu, 1993c, s. 153-243; För 
en genomgång av kapitalformer skapade av Pierre Bourdieu, se Broady, 1990, kapitel 3.   
59 Mauss, 1997.  
60 Luhmann, 2005.  
61 Fagerlund, 1999, s. 218-235; Fagerlund, 2002.  
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ens nätverk bygger på är fordringar och skulder. Genom den kvantitativa me-
toden har jag kunnat skapa ett nätverk som visar hur människorna i ett lokal-
samhälle ekonomiskt var länkade. Efter att ha lokaliserat deras boplatser och 
placerat ut dem på kartan har en rumslig analys av relationerna varit möjlig. 
Eftersom tidigare forskare har noterat att de förindustriella hushållen var sam-
manflätade både ekonomiskt och socialt,62 anser jag att det är möjligt att utgå 
ifrån Hasselbergs, Müllers och Stenlås teori om vad som förmedlas i de sociala 
nätverken. Jag kan visserligen inte avgöra om varje relation i nätverket är en 
social nätverksrelation utifrån den ovan beskrivna definitionen. De noterade 
relationerna mellan privatpersoner och handelsmän är förmodligen mer mark-
nadsorienterade än att de bottnar i nätverk. Det går dock att argumentera för 
att den enskilde individens kreditvärdighet berodde på densammes sociala ka-
pital, vilket borde ha varit känt för handelsmännen som gav kredit. För att 
kännedomen skulle ha nått handelsmannen bör dennes sociala nätverk ha varit 
delvis sammanfallande med gäldenärens.  
 Det går inte att utesluta att undersökningens nätverk har inslag av hie-
rarkier. Det finns exempelvis relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Hasselberg, Müller och Stenlås har dock framhållit att det finns hierarkier i 
sociala nätverk, men att de är situationsbundna.63 I ett nätverkssamhälle bör 
en individ ha varit lika beroende av sitt sociala kapital vid en anställning, som 
vid kredittagandet hos en handelsman. Därför bör det i dessa fall ha varit frå-
gan om just situationsbunden hierarki. Den hierarkiska relationen mellan ar-
betsgivare och arbetstagare skulle teoretiskt kunna omvändas ett halvt liv se-
nare. När den tidigare arbetsgivaren blivit till åren, skulle den före detta ar-
betstagaren kunna ta på sig ansvaret för dennes skötsel och vård. Varken an-
ställning eller omhändertagande skulle förmodligen skett, om deras liv inte på 
något vis varit sammanflätade i ett socialt nätverk.  
 Vad som förutom pengar, varor, tjänster och arvsskulder förmedlades i 
undersökningens nätverk framgår inte av de källor jag har haft tillgång till. 
Men teoretiskt bör det som förmedlades hos eliten också gällt för de lägre 
skikten i samhället. På så vis är Hasselbergs, Müllers och Stenlås enskilda 
kvalitativa forskning till stor hjälp för alla som forskar om den illitterata be-
folkningen. Jag har valt att bygga mina teoretiska antaganden på Hasselbergs 
slutsatser om vad som förmedlades i de sociala nätverken hos det övre sam-
hällsskiktet i Dalarna vid 1800-talets första hälft.64 Vår respektive forskning 
tangerar inte bara i tid och rum, några av aktörerna figurerade dessutom i bå-
das nätverk. Det som i huvudsak förmedlades i de högre ståndens nätverk var, 
enligt Hasselberg, information, krediter och kommissioner. I den sociala eko-
nomin var hushållen sammanflätade med varandra, de kunde vara släkt, ha 
kreditrelationer och äga gemensamma rörelser eller egendom. Människorna 

                               
62 Se exempelvis Hanssen, 1952, s. 38-48. 
63 Hasselberg, Müller & Stenlås, 2002, s. 14 ff. 
64 Hasselberg, 1998.  



 28

var därmed oerhört beroende av den information som flödade genom nätver-
ket, eftersom andras agerande kunde få direkt inverkan på deras egna hushåll. 
Om ett hushåll misskötte sin ekonomi och inte kunde betala sina skulder, 
kunde det bli följdeffekter i nätverket. Kommissionärerna var betrodda ombud 
som agerade för andra personers räkning. Det var inte bara de avlönade varu-
förmedlarna som fick den benämningen, utan också personer i den informella 
och privata sfären. De sistnämnde kunde exempelvis vara förmedlare av dug-
lig arbetskraft.65  
 Jag kan förstås inte förutsätta att alla som är länkade i undersökningens 
nätverk hade tillgång till samma flöden. Men med grafteori som metod kan 
intressanta mönster urskiljas och därefter studeras vidare. Resultaten kan se-
dan tolkas utifrån den sociala ekonomins teori, samt belysas utifrån hushållets 
lagfunktioner och genusordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
65 Hasselberg, 1998, s. 130-138, 147 f.  
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3. Sundborns socken 1820-1849 

Naturlandskapet och gränsdragning 
Sundborns socken är belägen i den sydöstra delen av Dalarna. Formen påmin-
ner om en svan, vars kropp sträcks ut 28 kilometer från väster till öster, se 
karta 3.1. Huvudet tornar upp sig vid sjön Hinsen och utgör på så sätt socknens 
bredaste område med 11 kilometer från norr till söder. Stjärtfjädrarna i väster 
breddar socknen 7-8 kilometer i nord-sydlig riktning, för att sedan smalna av 
till hälften i den östra delen. I norr gränsar Sundborn till Svärdsjö, som sock-
nen var en del av fram till 1600-talets början. Svanens hals och huvud, samt 
en del av ryggen, tillhörde Svärdsjö fram till år 1866.66 I väster möter Sund-
born Stora Kopparbergs socken, med centralorten Falun, i söder gränsar sock-
narna Vika, Stora Skedvi och Husby. I öster ligger Torsåkers och Ofvansjös 
socknar vilka tillhör Gävleborgs län.  
 Landskapet i Sundborn är mycket kuperat och innehåller många sjöar 
och vattendrag. Terrängen och markförhållandena har satt gränser för bebyg-
gelse och jordbruk, som ända in på 1900-talet var koncentrerade till Sund-
bornsåns dalgång i väster.67 Utefter ån domineras marken av den finkorniga 
jordarten mjäla, som är både näringsrik och bra på att hålla kvar vatten, vilket 
tillsammans utgör en god odlingsförutsättning. De omkringliggande bergen, 
samt östra delen av socknen, domineras av mager storblockig morän där det 
huvudsakligen växer tall.68 I dessa skogar idkades fäbodbruk, vilket ska ha 
varit som mest omfattande vid mitten av 1800-talet men upphört i början av 
1900-talet. Sundbornsbergen innehåller både järn- och kopparmalm och 
gamla gruvhål går att finna i terrängen. Det går även att hitta många spår av 
kopparhyttor, som ska ha funnits på olika platser och vid olika tidpunkter.69  
 
 

                               
66 Jansson, 2004, s. 7.  
67 Sellfors, 1916, s. 2.  
68 Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 1998, s. 10 f. 
69 Jansson, 2004, s. 188 ff; Sellfors, 1916, s. 2 f, 15. 
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Kulturlandskapet 
Att Sundborn är en gammal bygd vittnar stenåldersboplatser och järnålders-
gravar runt sjön Toftan och Sundbornsån om.70 Sockennamnet blev vedertaget 
på 1600-talet, efter att ha funnits i olika liknande varianter tidigare.71 Från 
början var Sundborn en del av Svärdsjö men år 1620 blev socknen en annex-
församling med eget kapell, vilket byggdes i Sundborns by och ersattes av en 
kyrka år 1755. Efter att Sundbornsborna hade tiggt och bett hos drottning Kris-
tina blev Sundborn en egen socken och eget pastorat år 1636.72 Den exakta 
gränsen mellan Sundborn och Svärdsjö tycks dock genom århundradena ha 
varit rörlig. Exempelvis tillhörde byarna Ramsnäs och Hobbergssveden efter 
delningen Svärdsjö men togs ändå upp i Sundborns husförhörslängder.73 Efter 
ett storskifte ändrades sockengränsen igen åren 1866 och 1871. Det innebar 
att Svärdsjöbyarna Riset, Ramsnäs, Bäckänget (även kallad Lilla Lumsviken) 
och Rupstjärn lades under Sundborn, vilket byborna själva önskade.74 Troli-
gen beror den rörliga sockengränsen på att den stora majoriteten byar inte skif-
tade jorden förrän i slutet av 1800-talet och därför blev ägostrukturen kompli-
cerad.75  
 När min undersökning tar sin början vid år 1820 bodde det 1 335 per-
soner i Sundborn och år 1850, då undersökningsperioden är slut, hade befolk-
ningsantalet vuxit till 1 624. Under hela perioden levde det fler kvinnor än 
män i socknen.76 Sammanlagt fanns det 60 byar vilka, med undantag av Korså, 
var indelade i tio skriftelag, se karta 3.1. Ett skriftelag bestod av ett flertal 
hushåll, ofta liggande i samma by eller i intilliggande byar, vars medlemmar 
hade husförhör tillsammans.77 Sundborns by, som ligger vid Toftans utlopp i 
Sundbornsån, har alltid varit centralpunkten. Det är knappast en slump. I äldre 
tid var vattendragen mycket viktiga, både som farleder och naturresurser. I 
Sundborns by finns dessutom ett fall på sju meter, vilket har kunnat utnyttjas 
för att utvinna energi. Från denna plats är det dryga milen in till Falun och den 
stora koppargruvan, vilken haft stor betydelse för Sundbornsborna.78 Bryt-
ningen i Falu gruva tros ha börjat på 700-talet, men det är först från 1200-
talets slut som det finns skriftliga källor bevarade som vittnar om brytningen 

                               
70 NE, 2014, Sundborn.  
71 Forsslund, 1931, s. 47.  
72 Forsslund, 1931, s. 40; Jansson, 2004, s. 7; Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för 
Sundborn, 1998, s. 8. 
73 Jansson, 2004, s. 7 f; SKA, Husförhörslängder, NAD. 
74 Forsslund, 1931, s. 9 f; Jansson, 2004, s. 6 f.  
75 Sellfors, 1916, s. 2 f; Notera avsaknaden av skifteskartor från Sundborn före år 1850 i Lant-
mäterimyndigheternas arkiv samt Lantmäteristyrelsens arkiv, LM. 
76 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
77 SKA, Husförhörslängder 1815-1855, NAD; För husförhör som begrepp och företeelse se 
Pleijel, 1970, s. 84-127.  
78 Sellfors, 1916, s. 2 f, 17; Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 1998, 
9. 
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och dess karaktär av riksintresse. I och med att kung Magnus Eriksson utfär-
dade ett privilegiebrev år 1347 vet vi att bergsmännen i Kopparberget gavs 
rätt till nybygge och nyodling i kringliggande skogsmarker för sin försörjnings 
skull, utan att behöva betala markägarna. Hur många bergsmän som slog sig 
ner inom Sundborns sockens gränser är svårt att veta, men troligen var områ-
det vid tidpunkten redan starkt uppodlat, på de marker som lämpade sig för 
jordbruk. Istället övergick jordbruksgårdar till att bli bergsmansgårdar, där in-
nehavaren kombinerade jordbruk med bergsbruk.79 Eftersom all malm från 
gruvan inte kunde bearbetas med hjälp av vattenkraft i direkt anslutning till 
gruvan, fick malmen forslas ut till hyttor i trakterna omkring. Utefter Sund-
bornsån ska ett tiotal hyttor ha anlagts och brukats på 1500-, 1600- och 1700-
talen. Under samma tid ska det också ha funnits några mindre gruvor i sock-
nen. När det i slutet av 1700-talet gick att effektivisera energianvändningen i 
Falun, var det inte längre lönsamt att bearbeta malm utanför staden. Därmed 
lades hyttorna i Sundborn ner.80 Det har dock bedrivits gruvdrift i mindre skala 
i socknen under hela 1800-talet.81 

Sundbornsborna 
Eftersom brukbar jord har varit en bristvara i Sundborn har Falun och koppar-
gruvan erbjudit sockenborna kompletterande försörjningsmöjligheter. Föru-
tom arbete vid gruvan behövdes det alltid folk till byggarbete och transporter 
samt träkol till malmberedningen i hyttor och rostar.82 Under 1800-talet ska 
det ha funnits få bönder i Sundborn som kunde försörja sig enbart på jordbruk 
och möjligen kolning. De flesta ska ha varit bergsmän, hytt- eller gruvarbetare. 
Andra ska ha kört foror mellan Falun och Gävle. Medan männen var upptagna 
med arbete utanför gården, fick kvinnor och barn sköta den egna jorden och 
djuren.83  
 Uppgifterna ovan har jag valt att ställa mot Tabellverkets befolknings-
statistik för åren 1820-1850. Detta görs inte utan svårighet, eftersom katego-
riseringen av yrkes- och ståndstillhörighet i Tabellverket har gjorts på grund-
val av ståndssamhällets kategorier. I praktiken innebär detta att det snarare är 
hushållet, och framför allt hushållsföreståndaren, som har kategoriserats, och 

                               
79 NE, 2014, Falu gruva; Olsson, 2011, s. 60 f; Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning 
för Sundborn, 1998, s. 8 f. 
80 Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 1998, s. 8. 
81 Jag har inte haft för avsikt att identifiera och lokalisera varje hytta eller gruva som förekommit 
i Sundborns socken genom tiderna. I litteraturen som berör Sundborn nämns ett fåtal varav alla 
ligger i den bebodda västra delen av socknen. För vidare läsning hänvisar jag till Forsslund, 
1931; Jansson, 2004; Sellfors, 1916; Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sund-
born, 1998. 
82 Jansson, 2004, s. 8; Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 1998, s. 8. 
83 Forsslund, 1931, s. 131, 185; Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Sundborn, 
1998, s. 8. 
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samtliga medlemmar inom samma hushåll har fått ingå i dennes kategori.84 
Det är dock möjligt att den vägen få en fingervisning om hur människorna i 
socknen försörjde sig.  
 I tabell 3.1 finns en sammanställning över Sundbornsbornas ståndstill-
hörighet, baserad på Tabellverkets uppgifter. Där går det tydligt att se att bon-
deståndet under hela perioden varit det största. Mellan åren 1825 och 1840 
tillhörde 80-88 % av sockenborna bondeståndet. Som minst var bondeståndet 
år 1820 med 62 % av den totala befolkningen. Bara fem år senare hade bon-
deståndet ökat till 88 %. Att skillnaden på fem år blev så stor, beror på att flera 
av dem som år 1820 kategoriserades under rubriken övriga hade flyttats till 
bondeståndet. Från och med år 1825 står det i anvisningarna till Tabellverkets 
formulär att ”De fattiga intagas efter det Stånd, hvartill de höra”85, därmed är 
det troligt att de tidigare lagts under rubriken övriga på grund av sin fattigdom. 
Det förklarar också varför det fanns 370 personer under rubriken övriga år 
1820, men endast 25-47 personer inom samma kategori mellan åren 1825 och 
1840. Bondeståndet minskade sedan åter mellan åren 1840 och 1850 medan 
kategorin övriga ökade. Förklaringen kan ligga i uppkomsten av Korså bruk, 
vid vattendraget mellan sjöarna Hinsen och Hyen i socknens östra del, som 
rimligtvis drog till sig arbetskraft. Privilegierna för Korså bolag utfärdades år 
1836 för masugn och smide. Ursprungligen bestod bolaget av Sundbornsbor 
men övertogs år 1838 av Stora Kopparbergs bergslag.86 Från år 1839 finns 
byn Korså i Sundborns församlings husförhörslängder, och där går en del av 
brukets arbetare med familjer och tjänstefolk att finna.87 
 Sammanställningen av ståndstillhörigheter talar alltså för att majorite-
ten av invånarna har varit sysselsatta inom jordbruket, men det säger ingenting 
om vilka sidoverksamheter de har haft. Genom att titta på vilka yrken och 
verksamheter som registrerats i Tabellverket för socknen under undersök-
ningsperioden, går det att få en ledtråd till detta. Som tidigare litteratur redo-
visat återfinns arbetare i bruk och hyttor. Deras antal varierade mellan 31 och 
45 personer under perioden. Mellan tre och 15 individer har arbetat med gruv-
brytning av kopparmalm samt mellan en och sex personer med gruvbrytning 
av järnmalm.88 Om dessa arbeten varit förlagda inom socknen eller utanför 
framgår inte. De här personerna har troligtvis kategoriserats under rubriken 
övriga, och bekräftar att Sundbornsborna också hade annan försörjning än 
jordbruk. Det troliga är att antalet sockenbor med sidoverksamheter var be-
tydligt större än vad som framgår av Tabellverket, eftersom de gruv- och hytt-
arbetare som hade tillgång till jord i hemsocknen förmodligen kategoriserades 
under rubriken bondeståndet.  

                               
84 Befolkningsstatistik Tabellverket. Uppgifter om svenska församlingars befolkning 1749 -
1859, s. 40 ff, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
85 Anvisningar i Folkmängdsformulären, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
86 Sellfors, 1916, s. 17; Sellfors, 1931, s. 232 ff.  
87 SKA, Husförhörslängder 1836-1845, NAD. 
88 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Tabell 3.1. Ståndstillhörighet. Sundborns socken 1820-1850. 

Ståndstillhörighet 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 

Prästeståndet 5 19 9 2 7 7 14 

Ståndspersoner 127 119 234 118 59 53 92 

Borgare på landet 0 0 0 5 0 0 0 

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

Övriga 370 25 38 47 138 281 475 

Totalt 1 335 1 402 1 436 1 445 1 446 1 530 1 624 
Anmärkningar: Till rubriken övriga räknas tjänstefolket hos prästeståndet och ståndsperso-
nerna, kyrkobetjäning, soldater, båtsmän, berg- och fabriksfolk, sjömän, gesäller och lärlingar 
hos hantverkare. Till bondeståndet räknas förutom husbönderna själva deras tjänstefolk samt 
alla andra som lägger hand på åkerbruket. Det finns ingen anvisning angående de fattiga år 
1820, men från år 1825 står det att de ska kategoriseras under det stånd de tillhör.    
Källa: Anvisningar i Folkmängdsformulären, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå univer-
sitet; Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet.  
 
Vad gäller andra yrken, är det endast kvarnmästare som är en återkommande 
titel. År 1820 fanns det en skräddare med lärling samt en mjölnare, men dessa 
nämndes aldrig mer. År 1840 blev en sadelmakare noterad och år 1850 en 
skomakarmästare med två lärlingar.89 I mitt källmaterial har jag dock noterat 
att människor som hamnat i blickfånget ibland har haft andra yrkestitlar. Det 
har exempelvis hela tiden funnits både skräddare och skomakare i socknen,90 
vilket alltså inte framgår i Tabellverket. Jag tolkar detta som att det inte fanns 
någon etablerad affärsverksamhet i socknen, utan istället småskalig produkt-
ion i hemmen som såldes vidare. Närheten till Falun är sannolikt en orsak till 
att ingen större affärsrörelse har etablerats under den här tiden.  
 I Sundborn saknades adel, men det fanns en hel del ståndspersoner. 
Dessa hade, liksom prästeståndet, givetvis också jordbruk och boskap men 
sådant kunde många gånger skötas av tjänstefolk. Genom att återigen betrakta 
ståndstillhörighetstabellen går det att se att prästeståndet, av naturliga skäl, var 
litet, dess medlemmar varierade mellan två och 19 personer under perioden. 
Även bland ståndspersonerna fluktuerade antalet kraftigt. År 1830 var antalet 
dock orimligt stort med 234 personer, samtidigt som antalet bönder var orim-
ligt litet. Förmodligen kategoriserades drygt hundratalet människor ”fel” 
denna gång. Dras 100 personer från totalsumman är antalet ståndspersoner i 
nivå med omkringliggande år, det vill säga mellan 118 och 127 personer, vil-
ket motsvarade 8-10 % av befolkningen. Från år 1840 halverades dock antalet 
ståndspersoner för att sedan stiga något igen år 1850.91 Vad detta beror på är 
svårt att säga. Antalet hushållsmedlemmar ändras visserligen över tid, men det 
sker knappast samtidigt inom alla ståndshushåll. Kanske ligger svaret istället 

                               
89 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
90  StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA; SKA, Husförhörslängder, NAD. 
91 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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i att människorna skrev sig på andra orter. Ett sådant exempel syns i stånds-
tillhörighetstabellen under kategorin borgare på landet, som år 1835 innehöll 
fem personer, men övriga år saknades.  
 Det är bland ståndspersonerna det går att hitta socknens bergsmän, vilka 
alltså idkade bergsbruk vid sidan av jordbruk och boskapsskötsel.92 Enligt Ta-
bellverket fanns det tre bergsmän åren 1830, 1835 och 1850, samt två år 
1840.93 Jag uppfattar ur mitt källmaterial att antalet var något fler, dock är det 
möjligt att gamla titlar levde vidare med äldre människor, vilka egentligen 
hade lämnat näringen bakom sig. Det var också bland ståndspersonerna som 
ägare till bruk och hyttor fanns. Enligt Tabellverket skulle dessa ha varit fyra 
till antalet åren 1820 och 1825 samt tre år 1830. Sedan fanns det ingen sådan 
ägare förrän år 1850. Från och med år 1840 ingick också Korså bruks fyra 
ägare i tabellen.94  
 Genom att foga samman olika källors uppgifter formas en bild av en 
socken som haft jordbruk och boskapsskötsel som bas, men gruv-, hytt- och 
bruksarbete som sidoverksamhet. Människorna har varit samlade i byar i sock-
nens västra del, och haft kyrkan och Sundborns by som centralpunkt. Tillsam-
mans bildar uppgifterna en bakgrund som är viktig för förståelsen av under-
sökningens resultat. Sundbornsborna behöver bli förstådda och analyserade 
utifrån det natur- och kulturlandskap de befunnit sig i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
92 Isacson, 1979, s. 31, 39.  
93 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
94 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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4. Bouppteckningar – en utgångspunkt 

Bouppteckningar 
År 1734 fastställde Riksdagen en ny lag, som stadgade att när en person avled 
skulle dennes tillgångar, såsom fastigheter, lösören, metaller, värdefulla djur 
och kontanter samt fordringar och skulder, nedtecknas. Detta hade på många 
håll i landet varit praxis länge, framför allt i städerna. En viktig orsak till ned-
tecknandet var att en viss procent av den avlidnes tillgångar skulle gå till de 
fattiga i socknen eller staden. Enligt lagen skulle bouppteckningen upprättas 
inom tre månader efter dödsfallet och ingenting fick avyttras från hushållet 
innan den var gjord. Det var dock inte ovanligt att det tog längre tid än så. Det 
fanns inga krav på juridiska kunskaper hos den som gjorde bouppteckningen. 
Arbetet utfördes av skrivkunniga och betrodda män såsom nämndemän, aukt-
ionsförrättare eller skollärare. Vid upptecknandet skulle det finnas en värde-
ringsman, men många gånger skötte förrättaren även detta och då behövde 
endast en god man närvara för att bevaka proceduren. Bouppteckningsproto-
kollen efter adeln skulle lämnas in till respektive hovrätt, medan befolkningen 
på landsbygden lämnade sina till häradsrätterna och stadsborna till rådhusrät-
terna. Eftersom det i Norrland och Dalarna inte fanns härader, lämnade män-
niskorna där in bouppteckningarna till sitt tingslag.95 
 Användningen av bouppteckningar som källmaterial har fått utstå kri-
tik. Huvudfrågan har varit i hur hög grad bouppteckningen i själva verket 
speglar den avlidnes tillgångar, liksom den samtida befolkningens. Perlinge 
har poängterat problematiken av att det saknas bouppteckningar från vissa be-
folkningsgrupper, snedfördelningen av ålder, kön och status samt tveksam-
heten kring egendomens värdering.96 Formuleringarna i lagen från år 1734 är 
på många sätt tolkningsbara, vilket gör att bouppteckningarna blir ännu mer 
svårbegripliga. I ärvdabalkens nionde kapitel går det att förstå texten som att 
det bara var gifta par som behövde uppteckna boet. Ändå är bortfallet stort 
från gifta par och trots allt förekommer det bouppteckningar från övriga be-
folkningsgrupper, om än i mindre skala från det lägre sociala skiktet.97 Av 
naturliga skäl blir det förstås en överrepresentation av äldre människor i ett 
källmaterial som har sin utgångspunkt i dödsfall. Det är inte heller märkligt 

                               
95 Bringéus, 1977, s. 3 f; Clemensson & Andersson, 2008, s. 89, 100; Sveriges rikes lag: gillad 
och antagen på riksdagen år 1734, 1984, ärvdabalken, kap 9, 2.§. 
96 Perlinge, 2005, s. 39 ff.  
97 Bringéus, 1977, s. 10 f.  
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om fler män än kvinnor har upptecknats i en tid då de ärvde, och därmed bör 
ha ägt, dubbelt så mycket, och ofta hade förtur att överta föräldrarnas fasta 
egendom.98 Hänsyn till detta måste alltså tas vid bearbetning av materialet.  
 En annan fråga som har lyfts fram, är hur värderingen av boet har gått 
till, och om bouppteckningarna är likvärdiga och jämförbara med varandra? 
Isacson har kommit fram till att föremål kunde värderas olika beroende på tid 
och plats. Anledningen skulle ha varit föremålens skiftande betydelse för bön-
derna. Det visade sig för By socken i sydöstra Dalarna, att i förhållande till 
marknadspriset var både den lösa och fasta egendomen undervärderad. Pro-
blematiken med ett undervärderat bohag blev att hushållets skulder, vilka 
följde penningvärdets förändringar, kraftigt förminskade boets totala till-
gångar, liksom fordringarna lika mycket förstorade dem.99 Det finns alltså en 
svårighet i att göra en jämförande förmögenhetsundersökning baserad på bo-
uppteckningar.100  
 Något jag ställer mig frågande till är vad som egentligen redovisades i 
bouppteckningarna. Bringéus har betonat att allt i boet, löst som fast, skulle 
upptecknas vid ett dödsfall, liksom fordringar och skulder. Detta stämmer väl 
in med ärvdabalken. Bringéus har sedan lyft fram att han har iakttagit att det 
ska ha varit en oskriven regel att inte uppteckna de efterlevandes kläder och 
sängkläder. Vidare har han framhållit att det i bouppteckningarna kunde före-
komma ägodelar utan värde. Då kunde det handla om faddergåvor till barnen 
eller en morgongåva till hustrun, som hon hade rätt till efter makens död.101 
Även Isacson har noterat att allt i boet trots allt inte har stått med i bouppteck-
ningarna. I hans studie förekom sällan lågt värderade föremål, vilka ofta var 
tillverkade på gården.102 Det finns alltså exempel från tidigare forskning på att 
allt i boet inte redovisades i bouppteckningen och därmed har inte hela hus-
hållets tillgångar redovisats i materialet.  
 Det gifta parets enskilda ägande behöver också problematiseras i sam-
manhanget. Trots den nya lagen år 1734 fortsatte den medeltida arvsprincipen 
att gälla. Den innebar att äkta makar inte hade rätt att ärva varandras arvejord. 
Giftorätten omfattade endast den under äktenskapet gemensamt införskaffade 
fasta egendomen samt hushållets alla lösören.103 Därmed borde inte den efter-
levande makens ärvda egendom finnas med i bouppteckningen, utan bara den 
avlidnes. Mycket riktigt förtydligas detta i lagen år 1829, vilket går att läsa i 
en senare upplaga av 1734 års lagbok, uppdaterad av Johan Gabriel Carlén år 
1841.104 Isacson var i sin avhandling inne på samma spår när han skrev att 
                               
98 Holmlund, 2003, s. 241 ff; Sporrong & Wennersten, 1995, s. 126 f. 
99 Isacson, 1979, s. 135 ff, 219, 225.  
100 Se vidare Isacson, 1979.  
101 Bringéus, 1977, s. 3 ff; Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, 
ärvdabalken, kap 9, 1.§. 
102 Isacson, 1979, s. 217.  
103 Hansen, 2003, s. 128 f; Holmlund, 2003, s. 259; Sveriges rikes lag: gillad och antagen på 
riksdagen år 1734, 1984, giftermålsbalken, kap 10, 1.§ och 2.§. 
104 Carlén, 1841, s. 31. 
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bergsmännen och jordbrukarna ofta brukade mer jord än de ägde, exempelvis 
den äkta makans, och därmed satt på större tillgångar än bouppteckningen gav 
sken av.105  
 Jag gör alltså tolkningen att bouppteckningarna inte redovisar hushål-
lets gemensamma tillgångar, och därmed blir en jämförande förmögenhetsun-
dersökning omöjlig. Hur väl fungerar det då att undersöka fordringar och skul-
der samt mellanmänskliga relationer utifrån det här materialet? I ärvdabalkens 
nionde kapitels första paragraf betonas att alla boets fordringar och skulder 
skulle upptecknas vid dödsfall, samtidigt som det i det tionde kapitlets första 
paragraf framgår att det är den avlidnes skulder i boet som ska betalas innan 
arvet får skiftas av arvingarna.106 Det blir så här långt en tolkningsfråga om 
vilka skulder det var som skulle upptas i bouppteckningen. Efter att ha studerat 
kapitel elva i giftermålsbalken tolkar jag det som att skulder, liksom fast egen-
dom, kunde vara personliga. Där går att läsa att om någon av makarna hade 
en skuld före äktenskapet, skulle den betalas med vederbörandes egna medel. 
Om de egna tillgångarna inte räckte till, fick den skuldsatta ta av giftorätten, 
det vill säga av den del i det gemensamma boet denne hade arvsrätt till. I de 
fall makarna hade tagit lån, enskilt eller tillsammans, medan de var gifta skulle 
skulden betalas tillbaka med lösöre eller avlingeegendom. Om det gemensamt 
ägda inte kunde täcka skulden skulle betalningsmedel tas från bådas ärvda 
egendom. Om det fanns en skuld i boet som var särskilt vållad eller tillkom-
men av makan eller maken, och den andre inte hade haft någon nytta eller del 
av den, skulle låntagaren själv ansvara för betalningen.107  
 Utifrån detta gör jag tolkningen att bouppteckningarna, åtminstone efter 
år 1829, och således för den tid jag undersöker, innehöll den avlidnes enskilda 
fasta egendom samt det gemensamma hushållets egendom och lösöre. Jag ut-
går också ifrån att alla skulder som fanns inom hushållet inte nödvändigtvis 
behövde vara upptecknade, eftersom de kunde vara av det privata slaget. Jag 
får dock utgå ifrån att alla den avlidnes skulder fanns med. Det jag därmed 
indirekt säger är att hushållet kan och bör ha haft större tillgångar än vad bo-
uppteckningarna ger sken av, och att hela hushållets skuldsituation inte behö-
ver vara helt blottlagd. Detta leder till att jag, som har ambitionen att jämföra 
kvinnors och mäns skulder, bör göra det med försiktighet och med denna kom-
plexa bild i beaktande. Det är dock inte nödvändigt att känna till den ekono-
miska helhetsbilden, för att kunna studera de mellanmänskliga relationer som 
framkommer i materialet. Vem som hade fordring alternativt skuld till vem 
står, för det mesta, klart och tydligt i bouppteckningsprotokollet. Däremot 
framgår det inte alltid vad fordringen eller skulden gällde.    

                               
105 Isacson, 1979, s. 139.  
106 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, ärvdabalken, kap 9, 1.§ 
och kap 10, 1.§. 
107 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, giftermålsbalken, kap 
11. 
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Bouppteckningar från Sundborn 
Denna licentiatuppsats grund utgörs av de 108 bouppteckningar från Sund-
borns socken som finns bevarade på Landsarkivet i Uppsala, och är upprättade 
under åren 1820-1849.108 Anledningen till att undersökningsperioden börjar 
år 1820 är att det finns så få bouppteckningar bevarade från tiden dessförin-
nan. De sockenbor som dog under åren för undersökningen, men som inte fick 
sitt bo upptecknat förrän efter år 1849 har inte tagits med. I och med detta 
urvalskriterium har jag i min undersökning med en bouppteckning över en 
man som dog år 1815, men vars bouppteckning upprättades först år 1825.109 
Nio av de 108 bouppteckningarna var efter personer som valde att skifta boet 
medan de fortfarande levde. De lät uppteckna och fördela hela boet mot att de 
blev försörjda av barn och barnbarn den tid i livet de hade kvar. Fyra kvinnor 
och en man gjorde detta i samband med bouppteckningen efter deras avlidne 
respektive, medan övriga fyra, tre kvinnor och en man, gjorde det på eget be-
våg när de inte längre orkade ta hand om hus och hem.110  
 Undersökningens 108 bouppteckningar är fördelade på 52 män, 47 
kvinnor samt nio arvlåtarpar, vilket betyder en gemensam bouppteckning efter 
ett gift par, se tabell 4.1. Detta innebär att jag sammanlagt har bouppteck-
ningar från 117 människor, och dessa kallas här för huvudpersoner. Det är en 
tämligen jämn könsfördelning mellan huvudpersonerna, med endast fem fler 
män, dock i en socken som under hela undersökningsperioden hade flest 
kvinnliga invånare. Som störst var skillnaden år 1825 då det fanns 172 fler 
kvinnor än män i socknen, vilket går att jämföra med år 1845 då det var 68 
fler kvinnor.111 Sett ur detta perspektiv borde det ha funnits fler bouppteck-
ningar efter kvinnor än män. Förklaringen till bortfallet ligger troligen i det 
tidigare nämnda, att kvinnor ärvde hälften så mycket som män och därför ge-
nerellt sett borde haft mindre ekonomiska tillgångar, och i vissa fall så små att 
de inte upptecknades.  
 Det är större skillnad mellan antalet bouppteckningar under olika tids-
perioder. Genom att studera tabell 4.1 över avlidna går det att utröna att döds-
antalen låg ganska jämnt över årtiondena.112 Därmed borde antalet bouppteck-
ningar från varje årtionde vara ungefär lika många. Tydligt är att fler boupp-
teckningar från perioden 1840-1849 har bevarats, alternativt i högre utsträck-
ning blivit upprättade, än perioderna innan. Detta är något Isacson också 
observerade för By socken under samma tidsperiod.113 Noterbart är att fler 

                               
108 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA. 
109 StHA, Bouppteckning 1820-1849, ULA, se ID 20 i BILAGA 1.  
110 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 5, 17, 19, 24, 25, 54, 68, 80, 107 i BILAGA 
1. 
111 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
112 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
113 Isacson, 1979, s. 138.  
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kvinnor i Sundborn har upptecknats på 1840-talet, vilket resultaterat i 31 bo-
uppteckningar för kvinnor, jämfört med 21 för män. Under tidsperioden 1820-
1829 dominerade bouppteckningar över män, 20 till antalet, medan kvinnorna 
bara stod för sex stycken. Under 1830-talet var det ringa antalet bouppteck-
ningar jämnt fördelat mellan könen, elva för män och tio för kvinnor. 

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

År 
Avlidna 
kvinnor

Avlidna 
män

Avlidna 
totalt

Bou 
kvinnor

Bou 
män

Bou  
AP

Bou  
totalt 

1820-1829 97 101 198 6 20 6 32 

1830-1839 102 93 195 10 11 0 21 

1840-1849 108 81 189 31 21 3 55 

Totalt 307 275 582 47 52 9 108 
Anmärkningar: Bou = bouppteckning. AP = arvlåtarpar, vilket avser gemensam bouppteckning 
efter gift par. Det finns inte någon bouppteckning bevarad från åren 1820 och 1834.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA; Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, 
Demografiska databasen, Umeå universitet.  
 
Överlag går det att se att bortfallet av bouppteckningar från Sundborn är stort. 
Jag har räknat med att det från 15 års ålder var rimligt att få en bouppteckning 
upprättad efter sig, och därför har jag utgått från den åldern då jag har sum-
merat alla dödsfall i socknen från åren 1820-1849. Sammanlagt avled 582 per-
soner,114 vilket ska jämföras med de 108 bouppteckningar som finns bevarade 
från samma tid. Av huvudpersonerna dog 114 mellan åren 1820 och 1849, tre 
finns således inte med i tabellen över avlidna,115 vilket innebär att det endast 
finns bouppteckningar bevarade från en femtedel av de avlidna. Även om jag 
får räkna med att en del bouppteckningar har upprättats i efterhand och andra 
blivit förstörda eller möjligen försvunnit in i något annat arkiv, är bortfallet 
påtagligt. Vad har då de här 108 bouppteckningarna gemensamt, som kan för-
klara varför just de har upprättats och bevarats? Svaret är att alla utom en av-
liden ägde fast egendom. Lösöre var något som lätt gick att se med blotta ögat 
i bostaden och som enkelt kunde fördelas mellan arvingarna. Det var svårare 
med den fasta egendomen, husen och jorden, som inte alltid gick att direkt 
överblicka. Det finns exempel i bouppteckningsprotokollen, där förrättaren 
hänvisar till tidigare bouppteckningar och arvskiften för att reda ut den fasta 
egendomens ägoförhållanden.116 Detta, tillsammans med det faktum att fast 
egendom värderades högre än lösöre, bör tala för att tillgången till fast egen-

                               
114 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. Upp-
gifterna från Tabellverket har kontrollerats mot SKA, Död- och begravningsböckerna 1808-
1830, 1831-1865, NAD. Sammanlagt jämfördes 14 år, och inga diskrepanser hittades.   
115 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 20, 25, 107 i BILAGA 1. 
116 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se exempelvis ID 37 i BILAGA 1.  
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dom var en viktig faktor för att boet skulle upptecknas. Maria Persdotter, kvin-
nan som saknade fast egendom i bouppteckningsprotokollet, var 77 år gammal 
när hon dog och bodde då hemma hos ett av sina barn. Det är troligt att hon 
haft fast egendom tidigare i livet och låtit skifta den innan sin död, eftersom 
hon för övrigt hade goda tillgångar.117 
 Betyder detta att övriga sockenbor inte hade någon fast egendom eller 
något annat i boet värt att uppteckna? Det är svårt att svara på utan att under-
söka ägandet av fast egendom för alla sockenbor som levde under åren 1820-
1849, och enda källan till förekomsten av lösöre inom hushållen är genom de 
saknade bouppteckningarna. Genom statistiken från Tabellverket går det i alla 
fall att få en ledtråd till hushållens ekonomi, samt se hur utbredd fattigdomen 
var. Från år 1825 var majoriteten hushåll självförsörjande, se tabell 4.2, men 
endast en liten andel hushåll hade ett överskott. Vid startåret 1820 var över-
skottshushållen bara två av 282, men dessa ökade sedan successivt till att bli 
23 av 335 år 1850. Hela 193 av 282 hushåll behövde försörjningshjälp år 1820, 
sannolikt en missvisande siffra med tanke på att kategoriseringsformuläret för 
det året såg annorlunda ut än senare. Perioden 1825-1835 är förmodligen mer 
representativ för socknen, och då var motsvarande antal 17-19. Formuläret för 
Tabellverket ändrades återigen år 1840 och från det året går det att se att både 
överskottshushållen samt de med försörjningshjälp ökade. Jag tolkar statisti-
ken som att majoriteten av hushållen kunde försörja sig själva, men att en viss 
ökning skedde av hushåll som behövde försörjningshjälp åren 1820, 1840, 
1845 och 1850.  

Tabell 4.2. Hushållens ekonomiska status i Sundborns socken 1820-1850. 

Hushåll 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 

Överskott 2 5 7 8 21 17 23 

Självförsörjande 87 245 245 247 188 167 216 

Försörjningshjälp 193 17 19 18 103 118 96 

Totalt 282 267 271 273 312 302 335 
Anmärkningar: Åren 1825 och 1840 infördes nya formulär för det statliga Tabellverket, vilket 
i praktiken innebär att tabellen ovan är gjord efter tre olika formulär med tre olika kategorise-
ringar. Genom att göra en egen kategorisering har jag försökt göra informationen i formulären 
jämförbar.  
Källa: Befolkningsstatistik Tabellverket. Uppgifter om svenska församlingars befolkning 1749 
-1859, 2005, s. 24; Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 
 
Kopplar jag sedan ihop den information jag har fått om hushållens ekonomi 
med tabellen 4.3 över fattiga personer får jag ett motsägelsefullt resultat för 
åren 1820, 1840 och 1845. Det fanns nämligen fler fattiga hushåll än fattiga 
individer! För övriga år var hushållen färre än de fattiga, vilket bör vara rim-
ligt, eftersom det vanligtvis ingår fler än en människa i ett hushåll. Här sticker 

                               
117 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 89 i BILAGA 1. 
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året 1835 ut, då 78 människor räknades som fattiga, medan antalet övriga år 
pendlade mellan 19 och 35. Totalt sett var mer än två tredjedelar fattiga kvin-
nor,118 vilket därmed blir ett belägg för min teori om att det saknas bouppteck-
ningar från kvinnor därför att de hade mindre tillgångar. Vidare konstaterar 
jag att självförsörjning inte nödvändigtvis behövde vara synonymt med 
ägande av fast egendom. Det är möjligt att flera sockenbor brukade någon 
annans mark, alternativt försörjde sig på lönearbete, och därför behövde inte 
något bo upptecknas. 

Tabell 4.3. Fattiga i Sundborns socken 1820-1850. 

Fattiga M/K 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 

Underhåll av 
barn och andra 

4/10 3/16 2/17 20/35 - - - 

Underhåll av 
församlingen 

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

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

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

Tabell 4.4. Bevarade bouppteckningar från Sundborns socken 1820-1849, för-
delade efter skriftelag och byar. 

Skriftelag Byar/lag Bou/lag
Byar i 

bou/lag 

1. Ramsnäs skriftelag 7 8 3 

2. Karlsbys skriftelag 7 10 5 

3. Finngärds skriftelag 1 5 1 

4. Önsgärds skriftelag 5 5 3 

5. Blixbos skriftelag 4 8 3 

6. Risholns skriftelag 10 20 7 

7. Karlborns skriftelag 5 17 4 

8. Hobborns skriftelag 9 12 4 

9. Sundborns bys skriftelag å västra sidan 8 15 4 

10. Sundborns bys skriftelag å östra sidan 3 6 2 

Totalt 59 106 36 

Anmärkning: Bou = Bouppteckning. Två bouppteckningar saknas i tabellen. Det ena bortfallet 
beror på att huvudpersonen bodde utanför socknen, och det andra bortfallet beror på oklarhet 
var i Sundborn huvudpersonen bodde. Byn Korså finns inte med i tabellen eftersom den inte 
ingick i något skriftelag. Ingen bouppteckning från Korså finns heller med i källmaterialet.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA; SKA, Husförhörslängder 1815-1855, NAD. 
 

                               
118 Tabellverket på nätet, Sundborn, CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Som tidigare nämnts var Sundborns socken under perioden indelad i tio skrif-
telag med 59 underliggande byar, se tabell 4.4. Det finns bouppteckningar be-
varade från samtliga skriftelag samt 36 av byarna. Skriftelagen var olika stora 
och innehöll olika många byar, vilka också de var olika stora. Inte helt oväntat 
har skriftelaget med flest byar också flest bouppteckningar bevarade. Sam-
manfattningsvis går det att påstå att ingen del av Sundborns socken har fallit 
bort när det gäller bevarandet av bouppteckningar. Se karta 4.1 för en detalje-
rad karta över skriftelagen och byarna.  

Tillvägagångssätt och bearbetning 
Bouppteckningar är rika på information, men allt som står där har inte varit 
relevant för studiens syfte och frågeställningar. Varje bouppteckning har gåtts 
igenom systematiskt och i dess ingress har jag kunnat få fram när den avlidne 
var född, dödsdag, civilstånd, eventuell maka/make, arvingar, by och ibland 
titel. Det som i själva uppteckningen av boet har intresserat mig är det som 
står sist, uppräkningen av fordringar och skulder. För att relatera dessa till 
någonting har jag också noterat uppdelningen och värderingen av fast egen-
dom samt summan av de totala tillgångarna. Slutligen har jag registrerat 
bouppteckningsförrättarna samt hur arvet storleksmässigt fördelats mellan ar-
vingarna, i de fall dessa uppgifter förekommit. När uppgifter rörande den av-
lidne och dennes anhöriga har saknats, har jag kunnat komplettera svaren från 
olika socknars kyrkoarkiv, genom födelse- och dopböcker, död- och begrav-
ningsböcker samt husförhörslängder. De är också i dessa arkiv jag har behövt 
leta för att identifiera och lokalisera de människor som förekommer bland 
fordringar och skulder, och vilka jag kallar sekundärpersoner. Då har det 
främst varit deras by- och sockentillhörighet jag har varit intresserad av. Det 
har varit omöjligt att identifiera alla, av sammanlagt 454 sekundärpersoner har 
jag behövt kategorisera 111 personer under okänd ort. Den stora mängden 
källmaterial har också gjort det omöjligt att spåra släktskap på längre håll, 
vilket annars hade varit mycket intressant att göra.  
 De insamlade uppgifterna har använts till att jämföra kvinnors och mäns 
fordringar och skulder samt deras mellanmänskliga relationer. Eftersom anta-
let bouppteckningar är relativt litet har jag valt att inte skapa undergrupper 
utifrån civilstånd eller ålder. Dessa parametrar, se tabell 4.5, har istället lyfts 
fram vid exempel av specifika och intressanta fall. Uppgifterna gällande fast 
egendom, liksom de totala tillgångarnas summa, är också något som framför 
allt har relaterats till den enskilda individen. Det blir missvisande att jämföra 
huvudpersonernas ekonomiska tillgångar med varandra, eftersom bouppteck-
ningen ger deras livssituation vid olika tillfällen i livscykeln. Det finns också 
en svårighet i att jämföra förmögenheten av lös och fast egendom, eftersom 
värderingen, som tidigare nämnts, kan ha varit godtycklig och skiljt sig mellan 
olika förrättare. Jag ser också i materialet att det var vanligt att arvingarna 



 44

sålde en del av egendomen på auktion eftersom de räknade med att värdet 
skulle höjas med en tredjedel.119 Det verkar därmed som om Sundbornsborna 
var medvetna om undervärderingen, något som stämmer överens med den bild 
Isacson fick av By socken och dess grannsocknar.120 En annan klurig aspekt 
är att bouppteckningarna har värderats i olika riksdaler, banco och riksgälds, 
vilka förekom parallellt under första hälften av 1800-talet. Riksdalern var in-
delad i 48 skillingar och varje skilling i 12 runstycken. För att få en riksdaler 
banco likvärdig med en riksdaler riksgälds behövde den förstnämnda multi-
pliceras med 1,5.121 För att underlätta undersökningen har jag därför räknat 
om alla summor i bouppteckningarna till riksgälds, och avrundat alla skil-
lingar till hela riksdaler.  
 För kunna jämföra huvudpersonernas fordringar och skulder med 
varandra har jag noterat varje fordrings- och skuldpost samt hur stor den var 
och till vem. Även här kan det skilja sig i upptecknandet. De flesta bouppteck-
ningar har en detaljerad lista över fordringar och skulder, medan ett fåtal har 
flera skuldposter ihopsatta under rubriker som exempelvis begravningsom-
kostnader. Ibland skiljer förrättaren på summa och ränta medan det bakas ihop 
vid andra tillfällen. För att vara konsekvent har jag valt att räkna med alla 
enskilda fordrings- och skuldposter, trots att det innebär att huvudpersoner 
med skilda summor och räntor ser ut att ha fler poster än de vars summor och 
räntor har bakats ihop. Eftersom jag bara är intresserad av den upptecknades 
skulder, och inte sterbhusets, har jag räknat bort skulder som uppkommit efter 
huvudpersonens död, såsom fattigmedel, uppteckningsarvode och begrav-
ningsomkostnader. Det gäller också att hålla i minnet att i de fall där fordringar 
och skulder saknas, kan det ha varit så att arvingarna redan innan bouppteck-
ningens upprättande inkasserat fordringarna och betalat skulderna. Då ser det 
ut som om huvudpersonen inte haft några fordringar eller skulder alls. Det 
hade varit intressant att undersöka vad fordringen eller skulden gällde, men 
denna uppgift saknas i en tredjedel av fordringsposterna och i mer än hälften 
av skuldposterna. Oftast står det bara till vem skulden var och summans stor-
lek,122 som exempelvis ”Skuld till Nämndeman Eric Danielssons änka Brita 
Ersdotter 35 rgs”.123 Ibland har det noterats hur arvingarna skulle betala skul-
derna, men det är ingenting som jag specifikt har undersökt. Trots svårighet-
erna med likvärdigheten går det emellertid att utifrån analysen se tendenser i 
materialet.  

                               
119 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 52 i BILAGA 1. 
120 Isacson, 1979, s. 225. 
121 Clemensson & Andersson, 2008, s. 103; Lagerqvist, 2013, s. 49, 57 f, 68.  
122 Detta gällde också för 1800-talets bouppteckningar i Djura i Leksands socken, Dalarna, en-
ligt Ihlis-Pettersson, 2001, s. 26, och i Falun, Dalarna, enligt Lilja, 2004, s. 88 samt socknarna 
Nordmaling, Västerbotten, och Ilmola, Österbotten, enligt Hemminki, 2012, s. 389 f. 
123 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 31 i BILAGA 1.  
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Tabell 4.5. Huvudpersonerna fördelade efter tidsperiod, kön, åldersgrupp och 
civilstånd. 
 

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

Anmärkning: T = totalt, K = kvinnor, M = män, Å-G = åldersgrupp, O = ogift, G = gift, Ä = 
änkor/änkemän. Personerna har kategoriserats efter den ålder som de skulle ha uppnått det året 
de dog, alternativt frivilligt valde att skifta boet. */** = en person/två personer inom kategorin 
avled årtiondet innan, men har kategoriserats under den period som bouppteckningen blev upp-
rättad.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA. 
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Karta 4.1. Byar i Sundborns socken 1820-1849.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta: Karin Nibon.  
Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, Akt: Falun J243-97-1, 1899, LM; 
Lantmäterimyndigheternas arkiv, Dalarnas län, Sundborns socken, Akt: 20-SUN-172, Karta, 
1923, LM; Krigsarkivet, Sverige Topografiska kartor, Dalarna, detaljkartor, 
SE/KrA/0400/08B/014, NAD; Institutet för språk och folkminnen, Ortnamnsregistret. 
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5. Hushållens fordringar och skulder 

Landsbygdens lokala kreditmarknad 
Under 1800-talets första hälft präglades den svenska landsbygden fortfarande 
av naturahushållning. Eftersom reda pengar var en bristvara blev möjligheten 
till att få kredit mycket viktig. Enligt Hanssens socialantropologiska studie av 
Österlen sammanflätades hushållen i en ekonomisk väv, vilken byggde på en 
oskriven lag om hjälp och genhjälp. Genom förtroendelån bistod grannar, vän-
ner och släkt varandra med varor och tjänster så att hushållen kunde klara var-
dagsekonomin i lokalsamhället. Hanssen ansåg att de privata krediterna ofta 
gavs i det tysta och inte alltid dokumenterades, samt hade större utbredning 
och betydelse för allmogen än formallånen. De sistnämnda, vilka var färre i 
antal, större till belopp och hade längre löptid, antecknades samt förbands med 
villkor. För säkerhets skull registrerades formallånen vid domstol.124  
 Den lokala kreditmarknaden bestod således av förtroendelån givna på 
den privata marknaden samt av formallån tecknade på en institutionell mark-
nad.125 De båda kreditmarknaderna reglerades av handelsbalken i 1734 års lag. 
Där fastslogs att ingen kunde ta ut högre ränta än 6 % per år. Om parterna inte 
hade kommit överens om någon ränta vid lånets ingående, kunde det heller 
inte tas ut någon senare.126 Reverslån, det vill säga lån med skriftlig skuldför-
bindelse, förekom inom båda marknaderna. Inom den privata marknaden var 
det även vanligt med handelskrediter, vilka gavs av företag eller privatperso-
ner.127  
 Det tidiga 1800-talets ekonomiska system byggde således på lånta-
gande och nödvändigheten av kredit. Därmed blev de sociala relationerna vik-
tiga. Vid personliga lån var riskerna stora och därför behövdes omgivningens 
förtroende. Hushållens ekonomi blev alltså beroende av medlemmarnas soci-
ala nätverk, vilka byggde på ömsesidiga beroenden och relationer samt be-
hövde vårdas för att kunna upprätthållas. Den ekonomiska väven var därför 

                               
124 Hanssen, 1952, s. 38-48; För formallån se även Ågren, 1992, s. 32.  
125 Begreppsparet privat/institutionell är taget efter Lilja, 2004, och har också använts av Per-
linge, 2005. Andra forskare har kallat kreditmarknaden för informell/formell, se Hellgren, 
2003; Lindgren, 2002; Svensson, 2001.  
126 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1984, handelsbalken, kap 9, 
6.§ och 10.§. 
127 Lilja, 2004, 129 ff. 
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lika mycket ett socialt nätverk som förmedlade socialt kapital,128 något som 
kommer att avhandlas vidare i kapitel sex.  

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

 Vilka ekonomiska förutsättningar hade då undersökningens huvudper-
soner? Det har tidigare nämnts att alla utom en äldre kvinna ägde fast egen-
dom, vilket pekar på att de hade en viss ekonomisk säkerhet i form av hus 
och/eller jord. I majoriteten av bouppteckningarna129 har den fasta egendomen 
vid upptecknandet delats in i arvehus, arvejord, avlingehus samt avlingejord. 
Det visar att det var viktigt att skilja på vad som var ärvt alternativt förvärvat. 
Att en stor andel av bouppteckningarna innehöll avlingeegendom indikerar 
också att det fanns en aktiv marknad för detta i Sundborn, människorna där 
köpte och sålde hus och jord. Både kvinnor och män hade ärvt fast egendom 
och det fanns noteringar i flera bouppteckningar om att någon av makarna vid 
bodelningen skulle gottgöras för försålt arv. Just arvsfrågor har inte stått i fo-
kus i undersökningen men är förstås viktiga i sammanhanget, eftersom arvets 
storlek fick inverkan på den enskilde arvingens framtida försörjning. Genom 
att studera hur arvet fördelats mellan huvudpersonernas arvingar, har jag kun-
nat få en bild över arvstraditionen i socknen. I 64 av bouppteckningarna fram-
gick det tydligt hur arvet skulle fördelas. Sammantaget hade 11130 av dessa 

                               
128 Hasselberg, 1998, s. 112-222.  
129 Samtliga bouppteckningar som nämns i kapitlet hänvisas till källa StHA, Bouppteckningar 
1820-1849, ULA. Kompletterande information om människorna som nämns i bouppteckning-
arna har hämtats ur födelse- och dopböcker, död- och begravningsböcker samt husförhörsläng-
der från följande socknars kyrkoarkiv: Falu Kristine, Stora Tuna, Sundborn, Svärdsjö och Vika. 
130 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 15, 20, 26, 28, 36, 61, 70, 83, 84, 101, 106 
i BILAGA 1. 
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bara en arvinge, som därmed ärvde allt. I 14131 av bouppteckningarna hade 
alla arvingar samma kön, vilket innebar att arvet av lagmässiga skäl delades 
lika. Det mest intressanta var att i 31132 bouppteckningar delades arvet i lika 
stora delar, av både fast egendom och lösöre, trots olika kön på arvingarna. 
Bara åtta133 av dessa 31 bouppteckningar var upptecknade efter 1845, då lagen 
om lika arv trädde i kraft. I endast fyra134 bouppteckningar delades arvet i bror- 
och systerlotter, det vill säga att den manliga arvingen ärvde dubbelt så mycket 
som den kvinnliga. I de sista fyra135 bouppteckningarna delades en del av arvet 
i bror- och systerlotter, medan den andra delen delades lika. En av de sist-
nämnda bouppteckningarna var anmärkningsvärt nog upprättad efter 1845, 
och arvet borde således ha delats lika enligt lagen. 

 Sundborns arvstradition ger en antydan om att sockenborna var måna 
om att dela lika på arvet, något som var vanligt i flera socknar i Dalarna.136 I 
praktiken bör det ha lett till ett splittrat ägande, och kan därmed förklara varför 
skiftesreformerna i Sundborn lät vänta på sig ända till slutet av 1800-talet. Det 
kan också ge en förklaring till den stora andelen avlingeegendom hos huvud-
personerna. Rimligtvis bör det ha legat i Sundbornsbornas intresse att samla 
alla sina produktionsenheter rumsligt. De bör därför ha sålt fastigheter långt 
bort från hemmet, för att istället köpa andra i direkt anslutning. Vid sådana 
fall var det dock vanligt att den nyinköpta jorden kom att räknas som ärvd 
jord. Det var nämligen inte den ärvda jorden i sig som var viktig att behålla, 
utan kvantiteten jord. Därför kunde statusen som ärvd jord flyttas från en pro-
duktionsenhet till en annan.137 I och med detta bör det ha funnits ett allmänt 
lokalt behov av att köpa och sälja fast egendom. Detta bör ha givit avtryck på 
den lokala kreditmarknaden i socknen, och bidragit till en sammanflätning av 
Sundborns hushåll. 

Huvudpersonerna och deras fordringar 
Av de 108 bouppteckningar som har studerats från Sundborns socken, var det 
endast 40 som hade en eller flera fordringar, vilket kan jämföras med att 96 
bouppteckningar innehöll en eller flera skulder. Det var alltså vanligare att stå 

                               
131 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 5, 16, 24, 37, 43, 45, 49, 53, 63, 67, 80, 90, 
91, 99 i BILAGA 1. 
132 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 30, 31, 38, 39, 
40, 52, 54, 59, 66, 68, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 87, 88, 89, 92, 93, 100 i BILAGA 1. 
133 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 79, 81, 87, 88, 89, 92, 93, 100 i BILAGA 
1. 
134 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 1, 25, 51, 62 i BILAGA 1. 
135 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 17, 48, 57, 104 i BILAGA 1. 
136 Det har varit vanligt i flera socknar i Dalarna att dela lika på arvet, och mer specifikt att även 
kvinnor har fått ärva jord. Se exempelvis Ihlis-Pettersson, 2001; Sjöberg, 2002; Sporrong & 
Wennersten, 1995. 
137 Bjarne Larsson, 2003, s. 86 f; Winberg, 1985, s. 29.  
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i skuld än att vara kreditgivare. Resultatet är inte typiskt för Sundborn utan 
har framkommit tidigare genom forskning kring 1800-talsbönders agerande 
på kreditmarknaden på andra platser i Dalarna, Småland och Skåne, samt 
bland stadsbor i Helsingborg i skiftet mellan 1600- och 1700-talen.138 Ef-
tersom det var förhållandevis få fordringsägare bland huvudpersonerna, har 
det varit intressant att studera varför just dessa figurerat som kreditgivare. Det 
har redan konstaterats här att bouppteckningar vanligen representerade ett 
hushåll och inte en enskild individ. Då enskilt ägande och låntagande var möj-
ligt, har jag valt att undersöka om några skillnader fanns mellan ”kvinnliga” 
och ”manliga” bouppteckningar. Därmed har bouppteckningarna innehållande 
fordringar delats upp i 16 kvinnliga139, 21 manliga140 och tre arvlåtarpar141. 
Alla civilstånd och flera olika åldersgrupper finns representerade i materialet, 
se tabell 4.5, de var dock för få i antal för att delas in i undergrupper.  
 I tabell 5.1 finns en sammanställning över hur bouppteckningarnas sam-
manlagda fordringssummor var fördelade på kvinnor, män och arvlåtarpar.  
Av den framgår att de största fordringssummorna fanns hos kategorin kvinnor. 
Den största summan på 3 396 riksdaler riksgälds stod änkan Sara Maria Jo-
hansson på Danholn för. Hennes man Eric Johansson hade avlidit sex år tidi-
gare. Vid en närmare granskning av skuldrelationer hos huvudpersonerna 
framgick det att han förekom som fordringsägare fem gånger, dock till små-
summor, men avseende betydelsefulla män i socknen. Hushållet hade alltså 
fungerat som kreditgivare, något som hustrun fortsatt med som änka. Som be-
vis för detta fanns en fordring med revers på 2 165 riksdaler riksgälds till en 
man i samma by, utfärdad samma år som änkan själv avled.142 Ytterligare tre 
av kvinnorna med stora fordringssummor visade sig ha makar som förekom 
som kreditgivare i socknens utlåningsnätverk. Det gemensamma för dessa 
fyra bouppteckningar var att krediten i huvudsak hade givits till en person som 
den avlidne inte var släkt med.143  

 Ogifta Anna Christina Carlborg på Karlborn var den som hade näst 
störst total fordringssumma på sammanlagt 1 395 riksdaler riksgälds. Efter-
namnet vittnar om att hon tillhörde en välbärgad familj, och i bouppteckningen 
framgår att hon hade goda tillgångar och hade ärvt fast egendom. Alla sex 
fordringsposterna hon hade gällde syskon, varav tre handlade om ersättning 
för andelar i fastighet, två var reverslån och den sista en räkning.144 Andelarna 
i fastigheter får ses som ett passivt ägande av innestående arv, som aldrig i 

                               
138 Fagerlund, 2003, s. 148; Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Persson, 1992, s. 247-253; Svensson, 
2001, s. 161 ff. 
139 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 10, 31, 35, 37, 46, 48, 58, 66, 70, 74, 87, 
88, 89, 91, 93, 97 i BILAGA 1. 
140 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 3, 9, 13, 15, 23, 30, 32, 40, 41, 51, 53, 55, 
57, 72, 73, 76, 90, 92, 100, 105, 106 i BILAGA 1. 
141 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 5, 22, 25, 109, 112, 114 i BILAGA 1. 
142 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 4, 6, 17, 24, 28, 66 i BILAGA 1. 
143 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 10, 31, 66, 70 i BILAGA 1. 
144 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 87 i BILAGA 1.  
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praktiken skiftats, men övriga tre skulder visar att det fanns egna medel som 
kunde användas till att ge kredit. När jag studerade de övriga kvinnliga bo-
uppteckningarna framkom, oavsett den avlidnes civilstånd, att fordringarna 
huvudsakligen var på söner, bröder och mågar. Ytterligare en ogift kvinna 
fanns med i materialet och också hon hade sina tillgångar i passivt ägande i 
form av oskiftat arv efter föräldrarna.145  

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

Kategori 
Minst 

summa
Störst 

summa
Total 

summa
Medel-

värde
Median-

värde 

Kvinnor (16) 5 3 396 8 006 500 187 

Män (21) 5 1 056 4 200 200 66 

Arvlåtarpar (3) 69 377 624 208 178 

Totalt (40) 5 3 396 12 830 321 97 
Anmärkning: Inom parentes står det hur många bouppteckningar kategorin innehåller. I tabellen 
har summorna räknats ut efter hela riksdaler riksgälds. Detta innebär att summorna i tabellen 
inte stämmer helt överens med summorna i tabell 5.2, eftersom avrundningen på totala ford-
ringssummorna och delsummorna har blivit olika.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA. 
 
Det är svårare att säga något generellt om kategorin män. Mannen med den 
största fordringssumman var Johan Samuelsson Bjurman på Karlborn, vars 
fordringar hade klumpats ihop till en summa, 1 056 riksdaler riksgälds, utan 
att det angavs vem det var som hade fått kredit.146 Näst störst fordringssumma 
hade Hans Israelsson Sundström i Persarfvet som sålt en fastighet till sin måg 
för 800 riksdaler riksgälds.147 Jämfört med kvinnorna hade männen fler ford-
ringar på personer de inte var släkt med.148 De tre arvlåtarparen skiljde sig så 
pass mycket från varandra, att det inte gick att se något generellt mönster.149  
 Även om det fanns äkta makar dolda bakom huvudpersonerna i tabell 
5.1, visar den att kategorin kvinnliga bouppteckningar tillsammans hade en 
nästan dubbelt så stor utlåningssumma som kategorin män. Kvinnokategorins 
medianvärde var dessutom tre gånger så stort. För att se om det var en slump, 
eller om det fanns något samband i detta, har varje enskild fordringspost ka-
tegoriserats efter mottagare i tabell 5.2. Som tabellen visar har fordringspos-
terna kunnat delas in i kategorierna kvinnor, män, sterbhus, grupp och övrigt.  

                               
145 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 35, 37, 46, 48, 58, 74, 88, 89, 91, 93, 97 i 
BILAGA 1. 
146 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 32 i BILAGA 1. 
147 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 30 i BILAGA 1. 
148 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 3, 9, 13, 15, 23, 30, 32, 40, 41, 51, 53, 55, 
57, 72, 73, 76, 90, 92, 100, 105, 106 i BILAGA 1. 
149 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 5, 22, 25, 109, 112, 114 i BILAGA 1. 
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Tabell 5.2. Sammanställning av antalet fordringar och deras summor från 
Sundborns sockens bouppteckningar 1820-1849.  

Kategori Kvinnor Män Sterbhus Grupp Övrigt Totalt 

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

Anmärkning: Inom parentes står det hur många bouppteckningar kategorin innehåller. I tabellen 
har summorna räknats ut efter hela riksdaler riksgälds. Detta innebär att summorna i tabellen 
inte stämmer helt överens med summorna i tabell 5.1, eftersom avrundningen av totala ford-
ringssummorna och delsummorna har blivit olika. Fordringar som inte har varit till en specifik 
person eller grupp har lagts under kategorin övrigt, liksom de där det inte har framkommit till 
vem det var. 
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA. 
 
Sammanlagt fanns det 145 fordringsposter i de 40 bouppteckningarna. Av 
dessa var 70 % till män, 21 % till kvinnor och de resterande 9 % var fördelade 
på kategorierna sterbhus, grupp och övrigt. Till mottagarkategorin män hade 
störst summor utlånats. Hela 78 % av den summa som totalt lånats ut av ford-
ringsägarna var till andra män, vilket kan jämföras med att endast 6 % av sum-
man fördelats på kategorin mottagarkvinnor. De kvinnliga och manliga bo-
uppteckningarna uppvisade inte någon skillnad i detta mönster, de avlidna 
hade lånat ut i lika hög grad till andra kvinnor och män, dock med den redan 
poängterade skillnaden att bouppteckningar efter kvinnor generellt hade större 
fordringssummor totalt.  
 Eftersom det framgår så tydligt att färre lån hade givits till kvinnor, och 
för mindre summor, har dessa fordringar undersökts noggrannare. Det visade 
sig att bara 16 av dessa 30 poster säkert hade en kvinnlig mottagare av kredi-
ten. De övriga 14 fordringarna var till änkor, men det var oklart om skulden 
var änkans egen eller en kvarvarande från makens levnadstid. I bara ett enda 
fall gick det att urskilja vem som personligen var kreditgivare till fordringen. 
Det var en kvinna som hade avlidit och fordringen gällde ersättning för ett 
ännu icke utbetalt arv. Det var i övrigt sparsamt med information om vad ford-
ringarna gällde. Genomgången av varje enskild fordringspost bekräftade dock 
att summorna var relativt små inom kategorin kvinnliga mottagare. Den 
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största fordringssumman löd på 140 riksdaler riksgälds och var ett reverslån 
taget av en änka.150  
 Fordringarna på de manliga mottagarna har inte undersökts mer nog-
grant. En detaljstudie bland kvinnorna visade att det var svårt att urskilja en-
skilda individers kreditgivande och låntagande, det flesta relationerna föll till-
baka på hushållet. Detta gör att en kvantitativ analys av fordringar och skulder 
baserade på bouppteckningar inte kan göras ur ett genusperspektiv. Hushållen 
får ses som aktörer på kreditmarknaden, och tydligt är, såsom också lagen fö-
reskrev, att det var männen som var ansiktet utåt och administrerade transakt-
ionerna och dokumentationen. Kvinnorna blev synliggjorda i den ringa mån 
de hade agerat själva på kreditmarknaden, och för att de ska kunna upptäckas 
behöver materialet detaljstuderas. Detta gör att det förmodligen var en ren 
slump att bouppteckningarna efter kvinnor innehöll de största fordringarna. 
Fördelningen av hushållens fordringar på sterbhus, grupp och övrigt indike-
rade dock ett genusmönster. De avlidna kvinnorna hade fordringar på sina 
barns eller syskons sterbhus. De avlidna männens fordringar visade istället ett 
agerande i offentlig miljö genom krediter givna till andra grupper av män, 
såsom by- och sockenmän, samt i samband med auktionsinrop och utförda 
dagsverken. 
 Med Hanssens teori om hushållens sammanflätning i en ekonomisk väv 
som utgångpunkt, fanns det förvånansvärt få fordringsposter i Sundborn. Om 
den privata lokala kreditmarknaden var uppbyggd genom att hushållen bistod 
samt lånade av varandra, borde en större mängd fordringar funnits. Eftersom 
Isacsons, Liljas och Ågrens respektive forskningar tyder på att de som sysslat 
med handel, hantverk och övrigt företagande under 1700- och 1800-talen hade 
övervägande fordringsposter i sina bouppteckningar,151 kan det innebära att 
det främst var handelsmän och yrkesmän utanför socknen som gav Sundborns-
borna kredit. Det är också möjligt att det fanns sockenbor, för vilka det saknas 
bouppteckning, som var stora kreditgivare. Det skulle även kunna vara såsom 
Hanssen hävdade, att alla lån mellan hushållen inte dokumenterades utan gavs 
i förtroende. Jag är dock av uppfattningen att allt, kreatur, foder, kost, ting och 
tjänster, hade ett värde och faktiskt noterades i bouppteckningarna i Sundborn. 
Undersökningen visar ändå tydligt att det inte fanns någon jämvikt mellan 
fordringar och skulder i majoriteten av hushållen.   

                               
150 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 3, 5, 10, 22, 31, 40, 41, 51, 53, 55, 70, 73, 
76, 91, 93, 100, i BILAGA 1. 
151 Isacson, 1979, s. 157; Lilja, 2004, s. 88 ff; Ågren, 2007, s. 131-138.   
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Huvudpersonerna och deras skulder 
Det var vanligare att huvudpersonerna hade skulder än fordringar. Samman-
lagt hade 96 av 108 bouppteckningar en eller flera skulder. Ingen bouppteck-
ning saknade skulder helt och hållet, men 12 föll utanför definitionsgränsen 
för de skulder som räknats med i undersökningen.152 Vid studiet av fordringar 
konstaterade jag att det inte gick att dela in bouppteckningarna i kvinnors och 
mäns, utan de behövde analyseras ur ett gemensamt hushållsperspektiv. Vid 
stickprov upptäcktes samma svårighet gällande skulder, och därför utgår detta 
avsnitt ifrån hushållen istället för olika bouppteckningskategorier.  
 I tabell 5.3 redovisas en sammanställning av bouppteckningarnas totala 
skuldsummor, tillsammans med en sammanfattande sammanställning av bo-
uppteckningarnas totala fordringssummor. Förutom att det var fler bouppteck-
ningar som innehöll skulder jämfört med fordringar, så har i genomsnitt större 
summor lånats av huvudpersonerna än lånats ut. Medianvärdet för skuldsum-
morna var 271 riksdaler riksgälds, jämfört med fordringssummornas 97 riks-
daler riksgälds. Vid en närmare granskning av materialet visade det sig även 
här att det var ett fåtal individer som drog upp den totala skuldsumman och 
medelvärdet. Då bouppteckningarna har visat upp stora variationer, både vad 
det gäller bakgrundsinformation om huvudpersonerna och bouppteckningar-
nas innehåll, har det inte gått att dra några mer generella slutsatser utifrån 
denna sammanställning.  

Tabell 5.3. Sammanställning av Sundborns sockens bouppteckningars 
fordrings- och skuldsummor. 1820-1849. 

Bouppteckningar 
Minst 

summa
Störst 

summa
Total 

summa
Medel-

värde
Median-

värde 

Fordringar (40) 5 3 396 12 830 321 97 

Skulder (96) 6 6 197 72 746 758 271 

Anmärkning: Inom parentes står det hur många bouppteckningar kategorin innehåller. I tabellen 
har summorna räknats ut efter hela riksdaler riksgälds.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA. 
 
Liksom vid undersökningen av fordringar har varje enskild skuldpost katego-
riserats efter kreditgivare, se tabell 5.4, men denna gång med det gemensamma 
hushållet som utgångspunkt. Sammanlagt hade alla huvudpersoner 904 skuld-
poster, varav 17153 saknade skuldsumma. För de sistnämnda gällde att 
skuldsumman inte hade hunnit bli fastställd vid upprättandet av bouppteck-
ningen, eller att skulden skulle gottgöras i lösöre eller in natura, såsom med 
årets skörd eller gödsel. Även när det gäller skulderna har förrättarna gjort på 

                               
152 Skulder som tillkom sterbhuset efter huvudpersonens död har borttagits; StHA, Bouppteck-
ningar 1820-1849, ULA, se ID 1, 3, 14, 20, 27, 38, 48, 54, 58, 77, 83, 101 i BILAGA 1. 
153 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 4, 15, 19, 24, 31, 57, 65, 74, 76, 86, 90, 99, 
100 i BILAGA 1. 
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olika sätt i bouppteckningarna. Det har resulterat i att vissa huvudpersoner ser 
ut att ha fler skulder än andra, eftersom de har fått varje skuldpost redovisad 
för sig, medan ett fåtal har fått flera skulder hopförda i kategorier. För att vara 
konsekvent har jag räknat varje skuldpost för sig i undersökningen.  
 Det har inte varit lätt att kategorisera skulderna. I de flesta fall har det 
framgått tydligt att skulden varit till en kvinna, en man, en bank eller ett sterb-
hus, och att skulden varit av det privata slaget. Men då män ofta titulerats med 
sin yrkestitel i källmaterialet, har det varit svårt att veta om skulden varit till 
privatpersonen eller till yrkesmannen, ett problem som även uppmärksammats 
av Lilja.154 Därför har sådana skulder lagts under kategorin män. De skulder 
som inte var till någon specifik person, eller där det inte framgick till vem 
skulden skulle betalas, har lagts under kategorin övrigt. Drygt en tredjedel av 
dessa var till kyrkan. Resterande skuldposter inom kategorin övrigt var en 
blandning av auktionsinrop, utlagor155, arrenden, olika typer av by- eller sock-
engemensamma byggnationer, sjukvård och kost. Under kategorin grupp åter-
finns de skulder som hade flera kreditgivare, vilka titulerats som en grupp i 
bouppteckningen. Dessa har varit få, vilket synliggörs med de tio poster som 
ingår i tabellen. Även kategorin sterbhus ska ses som en form av grupp, ef-
tersom en skuld till ett sterbhus skulle inkasseras av de efterlevande arving-
arna, vilka ju kunde vara flera. 

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

Bouppteck-
ningar (96 st) 

Kvinnor Män Sterbhus Grupp Bank Övrigt Totalt 

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

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

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

Skulder till en bank 
Vid 1800-talets början var Riksbanken den huvudsakliga aktören på den in-
stitutionella kreditmarknaden, men efter år 1820 etablerades sparbanker, af-
färsbanker och hypoteksinrättningar. Framväxten av bankväsendet och dess 
system tog dock inte fart förrän i slutet av århundradet, men var vid sekelskif-
tet väl utvecklat.156 Hellgren har förklarat det ökande antalet banker, liksom 
deras betydelse för individen, med industrialiseringen. När samhället gick från 

                               
154 Lilja, 2004, s. 88. 
155 Utlagor var skatter.  
156 Hellgren, 2003, s. 18; Lilja, 2004, s. 19, 41, 48. 
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självhushållning till marknadssystem ökade hushållens behov av krediter.157 
Lilja har tolkat hushållens ökande banklånevolym i slutet av århundradet som 
att tillväxten av kreditinrättningar skapade konkurrens, och på så vis ökade 
utbudet av krediter. Hon framhöll också möjligheten att människor som tidi-
gare endast hade vänt sig till den privata kreditmarknaden vid det här laget 
hade börjat acceptera bankerna.158 Trots banklånens ökande andel bland hus-
hållsskulderna, var de förhållandevis få och små. Flera forskare har uppmärk-
sammat att under hela 1800-talet stod den privata kreditmarknaden för majo-
riteten av hushållens lån, både i antal och i storlek.159   
 Även i Sundborns socken var banklånen få, och utgjorde endast 5 % av 
huvudpersonernas sammanlagda skulder. De 43 skuldposter som fanns var 
fördelade på 33 hushåll, och tre poster blev dubbelregistrerade. Anledningen 
till detta var att i tre fall fanns en bouppteckning bevarad efter både man och 
hustru, där maken dött först och där änkan inte hade betalat skulden innan hon 
själv avlidit.160 Detta har inte korrigerats då änkorna representerade ett nytt 
hushåll efter makarnas bortgång. I jämförelse med Liljas studie av hushållen i 
Falun under perioden 1820-1902, kan antalet hushåll i Sundborn med banklån 
framstå som stort. Enligt Lilja var det endast en mindre andel hushåll som 
hade institutionella lån under 1800-talets första hälft. Det var först vid sekel-
skiftet 1900 som 10 % av Faluns hushåll hade ett eller flera lån hos någon 
institutionell kreditinrättning.161 Att 31 % av Sundborns huvudpersoner hade 
ett banklån i början av 1800-talet har att göra med det skeva bevarandet av 
bouppteckningar. Hade jag, liksom Lilja, haft tillgång till bouppteckningar ef-
ter de mindre bemedlade hade andelen förmodligen blivit betydligt mindre.  
 Av de 33 hushållen med banklån hade 19 förhållandevis små bankskul-
der, vilket här innebar 100 riksdaler riksgälds eller mindre. Åtta hushålls bank-
skulder var på mellan 150 och 380 riksdaler riksgälds, medan sex hushåll hade 
bankskulder som var mycket större. Den största bankskulden stod Johan 
Lindstedt på Karlborn för, den var på 1 933 riksdaler riksgälds, plus att han 
hade ett annat banklån på 450 riksdaler riksgälds. Fem år efter honom avled 
hans hustru Sara Margaretha Lindstedt, och då hade den sistnämnda bankskul-
den blivit betald, men av den första var det fortfarande 1 433 riksdaler riks-
gälds kvar att betala.162 Paret Lindstedt var aktiva på den privata kreditmark-
naden, och flitiga kunder hos olika handelsmän. I herr Lindstedts bouppteck-
ning fanns sammanlagt sex fordringar och 22 skulder. När fru Lindstedt dog 
hade fordringarna som noterats i makens bouppteckning inkasserats och 18 av 
skulderna hade betalats. Hon efterlämnade i sin tur två egna fordringar och 25 

                               
157 Hellgren, 2003, s. 17.  
158 Lilja, 2004, s. 132. 
159 Hellgren, 2003, s. 57; Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Lilja, 2004, s. 131 ff; Lindgren, 2002, 
s. 827; Persson, 1992, s. 247-253; Svensson, 2001, s. 161 ff. 
160 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 11, 52, 55, 73, 74, 88 i BILAGA 1. 
161 Lilja, 2004, s. 97, 132. 
162 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 55, 88 i BILAGA 1. 
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egna skulder. I övriga huvudpersoners bouppteckningar fanns dessutom två 
skulder till herr Lindstedt och en personlig till fru Lindstedt, vilket även visar 
att de var kreditgivare på varsitt håll.163  
 Näst störst bankskuld hade arvlåtarparet Otto Fredrik Rickman och Jo-
hanna Påhlhammar på Sandsberg. De hade också två banklån, vilka var på 300 
respektive 1 410 riksdaler riksgälds. Liksom föregående par hade de många 
skuldposter i sin gemensamma bouppteckning, vilket innebar 51 stycken och 
därmed flest av alla undersökningens huvudpersoner.164 Mönstret med många 
skulder återkommer hos nästa par, Daniel Fahlström och Anna Maria Fahl-
ström Hellsén på Stora Lumsviken. Vid makens död hade de en bankskuld på 
917 riksdaler riksgälds, vilken fanns kvar några månader senare då änkan 
valde att skifta boet på grund av sin höga ålder.165 Den sista stora bankskulden 
hade Johan Ersson Schedwin i Sundborns by väst. Lånet var på 540 riksdaler 
riksgälds. Även han hade många skulder vid sin bortgång.166  
 Det gemensamma för de nämnda hushållen med stora bankskulder var 
således att de hade många skulder i övrigt. Det tyder på att de varit aktiva på 
den privata kreditmarknaden. Lilja har i sin undersökning kunnat konstatera 
att de hushåll som hade stora tillgångar, vanligtvis hade många skulder, och 
framför allt till olika handelsmän. Förklaringen till detta visade sig vara att de 
bättre bemedlade hushållen ofta bedrev någon form av näringsverksamhet.167 
Det går att fastslå att hushållen med stora bankskulder i Sundborns socken 
också hade stora tillgångar, och även flera skuldrelationer med olika handels-
män. Det är dock bara för Otto Fredrik Rickman som det går att konstatera att 
han hade en affärsrörelse, en lackeringsfabrik.168 Även om det inte finns några 
uppgifter angående de andra hushållen, tyder mönstret på att de också hade 
affärsrörelser.  
 Hellgren och Lilja har uppmärksammat att det under 1800-talet var 
ovanligt att bankerna beviljade kvinnor lån, detta trots att kvinnornas ekono-
miska och juridiska förutsättningar förbättrades. Lagen om lika arvsrätt för 
kvinnor och män kom år 1845 och från år 1858 kunde en 25-årig ogift kvinna 
myndigförklaras, åldern sänktes till 21 år 1884. Från år 1846 hade kvinnor 
möjlighet att bedriva egen näringsverksamhet, vilket borde ha lett till en ökad 
efterfrågan på lån hos bankerna. Uppgifter från Sala Sparbank har visat att 
under perioden 1870-1910 stod kvinnolånen bara för 2-8 % av den totala ut-
låningen. Det är möjligt att det finns ett mörkertal i utlåningsstatistiken, en 
man kan ha stått för lånet, som i praktiken var till en kvinna. Sparbankernas 
positiva inställning till kvinnliga insättare talar dock emot det. Det är förstås 

                               
163 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 22, 24, 28, 55, 88, 112, 113 i BILAGA 1. 
164 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 24, 113 i BILAGA 1. 
165 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 105, 107 i BILAGA 1. 
166 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 6 i BILAGA 1. 
167 Lilja, 2004, s. 132 ff.  
168 Dalarnas museum arkiv, Acc 1580; Forsslund, 1931, s. 62. 
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möjligt att bankerna gjorde skillnad på kvinnliga insättare och kvinnliga lån-
tagare. Kvinnor som låntagare kan ha setts som en risk, eftersom de ofta hade 
få belåningsbara tillgångar. En annan orsak kan ha varit att kvinnornas kon-
taktnät var mindre än männens, och att de därför hade svårare att få tag i bor-
genärer. Eftersom det fanns få kvinnor i bankstyrelserna, saknades också 
kvinnliga kontaktytor och representanter bland dem som beslutade om kredi-
ter. Av de kvinnor som ändå beviljades banklån, var de flesta änkor eller kvin-
nor av högre stånd. När ogifta kvinnor hade beviljats lån, var beloppet mindre 
än för änkor och gifta, trots att de oftast tillhörde ett högre stånd.169  
 Resultaten från Sundborns socken visar att inte heller där var det vanligt 
med kvinnliga banklåntagare. Visserligen gick det att hitta 15 banklån i 13 
bouppteckningar efter kvinnor, men det var bara i två fall det gick att fastslå 
att det var kvinnan själv som stod för lånet. Änkorna Agneta Östberg Hell-
ström på Hobborn170 och Elisabeth Karling i Spadarfvet 171 hade två respektive 
ett banklån, vilka var tämligen små. De båda änkorna hade även flera skulder 
på den privata kreditmarknaden. Något jag har uppmärksammat angående 
kvinnorna i Sundborns socken är att de kunde bli passiva fastighetsägare.172 
Detta innebar att de genom det jämlika arvet ofta blev delägare i fastigheter 
som de i praktiken aldrig besatt. Därmed kom tillgångarna att se stora ut, men 
kvinnorna hade inte möjlighet att använda dem som säkerhet vid exempelvis 
ett banklån. Detta kan vara en av förklaringarna till de få kvinnliga banklånen.  

Skulder till en man 
Att det under 1800-talet var mannen som var hushållets överhuvud och ansva-
rade för det ekonomiska, framgår tydligt då huvudpersonernas skuldposter har 
undersökts. Det har visserligen varit svårt att avgöra vem i hushållet, makan 
eller maken, som givit upphov till skulden, men det råder inget tvivel om att 
den vanligaste kreditgivaren var en man. Så mycket som 70 % av huvudper-
sonernas sammanlagda skuldposter hade en manlig kreditgivare, och tillsam-
mans stod dessa poster för 63 % av den totala skuldsumman. Detta kan jäm-
föras med att de kvinnliga kreditgivarna bara stod för 14 % av alla skuldposter, 
vilkas sammanslagna skuldsumma endast utgjorde 9 % av den totala. Således 
var det mannen som var den vanligaste aktören på den privata kreditmark-
naden i Sundborns socken med omnejd.173  

                               
169 Hellgren, 2003, s. 122 f; Lilja, 2004, s. 146 ff.  
170 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 56 i BILAGA 1. 
171 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 42 i BILAGA 1. 
172 Se exempelvis StHA, Bouppteckning efter Margareta Sundvall 1855; Brita Steinholtz 1871; 
Johan Sundvallson 1872, ULA. 
173 Att den vanligaste aktören på den privata kreditmarknaden var en man har även konstaterats 
av Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Perlinge, 2005, s. 104 ff; Persson, 1992, s. 247-253; Svensson, 
2001, s. 161 ff. 
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I de fall där den kreditgivande mannen har titulerats handelsman eller givits 
en annan yrkestitel, har det varit svårt att veta om huvudpersonens skuld har 
varit privat eller genom affärsrörelsen. Av den anledningen har alla män, oav-
sett yrkestitlar, lagts under samma kategori i tabell 5.4. Samma svårighet har 
poängterats av Lilja, som gjort antagandet att de flesta skulderna till yrkes-
männen bör ha varit genom deras affärsverksamhet. Argumentet för detta var 
att bouppteckningarna efter handelsmän ofta innehöll ett stort antal fordrings-
poster.174 Detta har även noterats av Ågren, som studerat grosshandlare i 
Stockholm på 1700-talet, vilka hade färre skuld- än fordringsposter i sina bo-
uppteckningar.175 Den yrkestitel som förekom oftast i bouppteckningarna från 
Sundborns socken var handelsman, och motsvarade 18 % av alla skuldposter 
under kategorin män. Övriga yrkestitlar förekom sparsamt, vilket innebar att 
majoriteten av kreditgivarna var privatpersoner. Sammanlagt innehöll 50 av 
96 bouppteckningar en eller flera skulder till handelsmän, och majoriteten av 
posterna var småsummor på under hundra riksdaler riksgälds. De hushåll som 
hade flest och störst lån hos handelsmännen var desamma som hade störst 
bankskulder. Liljas påstående att hushåll med stora bankskulder ofta hade 
flera skulder till handelsmän, verkar alltså stämma även i Sundborn. I det här 
fallet var det paret Daniel Fahlström och Anna Maria Fahlström Hellsén som 
hade den största sammanlagda skuldsumman till diverse handlare, vilken låg 
på 4 606 riksdaler riksgälds. Det var betydligt mer än vad Johan Samuelsson 
Bjurman på Karlborn hade, hans sammanlagda skuldsumma till handelsmän 
var den näst största och uppgick till 992 riksdaler riksgälds. Sammantaget 
fanns det åtta hushåll i Sundborns socken som hade handelsskulder som var 
på över 300 riksdaler riksgälds, alla utom två hade dessutom banklån. De 
nämnda hushållen som saknade banklån hade flera fordringar, vilket också 
indikerar att de kan ha haft en affärsrörelse.176 
 I en tid då mannen formellt sett skötte hushållets ekonomi, är det troligt 
att de flesta skuldrelationer var mellan två män. Sannolikheten är därför 
ganska stor att bouppteckningarna efter kvinnor innehåller fordrings- och 
skuldposter som deras makar givit upphov till. Det har dock varit möjligt att 
identifiera 16 kvinnor i Sundborns socken som själva har stått för skulderna i 
sina bouppteckningar, det var alltså inte frågan om ärvda skulder från avlidna 
män. Dessa kvinnor, som antingen var ogifta eller änkor, hade tillsammans 90 
skulder till olika män. Dessa skulder var relativt små. Medianvärdet för skuld-
posterna var 18 riksdaler riksgälds och medelvärdet 65 riksdaler riksgälds. Det 
är svårt att säga något generellt om varför lånen hade tagits, eftersom det sällan 
framkom i materialet.177 Men tydligt är att kvinnor kunde agera själva på den 

                               
174 Lilja, 2004, s. 88.  
175 Ågren, 2007, s. 135.  
176 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 6, 22, 24, 31, 32, 34, 55, 88, 105, 107, 112, 
113 i BILAGA 1. 
177 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 18, 19, 42, 56, 59, 61, 65, 70, 74, 81, 82, 
86, 87, 88, 89, 97 i BILAGA 1. 
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privata kreditmarknaden. Att det var små lån de beviljades, kan ha sin förkla-
ring i det som tidigare nämnts om passivt ägande. De kan ha ansetts sakna 
säkerhet, om de inte själva brukade sina ärvda fastighetsandelar. En annan 
förklaring skulle kunna vara att de saknade kontanter. Enligt Lövkrona och 
Östman blev kvinnorna bundna till hemmet genom sina arbetsuppgifter, som 
utfördes från tidig morgon till sen kväll. Detta gjorde att de inte hade samma 
möjlighet som männen att göra lönearbete på andra gårdar för att inbringa 
kontanter.178 Kvinnornas bundenhet i tid och rum kan också ha satt begräns-
ningar i deras kontaktnät, och gjort att de inte hade så många kreditgivare att 
vända sig till. Kanske var det framför allt kvinnorna som stod för det som 
Hanssen har kallat förtroendelån, och att kvinnornas huvudsakliga skuldrelat-
ioner därför aldrig dokumenterades.  
 Ett fåtal kvinnor hade stora skulder till män. Den kvinna som i materi-
alet stack ut allra mest var den tidigare nämnda Agneta Östberg Hellström på 
Hobborn.179 Hon hade varit änka i 26 år då hon dog. Det intressanta med henne 
var inte bara att varje skuldpost var stor, utan också att alla utom en var till 
män utanför socknen. Det bör ses som ett tecken på att hennes sociala nätverk 
sträcktes över sockengränsen. Den största skulden på 999 riksdaler riksgälds 
var till bokhållaren Engströmer på Märåkers bruk, vilket låg i dagens Merå-
kers kommun i mellersta Norge, i jämnhöjd med Östersund.180 Denna kontakt 
kan verka besynnerlig, men förklaras i nästa skuldpost, där det framgår att hon 
var skyldig sonen Carl Johan Hellström 699 riksdaler riksgälds för att han 
hade betalat ett annat lån till bokhållaren Engströmer. I bouppteckningens in-
gress framkommer det att sonen var bruksinspektor på Annefors bruk i Boll-
näs socken i Hälsingland,181 och troligtvis var det han som genom sitt yrke 
förmedlat denna kontakt. Förutom ytterligare en skuld till sonen hade änkan 
tagit ett eget banklån samt hade en skuld till en notarie i Falun, en handelsman 
i Falun, en gästgivare i Svärdsjö, en högreståndsherre i Sundborn samt en kon-
traktsprost i Säby utanför Dalarna. Efter att alla skulder blivit betalda fanns 
det bara 146 riksdaler riksgälds kvar i boet. Den slutsats som går att dra av 
Agneta Östberg Hellströms bouppteckning är att hon i egenskap av änka 
kunde ta egna lån, och att hon beviljades dessa av ståndspersoner. Förmodli-
gen tillhörde hon societeten och hade därigenom många sociala kontakter som 
möjliggjorde lånen.  
 Det fanns ytterligare tre änkor i materialet som var aktiva låntagare efter 
makarnas bortgång. Den tidigare nämnda Sara Margaretha Lindstedt på Karl-
born hade vid sin bortgång 18 skulder specifikt till andra män, varav 15 var 

                               
178 Lövkrona, 2001, s. 31-44; Östman, 2000, s. 40 f, 82-101.  
179 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 56 i BILAGA 1. 
180 NE, 2015, Meråker. 
181 I Agneta Östberg Hellströms bouppteckning står det felaktigt att sonen Carl Johan Hellström 
arbetade som bruksinspektor på Annorfors bruk i Bonäs socken. Istället hittas han i husför-
hörslängden för Annefors i Bollnäs socken. Se Annefors kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1843-
1857, NAD.  
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krediter hos handelsmän och tre till högreståndsherrar i Sundborn. Tydligt är 
att hon hade ett lika omfattande kontaktnät som sin make, och att hushållet 
även efter hans bortgång hade fortsätt förtroende hos kreditorerna.182 Änkan 
Elisabet Bonde på Hyttnäs hade 14 skuldposter specifikt till män. Hennes 
skulder var dock betydligt mindre och var av karaktären att få arbetet och 
kosthållet på gården att gå ihop.183 En annan företagsam kvinna som kan näm-
nas är änkan Elisabeth Karling i Spadarfvet. Hennes make Jan Danielsson 
Bonde dog 15 år före henne och de fick inga barn tillsammans. I död- och 
begravningsboken framkommer det att änkan drivit en lönnkrog och prästen 
var inte nådig i sitt betyg över hennes uppförande: ”Föga Berömligt – Idkatt 
flitigt Lönnkrögeri och dog som nästan alla som stå efter stemimning [sic!] i 
fatigdom; och saknades af ingen”. Hennes okristliga leverne till trots hade hon 
beviljats banklån, kredit hos en handlare i Falun samt hos sju andra män, varav 
minst tre var av högre stånd. Eftersom det framkommer att Elisabeth Karling 
drev en egen affärsrörelse, bör hon ha haft behov av kredit hos olika handels-
män. Säkerligen byggde hon upp ett förtroende genom åren som möjliggjorde 
lånen, och samma typ av tillit skapade hon säkert mellan sig och sina krogbe-
sökare. Möjligen var det hennes egna gäster som gick i god för henne hos 
handelsmännen.184  

Skulder till en kvinna 
I bouppteckningarna från Sundborns socken framgår att kvinnliga fordringsä-
gare var mer sällsynta än manliga. Sammanlagt hade huvudpersonerna 128 
skuldposter till en kvinna, medan 635 skuldposter var till en man. De lån som 
huvudpersonerna hade till kvinnor var i genomsnitt små, medelvärdet var 51 
riksdaler riksgälds och medianvärdet 14 riksdaler riksgälds. Inte heller här går 
det att säga något generellt om vad skulden innebar eftersom det sällan fram-
gick. Däremot går det att säga något om kreditgivarna. Av de 128 skuldpos-
terna var 29 till änkor, vilket innebär att krediten kan ha varit ett arv från deras 
avlidna makar. Övriga 99 skuldposter hade säkerligen en kvinna som kredit-
givare. Det var dock inte alla huvudpersoner som hade en skuld till en kvinna, 
skuldposterna delades av 58 huvudpersoner. Detta markerar ytterligare att 
skulder till kvinnor var något ovanligt. Sett ur gäldenärsperspektivet hade 24 
poster en kvinnlig låntagare, 29 poster en manlig och 75 poster ett hushåll. 
Den mest ovanliga skuldrelationen var således den mellan två kvinnor. Detta 

                               
182 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 88 i BILAGA 1. 
183 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 74, 88 i BILAGA 1. 
184 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 42 i BILAGA 1; SKA, Död- och begrav-
ningsböcker 1831-1865, NAD.  
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är föga förvånande eftersom majoriteten av kvinnor var omyndiga, hade svå-
rare än männen att ta lönearbete som genererade kontanter samt sämre förut-
sättningar att röra sig i offentligheten och bygga upp ett eget kontaktnät.185  
 Bland de kvinnliga kreditgivarna var det tre som hade lånat ut till flera 
huvudpersoner. Gårdsägarinnan och jungfrun Elisabet Bergström i Sundborns 
by väst hade lånat ut småsummor till sex olika huvudpersoner, varav alla utom 
en bodde i byar nära henne.186 Mamsell Eva Troili på Östborn i Vika socken, 
hade lånat ut till två huvudpersoner i Sundborn.187 Hennes, av namnet att 
döma, släkting Mamsell Margareta Johanna Johansdotter Troili hade lånat ut 
till fyra av huvudpersonerna.188 De två sistnämndas fordringar var på förhål-
landevis stora summor. Genom dessa tre kvinnors titlar och efternamn går det 
att anta att de var ståndspersoner, och därmed bör ha haft stora tillgångar. Var-
för de var aktörer på den privata kreditmarknaden är mer oklart, men kan 
kanske förklaras med hjälp av tidigare forskning.  
 Fagerlund har studerat kreditrelationer i stadsmiljö ur ett kvinnoper-
spektiv. Hon kom fram till att kvinnorna som levde i Helsingborg mellan åren 
1680 och 1709 var aktiva aktörer på kreditmarknaden, trots att de formellt sett 
var omyndiga. Jämfört med männen hade Helsingborgsänkorna förhållande-
vis mer av sina tillgångar i utestående fordringar, vilket Fagerlund tolkar som 
att änkorna var mer beroende av sitt sociala nätverk för att klara ekonomin.189 
Det var vanligt att de kvinnliga fordringsägarna var änkor efter präster och 
högre tjänstemän, det vill säga efter män vars yrke kvinnor inte kunde överta. 
Utlåningen blev för dessa änkor en inkomstkälla.190 Det är inte bara Fagerlund 
som har visat att kreditgivning har varit en strategi för att öka tillgångarna. 
Ågren såg detta hos grosshandlarna i Stockholm och Lilja hos förmögna änkor 
i Falun, i båda fallen tog de ut den lagmaximerade sexprocentiga räntan.191 
Detta var vanligt även i Frankrike från slutet av 1600-talet till början av 1800-
talet, både i Paris och på landsbygden. I Frankrike var det vanligt att en notarie 
förmedlade lån mellan kreditgivare och gäldenär, och det är genom att studera 
denna verksamhet franska forskare har kunnat få sina resultat. Också i Frank-
rike var det mindre vanligt med kvinnliga utlånare, men de fanns. I Paris var 
de kvinnliga utlånarna välmående änkor, som på grund av sin höga ålder hade 
ett sparat kapital att investera på kreditmarknaden. På den franska landsbyg-
den har de ogifta kvinnorna uppmärksammats som utlånare. Genom att ta ar-
bete som hembiträde kunde de unga och ogifta, både kvinnor och män, tjäna 
och spara kontanter. Att investera lönen på kreditmarknaden, även här mot en 

                               
185 Hellgren, 2003, s. 122 f; Lilja, 2004, s. 146 ff; Lövkrona, 2001, s. 31-44; Östman, 2000, s. 
40 f, 82-101. 
186 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 42, 52, 53, 63, 74, 105 i BILAGA 1. 
187 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 55, 84 i BILAGA 1. 
188 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 88, 91, 96, 102 i BILAGA 1. 
189 Fagerlund, 2002, s. 121.  
190 Fagerlund, 2003, s. 153-154.  
191 Lilja, 2004, s. 92 f; Ågren, 2007, s. 120. 
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sexprocentig ränta, blev ett sätt att dels förhindra att pengarna blev stulna i 
hemmet, men också att öka tillgångarna. Gemensamt för både Parisänkorna 
och de ogifta landsbygdskvinnorna var att de sparade för sin pension, och de 
sistnämnda också till en eventuell hemgift ifall de i framtiden skulle komma 
att gifta sig. I Paris var de ovanligt med släktrelaterade lån, medan det på 
franska landsbygden var tämligen vanligt. Liksom vid studien av Helsing-
borgskvinnorna söktes förklaringen i att kvinnorna var utestängda från det 
publika rummet, och därför fick vända sig till släkt och sitt lokala kontaktnät. 
Ytterst få krediter gavs till människor som bodde långt bort.192 
 Förklaringen till Elisabet Bergströms, Eva Troilis och Margareta Jo-
hanna Johansdotter Troilis aktivitet på den privata kreditmarknaden kan alltså 
ha varit att de ville investera sina tillgångar och låta dem växa med ränta. Det 
var dock bara i Eva Troilis två fordringsposter som ränta explicit hade lagts 
till summan. Därmed är det ej sagt att de övriga två inte tog ut ränta, den kan 
ha varit inräknad i fordringssumman. Det är också möjligt att deras utlånings-
verksamhet var nödvändig för att klara den vardagliga ekonomin. Vilken re-
lation de tre kvinnorna hade med gäldenärerna framgår inte av källorna. Syftet 
med krediten kan ha varit att skapa sociala relationsband. Krediten kan ha 
symboliserat ett förtroende som var tänkt att återgäldas av mottagaren, för att 
på så vis stärka vänskapsbandet.  

Rumsliga relationer och släktskapsband 
Det har tidigare i kapitlet fastslagits att männen var de vanligaste aktörerna på 
både den institutionella och den privata kreditmarknaden. Det har förklarats 
med att de var överhuvuden för hushållen och representerade dem i offentlig-
heten. Kvinnornas blygsamma agerande på kreditmarknaderna har lyfts fram 
som en konsekvens av deras omyndighet och bundenhet till hemmet genom 
deras arbetsuppgifter. Här kommer detta att relateras till huvudpersonernas 
rumsliga rörelsemönster, som framkommer via deras fordrings- och skuldre-
lationer.  
 I tabellerna 5.5 och 5.6 redovisas hur långt ifrån varandra huvudperso-
nerna och sekundärpersonerna, som hade en kredit- eller skuldrelation, bodde. 
Till sekundärpersoner räknas även kategorierna sterbhus, grupper, bank och 
övrigt. Fordrings- och skuldposterna redovisas i separata tabeller, där varje 
post och dess summa har fördelats enligt samma kategorier som i tabellerna 
5.2 och 5.4, och går att utläsa i de vita rutorna. Varje post med summa före-
kommer bara en gång i tabellernas vita rutor, även om den skulle kunna passa 
in under flera rubriker. En post inom byn skulle exempelvis också passa in 
under skriftelag, socken och Dalarna, men syftet med tabellerna är att placera 

                               
192 Dermineur, 2014, s. 175-199; Hoffman, Postel-Vinay & Rosenthal, 1992, s. 293-306. 
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varje post så nära huvudpersonen som möjligt. I de fall det inte har framgått 
var sekundärpersonen bott, har de placerats under okänd ort. 
 I de grå fälten i tabellerna har de poster som har släktskapsband lyfts ut 
ur den sammantagna hopräkningen i de vita fälten. Till kategorin släktskap 
har alla upptäckta släktskapsrelationer räknats in. I en del av bouppteckning-
arna har det antecknats att fordringen eller skulden varit till en släkting och 
hur vederbörande var släkt. I andra bouppteckningar har endast namnet på se-
kundärpersonen angivits, och då har det varit svårare att ta reda på släktskapet. 
Ibland har efternamnen talat sitt tydliga språk. Många familjer i Sundborn 
hade släktnamn, vilket gör att släktskapsbanden blir lätta att följa. Via husför-
hörslängderna har många släktskap kunnat kartläggas. Det svåraste har varit 
att hitta släktskapsband hos de familjer som hade patronymikon som efter-
namn, exempelvis Ersson och Jansdotter. Det har varit omöjligt att reda ut alla 
släktskapsförbindelser, och därmed har säkerligen många mostrar, farbröder, 
kusiner och tremänningar aldrig blivit upptäckta i materialet. Detta innebär att 
det förmodligen finns fler släktskapsrelationer i tabellerna än de som kartlagts.  

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

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

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

Avstånd Kvinnor Män Sterbhus Grupp Bank Övrigt Totalt 

By  40*1 103*3 0 0 0 1 144*4 

Summa 3 164 9 802 0 0 0 25 12 991 

Släktskap  23*1 54*2 0 0 0 0 77*3 

Summa 2 764 8 659 0 0 0 0 11 423 

Skriftelag  9 72 0 0 0 0 81 

Summa 80 1 941 0 0 0 0 2 021 

Släktskap  2 11 0 0 0 0 13 

Summa 11 654 0 0 0 0 665 

Socken 28 164*5 1 2 0 37 232*5 

Summa 1 080 5 182 25 113 0 913 7 313 

Släktskap 5 27 1 0 0 0 33 

Summa 178 1 121 25 0 0 0 1 324 

Grannsocken  28 153*1 0 4 10 5 200*1 

Summa 1 027 11 280 0 296 1 428 828 14 859 

Släktskap  6 10*1 0 0 0 0 16*1 

Summa 140 1 083 0 0 0 0 1 223 

Dalarna  1 9 0 0 0 0 10 

Summa 163 491 0 0 0 0 654 

Släktskap  0 4 0 0 0 0 4 

Summa 0 263 0 0 0 0 263 

Utanför Dalarna  3*2 29 1 0 1 1 35*2 

Summa 177 4 343 1 850 0 100 56 6 526 

Släktskap  0 3 1 0 0 0 4 

Summa 0 1 100 1 850 0 0 0 2 950 

Okänd ort  19 105*4 11*1 4 32 31 202*5 

Summa 732 12 581 645 2 091 9 388 2 945 28 382 

Släktskap  1 2*1 4 0 0 0 7*1 

Summa 6 7 262 0 0 0 275 

Totalt 128*3 635*13 13*1 10 43 75 904*17 

Summa 6 423 45 620 2 520 2 500 10 916 4 767 72 746 
Släktskap  37*1 111*4 6 0 0 0 154*5 

Summa 3 099 12 887 2 137 0 0 0 18 123 
Anmärkning: *1 = stjärnan markerar att det fanns skuldposter utan summa, siffran markerar 
antalet skuldposter utan summa. I tabellen har summorna räknats ut efter hela riksdaler riks-
gälds. Skulder som inte har varit till en specifik person eller grupp har lagts under kategorin 
övrigt, liksom de där det inte har framkommit till vem skulden var. Varje skuld förekommer 
bara en gång inom de vita fälten, men skulder till släktingar redovisas en gång till separat i de 
grå fälten.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA; För identifikation av släktskapsförbindelser 
samt hemmahörande ort av fordringsägare har husförhörslängder i kyrkoarkiven från följande 
socknar använts: Falu Kristine, Stora Tuna, Sundborn, Svärdsjö och Vika.  
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Skuldernas rumsliga mönster 
Även visualiseringen av det rumsliga förhållandet mellan huvudpersonerna 
som låntagande hushåll och sekundärpersonerna som kreditgivare, visar att de 
flesta lånen hade tagits av människor som bott nära varandra. Sammanlagt 
hade 51 % av alla lån tagits innanför socknens gränser, varav fördelningen såg 
ut såsom följer: 16 % inom byn, 9 % inom skriftelaget och 26 % inom socknen. 
Grannsocknarna stod för 22 % av alla skuldposter och övriga Dalarna samt 
utanför Dalarna stod för 1 % respektive 4 % vardera. I kategorin okänd ort 
hamnade 22 % av skuldposterna. Eftersom närhet och låntagande bevisligen 
hade betydelse, är sannolikheten stor att också dessa kreditgivare bodde i när-
heten av låntagaren. Således är det troligt att andelen skuldposter innanför 
sockengränsen egentligen var större. 
 Fördelningen av skuldsummorna var dock annorlunda. Skuldposterna 
inom socknen stod bara för 31 % av den totala skuldsumman, vilket innebär 
att det i genomsnitt hade lånats ut små summor. Det intressanta här är att det 
hade lånats ut större summor inom byn än inom socknen. Skuldposterna inom 
byn stod för 18 % av den totala skuldsumman, vilket ska jämföras med 10 % 
för skuldposterna inom socknen. Kategorin okänd ort stod för hela 39 % av 
den totala skuldsumman. Eftersom de flesta bankskulderna, samt skulder till 
många handelsmän, hamnat inom denna kategori drar de upp andelen, ef-
tersom dessa lån tenderade att vara på större summor. I övrigt fördelade sig 
summorna så att 22 % av den totala fordringssumman fanns inom kategorin 
grannsocken, 1 % inom Dalarna och 9 % utanför Dalarna. Då den sistnämnda 
kategorin bara stod för 1 % av alla skuldposter totalt är det intressant att de 
lånen var förhållandevis stora.  
 Av de 904 skuldposter som fanns, var 154 släktskulder, vilket utgjorde 
17 %. Eftersom det inte har varit möjligt att identifiera alla släktrelationer var 
troligtvis denna andel större. Hälften av alla släktskulder återfanns inom byn. 
Dessa 77 släktskuldposter stod för 88 % av den totala skuldsumma som fanns 
inom byn. Det innebar att minst hälften av alla skulder inom byn var till en 
släkting och att huvudpersonerna fick betydligt större lån av släktingar än av 
övriga. Tendensen i övrigt var samma närhetsprincip som nämnts ovan, ju 
kortare avstånd mellan huvudpersonernas och sekundärpersoneras bostäder, 
desto fler släktskuldposter. Det innebar i praktiken att skriftelaget och socknen 
stod för 29 %, grannsocknen 10 %, Dalarna och utanför Dalarna för vardera 3 
% och okänd ort 5 %. Vad gäller skuldsummorna för dessa släktposter så var 
de förhållandevis mindre än de inom byn.  
 Det har redan konstaterats att det var vanligare att huvudpersonerna lå-
nade av en man än av en kvinna, men hur fördelades dessa skuldposter rums-
ligt? Kategorin kvinnor följde mönstret ju kortare avstånd desto fler skuldpos-
ter. Av de 128 skuldposterna till kvinnor fanns 31 % inom byn, 29 % inom 
skriftelag och socknen gemensamt, 22 % inom grannsocknen, 1 % respektive 
2 % inom Dalarna och utanför Dalarna samt 15 % under okänd ort. Vad gällde 
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skuldsummorna hade större belopp lånats ut inom byn jämfört med övriga ka-
tegorier. Sett ur ett släktperspektiv var 29 % av alla skuldposter släktrelate-
rade, samt 48 % av kategorin kvinnors totala skuldsumma. Skuldpostfördel-
nigen följde även här mönstret att ju närmare huvudpersonen den kreditgi-
vande släktingen bodde, desto fler poster och desto större summa per post.  
 Skuldposterna till män visade intressant nog ett helt annat mönster. Av 
de 635 skuldposterna såg fördelningen ut såsom följer: 16 % inom byn, 37 % 
inom skriftelag och socknen gemensamt, 24 % inom grannsocken, 1 % re-
spektive 5 % inom Dalarna och utanför Dalarna samt 17 % under okänd ort. 
Det var alltså vanligare för huvudpersonerna att ha en skuld till en man inom 
övriga socknen eller i grannsocknen, än till någon inom den egna byn. Beträf-
fande skuldsummorna var det tydligt att en större andel av den totala 
skuldsumman fanns inom byn, jämfört med inom skriftelaget och socknen. 
Det innebar att också bland männen lånades större belopp inom byn än utan-
för. Inom kategorin män var andelen släktposter procentuellt lägre än för kvin-
norna. Sammanlagt var 17 % av skuldposterna släktrelaterade och stod för 28 
% av den totala skuldsumman inom kategorin män. Av alla släktposter fanns 
flest inom byn och därefter minskade antalet med avståndet. Summorna för 
släktposterna följde inte samma mönster utan varierade per kategori.  

Förklaring till mönstret av de rumsliga relationerna 
De sammanställda resultaten från Sundborns socken visar att huvudperso-
nerna hade få formallån på den institutionella kreditmarknaden, men många 
förtroendelån på den privata. Det var få huvudpersoner som hade fordringar, 
men merparten hade skulder. Vanligast var att utlåningen skedde i den närm-
aste omgivningen. Eftersom majoriteten av alla skuldrelationer existerade 
mellan personer boende inom Sundborns socken, går det att tala om en lokal 
kreditmarknad. Något som stärker den lokala prägeln var att aktörerna som 
bodde utanför Sundborn framför allt kom från grannsocknarna. Trots den bris-
tande informationen kring släktskapsband, går det ändå att konstatera att för-
hållandevis många skuldrelationer fanns mellan släktingar, vilka generellt sett 
beviljades större krediter än övriga låntagare. Givetvis hänger detta ihop, stora 
krediter har givits till släktingar som bott nära och framför allt i samma by. 
Anledningen är att många av skuldrelationerna var mellan familjemedlemmar 
som bodde i samma hushåll. Inte sällan gällde skuldrelationen samboende 
svärföräldrar och mågar. Det går också att urskilja mönstret att kvinnor hade 
fler skuldrelationer i byn samt till släktingar än vad män hade. Männen hade 
istället fler skuldrelationer över sockengränsen.  
 Resultaten känns igen ifrån tidigare forskning kring förindustriella kre-
ditmarknader.193 Således verkar inte Sundborns socken ha utgjort något lokalt 

                               
193 Se exempelvis Ihlis-Petterson, 2001, s. 17 ff; Persson, 1992, s. 247-253; Svensson, 2001, s. 
161 ff.  
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undantag, vad gäller det privata kreditsystemet. En förklaring till mönstret 
återstår dock att ge. Den viktiga släktrelationen har uppmärksammats av 
Ågren, vars forskning gällde grosshandlarna i Stockholm under 1700-talet. 
För dessa var släktrelationen viktig. De hade visserligen få skulder till släk-
tingar, men istället var en stor andel fordringar till släkten. Detta förklarades 
med att medlemmar av yrkesgruppen gifte in sig i varandras familjer i syfte 
att gagna verksamheten. En släktfordring var således i stor utsträckning till ett 
annat hushåll som drev en affärsrörelse.194 En liknande förklaring skulle kunna 
vara möjlig för Sundborn. Det framgår tydligt i källmaterialet att många av 
aktörerna var släkt, om än på långt håll. I en socken där lika arvsrätt var praxis 
bör produktionsenheterna ha varit splittrade, ett strategiskt giftermål kan ha 
sammanfört dessa. Giftermålen kan även ha skapat allianser. Enligt Hassel-
berg, som visserligen studerat societeten i Falutrakten, blev släkten en makt-
faktor i ett ekonomiskt system byggt på sociala relationer. Den familj och släkt 
som en person föddes in i, utgjorde det ursprungliga sociala kapitalet. Ef-
tersom familjerna umgicks hushållsvis, innebar ett giftermål att en ny släkt 
och nya hushåll fördes in i umgängeskretsen. Det var till släkten som en indi-
vid i kris vände sig, för förväntad hjälp. Det här innebar att människorna hade 
goda kunskaper om hur släktnätverken såg ut. Genom att veta vilken släkt en 
person tillhörde, kunde dennes handlingar och lojalitet förutses.195 
 Att kvinnorna hade fler skuldrelationer nära än männen, har tidigare i 
kapitlet förklarats med deras bundenhet till hemmet genom arbetsuppgifterna. 
Det går att se resultaten som att kvinnorna vårdade sina sociala kontakter hem-
mavid. Detta var en ekonomisk nödvändighet. Eftersom de flesta kvinnorna 
var uteslutna från den institutionella kreditmarknaden, var de istället tvungna 
att vända sig till släkt och vänner. Då kreditvärdigheten var sammanlänkad 
med en persons heder och rykte, vilket framför allt var känt i lokalsamhället, 
fick kvinnor, och män, kredit i de sociala rum de rörde sig i.196 
 Förklaringen till mönstret av de rumsliga relationerna blir i det här av-
snittet en hypotes. Jag gör antaganden utifrån tidigare forskningsresultat. Ge-
nom en vidare studie skulle dessa antaganden kunna prövas och beläggas. Det 
som skulle krävas, och också vara möjligt, vore att kartlägga huvud- och se-
kundärpersonernas fastighetsägande. Sedan skulle det gå att studera deras fas-
tighetstransaktioner och koppla dessa till släktskap och giftermål. Genom att 
jämföra med den här studiens skuldrelationer skulle nya förklaringar till 
mönstret kunna ges. För att få en vidare förståelse av Sundborns sockens pri-
vata kreditmarknad kommer undersökningens fordringar och skulder att visu-
aliseras i nästa kapitel. Genom att markera på en karta var huvud- och sekun-
därpersonerna bodde, och skapa länkar mellan dem som hade skuldrelationer, 

                               
194 Ågren, 2007, s. 116 ff, 131-138, 184 f. 
195 Hasselberg, 1998, s. 129, 150 ff.  
196 Dermineur, 2014, s. 175-199; Fagerlund, 2003, s. 145 ff; Hoffman, Postel-Vinay & Ro-
senthal, 1992, s. 293-306; Se också Hasselberg, 1998; Hellgren, 2003; Ihlis-Pettersson, 2001; 
Lilja, 2004; Perlinge, 2005; Ågren, 2007. 
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kan den ekonomiska väven, som enligt Hanssen sammanflätade hushållen,197 
bli synlig. Utifrån en sådan nätverksgraf går det att mäta avstånd mellan kre-
ditgivare och låntagare. Det blir också uppenbart vilka sekundärpersoner som 
har varit frekventa kreditgivare. Det kan även hända att någon av huvudper-
sonerna figurerat som utlånare, fastän det inte framgått av dennes bouppteck-
ning. Därför är det först när hela nätverket ritas upp, som det går att urskilja 
nyckelpersoner som fungerat som viktiga länkar mellan olika grupper.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
197 Hanssen, 1952, s. 38-48. 
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6. Nätverk baserat på fordringar och skulder 

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

Visualisera handlingar genom nätverksgrafer 
Genom att visualisera handlingar mellan olika parter går det att se om och hur 
människor är sammanlänkande i ett nätverk. För att detta skulle bli möjligt här 
behövde källmaterialet digitaliseras i tabellformat, och sedan läggas in i ett 
datorprogram, i det här fallet Gephi198, som skapade en nätverksgraf, se figur 
6.1. Det krävs minst två tabeller för att skapa en nätverksgraf, en för noder 
och en för länkar som sammanbinder noder.199 I undersökningen motsvarar 
noderna huvud- och sekundärpersonerna, och länkarna fordrings- och skuld-
posterna. Det finns även en länktabell över släktrelationer som har infogats 
vid analysen av nätverksgrafen. Varje nod och länk har identifierats genom ett 
unikt skapat numeriskt ID. På följande sida finns en förtydligande beskrivning 
av hur nod- och länktabeller kan skapas och se ut, samt exempel på hur centra-
litet kan mätas med hjälp av en nätverksgraf.  

                               
198 Gephi är en applikation baserad på öppen källkod som möjliggör visualisering och analys 
av nätverksgrafer. Se http://gephi.github.io/, hämtad 2015-04-07. 
199 För vidare läsning om grafteori och social nätverksanalys se exempelvis Carolan, 2014; 
McCulloh, Armstrong & Johnson, 2013; Otte & Rousseau, 2002, s. 441-453; Scott, 2013. 
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Grafexempel 
 
 
 
Det krävs minst två tabeller för att 
skapa en nätverksgraf, en för no-
der och en för länkar som sam-
manbinder noder. Här bredvid vi-
sas exempel på en nod- och en 
länktabell. Båda tabellerna har en 
kolumn med rubriken ID. Varje 
rad har ett ID-nummer, vilket in-
nebär att varje nod och länk iden-
tifieras med samma nummer. 
 
I nodtabellen finns rubriken label, 
vilket är nodens etikett och talar 
om vad noden innehåller. Här är 
det namn på personer som noden 
ska symbolisera. Genom att lägga 
till fler kolumner med olika kate-
gorier, här kön, går det att utöka 
informationen om noden. Nodta-
bellen visar att Anna är en kvinna 
och har nod-ID 1, och Bo är man 
och har nod-ID 2.  
 
I länktabellen finns rubrikerna 
source och target, vilket motsva-
rar länkens ursprung och mål. I 
det här exemplet undersöks vilka 
av personerna som är vänner med 
varandra. Eftersom Anna och Bo 
definierar sig som vänner, länkas 
de samman. Detta görs genom att 
sätta in deras nod-ID i tabellen. 
Det betyder att länk-ID 1 och 2, 
visar att nod-ID 1 och 2 är vänner. 
I grafen kommer en pil visa vem 
som definierar vem som vän, och 
pilen utgår ifrån source. Eftersom 
båda i det här fallet anser sig vara 
vänner, länkas deras relation ihop 
av två rader. På så vis kommer pi-
len som visar vänskapsriktningen 
gå åt båda hållen. 

Nodtabell 
ID Label Kön 
1 Anna K 
2 Bo M 
3 Cilla K 
4 David M 
5 Emma K 
6 Filip M 
7 Gerda K 
8 Hans M 
9 Ida K 

10 Johan M 
11 Klara K 
12 Leon M 
13 Moa K 
14 Nils M 
15 Olga K 

Länktabell 
ID Source Target 
1 1 2 
2 2 1 
3 2 3 
4 3 2 
5 3 4 
6 4 3 
7 4 5 
8 5 4 
9 5 6 

10 6 5 
11 6 7 
12 7 6 
13 7 8 
14 8 7 
15 8 4 
16 4 8 
17 4 9 
18 9 4 
19 10 9 
20 9 10 
21 10 11 
22 11 10 
23 10 12 
24 12 10 
25 10 13 
26 13 10 
27 10 14 
28 14 10 
29 10 15 
30 15 10 
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Grafen bredvid visar resultatet av nod- 
och länktabellen. Kategorin kön blir 
synlig genom färgkodning. Det går att 
se att Anna har en vänskapsrelation i 
nätverket, medan Bo har två. Ida sam-
manbinder två grupper av människor.  
 
 
 
 
 
 
Grafen bredvid visar degree-centralitet. 
Degree är detsamma som antalet länkar 
som går in och ut från en nod. Ju större 
och mörkare en nod är, desto högre är 
dess degree och ju mer central är perso-
nen i nätverket. Eftersom Johan har flest 
vänskapsrelationer har han också högst 
degree. I och med att Ida bara har två 
vänskapsrelationer får hon en låg de-
gree, fastän hon sambinder två grupper.  
 
 
Grafen bredvid visar betweenness-
centralitet, vilket mäter hur ofta en nod 
förekommer som kortast väg mellan 
andra noder i nätverket. Ju större och 
mörkare en nod är, desto mer central är 
den. Här är David mest central, ef-
tersom flest personer passerar honom 
när de ska nå andra i nätverket. Ef-
tersom Ida sammanbinder två grupper 
blir de andra beroende av henne, där-
med blir hon också central. Hon har 
möjligheten att agera grindvakt och be- 
stämma vem eller vad som får passera.   
 
Grafen bredvid visar closeness-centra-
litet, vilket mäter avståndet från en gi-
ven startnod till alla andra noder i hela 
nätverket. Ju mindre och ljusare en nod 
är, desto närmare är den personen alla 
andra i nätverket. Ida, David och Johan 
är de som snabbast kan få kontakt med 
alla som ingår i nätverket. För Anna 
kommer det ta längst tid.  
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Urval och metadata till nätverksgrafen 
Eftersom studiens fokus ligger på de mellanmänskliga relationerna i nätverket 
har inte alla fordringar och skulder från bouppteckningarna tagits med i nät-
verksgrafen. Skulder till banker och till kategorin övrigt har tagits bort ef-
tersom de inte har varit riktade till en specifik person. Av samma anledning 
har det blivit ett bortfall av de fordringar och skulder som redovisats som 
klumpsummor utan mottagare. Det har också varit nödvändigt att ta bort ford-
ringar och skulder till personer som inte har kunnat identifieras med namn, 
exempelvis ”Skuld till fäbod pigan”200 och ”Till 2 hjälphustrur under begrav-
ning och sjukdom”201. Kategorierna sterbhus och grupp har kunnat vara kvar 
och räknas in bland sekundärpersonerna202. 
 Både nod- och länktabellerna innehåller metadata, det vill säga tilläggs-
information om en aktör eller relation. Eftersom nätverksgrafen är baserad på 
undersökningens 108 bouppteckningar, finns mest information om huvudper-
sonerna i nodtabellen. I tabellen framgår, förutom ID, namn, kön, by, skrif-
telag, socken, ålder, civilstånd, summa över totala tillgångar, total skuld-
summa, total fordringssumma, samt i vissa fall titel. Det har inte varit möjligt 
att samla in motsvarande information om sekundärpersonerna, vilka har blivit 
sammankopplade med en varierande grad av information. Detta har förstås 
satt gränser för analysen. Det gemensamma för alla noder har varit att de in-
nehåller ett ID, namn, kön samt i de flesta fall boplats. Därför har dessa para-
metrar fått vara styrande i analysen av nätverksgrafen. 
 Till nätverksgrafen skapades två separata länktabeller, en för fordringar 
och en för skulder. Länktabellernas funktion var att koppla ihop två noder med 
varandra, och varje länk har en pil som är riktad mot fordringsägaren. I länk-
tabellerna finns information om varje fordrings och skulds summa, samt i 
vissa fall av vilken anledning en fordring eller skuld har tillkommit. Eftersom 
dagens datorprogram inte räknar i riksdaler riksgälds har summorna fått kor-
rigeras. Det innebär att när myntenheten skilling förekommit i en summa har 
den räknats om till procent av en hel riksdaler, vilken motsvarade 48 skilling. 
Om originalsumman var 73 riksdaler riksgälds och 16 skilling, visas summan 
i nätverksgrafen istället som 73.33. 
 
 

                               
200 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 74 i BILAGA 1. 
201 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 22 i BILAGA 1. 
202 De människor, sterbhus och grupper som förekommer som kreditgivare och låntagare i hu-
vudpersonernas bouppteckningar går under kategorin sekundärpersoner.  
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Figur 6.1. Nätverksgraf över skuldrelationer, baserade på bouppteckningar 
från Sundborns socken 1820-1849.  

Anmärkning: Nätverksgrafen innehåller noder, varav blå = män, röd = kvinnor, gul = arvlåtar-
par, grön = sterbhus, turkos = grupp och rosa = handelshus. Länkarna som sammanbinder no-
derna symboliserar skuldrelationer, och pilen markerar fordringsägaren.  
Källa: StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA; För identifikation av släktskapsförbindelser 
samt bostadsorter, har husförhörslängder i kyrkoarkiven från följande socknar använts: Falu 
Kristine, Stora Tuna, Sundborn, Svärdsjö och Vika.  

Nätverkets innehåll  
Sammanlagt innehåller nodtabellen 571 noder, varav 117 huvudpersoner och 
454 sekundärpersoner. För att förhindra dubbel representation av någon, har 
ett grundligt identifikationsarbete gjorts av människorna bakom noderna. Det 
går inte att utesluta att någon av sekundärpersonerna har blivit dubbelregistre-
rad, eftersom en och samma person kunde ha flera namn. Exempelvis kallades 
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Johan Andersson i Björsarfvet också för Jan Fahlberg.203 En nod, Eric Johans-
son, har jag medvetet skapat som en dubbelgångare, eftersom det inte har gått 
att säga vilken Eric Johansson som åsyftas, hemmansägaren på Danholn eller 
Löpholn? Det har också blivit en form av dubblett av fyra personer och deras 
sterbhus. De här fyra förekom i nätverket som aktörer medan de levde, och 
efter deras död fortsatte sterbhusen att figurera i nätverket. Eftersom en avli-
den varken kunde inkassera fordringar eller betala skulder, blev det arvingarna 
som fick sköta efterspelet. Arvingarna var ofta många och svåra att identifiera 
utifrån bouppteckningarna. Därför har sterbhusen fått egna noder, och får på 
så vis representera arvingarna. Nämnas ska också att fyra handelsmän finns 
med som både singelnoder och två gruppnoder, eftersom de i vissa fall har 
förekommit som partners. 
 Varje fordrings- och skuldrelation har bildat en länk mellan noderna de 
berör, och sammantaget finns 916 stycken. I figur 6.1 går det att se hur län-
karna binder samman noderna i en stor nätverksgraf, men också att det finns 
45 noder som inte sitter ihop med det stora nätverket. Åtta av dessa tillhör 
kategorin arvlåtarpar. Både man och hustru bland arvlåtarparen har fått varsin 
nod, men deras gemensamma fordringar och skulder har av tekniska skäl bara 
kunnat länkas till en av dem. Valet föll på att koppla alla länkar till maken, 
vilket innebar att de sex hustrur som inte av egen anledning var en del av det 
ekonomiska nätverket hamnade icke-länkade i periferin, trots att de var en del 
av det. Arvlåtarparet Daniel Bergström och Anna Göransson Busk204 hade 
dock inga skulder som räknats med i den här delen av undersökningen, och 
hamnade därför helt utanför nätverket båda två. Samma sak gällde för åtta 
andra huvudpersoner,205 vilka alltså inte heller nämndes i någon annans bo-
uppteckning och vars noder därför saknar länkar.  
 Bland övriga noder som inte hade direkt koppling till den stora nät-
verksgrafen fanns det sex dyader, en triad och tre mindre sociogram.206 Det 
gemensamma för dessa noder var att de sammanlänkade personerna ofta var 
släkt med varandra och att alla huvudpersoner, utom en, var kvinnor. Utifrån 
detta går det möjligen att dra slutsatsen att kvinnor vanligen hade skuldrelat-
ioner till släktingar, men det finns ingen förklaring till att de inte var en del av 
det stora nätverket. Majoriteten av personerna i periferin hade nära släktrelat-
ioner med människorna i den stora nätverksgrafen, och bör därför ha ingått i 
samma sociala sammanhang. Fortsättningsvis kommer fokus att ligga på den 
stora nätverksgrafen. Noderna i periferin finns dock med i all statistik och 
analys, trots att de inte är direkt sammankopplade.  
 

                               
203 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 111 i BILAGA 1. 
204 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 101, 117 i BILAGA 1. 
205 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 1, 11, 20, 27, 38, 45, 77, 79 i BILAGA 1. 
206 För förklaring av begrepp se sidan 25; Carolan, 2014, s. 6, 16 f, 68; Hreinsson & Nilson, 
2003, s. 10 f.     
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Kategoriseringen av noder 
För att nätverksgrafen lättare ska kunna analyseras, har noderna delats in i 
kategorier. Eftersom det är de mellanmänskliga relationerna som står i fokus, 
har fordringens eller skuldens ursprung inte längre någon betydelse. Det vik-
tiga i den här delen av undersökningen är vem som i praktiken skulle betala 
till vem. En ärvd skuld innebar en ny, också ärvd, relation mellan två parter. 
Detta innebär att det går bra att dela in noderna i kategorierna män och kvin-
nor. Kvinnorna blir mer synliga här, eftersom de inte längre skyms av ett hus-
håll. Exempelvis får änkorna representera det som blev kvar av hushållet efter 
makens bortgång, eftersom de då själva fick upprätthålla relationerna i det 
ekonomiska nätverket.  
 Tabell 6.1 visar att nätverket dominerades av män. Männen utgjorde 
med sina 367 noder 64 % av det, medan kvinnorna med de 160 noderna mot-
svarade 28 %. Eftersom arvlåtarpar var en mycket specifik kategori, baserad 
på bouppteckningarna, stod de för blygsamma 3 % av nätverket. Inte heller 
kategorierna sterbhus eller grupp utgjorde någon större del, utan motsvarade 
ungefär 3 % och 1 % av nätverket. En nod har kategoriserats som ett handels-
hus, och har inte någon egentlig betydelse i det stora sammanhanget. Anled-
ningen till att den inte har tagits bort är att det då skulle bli felaktiga värden i 
tabellerna. 
  
Tabell 6.1. Nätverksgrafens kategoriserade  
noder, fördelade efter antal och procent.   
Kategori Antal %

Män 367 64,27
Kvinnor 160 28,02
Arvlåtarpar 18 3,15
Sterbhus 17 2,98
Grupp 8 1,40
Handelshus 1 0,18

Totalt 571 100
Källa: Se figur 6.1.  

Sundbornsbornas representation i nätverket 
Basen i nätverksgrafen utgår ifrån Sundborns socken, och tabell 6.3 visar att 
58 % av alla noder hade sin hemvist där. Förmodligen var andelen större, ef-
tersom många av dem som kategoriserats som boende på okänd ort troligtvis 
fanns i närheten. För att få en bild av hur väl noderna representerade socknen 
har sammanställningen i tabell 6.2 gjorts. I slutet av år 1830 har det i husför-
hörslängden noterats hur invånarantalet var fördelat på skriftelagen.207 Genom 

                               
207 SKA, Husförhörslängder 1825-1835, NAD. 
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att göra samma indelning av Sundbornsnoderna, går det att få en indikation på 
hur väl de representerade socknens folkmängdsfördelning.  

Tabell 6.2. Sundbornsbornas procentuella representation i nätverksgrafen.  

Skriftelag 
Invånare 

1830
Noder 

% 
1820-1849

1. Ramsnäs skriftelag 160 26 16 

2. Karlsbys skriftelag 170 30 18 

3. Finngärds skriftelag 111 15 14 

4. Önsgärds skriftelag 78 13 17 

5. Blixbos skriftelag 149 18 12 

6. Risholns skriftelag 170 50 29 

7. Karlborns skriftelag 122 44 36 

8. Hobborns skriftelag 213 40 19 

9. Sundborns bys skriftelag å västra sidan 161 59 37 

10. Sundborns bys skriftelag å östra sidan 94 23 24 

Totalt 1 428 318 22 
Anmärkning: I tabellen saknas 13 noder vilka också hade sin hemvist i Sundborns socken, men 
för 11 av dem var det oklart exakt var de bodde. De övriga två noderna hade sin hemvist i Korså, 
en by som inte ingick i husförhörslängderna förrän år 1839. Invånarantalet för år 1830 är i 
tabellen åtta personer färre än vad Tabellverkets statistik uppger för samma år, se tabell 3.1. 
Differensen beror troligen på att uppgifterna är från olika tidpunkter på året.    
Källa: SKA, Husförhörslängder 1825-1835, NAD; Se figur 6.1 för källan till noder. 
 
Det fanns noder från alla skriftelag, och det visade sig att det endast var sex208 
av 60 byar som saknade noder. Noderna var alltså fördelade över hela socknen 
och inte bara till vissa områden. Några byar hade fler noder än andra, vilket 
förstås hade att göra med att det där fanns en eller flera huvudpersoner som 
hade många fordringar och skulder till sina hushållsmedlemmar och grannar.  
 I tabellen över skriftelagens storlek och representation framgår det att 
de var olika stora. Önsgärds skriftelag var det allra minsta och hade också färre 
noder. Risholns, Karlborns, Sundborns by västs samt östs skriftelag hade i ge-
nomsnitt fler noder än övriga, vilket hänger ihop med att de, med undantag för 
Sundborns by öst, också har flest bouppteckningar bevarade.209 De många no-
derna i Sundborns by östs skriftelag förklaras med föregående kapitels cen-
trala resultat, att det var vanligt att bo nära den man stod i skuld till. Detta 
skriftelag låg mest centralt i socknen, se karta 3.1.  
 Totalt representerade noderna bara 22 % av befolkningen i socknen. 
Innebar det att undersökningen fångat en viss grupps ekonomiska nätverk, el-
ler var inte fler i socknen aktiva på den privata lokala kreditmarknaden? Svaret 

                               
208 Byarna som saknade noder var Byggningen, Forssbacka, Hobbergssveden, Lissveden, Para-
diset och Torrbergsbo, och de kom från fem olika skriftelag. För placering se karta 4.1. 
209 Se och jämför tabell 4.4. 
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har sökts genom att använda Tabellverkets befolkningsstatistik för år 1830 
som jämförelsemått. Enligt Tabellverket fanns det 1 436 personer i Sundborns 
socken år 1830, åtta fler än vad som framgår av tabell 6.2. Differensen kan 
förklaras med att befolkningssammanräkningen förmodligen skett vid olika 
tidpunkter på året. I Tabellverket framgår att 34 % av befolkningen år 1830 
var 15 år eller yngre. Det innebär att lite mer än en tredjedel av sockenbefolk-
ningen var barn och därför inte bör ha ingått i nätverket. Under året fanns det 
i socknen 271 hushåll med i genomsnitt 5,3 personer i varje. Sammanlagt var 
19 hushåll så pass fattiga att de inte klarade sig utan gåvor och understöd av 
andra. Dessa borde alltså inte heller ha ingått i nätverket. Eftersom det inte 
framgår hur många människor som fanns i de fattiga hushållen, är det svårt att 
säga exakt hur stor andel de utgjorde. Uppskattningsvis bör de fattiga ha varit 
mellan 72 och 116 personer och därmed bestått av 5-8 % av befolkningen. I 
kategorin fattiga förekom även barn, så att slå ihop andelarna för socknens 
barn och fattiga blir missvisande, eftersom barnen då kan bli dubbelräknade.  
 Sammantaget innebar då detta att en femtedel av Sundbornsborna 
ingick i nätverket, två femtedelar bör inte ha gjort det, och resterande två fem-
tedelar, motsvarande runt 500 personer, fanns av oklar anledning inte med. 
Möjligen skulle 111 av dessa kunna vara de som kategoriserats som boende 
på okänd ort, se tabell 6.3, men bortfallet blir ändå stort. En möjlig förklaring 
är att bortfallet bestod av hustrur till de många männen i nätverket, vilka re-
presenterades av maken i det offentliga rummet och därmed var osynliga i 
nätverket. En annan möjlig förklaring är att nätverksgrafen visar ett ekono-
miskt nätverk baserat på en grupp människor som ingick i ett socialt nätverk, 
där övriga sockenbor utestängts.  

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

Hemvist M K A S G H T % 

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

Grannsocken 64 24 0 1 4 0 93 16,29 

Dalarna 12 1 0 0 1 0 14 2,45 

Utanför Dalarna 18 3 0 1 0 0 22 3,85 

Okänd ort 78 18 0 13 1 1 111 19,44 

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

Relationerna över sockengränsen 
Av undersökningens 108 bouppteckningar hade 72 minst en fordring eller 
skuld utanför socknen. Det går därför inte att säga att detta skulle ha varit 
något ovanligt, men tydligt är att det förekom mer sällan. Vilka var det då som 
Sundbornsborna hade skuldrelationer till över längre distanser? 

Relationerna utanför Dalarna 
Det fanns 27210 huvudpersoner som hade fordringar och skulder utanför Da-
larna. Tillsammans hade dessa 22 kontakter, spridda på 11 platser. Tre av plat-
serna, och 13 av kontakterna, fanns sydöst och öster om Sundborn i Gävle-
borgs län. Två av kontakterna fanns i Torsåkers socken, tre i Ofvansjös socken 
och åtta i Gävle. Genom att relatera till karta 3.1 skulle det gå att argumentera 
för att de båda nämnda socknarna borde räknas som grannsocknar till Sund-
born, eftersom de låg i direkt anslutning. Men, som kartan visar, bestod den 
östra delen av Sundborns socken av utmarker, och det gick bara att ta sig dit 
via stigar. För att ta sig till Gävleborgs län behövde Sundbornsborna ta vägen 
genom andra socknar än sin egen, och därför var dessa socknar mindre till-
gängliga än Sundborns grannsocknar i Kopparbergs län. Av kontakterna i 
Gävleborgs län hade två från Ofvansjö socken och fem från Gävle släkt i 
Sundborn, och förmodligen kom de ursprungligen därifrån själva.  
 Eftersom Falun är den stad som ligger närmast Sundborn, har de flesta 
ärenden tagits dit. Om det nu var besvärligt att ta sig till Gävle, vad var det då 
som gjorde det mödan värt? Tre av de åtta Gävlekontakterna var grosshand-
lare, varav en kom från Sundborn. Ytterligare en handelsman representerades 
genom sin änka. Där fanns också en handelsbokhållare med rötter i Sundborn. 

                               
210 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 6, 13, 22, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 37, 42, 55, 
56, 58, 66, 73, 84, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 105, 112, 113, 114 i BILAGA 1. 
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Det var inte vilka Sundbornsbor som helst som hade dessa kontakter. Det ge-
mensamma för dem var att de alla hade många skulder, och framför allt till 
andra handlare och yrkesgrupper på andra orter. Några av dem hade dessutom 
flera fordringar. Omfattningen av fordringar och skulder tyder på att dessa 
Sundbornsbor också själva sysslade med någon form av produktion eller af-
färsverksamhet. Kanske var det därför de hade behov av att handla med män-
niskor på orter längre bort. Om utgångspunkten var att det krävdes ett gott 
rykte och tillit för att få kredit, måste det ha varit en fördel att känna gross-
handlare och handelsbokhållare från Sundborn. De kunde kanske i sin tur möj-
liggöra kredit hos andra i staden, genom att lägga ett gott ord för Sundborns-
borna.211  
 Majoriteten av kontakterna utanför socknen var trots allt inte så långt 
bort. Av de återstående nio kontakterna fanns tre i Hälsingland, varav två hade 
släkt i Sundborn. Ytterligare en handelsman fanns i Västerås, och en annan 
kontakt i Östersund. Två kontakter vardera fanns i Stockholm och i Ulrice-
hamn. Anmärkningsvärt många, sex personer, hade skulder till handelsman-
nen Carl Johan Svensson i Ulricehamn. Vid närmare efterforskning visade det 
sig att han var gift med en kvinna från Sundborn. Under året 1845 bodde de 
även tillsammans i Önsgärdet, innan flyttlasset gick tillbaka till Hösna i Ulri-
cehamn.212 I Stockholm fanns grosshandlaren Åmark, vars koppling till Sund-
born inte var lika uppenbar. Det unika namnet talar dock för att denne skulle 
ha varit släkt med den Åmark som ingick i Falusocieteten under samma tid,213 
samt den Åmark som var skolkamrat med Sundbornsbröderna Carl och Al-
brekt Steffenburg vid det kungliga gymnasiet i Västerås i början av 1800-ta-
let.214 Mycket talar alltså för att Åmark i Stockholm var en känd person för 
Sundbornsborna och vice versa.  

Relationerna i Dalarna 
Tio215 huvudpersoner hade tillsammans 14 kontakter i Dalarna, till den kate-
gori som exkluderade grannsocknarna. Förutom en kontakt vardera i Leksands 
och Gagnefs socknar, bodde övriga i Västerdalarna eller Dalabergsslagen. 
Till synes fanns alltså inga kontakter med det nordliga Dalarna eller Österda-
larna.216 Fem av kontakterna var genom släktband kopplade till Sundborn, 
från Hedemora kom två handelskontakter, men kopplingen till de sista sju har 
förblivit oklar. Av de tio huvudpersonerna var det sex217 som hade rikligt med 

                               
211 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 6, 22, 24, 25, 31, 32, 55 i BILAGA 1. 
212 SKA, Husförhörslängder 1836-1845, 1846-1855, NAD. 
213 Hasselberg, 1998, se not 41 s. 158. 
214 Dalarnas museum arkiv, Acc 1569. 
215 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 24, 31, 35, 41, 55, 82, 89, 105, 106, 113 i 
BILAGA 1. 
216 För regionindelning av Dalarna se Montelius, 1971, s. 209. 
217 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 24, 31, 55, 105, 106, 113 i BILAGA 1. 
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fordringar och skulder, varav fem av dem också hade kontakter utanför Da-
larna. Dessa huvudpersoner verkar därmed ha varit mycket aktiva i en bred 
ekonomisk väv, vilken uppenbarligen sträcktes över ett större rum än det lo-
kala.  

Relationerna i grannsocknarna  
Flest kontakter hade huvudpersonerna i grannsocknarna. Sammanlagt hade de 
93 kontakter, vilkas sockenfördelning visas i tabell 6.4. Allra flest kontakter, 
57 personer, fanns i Stora Kopparbergs socken med Falun som centralort. Till-
sammans hade 56 huvudpersoner fordringar och skulder till 52 kontakter i 
Falun. De flesta kontakterna, 23 personer, var handelsmän eller män med hant-
verkstitlar. Majoriteten av dessa hade flera fordringar på Sundbornsbor, vilket 
talar för att undersökningens huvudpersoner har använt sig av samma kontak-
ter. Ett tydligt exempel var handlare Risberg. Han hade åtta förbindelser med 
Sundbornsbor, från 1820-talet till det sena 1840-talet.218 Efternamnet Risberg 
går att härleda till både Sundborn och Svärdsjö, och möjligen kan det eventu-
ella släktskapet ha spelat roll i hans affärsverksamhet. En annan med åtta 
Sundbornsförbindelser var rådman och handelsman Anders Hammar,219 vars 
efternamn också fanns representerat i Sundborn. Alla Hammars kontakter var 
förlagda till 1820-talet, det årtionde han också själv dog.220 Eftersom så 
många, för den utomstående till synes vitt skilda, Sundbornsbor hade kontakt 
med Hammar, talar det för att han spelade en betydande roll för människorna 
i bygden. Sju av Falukontakterna har gått att identifiera som släktrelationer, 
men övriga kontakter går det inte att säga något bestämt om.  

Tabell 6.4. Huvudpersonernas kontakter med grannsocknarna, enligt 
nätverksgrafen.   

Socken Män Kvinnor Sterbhus Grupp Totalt 

Stora Kopparberg 38 15 1 3 57 

Stora Skedvi 0 1 0 1 2 

Svärdsjö 19 3 0 0 22 

Vika 7 5 0 0 12 

Totalt 64 24 1 4 93 

Källa: Se figur 6.1. 
 
Huvudpersonerna hade ytterligare fem kontakter med personer boende i Stora 
Kopparbergs socken, och fyra av dem var släktrelaterade. I Stora Skedvi fanns 
det bara två kontakter, vilkas relation till Sundborn var oklar. I Svärdsjö och 

                               
218 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 29, 44, 51, 56, 70, 78, 81, 106 i BILAGA 
1. 
219 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 2, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 23, 111 i BILAGA 1. 
220 FRoM, Bouppteckning efter Anders Hammar 1827, NAD. 
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Vika fanns 22 respektive 12 kontakter, med tre släktrelationer vardera. Av 
flera kontakters efternamn att döma bör de ha haft släkt i Sundborn. Genom 
att studera vilka byar kontakterna kom ifrån, framgick det att de flesta låg re-
lativt nära Sundborns sockengräns.221 Det talar för att de sociala relationerna 
skapades i det rum människorna rörde sig, och inte nödvändigtvis efter admi-
nistrativa gränser. Bortsett från Falun var det bara tre kontakter i grannsock-
narna, som hade ett större antal fordringar på Sundbornsborna. Från Boda i 
Svärdsjö kom soldaten Jan Andersson, som hade fordringar på sex huvudper-
soner.222 På Holmen i Vika socken bodde Puss Anders Andersson Holm och 
Adrian Andersson, vilka hade tio223 respektive sex224 fordringar. Medan de 
stora kreditgivarna i Falun kunde identifieras som handelsmän, fanns det 
ingen uppenbar förklaring till de här tre männens utlåningsverksamhet. Till 
synes var de privatpersoner som ägnade sig åt utlåning, och då inte bara i det 
närmaste lokala rummet utan också över sockengränser. 

Sockenbankirer 
Även tidigare forskare har utifrån bouppteckningar kunnat konstatera att som-
liga hushåll och enskilda aktörer var mer aktiva på den privata kreditmark-
naden än andra. Lilja som har undersökt Falu stad över åren 1820-1910, kom 
fram till att förmögna hushåll och företagare var stora kreditgivare.225 När 
Isacson studerade By socken i sydöstra Dalarna över åren 1680-1860, fann 
han att två storbondebergsmän stod för merparten av socknens alla fordringar. 
Isacson beskrev de här två som ”ett slags bankirer”, och poängterade att de 
borde ha haft stor makt och inflytande lokalt. Den ena mannen var dessutom 
bouppteckningsförrättare och nämndeman, vilket måste ha givit honom en 
unik inblick i andras hushållsekonomi och verksamheter.226 I Skåne har Svens-
son hittat det han kallar ”bondebankirer”, vilka hade många fordringar och 
endast skulder som hörde bouppteckningen och dödsfallet till.227 Perlinge har 
undersökt denna utlåningsföreteelse närmare, och valt att kalla de stora lokala 
kreditgivarna sockenbankirer. Enligt hans definition var en sockenbankir en 
fysisk person, som under en viss period hade minst tio fordringar hos olika 
personer som denne inte var släkt med. Vidare skulle krediterna huvudsakli-
gen vara givna inom den egna socknen. Krediterna skulle också utgöra en vä-

                               
221 Rikets allmänna kartverks arkiv, Generalstabskartan, Akt: Falun J243-97-1, 1899, LM. 
222 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 42, 62, 67, 91, 96, 98 i BILAGA 1. 
223 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 13, 37, 39, 44, 53, 64, 70, 73, 80, 111 i 
BILAGA 1. 
224 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 42, 64, 84, 90, 91, 104 i BILAGA 1. 
225 Lilja, 2004, s. 91.  
226 Isacson, 1979, s. 145.  
227 Svensson, 2001, s. 160 ff.  
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sentlig andel av fordringsägarens totala tillgångar, och vara givna med skuld-
sedlar eller reverser. För att kunna betraktas som bankir behövde vederbö-
rande även ha haft inlåning, det vill säga skulder. För Vånga socken i Skåne 
fann Perlinge att dess sockenbankirer vanligen var bönder som inte längre var 
aktiva inom jordbruket, och flera av dem var dessutom släkt med varandra. 
Han lyfte också fram att om det ska vara möjligt att identifiera sockenbankirer 
genom deras egna bouppteckningar, måste de ha varit verksamma ända fram 
till döden. Ett annat sätt att finna dem är genom att studera hur ofta de före-
kommer i andras bouppteckningar.228 Jag har valt att utgå ifrån Perlinges de-
finition av sockenbankirer i den här undersökningen, och använder mig såle-
des också av samma begrepp. Metoden jag har använt för att finna sockenban-
kirer är grafteori. Genom en nätverksgraf går det att synliggöra hur många 
skuldrelationer var och en hade, samt mäta hur centrala i nätverket de var. 
Därmed går det att få indikationer på vilka som kan ha figurerat som socken-
bankirer, eftersom de då har många skuldrelationer samt är centralfigurer i 
nätverket. Genom att undersöka dessa personer närmare med hjälp av kvalita-
tivt källmaterial går det att fastställa om de var sockenbankirer eller ej.  

Grafteoretisk analys av det ekonomiska nätverket 
I inledningen av kapitlet finns en beskrivning av hur undersökningens käll-
material har digitaliserats för att kunna bilda en nätverksgraf. Hitintills har 
nätverksgrafens form och innehåll presenterats och analyserats. I följande av-
snitt kommer nätverksgrafen att analyseras med hjälp av grafteori, vilket är 
ett sätt att beskriva mönster av relationer mellan noder. Med hjälp av grafteori 
går det bland annat att mäta ett nätverks densitet, noders centralitet och ur-
skilja kluster eller undergrupper.229 Allt som går att mäta med hjälp av graf-
teori är dock inte relevant för min undersökning. Nätverksgraferna är mycket 
känsliga för data som saknas.230 Eftersom min nätverksgraf inte visar det kom-
pletta mönstret av alla skuldrelationer som funnits i Sundborns socken under 
perioden 1820-1849, måste denna avsaknad av information tas i beaktande. 
Därmed är det exempelvis inte någon idé för mig att mäta hela nätverkets den-
sitet, det vill säga i hur stor utsträckning alla noder i nätverket är länkade till 
varandra. Mäter jag densiteten i mitt nätverk blir den mycket låg, vilket förstås 
är ett resultat av att jag saknar en stor andel relationsdata231 för människorna 
som representerar noderna. Även om jag hade haft tillgång till alla noders 

                               
228 Perlinge, 2005, s. 123 f, 128 f, 137.  
229 För vidare läsning om grafteori och social nätverksanalys se exempelvis Carolan, 2014; 
McCulloh, Armstrong & Johnson, 2013; Otte & Rousseau, 2002, s. 441-453; Scott, 2013. 
230 Carolan, 2014, s. 91 f.  
231 Relationsdata är den information länken mellan två noder bygger på. Se exempelvis Otte & 
Rousseau, 2002, s. 442.  
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fordringar och skulder, är det inte säkert att nätverket hade fått en högre den-
sitet. En hög densitet skulle innebära att alla noder hade skuldrelationer med 
varandra, något som i verkligheten knappast hade varit nödvändigt. Därför 
anser jag att densitet i ett nätverk baserat på skuldrelationer inte är relevant att 
mäta. Hade undersökningens koppling mellan noderna istället varit vilka som 
var vänner med varandra, hade densiteten troligen blivit högre och mer rele-
vant att undersöka, eftersom vänskapsband inte är begränsade i samma ut-
sträckning som behovet av kredit. 
 Då nätverket är förhållandevis litet, samt har en mycket lokal förank-
ring, finner jag inte heller någon anledning att dela in det i olika kluster. Istället 
bör hela nätverket ses som ett kluster i en större omgivning. Hade det varit 
möjligt att göra en likadan nätverksgraf för samtliga socknar i Dalarna, och 
för samma tidsperiod, skulle förmodligen varje socken bilda ett tydligt urskilj-
bart kluster. Då skulle det också vara möjligt att urskilja vilka noder det var 
som fungerade som länkar mellan socknarna. Då människorna bakom dessa 
noder identifierats, skulle det vara möjligt att studera vidare vilken central roll 
de haft. Vilka kontakter har de förmedlat? Vilken information har de låtit flöda 
igenom, alternativt stoppat? Metoden jag har använt för min studie visar att 
detta skulle vara möjligt, men det skulle ta flera år för en enskild forskare att 
sammanställa. Jag får istället nöja mig med att undersöka detta på mikronivå 
inom Sundborns socken. 
 Ett sätt att finna viktiga personer i socknen är att med egna ögon be-
trakta nätverksgrafen och se hur noderna är länkade till varandra. Ett annat 
sätt är att mäta nodernas centralitet med hjälp av grafteori. Centraliteten byg-
ger på hur noderna är länkade till varandra, och på så vis går det att få en 
indikation på olika personers centralitet i nätverket, trots att en viss mängd 
relationsdata saknas. Beräkningen av centraliteten påverkas av grafens rikt-
ning. I en riktad graf visar en pil åt vilket håll länken går. I min undersökning 
visar pilen att noden den utgår ifrån ska betala en skuld till den nod som pilen 
pekar på. När grafen är riktad visar pilen i vilken riktning flödet går, och 
centraliteten räknas ut efter flödets riktning.232 Hade frågeställningen varit en 
annan, exempelvis ”vem informerar vem först om en nyhet”, hade riktningen 
haft stor betydelse. I mitt fall är syftet med pilen att visa skuldernas ursprung, 
och inte hur information flödar. Jag ser varje länk mellan noderna som en kon-
takt, och dessa går enligt mig åt båda hållen. Människorna bakom noderna har 
tillsammans gjort upp om formerna kring lånet, och det är deras kontaktrelat-
ion som jag vill visa med nätverksgrafen. Därför kommer nätverksgrafen i den 
här undersökningen att räknas som oriktad, trots att den rent visuellt innehåller 
pilar. När grafen är oriktad beräknas centraliteten utifrån det faktum att flödet 
kan gå åt båda hållen, och inte bara i pilens riktning.233 Här följer en samman-
ställning av de resultat som framkommit av undersökningens nätverksgraf, då 

                               
232 Scott, 2013, 66 ff. 
233 Scott, 2013, 66 ff. 
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centralitet har beräknats på tre olika sätt, se grafexemplen på sidan 73 för en 
förtydligande beskrivning av dessa. 

Degree-centralitet – baserat på antalet länkar 
Den första metoden som användes till att mäta centralitet i nätverksgrafen var 
degree-centralitet.  Degree är detsamma som antalet länkar som går in och ut 
från en enskild nod. Det innebär att ju fler relationer en nod har, desto högre 
är dess degree.234 Det som i praktiken mäts i den här undersökningen är hur 
många skuldrelationer varje nod hade. Eftersom nätverksgrafen är byggd på 
huvudpersonernas bouppteckningar, bör de ha flest relationer och således 
högst degree. Det går dock på det här viset att synliggöra de sekundärpersoner 
som varit särskilt aktiva på den privata lokala kreditmarknaden, genom att de 
indirekt via huvudpersonerna får många länkar och således också en hög de-
gree.  
 I figur 6.2 går det att se nätverksgrafen utifrån degree-centralitet. Ju 
större och mörkare en nod är, desto högre degree har den. I figuren går det 
tydligt att urskilja noden med högst degree, och den utgörs av arvlåtarparet 
Otto Fredrik Rickman och Johanna Påhlhammar på Sandsberg. Med 40 skul-
der, fördelade både inom och utom socknen, hade de överlägset flest kontak-
ter. Enligt det här sättet att mäta centralitet, skulle de ha varit det mest centrala 
paret i nätverket och därmed i Sundborn. För att hitta belägg för detta har jag 
studerat deras relationer närmare. Jag fann att de bara hade tio relationer inom 
socknen, och resten utanför på flera olika platser, samt några från okänd ort. 
Fem av de tio relationerna inom Sundborn var med män som också hade en 
hög degree och därmed också skulle varit mycket centrala. Vad säger då det 
här? En bouppteckning innehållande 40 skulder säger att Rickman och hans 
hustru var aktiva på kreditmarknaden ända in i ålderdomen. Eftersom de hade 
beviljats lån av så många olika personer bör de ha haft gott rykte och god 
kreditvärdighet. Även om de hade flest skulder, och därmed högst degree, är 
det ändå inte troligt att de var de mest centrala människorna i Sundborn, ef-
tersom majoriteten av deras kontakter låg utanför socknen. Kontakterna med 
andra centrala Sundbornsmän talar ändå för att de var en del av Sundborns 
kreditnätverk, och därmed också en del av den sociala gemenskapen.  
 Genom att komplettera nätverksgrafen med andra, mer kvalitativa, käl-
lor går det att få en nyanserad bild av resultaten. Det är inte alla huvud- och 
sekundärpersoner som har lämnat skriftliga spår efter sig, mer än det kame-
rala. Rickman och Påhlhammar visade sig vara ett par av det mer ovanliga 
slaget. Johanna var släkt med den store Christopher Polhem, uppfinnaren och 
industrimannen, som adlades Pohlhammar. Polhem anlade Stjärnsunds bruk i 
Husby socken, där Johannas far Anders Polhammar var direktör. Hur hon kom 
att gifta sig med Rickman förtäljer inte historien, men att hon förde med sig 

                               
234 Carolan, 2014, s. 155 ff.  
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förnäma sociala kontakter in i boet vittnar både hennes släktnamn och 
dopfaddrar om.235 Rickman var bergsnämndeman och inspektor för Risängs-
gruvorna. På godset Sandsberg anlade han tillsammans med sina båda söner 
en liten lackeringsfabrik. Enligt en sockenberättelse, skriven i slutet av 1800-
talet av någon ur släkten Steffenburg, ska Rickman ha tagit över och slutfört 
ett arbete med en ”medaljsvarvstol” som skulle ha påbörjats av Polhem. Denna 
”kuriositet utan riktig nytta” ville alla främlingar som besökte Sundborn se. 
Rickman ska ha varit skicklig i sitt arbete och enligt skribenten Steffenburg 
hade kunskaperna inhämtats från Johan Gottlieb Gahn, en på sin tid berömd 
kemist. Kontakten med Gahn bibehöll Rickman livet ut, vilket visas av en 
skuld till denne i bouppteckningen. Medan Rickman ännu var i livet tog äldste 
sonen över både gård och lackeringsfabrik, men ska ha skött dessa mindre väl. 
Påföljden blev att han nödgades frånträda egendomen, och fabriken upphörde 
på 1830-talet. Han ska sedan ha avlidit i misär.236 Den här informationen 
skulle kunna förklara varför Rickmans och Pålhammars bouppteckning upp-
visar ett så stort antal skulder. När Rickman dog var han 77 år gammal och 
hustrun, som då valde att skifta boet, hade hunnit fylla 74 år. Det är inte omöj-
ligt att de var aktiva i affärsrörelsen ända in i det sista, men vid den höga åldern 
är det mer rimligt att sonen tagit över. Att hushållet hade ekonomiska problem 
tyder även kontakten med Johan Sundvallson på Kartbacken på. Vid sju till-
fällen hade Sundvallson kommit till undsättning och betalat skulder åt hushål-
let. Vid bouppteckningen var de därför skyldiga honom en ansenlig summa.237 
 Hur centrala var då egentligen paret Rickman och Påhlhammar? Nät-
verksgrafen visar ett stort antal kontakter, men få som delades med andra 
Sundbornsbor. Detta kan förklaras av parets höga ålder, och att de inte levde 
och var aktiva under större del av den 30-årsperiod som jag har undersökt. 
Majoriteten i nätverksgrafen bör ha varit yngre och därför haft kreditrelationer 
med andra personer. Eftersom de hade länkar till andra personer i nätverket 
som också hade en hög degree, samt att det framkommer i källorna att Rick-
man var en person som gästades av främlingar, bör de räknas som tämligen 
centrala. I och med att kontakten Gahn tillhörde den inre kärnan av Falusoci-
eteten, liksom släktingar till Påhlhammar,238 är det troligt att även de var en 
del av detta sociala nätverk.  Därmed kan de ha utgjort en viktig länk mellan 
Sundborn och de väl bemedlade i Falun, liksom på övriga orter där de haft 
kontakter. Paret Rickman och Påhlhammar får också exemplifiera vikten av 
att relatera en sådan här nätverksgraf till kvalitativa källor.  
 Ett annat sätt att motivera paret Rickmans och Påhlhammars centralitet 
är genom att se hur noderna de hade relation med i sin tur var relaterade. Det 
visade sig att de i nätverksgrafen som hade en hög degree var relaterade till 

                               
235 Forsslund, 1931, s. 62; Husby kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker 1751-1775, NAD; NE, 
2015, Christopher Polhem; Rydberg, 1971, 106 ff.  
236 Dalarnas museum arkiv, Acc 1580; Forsslund, 1931, s. 62; NE, 2015, Johan Gottlieb Gahn.  
237 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 24 i BILAGA 1. 
238 Hasselberg, 1998, s. 95, 97.  
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varandra, om inte direkt så indirekt via en annan nod. Sammanlagt hade 35 
noder tio skuldrelationer eller fler, och av dessa var tre sekundärpersoner, se 
figur 6.3. Det här innebär alltså att dessa var särskilt aktiva på den privata 
lokala kreditmarknaden, och genom fordringar och skulder var de sammanflä-
tade med varandras hushåll. Även om inte alla hade direktkontakt måste de ha 
påverkats av varandras ekonomi. Om en person i nätverket krävde ersättning 
för ett lån, bör det såsom ringar på vattnet skapat efterdyningar i hela nätver-
ket, eftersom gäldenären i sin tur kanske behövde kräva in en av sina utestå-
ende fordringar för att kunna betala.  

Closeness-centralitet – baserat på kontakten med alla andra 
Den andra metoden som användes till att mäta centralitet i nätverksgrafen var 
closeness-centralitet, vilket mäter avståndet från en given startnod till alla 
andra noder i hela nätverket. Ju mindre summa en nod får, ju närmare är den 
personen alla andra. Closeness-centralitet mäter således hur snabbt en person 
kan få kontakt med alla andra, och på så vis fångas det kommunikativa.239 Det 
visade sig att för denna undersöknings nätverksgraf var skillnaderna mellan 
noderna liten. En stor majoritet hade tre till fyra steg för att nå ut till alla andra 
i nätverket. Ingen hade längre än sju steg, och de var endast sju personer som 
detta gällde. Såsom nätverket var utformat verkar det som att aktörerna har 
kunnat nå ut ungefär lika snabbt till alla andra med sin information. 

                               
239 Carolan, 2014, s. 159; Scott, 2013, s. 84 ff.  
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Betweenness-centralitet – baserat på den intermediära positionen 
Den tredje metoden som användes till att mäta centralitet i nätverksgrafen var 
betweenness-centralitet, vilket mäter hur ofta en nod förekommer som kortast 
väg mellan andra noder i nätverket. Det här sättet att mäta centralitet bygger 
på konceptet lokalt beroende, en nod är beroende av andra om vägen som för-
enar den till andra passerar genom en annan nod. En nod med en relativt låg 
degree kan här få en hög centralitet eftersom den får en roll som intermediär. 
Ibland kan dessa intermediära personer fungera som grindvakter som kontrol-
lerar vägen, och således har makten över andra. De kan bestämma vilken in-
formation som ska stoppas eller flöda vidare i nätverket.240  
 I figur 6.2 går det att se nätverksgrafen utifrån betweenness-centralitet. 
Ju större och mörkare en nod är, desto mer central är den utifrån detta sätt att 
mäta. Överlägset störst nod har sekundärpersonen Johan Sundvallson på Kart-
backen, som med sin centrala position bör ha varit ”spindeln i nätet” i detta 
nätverk. Det är intressant att det är en sekundärperson som blivit mest central. 
Eftersom nätverksgrafen bygger på källmaterial baserat på huvudpersonerna, 
och det därför finns mer information om deras skuldrelationer, hade det varit 
rimligare att en huvudperson blev mest central. Betraktar jag nätverksgrafen 
vidare, ser jag mycket riktigt att det är paret Rickman och Påhlhammar som 
är näst mest centrala, och nästkommande tre noder i storleksordning är också 
huvudpersoner med många skuldrelationer. Hur kommer det sig då att en se-
kundärperson kan bli mest central? I det här fallet går det enkelt att förklara 
genom att se på Sundvallsons skuldrelationer. Sammanlagt hade 28 huvudper-
soner en eller flera skulder till honom, vilket vittnar om att han har varit en så 
pass aktiv kreditgivare i socknen att det givit avtryck i källmaterialet. Det-
samma gäller för övriga fyra sekundärpersoner som hamnat högt på listan över 
de mest centrala enligt betweenness-centralitet. 
 Det är inte nödvändigt att en nod har många länkar för att bli central. 
Men som denna undersöknings nätverksgraf är uppbyggd, är det tydligt att det 
har spelat roll. Genom att studera mönstret av relationerna i nätverksgrafen, 
går det att se att många noder är länkade med varandra från flera håll. Det här 
innebär att det inte fanns några riktiga grindvakter i nätverket, det går att ta 
bort noder och människorna är fortfarande kopplade till varandra. Det här gäl-
ler förstås inte noderna i nätverkets periferi, de som sitter ihop med den stora 
grafen genom en huvudpersons nod. Eftersom jag saknar bouppteckningar 
från de personerna, kan jag inte visa fler kontaktvägar för deras del. Det kon-
taktmönster som noderna med flera länkar visar, talar dock för att även no-
derna i periferin hade skuldrelationer till flera hushåll, och var ännu mer för-
grenade i det komplexa skuldnätet än vad själva grafen ger sken av.  

                               
240 Carolan, 2014, s. 159; Scott, 2013, s. 87. 
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Det har i tidigare kapitel fastställts att den gemensamma faktorn för alla hu-
vudpersoner var att de ägde fast egendom. Genom att visualisera deras skuld-
relationer går det även att konstatera att deras hushåll var sammanlänkade med 
varandra genom fordringar och skulder, vilket är ytterligare ett argument för 
att just deras bouppteckningar var viktiga att bevara. Det har inte varit möjligt 
att kartlägga alla släktrelationer, men genom att studera de relationer jag har 
tillgång till, går det att se att många av huvudpersonerna var släkt med 
varandra. Detta skulle behöva undersökas mer ingående för att ge några defi-
nitiva resultat. Men detta konstaterande bidrar ändå till en förklaring till att 
bouppteckningarna har bevarats, och varför just dessa huvudpersoners hushåll 
var så sammanvävda ekonomiskt.  

Centrala sekundärpersoner och deras betydelse för nätverket 
De fem mest centrala sekundärpersonerna i nätverksgrafen var Johan Sund-
vallson på Kartbacken, Puss Anders Andersson Holm på Holmen i Vika 
socken, Faluborna handlare Risberg och rådman Anders Hammar samt Johan 
Eric Sandblad på Hyttnäs. Det gemensamma för dessa var att de var kreditgi-
vare till Sundbornsbor. Att de blev så pass centrala berodde delvis på att de 
hade minst åtta egna länkar i nätverket, men också att noderna de var relate-
rade till i sin tur hade flera kopplingar. De fem sekundärpersonerna blev indi-
rekt knutna till varandra genom att 17 huvudpersoner hade skuld till minst två 
av dem, vilket också ökade deras centralitet.  
 Jag har redan tidigare i kapitlet spekulerat över Hammars och Risbergs 
möjliga släktskapsband till Sundborn. I egenskap av rådman respektive han-
delsman i Falun, som får ses som ett regioncentrum, var deras kontaktnät tro-
ligtvis vidare än så. Vad som har bidragit till att sammanlagt 16 huvudpersoner 
fått kredit av de båda kommer, i brist på källmaterial, att förbli en obesvarad 
fråga. Kanske var krediten en ren affär, eller så var den resultatet av att de 
ingick i samma sociala nätverk. Oavsett vilket bör Risberg och Hammar ha 
känt gäldenärerna tillräckligt väl, alternativt att en tredje part lagt ett gott ord 
för dem, så att de kunde erhålla kredit. Detsamma gäller för Andersson Holm 
från Vika socken, som visade sig vara den sjätte mest centrala i hela nätverket, 
när betweenness-centralitet räknades ut. Även hans hustru Margareta Ersdot-
ter hade en fordring på en man i Sundborn. Varför det här paret var stora kre-
ditgivare till människor i Sundborn går inte att säga, men det är tydligt att de 
hade en stark koppling till sin grannsocken och hade tillgångar som de kunde 
låna ut. Kanske var Risberg, Hammar och Andersson Holm viktiga länkar 
mellan människor i Falun, Sundborn och Vika, som nätverket lyckats fånga. I 
så fall skulle de kunna ses som grindvakter, som gav fördelar och lät inform-
ation flöda så länge tilliten till Sundbornsborna var konstant, och förstås vice 
versa.  
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Efter Johan Sundvallson var Johan Eric Sandblad den sekundärperson som 
hade flest länkar i nätverksgrafen, vilket innebar 13 stycken. Kombinationen 
av många kontakter och centralitet gjorde att han fångade mitt intresse och jag 
valde att undersöka honom vidare. Det visade sig att jag genom grafteorime-
toden hittat den första sannolika sockenbankiren. Sandblad titulerades nämn-
deman och kom ursprungligen från Vika socken. Han ankom till Sundborn år 
1837, i samband med att han gifte sig med Catharina Forsberg. Hustrun var 
född i Sundborn och tillsammans fick de sju barn, vilka alla var omyndiga då 
hon dog år 1857. I och med hennes bouppteckning går det att få en blixtbild 
av Sandblads ekonomiska förehavanden. Sammanlagt hade hushållet 34 ford-
ringar med revers, och summan av dessa utgjorde mer än en tredjedel av boets 
totala tillgångar. Samtidigt hade boet fem stora skulder, vilket tyder på att hus-
hållet samtidigt var i behov av inlåning. Eftersom bouppteckningen förrätta-
des på 1850-talet hade flera lån givits till andra aktörer än de som förekommer 
i undersökningens nätverksgraf. Det går därför inte att säga var dessa gälde-
närer bodde, men såsom varje fordringspost var skriven är det mycket som 
talar för att de var kända människor i trakten. Det var bara två låntagare vars 
bostadsorter hade antecknats. Den första hade ett mycket vanligt namn, och 
troligtvis behövdes hans bytillhörighet som identifikation, den andre bodde i 
Falun. Att övriga inte behövde hänvisas till en plats, i annat fall än när de haft 
gårdsnamnet som epitet, talar för att de bodde i närområdet och var välkända. 
I och med detta passar Sandblad in i Perlinges definition av sockenbankir, 
eftersom krediterna inte har givits till släktingar. Jag anser dock att definit-
ionen av sockenbankirens verksamhetsrum behöver justeras. Enligt Perlinge 
skulle majoriteten av sockenbankirens krediter givits till andra inom samma 
socken. Jag anser att den här undersökningens nätverksgraf visar att det är 
viktigt att inte stirra sig blind på administrativa gränser, eftersom flera lån har 
tagits över sockengränserna. Sandblad är också ett exempel på att sockenban-
kirer förflyttade sig. Två år efter hustruns död gifte han om sig med Mathilda 
Charlotta Asplind från Falun, och år 1871 flyttade de till Hosjö. Om hans kre-
ditverksamhet var aktiv under de tidiga åren i Vika eller de sena åren i Hosjö, 
framgår inte här. Men eftersom skulder kunde löpa under lång tid är det troligt 
att de lån som tagits av personer inom samma socken, till sist blev föremål för 
en uppgörelse mellan samma personer men i olika socknar. Tillsammans med 
sin första fru ägde Sandblad fastigheter i Falun, Sundborn och i Vika, och hans 
kontaktnät, tillika utlåningskrets, bör ha varit lika utbredd.241  
 Det behövdes egentligen ingen nätverksgraf för att visa att Johan Sund-
vallson var en central person i Sundborn. Jag uppmärksammade honom redan 
vid genomgången av bouppteckningarna, eftersom han förekom som kreditgi-
vare hos inte mindre än 28 huvudpersoner. Inte nog med det, han förrättade 

                               
241 Hosjö kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker 1883-1894, NAD; SKA, Husförhörslängder 
1846-1855, 1856-1865, 1866-1875, NAD; StHA, Bouppteckning efter Catharina Sandblad 
Forsberg 1858, ULA. 
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88 av undersökningens 108 bouppteckningar. Sundvallson titulerades både 
nämndeman och kronolänsman. Till nämndeman hade han blivit vald vid 
sockenstämman för att medverka i verksamheten vid häradsrätten. I egenskap 
av kronolänsman var han landshövdingens förlängda arm och direkt under-
ordnad kronofogden. Hans huvudsakliga arbetsuppgift var att vaka över all-
män ordning och säkerhet, liksom att väcka åtal för förbrytelser. Han skulle 
även hjälpa till med skatteinbetalning, ingripa i rättstvister i socknen, biträda 
sockenborna vid bouppteckningar, arvsskiften och gårdsköp samt svara för 
underhåll av vägar och broar. Det ingick också i arbetet att delta vid festliga 
sammanhang, såsom vid bröllop. Kronolänsmannen blev genom sina arbets-
uppgifter lika mycket en förtroendeman för allmogen som för staten.242  
 Sundvallsons yrke förklarar således varför han var en flitig bouppteck-
ningsförrättare. Den unika inblicken i andra människors hushållsekonomi 
skulle han, precis som Isacson tidigare spekulerat i,243 ha kunnat utnyttja för 
sin egen vinnings skull. De få skriftliga källor som har bevarats från Sundborn 
visar att Sundvallson var engagerad i socknen. Han tog hand om sockenräken-
skaperna,244 och var dessutom föreståndare för sockenmagasinet.245 Han var 
även vittne vid fastighetsköp,246 och engagerad i roteringen av skattejord. År 
1836 sammanställde han tillsammans med Johan Lindstedt en ny rotering-
slängd, eftersom skattejorden i socknen, genom köp och dödsfall, i mycket 
stor utsträckning hade bytt ägare.247 På 1850-talet var han dessutom involve-
rad i sockenkyrkans renovering.248 Hur Sundvallson kom att använda sina ex-
klusiva kunskaper om folk och sockenangelägenheter visar inte mitt material. 
Hypotetiskt kan han ha utnyttjat sin ställning i socknen för att driva igenom 
egna förslag på sockenstämman. Eftersom han var en stor kreditgivare kan 
många människor ha varit i beroendeställning till honom. Fortfarande kvarstår 
frågan varifrån medel till krediterna kom? Och var han liksom Sandblad en 
sockenbankir? Genom att forska vidare om Sundvallson har jag nedan kunnat 
ge svar på frågorna.  

Kronolänsman Johan Sundvallson 
Johan Sundvallson föddes på Kartbacken i Sundborn år 1793, äldst och ende 
sonen i en familj med sex barn. I och med tidens lagar och normer var det 
förmodligen aldrig någon tveksamhet om att det var han som skulle ta över 
hemmanet, vilket hade varit i familjens ägo i minst fyra generationer. Det var 
hans mor Margareta Jansdotter Sundvall som hade tagit över föräldragården i 

                               
242 Dahlberg, 2005, s. 5; NE, 2015, Kronolänsman; Nylén, 1999, s. 26.  
243 Isacson, 1979, s. 145.  
244 Dalarnas museum arkiv, Acc 17683. 
245 Falu kommuns centralarkiv, Sundborns kommun, Kommunalstämman, G1:1, AD.  
246 Dalarnas museum arkiv, Acc 1658:3. 
247 Falu kommuns centralarkiv, Sundborns kommun, Kommunalstämman, F1:2, AD.  
248 Sundblad, 1934b, s. 110 ff.  
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samband med att hon gifte sig med fadern Olof Andersson från Löpholn. Att 
detta var möjligt berodde på att hon saknade bröder, samt att hennes äldre 
syster förblev ogift och den yngre flyttade till Stockholm. Sundvallsons mor-
föräldrar, länsman Johan Sundwall och Margareta Ersdotter från Falun, bodde 
kvar på gården efter att den nybildade familjen tagit över.249 
 År 1810, när Sundvallson var 17 år gammal, dog hans far. Morfar Sund-
wall var fortfarande i livet men med sina 70 år är det troligt att det var unge 
Sundvallson som fick axla rollen som husbonde.250 Det har inte gått att hitta 
någon bouppteckning efter Olof Andersson, och troligtvis upprättades det ald-
rig någon. I bouppteckningen efter hustrun Margareta Jansdotter Sundvall går 
det att läsa att den lilla egendom som fanns i boet vid hennes makes död ingick 
i hennes förrättning.251 Detta tyder på att Sundvallsons far inte förde med sig 
några större tillgångar till boet, och att de inte heller fördelades på arvingarna 
vid hans död. Det betyder att Sundvallson i unga år fick möjlighet att överta 
ett hemman. Även om det var hans mor som formellt ägde egendomen, fick 
han förvalta den och skörda frukterna av vad gården kunde ge. Därmed kunde 
han gifta sig med Faluflickan Catharina Sophia Holm år 1816, med vilken han 
fick tre söner och en dotter.252 Dessvärre dog hustrun redan år 1828. Genom 
hennes bouppteckning ges den första inblicken i Sundvallsons affärer. Trots 
parets låga åldrar hade hushållet åtta fordringar till olika Sundbornsbor, till ett 
sammanlagt värde av 514 riksdaler riksgälds. Tre av fordringarna var med re-
vers och två efter räkning. På skuldsidan fanns, förutom den obligatoriska fat-
tigprocenten och uppteckningsarvodet, 12 andra skulder, varav åtta var till 
människor utanför socknen. Den största skulden var till ingen mindre än hä-
radshövdingen Nils Callerholm i Falun. Sedan fanns fyra skulder till handels-
män, medan övriga skulder verkar ha varit till privatpersoner. Det samman-
lagda värdet av skulderna uppgick till 1 443 riksdaler riksgälds. Således var 
skulderna vid denna tidpunkt större än fordringarna. Sundvallson, som inte 
var nöjd med värderingen av vare sig den lösa eller den fasta egendomen, såg 
till att få den förhöjd. Tillgångarna slutade därmed på sammanlagt 1 624 riks-
daler riksgälds.253   
 Genom hustruns bouppteckning går det att ana en sockenbankir, något 
som också de 38 fordringarna till Sundvallson i nätverksgrafen visar. För att 
bekräfta detta har jag letat upp även hans bouppteckning. Liksom sin morfar 
levde han till 77 års ålder. Då hade hushållets tillgångar ökat till 19 303 riks-
daler riksgälds. Sammanlagt hade hushållet 22 säkra samt 12 osäkra ford-
ringar, för 6 333 respektive 1 862 riksdaler riksgälds. Precis som för Sandblad 
utgjorde fordringarna lite mer än en tredjedel av hushållets tillgångar. Det var 

                               
249 SKA, Husförhörslängder 1775-1784, 1785-1794, 1795-1804, NAD. 
250 SKA, Husförhörslängder 1805-1814, 1815-1825, NAD. 
251 StHA, Bouppteckning efter Margareta Sundvall 1855, ULA. 
252 SKA, Husförhörslängder 1825-1835, NAD. 
253 StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 31 i BILAGA 1. 
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nästan uteslutande reverser, majoriteten låntagare kunde lokaliseras till Sund-
born och endast fyra låntagare var släkt. Hushållets skulder uppgick till 5 257 
riksdaler riksgälds och innefattade uppteckningsarvode, begravningsomkost-
nader, en post med ”diverseskulder”, en institutionell skuld till en stiftelse i 
Falun samt sju skulder till privatpersoner. Skulden till stiftelsen i Falun, samt 
tre av skulderna till privatpersoner, tyder på behovet av inlåning till boet och 
förmodligen till kreditverksamheten. Det märkliga var att ett av de privata lå-
nen tog Sundvallson år 1860, och trots att han under åren givit krediter till 
andra, betalade han inte tillbaka det lånet utan betalade ränta år efter år. Rent 
ekonomiskt måste det ha varit en förlust för honom, men eftersom han inte 
löste lånet måste skuldrelationen ha inneburit något mer. Kanske var den so-
ciala relationen, på vars grunder lånet vilade, viktigare än förlusten i kapital. 
Möjligen var räntan han betalade en social investering, i ett nätverk mer för-
grenat än vad den här undersökningen kan visa. Övriga skulder hade inget 
med affärer att göra utan var av det familjära slaget. Det var syskonbarn som 
krävde ersättning för ett arv, en på hemmanet boende systerson krävde löne-
ersättning och pigan Lisa Sundberg skulle få lön och ersättning för sin 28 års 
trogna tjänst.254  
 Sundvallson passar alltså in under definitionen sockenbankir, och han 
var aktiv livet ut. Minst tre av bouppteckningens fordringar var tecknade un-
der hans sista levnadsår.255 Genom att ögna igenom bevarade bouppteckningar 
från år 1850 och fram till Sundvallsons död år 1871, gick det att se att han 
fortsatte att upprätta bouppteckningar så länge han levde.256 Det innebär att 
han i 50 år hade god insyn i Sundbornsbornas hushållsekonomi, och mycket 
väl kände till deras kreditvärdighet. Huvudpersonernas bouppteckningar vitt-
nar om att han vid många tillfällen gick in som intermediär och betalade skul-
der åt dem, så att de istället kom att stå i skuld till honom.257 Genom att jämföra 
fordringssummorna i undersökningens nätverksgraf med dem som framkom-
mer i Sundvallsons bouppteckningar, går det att se att Sundvallsons utlånings-
kapacitet steg med åren. Från att den högsta fordringssumman i nätverksgra-
fen varit på 234 riksdaler riksgälds, till att han kunde låna ut 3 000 riksdaler 
riksgälds till en och samma person år 1865.258 Men varifrån fick han kapitalet? 
 Det var till Sundvallsons fördel att han i unga år fick överta hemmanet, 
för på så vis behövde han inte skuldsätta sig för sitt boende. Eftersom det var 
moderns egendom blev det inte aktuellt att skifta boet förrän hon dog, och det 
gjorde hon först år 1854, vid en ålder av 85. I bouppteckningen framgick att 
Sundvallson ansåg sig förtjänt av att få behålla egendomen. Det godkändes 

                               
254 StHA, Bouppteckning efter Johan Sundvallson 1872, ULA. 
255 StHA, Bouppteckning efter Johan Sundvallson 1872, ULA. 
256 StHA, Bouppteckningar 1850-1872, ULA. 
257 Se exempelvis StHA, Bouppteckningar 1820-1849, ULA, se ID 24, 40, 42 i BILAGA 1. 
258 StHA, Bouppteckning efter Johan Sundvallson 1872, ULA. 
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mot att han löste ut systrarna från både den lösa och fasta egendomen.259 Sund-
vallson kunde alltså utnyttja sitt kommande arv innan han ens ärvt det, medan 
systrarna fick vänta. I och med att systern Brita Steinholtz på Christinaberg 
avled strax innan Sundvallson, går det via hennes bouppteckning se att arvet 
efter modern inte hade betalts ut till henne medan hon levde.260 Om Sundvall-
son löst ut övriga systrar framgår inte, i hans bouppteckning var det bara Britas 
arvingar som krävde ersättning. Oavsett om eller när de fick betalt, visar det 
här exemplet att systrarna blev passiva ägare till sina arvsandelar, som de inte 
kunde utnyttja förrän tidigast på äldre dagar. Sundvallson kunde istället dra 
fördel av den avkastning egendomen han förvaltade gav.  
 Denna fördelaktiga start på vuxenlivet kan ha bidragit till att Sundvall-
son kunde agera fordringsägare istället för att bli låntagare. Genom att ta ut 
ränta kunde han dessutom få kapitalet att växa. Genom olyckliga omständig-
heter borde han dessutom ha fått ytterligare ett arv som han egentligen inte 
skulle ha haft. Året efter att hans hustru avlidit, gifte han om sig med Catharina 
Ellzvik från Vika socken. Det blev ett kort äktenskap som slutade med att 
Catharina dog i barnsäng. Tillsammans fick de två söner, vilka båda dog innan 
de hunnit fylla två respektive sju år.261 Dessa tragiska dödsfall måste ha lett 
till bakarv. Sonen som överlevde modern måste ha ärvt henne, och när han 
sedan avled bör Sundvallson indirekt ha kommit över sin hustrus tillgångar i 
och med att han ärvde sonen. På samma vis kom han säkert att dra arvsfördel 
av att han hade möjligheten att inhysa både sin ogifta och barnlösa moster 
Malena Sundvall innan hon dog år 1830, samt sin likaledes ogifta och barnlösa 
syster Greta fram till hennes bortgång år 1867.262  
 Även om det fortfarande är oklart hur Sundvallson exakt utnyttjade sin 
centrala roll och sina maktbefogenheter i socknen, framgår det tydligt att han 
figurerat som sockenbankir vid sidan av sin tjänst som kronolänsman. Hans 
inblick i sockenbornas ägoförhållanden och tillgångar bör ha gagnat hans 
verksamhet, och bidragit till de ökade tillgångarna. Detta var förstås till fördel 
för barnen från första giftet. Av deras levnadsöden att döma fick åtminstone 
sönerna en god utbildning. Äldste sonen Johan Olof Sundvallsson blev god-
sägare på Wasa i Uppland och arbetade som politiker och tidningsman i Upp-
sala.263 Carl Petter Sundvallsson blev handelsman i Ljusdal medan Fredric Is-
rael Sundvallsson försörjde sig som kommissionslantmätare i Stora Tuna. 
Dottern Margareta Sofia Sundvallsson gifte sig med en handelsman i Älvda-
len.264  

                               
259 StHA, Bouppteckning efter Margareta Sundvall 1855, ULA. 
260 StHA, Bouppteckning efter Brita Steinholtz 1871, ULA. 
261 SKA, Död- och begravningsböcker 1831-1865; Husförhörslängder 1825-1835, 1836-1845, 
NAD. 
262 SKA, Död- och begravningsböcker 1808-1830; Husförhörslängder 1825-1835, 1866-1875, 
NAD. 
263 Uppsalas industriella kulturarv, Tidningen Upsala.  
264 StHA, Bouppteckning efter Johan Sundvallson 1872, ULA. 
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Boplatsens betydelse för nätverkscentraliteten 
I det här kapitlet har skuldrelationer visualiserats och centralitet har mätts med 
hjälp av grafteori. En följdfråga av resultaten har varit vilken betydelse boplat-
sen har haft för människornas ekonomiska relationer och centralitet? För att 
undersöka det närmare valde jag ut de 30 mest centrala Sundbornsborna enligt 
både degree- och betweenness-centralitet. Det visade sig att 26 personer fanns 
med i båda tabellerna, och alltså var centrala utifrån båda metoderna att mäta 
centralitet. Sammanlagt studerades därmed 34 personers bytillhörighet när-
mare. Mönstret visade tydligt att majoriteten, det vill säga 22 personer, bodde 
längs Sundbornsån, och ytterligare tre personer bodde tämligen nära. Därefter 
valde jag att titta närmare på de 30 bouppteckningar vars hushåll hade störst 
tillgångar, för att se om samma mönster framgick. Det visade sig att 12 hushåll 
låg längs ån och fem i närheten. När jag istället avgränsade till de 20 mest 
välbärgade hushållen visade det sig att hälften låg längs ån och fyra i dess 
omnejd. Det fanns alltså ett samband mellan förmögenhet, centralitet och 
boplats längs ån.  
 Längs Sundbornsån fanns socknens bästa jordbruksmark, vilken gav 
allra störst avkastning och därmed skapade kapital. Eftersom bönderna i Sund-
born överlag hade svårt att försörja sig på enbart jordbruk, går det att tänka sig 
att ägarna till marken längs ån höll hårt fast i den. Inom ramen för den här 
undersökningen har det inte gått att bekräfta något mönster av strategiska gif-
termål i syfte att skapa större produktionsenheter eller för att behålla jorden 
inom släkten. Det är dock inte omöjligt att det har förekommit. Nätverksgrafen 
visar dock att de här hushållen lånade av varandra. Enligt den sociala nätverks-
teorin som undersökningen grundar sig på, var ett lån mycket mer än en trans-
aktion. Ett lån beviljades till en person som hade kreditgivarens förtroende, 
och lånet förväntades betalas tillbaka. Hasselberg har sett att krediten kunde 
gå fram och tillbaka, det vill säga att en transaktion motverkades av en annan 
transaktion i motsatt riktning och på så vis betalades aldrig den egentliga skul-
den. Det som indirekt förmedlades i det här utbytet var en social resurs, vilken 
i högre grad än själva skuldtransaktionen vävde ihop hushåll med varandra. 
Här ska det betonas att alla skuldrelationer i min undersökning inte var resultat 
av vänskapsrelationer, eller ingick i samma sociala nätverk. Skulder till sock-
enbankirer och fordringar på arbetsgivare gällande lön var någonting annat. 
Människorna var dock beroende av sina egna sociala nätverk för att kunna 
erhålla kredit och få en anställning. För att kunna behålla krediten behövde 
människorna vårda sina sociala kontakter. Det gjordes genom gåvor och gen-
gåvor, vilken i praktiken kunde vara en bjudning som skulle bjudas tillbaka. I 
de sociala nätverk som bildades, umgicks de inkluderade hushållsvis. I denna 
sociala ekonomi utbyttes information, kontakter och skvaller. Eftersom hus-
hållen var ekonomiskt sammanvävda, var människorna beroende av att alla 
skötte sina affärer, för om en föll kunde det bli en kedjereaktion så att fler 
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rasade. Den som exkluderades ur nätverket miste inte bara det sociala um-
gängeslivet utan också sin kreditvärdighet.265 
 För att ta reda på om de, enligt nätverksgrafen, centrala människorna 
som bodde längs Sundbornsån ingick i samma sociala nätverk, behövs ett kva-
litativt källmaterial som beskriver deras vardagsliv och relationer. Jag saknar 
ett sådant material, men genom en dagbok skriven av Emilia Steffenburg-Er-
icson vid slutet av 1800-talet går det dock att dra några slutsatser. Emilia var 
dotter till Johan Steffenburg den yngre på Karlborn som finns med i nätverks-
grafen. Genom hennes beskrivningar av familj, släkt, vänner och bekanta 
framgår att den stora släkten Steffenburg var en del av ett vidare socialt nät-
verk. Enligt Hasselberg fanns det vid den här tiden ett socialt nätverk som 
definierade sig som Falusocieteten. Genom att jämföra Steffenburgarnas um-
gängeskrets med de människor Hasselberg har lyft fram som medlemmar av 
Falusocieteten, är det mycket som talar för att släkten var en del av denna.266 
Vidare framgår det av Emilias dagbok att Steffenburgarna reste runt och 
gjorde många besök i Dalarna, Uppland och Västmanland. Barnen i släkten 
fick god utbildning och genom skola och arbete skapades många och långväga 
sociala relationer. Steffenburgarna kan därmed ha varit förmedlare av kontak-
ter åt Sundbornsborna. I nätverksgrafen finns exempelvis skulder från flera 
Sundbornsbor till medlemmar av Falusocieteten.267  
 Det framgår av Emilias berättelser att de rodde på Sundbornsån för att 
ta sig till varandra.268 Genom skuldrelationerna, som syns i nätverksgrafen, 
vet jag att de mest centrala hushållen längs ån hade skulder till, och därmed 
kontakt med, varandra. Genom att färdas på ån krympte avståndet mellan by-
arna och ökade således möjligheten till ett spontant och frivilligt umgänge. 
Emilia skrev att hennes farbror Jacob på ärvd mark byggde ”det naturskönt 
belägna Löfnäs”.269 På karta 4.1 går det att se att Löfnäs byggdes på en udde 
vid åns mitt. Det måste ha varit ett strategiskt bra läge för medlemmarna av 
Jacobs hushåll, eftersom de med lätthet kunde delta i det vardagliga sällskaps-
livet längs ån och därmed vårda sina sociala kontakter.    
 Emilias dagbok vittnar också om konsekvenserna av brutna vänskaps-
band. Hennes farfars syster Brita gifte sig med Anders Carlborg på den stora 
bergsmansgården på Risholn, tillsammans fick de sonen Anders Carlborgs-
son. Carlborgsson kom att gifta sig med Katrina Danielsson från den närbe-
lägna byn Backa, och de bosatte sig på Karlborn. Emilia beskrev Carlborg som 
en ”hetlevrad, barsk despot, tålande inga motsägelser”, vilket ledde till att det 
                               
265 Hasselberg, 1998, kap. 4-6. 
266 Hasselberg, 1998, s. 87, 93-101, 108; Medlemmar av Falusocieteten som förekommer både 
i Hasselbergs (1998) forskning och i Emilia Steffenburg-Ericsons (1974) dagbok: famil-
jerna/släkterna Falhem, Litström, Munktell, Olivenbaum, Åmark samt Landshövding Järta.  
267 Följande personer hittas både i undersökningens nätverksgraf och i Hasselbergs (1998) 
forskning om Falusocieteten: Callerholm, Collén, Falhem, Krey, Litström, Lorichs och Oliven-
baum.  
268 Steffenburg-Ericson, 1974, s. 30 ff. 
269 Steffenburg-Ericson, 1974, s. 8 ff.  
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blev en brytning mellan honom och Jacob Steffenburg. Denna brytning slog 
tillbaka på hela släkten, som slutade umgås med Carlborg. Inte heller sonen 
Carlborgsson tålde att motsägas och efter en dispyt om en väganläggning bröt 
de även med honom. Detta fick konsekvensen att Steffenburgarna berövades 
arvet efter Carlborgsson. Eftersom dennes ende barn, sonen Frans, dog endast 
tre år gammal, hade Steffenburgarna varit rättmätiga arvtagare till en stor för-
mögenhet. Istället kom Carlborgsson att donera pengarna till socknen, vilket 
resulterade i att flera skolbyggnader uppfördes. Gården i Risholn och dess 
jordbruk skänktes och blev hem åt de fattiga. I hans hushåll fanns också den 
ogifta svägerskan Sara Elisabet Danielsson, vilken han inspirerade att likaså 
donera pengar till socknen. Både Carlborg och Carlborgsson hade rykte om 
sig att vara godhjärtade och hjälpsamma mot de fattiga. Om det var godheten 
eller vreden på släkten som var avgörande till donationsbesluten är svårt att 
säga.270  
 Carlborgssons hustru dog tio år före honom, och svägerskan åtta år.271 
Enligt Emilia var han ”nöjd att lämna en värld där han kände sig ganska en-
sam”.272 Det är oklart om hon syftade på hela hans livstid eller bara de sista 
åren. Det är möjligt att hans ensamhet har fångats i nätverksgrafen. Carlborgs-
son föddes år 1802273 och var alltså i sina mest produktiva år mellan 1820 och 
1849. Ändå finns han bara med i periferin. En skuld till svägerskan Agneta 
Beatha Danielsson på Backa274 är den enda förbindelsen som finns. Kanske 
har ett utanförskap här visualiserats, ett kvitto på att han inte var en del av 
Sundborns sociala nätverk. Carlborgsson saknade varken tillgångar eller kon-
takter, och inriktad på välgörenhet som han var275 är det underligt att han inte 
var en stor kreditgivare till behövande sockenbor. Kanske talar detta för att 
det som har fångats i undersökningens nätverk inte bara var behovet av kredi-
ter, utan också ett reproducerande av sociala kontakter.  
 Sammanfattningsvis går det att säga att det fanns ett samband mellan 
boplats, ekonomiska relationer och centralitet. Det framgår också tydligt att i 
Sundborns socken var detta dessutom relaterat till naturlandskapet, eftersom 
de mest centrala personerna i nätverket bodde längs Sundbornsån. Jag tror att 
det går att finna fler förklaringar till nätverksmönstret, om det relateras till just 
naturlandskapet och även infrastrukturen. Genom att koppla koordinater till 
noderna, har jag kunnat placera dem i sina hembyar i karta 6.1. För att inte 
kartan ska bli alltför svåröverskådlig har endast noder tillhörande Sundborn 
och grannsocknarna, med undantag av Falun, medtagits, och det ska betonas 

                               
270 Dalarnas museum arkiv, Acc 1582; Forsslund, 1931, s. 245; Sellfors, 1916, 12 ff; Steffen-
burg-Ericson, 1974, s. 33 ff; Sundblad, 1934a, s. 106 f.  
271 SKA, Husförhörslängder 1876-1885, NAD. 
272 Steffenburg-Ericson, 1974, s. 35.  
273 SKA, Husförhörslängder 1876-1885, NAD. 
274 SKA, Husförhörslängder 1825-1835, NAD. 
275 Dalarnas museum arkiv, Acc 1582; Forsslund, 1931, s. 245; Sellfors, 1916, 12 ff; Steffen-
burg-Ericson, 1974, s. 33 ff; Sundblad, 1934a, s. 106 f.  
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att relationer inom samma by inte syns på kartan. I dess nuvarande form och 
skala är kartan svårtolkad. Det går att urskilja att människorna tillhörande 
skriftelagen Sundborns by väst och öst hade många skuldrelationer. Det går 
också att urskilja att byarna i periferin ofta var länkade till en by som låg för-
hållandevis nära. En annan iakttagelse är att få länkar går över den stora cen-
trala sjön Toftan, vilken alltså verkar ha utgjort ett fysiskt hinder för interakt-
ion. För en mer nyanserad analys skulle den här metoden behöva vidareut-
vecklas. Nätverket skulle kunna relateras till den kuperade terrängen, vatten-
dragen, markanvändningen, markägandet, vägar och stigar. Genom att 
använda kartan går det att mäta avstånd mellan fordringsägare och gäldenär. 
Det skulle dessutom gå att undersöka förhållandet mellan skuldsumma och 
avstånd.   
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Karta 6.1. Sundborns sockens lokala nätverk, baserat på skuldrelationer. 

 
Karta: Karin Nibon.  
Anmärkning: Kartan visar hur en del av nätverksgrafen ser ut då noderna har placerats i hem-
byarna. För att inte kartan ska bli alltför svåröverskådlig har endast noder tillhörande Sundborn 
och grannsocknarna, med undantag av Falun, medtagits. Relationer inom samma by syns inte 
på kartan. Att sätta nätverket i relation till naturlandskapet, liksom infrastrukturen, skulle kunna 
ge nya infallsvinklar till analysen av sociala nätverk. Denna metod bör därför utvecklas vidare.  
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7. Slutord 

Sammanfattning av resultaten 
Min licentiatuppsats har visat att i början av 1800-talet var det fortfarande en 
enkel hushållsbaserad marknadsekonomi som dominerade i Sundborns 
socken. Genom att utgå ifrån de 108 bouppteckningar som har bevarats från 
perioden 1820-1849 har jag kunnat konstatera att Sundborn hade en lokal pri-
vat kreditmarknad, där aktörerna huvudsakligen var hemmahörande i den egna 
socknen. Studien kring fordringar och skulder visar att Sundbornsborna hade 
få formallån på den institutionella kreditmarknaden, men många förtroendelån 
på den privata. Det var få som hade fordringar, men majoriteten hade skulder. 
Vanligast var att utlåningen skedde i den närmaste omgivningen, och förhål-
landevis ofta till en släkting. De som bodde nära eller var släkt, fick dessutom 
i genomsnitt större kredit. Kreditmarknadens vanligaste aktör var en man. De 
kvinnor som synliggjordes i materialet hade flest skuldrelationer med männi-
skor som bodde i deras närhet och som de var släkt med. Sundbornsbornas 
kontakter utanför socknen hade ofta en släktkoppling till Sundborn, eller figu-
rerade i samma umgängeskrets. 
 Genom att visualisera alla skuldrelationer i en nätverksgraf har det gått 
att se att hushållen i Sundborns socken var sammanflätade med varandra. Ge-
nom grafteori har det varit möjligt att uppmärksamma centrala personer för 
nätverket, däribland potentiella sockenbankirer. Det visade sig att de med 
många skuldrelationer var länkade till varandra, direkt eller indirekt via en 
annan Sundbornsbo. Genom att relatera nätverksgrafen till kartan över Sund-
borns socken, fann jag att de med många skuldrelationer bodde längs Sund-
bornsån, där jordbruksmarken var som bäst. Det var också dessa hushåll som 
hade de största totala tillgångarna.  

Reflektioner kring metoden 
Resultaten av den här studien har jag kunnat få genom att kombinera olika 
källmaterial. Bouppteckningar har fått utgöra stommen i undersökningen, och 
via dem har jag fått fram den lokala kreditmarknadens aktörer. Informationen 
om dessa har varierat, men via kyrkans folkbokföring har jag kunnat komplet-
tera många uppgifter. Denna typ av källmaterial tar tid att gå igenom, därför 
har jag behövt begränsa mig till att bara identifiera de personer som nämns 
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bland bouppteckningarnas fordringar och skulder, samt utröna var de bodde. 
Detta var nödvändigt för att jag skulle kunna skilja individerna från varandra, 
men också för att jag skulle kunna göra en rumslig analys av fordrings- och 
skuldrelationerna. Hade jag valt att stanna här, och inte utvecklat metoden, 
hade mina resultat enbart utgått ifrån individnivån. Resultaten som presente-
rades i kapitlet Hushållens fordringar och skulder bygger enbart på de 117 
personer som efterlämnat en bouppteckning. I praktiken ger detta material 
svar på frågor om hur många och hur stora fordringar och skulder de hade, 
ibland också fordringens eller skuldens anledning samt till vem den var. Ge-
nom att lägga in varje fordrings- och skuldpost i en tabell, kunde jag även få 
fram avståndet mellan fordringsägare och gäldenär. Detta visade dock inte 
socknens ekonomiska relationsmönster i sin helhet. För att kunna se hur aktö-
rerna var länkade till varandra behövde jag visualisera skuldrelationerna i en 
nätverksgraf. Först då gick det att se mönster på sockennivå. Det blev även 
möjligt att urskilja personer som varit aktiva på den privata lokala kreditmark-
naden under den period undersökningen avser, utan att de själva avled och 
efterlämnade en bouppteckning. På det här viset gick det också att uppmärk-
samma individer med många skuldrelationer, eller som var särskilt centrala i 
nätverket. Genom att undersöka dessa personer närmare i olika källmaterial 
gick det att få en förklaring till deras aktivitet eller centrala roll i socknen. 
Nätverksgrafen möjliggjorde således nyanserade resultat kring hur många 
fordringar och skulder individerna hade, till vem de var och hur långt avstån-
det var mellan fordringsägare och gäldenär.  
 I min undersökning gör jag ett försök att relatera nätverksgrafen till 
landskapet. Detta är en metod jag skulle vilja utveckla vidare. Jag hittar i nu-
läget ett samband mellan boplats, ekonomiska relationer, centralitet och Sund-
bornsåns dalgång. Jag tror att det går att finna fler förklaringar till nätverks-
mönstret om det relateras till just naturlandskapet och även infrastrukturen. 
Nätverket skulle kunna relateras till den kuperade terrängen, vattendragen, 
markanvändningen, markägandet, vägar och stigar. Genom att använda kartan 
går det också att mäta avstånd mellan fordringsägare och gäldenär. Det skulle 
dessutom gå att undersöka förhållandet mellan skuldsumma och avstånd. 
 Detta vore även intressant att se ur ett större perspektiv. Det skulle gå 
att göra en liknande studie för andra närliggande socknar och jämföra dem 
med varandra. Min hypotes är att socknarna skulle komma att utgöra kluster i 
ett större ekonomiskt nätverk. Det vore intressant att se vilka de var som band 
samman klustren, var dessa personer bodde och ta reda på vilken lokal sam-
hällsroll de har spelat. Fanns det exempelvis människor som fungerade som 
grindvakter mellan socknarna, och vad passerade i så fall igenom dem i form 
av skvaller, nyheter, tekniska innovationer eller rent av sjukdomar? För att få 
reda på vad som har flödat igenom de ekonomiskt baserade nätverken, samt 
vilka konsekvenser det har blivit därav, behövs givetvis ett kompletterande 
källmaterial, som säger något om det som ska undersökas.  
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Det vore önskvärt att få till en tydligare koppling mellan de ekonomiska och 
sociala nätverken. Även detta skulle innebära tillägg av annat källmaterial. Jag 
har redan konstaterat att det finns få bevarade källor som säger något om de 
sociala nätverken för de människor som jag har studerat, därför skulle detta 
behöva undersökas indirekt. Ett sätt skulle kunna vara att undersöka släkt- och 
fadderrelationer liksom äktenskapsstrategier. Ett annat sätt vore att även här 
studera landskapet, i form av mark- och fastighetsägande. Jag har redan note-
rat för Sundborns socken att det endast var ett litet antal män som figurerade 
som värderingsmän vid upptecknandet av boet efter avlidna. Johan Sundvall-
son var den som förekom oftast, och under en lång tid. Han måste ha haft en 
unik insyn i många sockenbors hushållsangelägenheter. Hur utnyttjade han 
detta? Kan han ha värderat tillgångarna lågt för att själv, eller någon vän, 
kunna köpa billigt? Under 1800-talet roterade jorden flitigt i Sundborn, och 
Sundvallson var noga med att detta skulle dokumenteras. Genom dessa rote-
ringslängder går det att studera vilka de var som sålde fast egendom och vilka 
det var som köpte den. Här skulle det gå att se om det fanns ett samband mel-
lan värderingsmän och köpare. Det skulle också gå att studera om det endast 
var jordbruksmarken som gav bra avkastning som var eftersträvansvärd, eller 
om det var lika begärligt att inneha mark centralt för att vara en del av gemen-
skapen. Hur såg exempelvis de ekonomiska och sociala nätverken ut för män-
niskor som bodde i periferin?  
 Ytterligare ett sätt att gå vidare med den här studien vore att förlänga 
den i tiden. Vad hände med de ekonomiska och sociala nätverken när mark-
nadsekonomin tog överhand? När och hur kan detta observeras genom den 
metod jag har använt? Vad hände med det sociala relationsmönstret när det 
ekonomiska nätverket bröts upp? Hur blev kedjereaktionen när behovet av 
reda pengar ökade och arvingar behövde lösa ut varandra?  
 Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns flera öppningar 
för fortsatta studier inom ämnet jag har behandlat i denna uppsats. Metoden 
att relatera historiskt källmaterial till landskapet möjliggör dessutom nyanse-
rade analyser även för de människor som inte har efterlämnat några egna 
skrivna källor, som exempelvis dagböcker, brev eller levnadsberättelser. Det 
tar mycket tid i anspråk att digitalisera historiskt källmaterial, men det leder 
till nya frågeställningar och rumsliga analyser.  
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