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På uppsatsens första sida syns ett par fotografier och dessa föreställer två personer som 
förekommer i de studerade doplängderna från Bergsjö 1875–76 som faddrar, nämligen min 
farfars farfars far, Jacob Andersson Lants (1819–1904) och min farfars farfars mor, Sigrid 
Persdotter Gahn (1816–1897). Sigrids föräldrar nämns dessutom som faddrar i ett av 
uppsatsens enskilda exempel, dopet av bondedottern Carin i Bergsjö 16:e april 1826, se fotnot 
84.
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Härmed ger jag mitt tillstånd att föreliggande uppsats får spridas och att forskare och 
studerande får citera ur densamma. Uppgifter om uppsatsen får läggas in på Internet.
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Inledning
Inom det mänskliga samhället har de sociala nätverken en stor betydelse. Genom att studera 

de sociala nätverken under tidigare delar av historien går det att få en större inblick i 

samhällets dåvarande uppbyggnad och funktion. Det går på så vis att bättre förstå de sociala 

relationerna mellan människor och olika grupper i samhället som fanns under denna tid.

Uppsatsen innehåller en undersökning av doplängder i Bergsjös och Hudiksvalls församlingar 

för att med hjälp av dessa kunna se hur de sociala nätverken var uppbyggda där. 

Förhoppningsvis går detta att se genom att studera vilka personer som valdes till faddrar vid 

barnadopen. I uppsatsen kategoriseras både de döpande paren och faddrarna med sina yrken 

som grund. De olika yrkestillhörigheterna är en bra indikator på deras sociala status.

I uppsatsen används dop, fadderskap och sociala nätverk i Bergsjö och Hudiksvall som 

exempel och sätts i relation till tidigare forskning som omfattar stora delar av den europeiska 

kontinenten, både protestantiska och katolska samhällen. Olika tidsmässiga perioder jämförs 

dessutom med varandra och kan visa på utvecklingen av de sociala nätverken över tid, 

samtidigt som de sociala nätverken sätts in i en kontext kring Sveriges samhälleliga 

förändring under 1800-talet som helhet. Uppsatsen jämför dessutom de sociala nätverken i 

stadsmiljö respektive landsbygd med varandra.

Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att göra en komparativ analys av sociala kontaktnät i Bergsjös och 

Hudiksvalls församlingar för åren 1826–27 samt 1875–76, utifrån doplängder från dessa 

bägge församlingar. Dessa två församlingar har valts bland annat beroende på tidigare 

förkunskaper om just dem, i form av en tidigare B-uppsats som undersökte dessa 

församlingars sociala kontaktnät under 1820-talet. Dessa förkunskaper underlättar studien.1

Det har formulerats ett antal frågeställningar för att kunna besvara de problem som finns kring 

de sociala nätverken, och dessa frågeställningar fungerar som riktlinjer för studien. 

Uppsatsens studie av doplängder kompletteras med analys och diskussion kring tidigare 

forskning om de sociala nätverken, dels under senare århundraden av svensk historia, men 

                                               
1 Wadin Wesslén, Kalle, Fadderskap och lokala nätverk i Bergsjös och Hudiksvalls församlingar under 1820-
talet, B-uppsats, Umeå Universitet 2010.
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även i viss mån de sociala nätverken i andra delar av den europeiska kontinenten. När de olika 

frågeställningarna besvaras kan svaren visa mönster av vilka föräldrar som valde vilka faddrar 

och vilka kontakter olika samhällsgrupper hade med varandra. Detta kan sättas in i en större 

kontext kring förändrade sociala relationer i Sverige under 1800-talet.

För att konkretisera syfte och få ett verktyg för att uppfylla detta kan följande frågeställningar

formuleras:

– Vilka yrken hade de personer som valdes till faddrar i Bergsjö och Hudiksvall under 1826–

27 respektive 1875–76?

– Vilka skillnader fanns i fördelningen av faddrar beroende på om de döpta barnen var söner 

eller döttrar?

– Hur var faddrarnas fördelning mellan män och kvinnor i de aktuella orterna under de 

aktuella åren?

– Hur kan undersökningens resultat sättas in i en större kontext kring förändrade sociala 

relationer i Sverige under 1800-talet?

Tidigare forskning

Här nedan redovisas ett ganska omfattande avsnitt kring tidigare forskning, vilken behandlar 

dopets betydelse både för samhället i stort och för de sociala nätverken. Längre fram under 

uppsatsens avsnitt Definitioner behandlas dessutom definitionen av begreppet ”sociala 

nätverk”, vilken är grundläggande för uppsatsen. Gällande dopen under 1800-talet samt valet 

av faddrar och deras betydelse för de sociala nätverken, så omfattar uppsatsen dels en 

bearbetning av doplängder, dels en analys av både svensk och internationell forskning på 

området. Nils-Arvid Bringéus tar i sin bok Livets högtider upp att faddrarnas roll för de 

nyfödda barnen var väldigt viktig. Faddrarna skulle ta barnen till dopen, de skulle vara 

ställföreträdande föräldrar och överhuvudtaget var uppgiften som fadder väldigt betydelsefull. 

Valet av faddrar hastades inte fram av föräldrarna, utan det brukade ligga en hel del tanke 

bakom dessa beslut kring vilka de skulle välja som faddrar till sina barn.2 Bringéus bekräftar 

uppgifterna i Carl-Herman Tillhagens bok Barnet i folktron och Tillhagen beskriver 

fadderskapet som ett livslångt uppdrag. Han skriver att traditionen var att faddrarna hade en 

                                               
2 Bringéus, Nils-Arvid, Livets högtider, LT 1987, s. 28.
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framträdande roll när gudbarnen gifte sig, när de eventuellt begravdes, om faddrarna ännu var 

i livet, samt att faddrar och gudbarn skulle ge varandra presenter vid olika situationer.3

Vid en analys av de sociala nätverken och valet av faddrar med dopen som grund, så är det 

nödvändigt att noga diskutera fadderskapets betydelse. Under uppsatsens 

undersökningsperiod på 1800-talet var dopet någonting mycket viktigt inom den kristna 

kyrkan och dopet var under denna tid mer betydelsefullt än vad det är idag. Bringéus skriver

om att nöddop brukade tillämpas för barn som var bräckliga och riskerade att dö tidigt.4 1686 

års kyrkolag reglerade detta, och fastslog att barn skulle döpas inom åtta dagar efter födseln.5

Förekomsten av nöddop visar att dopet var mycket betydelsefullt, eftersom man inte ville låta 

barn hinna dö innan de hade blivit döpta. Eftersom dopet var så viktigt var även det 

sammankopplade fadderskapet viktigt. Vilka faddrar som valdes vid dopen kan definitivt visa 

vilka sociala nätverk som fanns under denna tid och vilka personer föräldrarna ville ha som 

förebilder för sina barn och som de ville att barnen skulle se upp till.

Fadderskapets betydelse för sociala relationer mellan klasser och yrken

Mikael Ottosson har gjort en studie av precis samma typ som denna, en analys av de sociala 

nätverken med yrkestillhörigheten som grund. I sitt arbete redovisar han en tabell för 

tidsperioder som sammanfaller med den här uppsatsens undersökningsperiod. I Ottossons

tabell syns det tydligt och klart att föräldrarna föredrog att välja faddrar från sin egen 

yrkeskategori när de döpte sina barn.6 Vidare konstaterar Ottosson att det här fenomenet med 

tiden blev än starkare. Han har jämfört åren 1820–1840 med åren 1872-1877 och hans 

jämförelse visar på denna utveckling.7 Människor började i högre grad identifiera sig med 

andra personer inom samma yrkesgrupp, vilket indikerar en förstärkt klassmedvetenhet och 

samhörighet på yrkestillhörighetens grund. Den tydligaste förändringen som Ottosson kan 

visa är att borgerskapet vid en jämförelse mellan perioderna 1820–1840 och 1872–1877 med 

                                               
3 Tillhagen, Carl-Herman, Barnet i folktron: tillblivelse, födelse och fostran, LT 1983, s. 274–275.
4 Bringéus 1987, s. 21.
5 Rydén, A. J., Sveriges kyrkolag af 1686 – Jemte ännu gällande stadganden, genom hvilka den blifvit ändrad 
eller tillökt, Jönköping 1846, s. 79.
6 Ottosson, Mikael, Sohlberg och surdegen: sociala relationer på Kosta glasbruk 1820–1880, Lunds 
Universitet 1999, s. 149.
7 Ibid., s. 150.
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tiden blev mindre vanliga som faddrar och valdes inte längre i samma utsträckning som 

tidigare.8

Det finns inte särskilt mycket forskning kring stadsmiljö när det kommer till fadderskap, 

sociala nätverk och dop. Solveig Fagerlund har däremot gjort en studie som ligger långt ifrån 

denna uppsats vad gäller undersökningsperiod, då hon undersöker slutet av 1600-talet och 

början av 1700-talet. Hennes studie kan dock ändå bidra med någonting i detta avsnitt kring 

tidigare forskning, eftersom den behandlar stadsmiljö och kan därför sättas i relation till denna 

uppsats del kring Hudiksvall. Fagerlund redovisar en tabell gällande Helsingborg där all 

landsbygdsbefolkning utanför själva staden är bortsorterad. Vissa yrkeskategorier var 

överrepresenterade inom fadderskapet i relation till sin andel av befolkningen. På samma vis 

var ytterligare andra yrkeskategorier istället underrepresenterade sett i relation till sin andel av 

befolkningen. De överrepresenterade personerna var samhällseliten, de med god ekonomisk 

ställning, där rådmän och officerare kan nämnas som exempel. Personer från den nedre delen 

av den sociala stegen är istället underrepresenterade och det går i detta att se ett tydligt 

mönster kring vilka personer som valdes till faddrar och vilka som inte valdes.9

Någonting som kan ha varit bidragande till faddersystemets popularitet är sedvänjan med 

faddergåvor, att faddrar skulle ge gåvor till barnets föräldrar i och med dopet. Det kan också 

vara en del av förklaringen till varför föräldrar från lägre skikt ofta valde faddrar från den 

lokala eliten eller bland högre tjänstemän.

En intressant aspekt som tas upp i litteraturen är att föräldrar i många fall valde faddrar från 

mer välbeställda grupper i samhället, men att detta långt ifrån alltid var fallet. I många fall 

valdes istället faddrar bland arbetskollegor för att stärka vänskapsbanden. Ibland valde 

föräldrarna även grannar eller personer som de hade haft vissa konflikter med och därigenom 

kunde försöka mäkla fred. I vissa fall valdes dessutom faddrar från lägre bemedlade grupper i 

samhället än föräldrarna själva, som någon form av välgörenhetshandlingar gentemot dessa 

personer för att de inte skulle lämnas utanför de sociala nätverken.10 Allt detta är fenomen 

                                               
8 Ottosson 1999, s. 151.
9 Fagerlund, Solveig, Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv: Helsingborg ca 1680–1709, 
Lunds Universitet 2002, s. 52.
10 Alfani, Guido & Gourdon, Vincent, “Spiritual kinship and godparenthood: an introduction”, i 
Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 21–22.
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som kommer att visa sig i den här uppsatsens tabeller längre fram och som kommer att 

diskuteras ytterligare.

Ericsson diskuterar två olika typer av fadderskap, nämligen intensivt fadderskap och extensivt 

fadderskap. Det intensiva är när faddrar är hämtade från den biologiska släkten och extensivt 

fadderskap är när faddrar väljs utan att vara biologisk släkt med barnet.11 De kan fylla lite 

olika funktioner, men bägge ger effekten av att stärka banden till olika personer. Släktingar 

har redan från födseln ett biologiskt band, men det kan stärkas genom att någon släkting väljs 

som fadder, men genom det extensiva fadderskapet, att välja faddrar utanför den egna släkten, 

kan de sociala nätverken utökas och band stärkas till exempelvis arbetskamrater eller högt 

uppsatta personer i samhället. Att knyta band till högt uppsatta personer i samhället kan 

potentiellt ge olika fördelar för föräldrarna, men inte nödvändigtvis. Två ytterligare 

parametrar tas upp i sammanhanget, nämligen horisontellt och vertikalt fadderskap. Med 

horisontellt fadderskap menas att faddrar hämtas från samma sociala grupp eller yrkeskategori 

som föräldrarna till barnet tillhör, medan det vertikala fadderskapet då istället innebär att 

faddrar hämtas från en annan social grupp. Ericsson skriver det som att det vertikala 

fadderskapet innebär att faddrar hämtas just från högre sociala grupper än föräldrarna, 

tydligen inkluderas inte de lägre inom detta begrepp.12

Någonting ytterligare som Ericsson tar upp för det material han har studerat kring den 

lutherska minoriteten i Paris under andra halvan av 1700-talet är att det fanns starka band 

mellan de hantverkare som döpte barn och de hantverkare de valde till faddrar. Hantverkarna 

valde till större delen faddrar med likadana yrken som de själva och de höll sig mycket till 

varandra vid sina val av faddrar. Det förklarar Ericsson med traditioner inom skråväsendet 

som skapade starka band inom det egna skrået rent socialt, men som fortlevde även långt efter 

att skråväsendet avskaffades.13 Ericsson tar vidare upp att hantverkarna, även om de i hög 

utsträckning höll sig till varandra när det gällde dop och fadderskap, faktiskt fanns 

representerade som faddrar vid dop hos samtliga yrkeskategorier, vilket förklaras med att de 

genom sina arbetsuppgifter var i kontakt med samtliga grupper i samhället, på ett sätt som inte 

                                               
11 Ericsson, Tom, “Who wants to be a godparent? Baptisms in a Lutheran Church in Paris, 1755–1804”, 
i Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 228.
12 Ibid.
13 Ibid., s. 240.
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gällde för exempelvis personer ur det högre samhällsskiktet. Samtliga medborgare i samhället 

var beroende av hantverkarnas tjänster.

Alfani har i sin forskning kring dop, fadderskap och sociala nätverk riktat in sig på det 

katolska Medelhavsområdet, men uppgifter från en sådan studie kan vara viktiga även i en 

studie gällande det protestantiska Sverige under 1800-talet. Någonting som han bland annat 

nämner är att det egentligen inte är föräldrarna som på helt egen hand i alla lägen har valt 

faddrar, utan i vissa fall har de blivande faddrarna själva varit pådrivande för att just bli valda. 

Han beskriver det som att vissa strävade efter en form av karriär som faddrar och hade en 

medveten strategi för att försöka bli valda till faddrar och aktivt verkade för detta.14 De som 

var välbärgade och hade en hög ställning kan knappast ha haft svårt att övertyga människor 

om att välja dem som faddrar för sina barn, eftersom föräldrarna önskade faddrar som kunde 

agera beskyddare, mecenater och erbjuda barnen ett bra socialt skyddsnät om de på något sätt 

skulle hamna i nödsituationer. Fadderskapet fyllde en roll både för barnen att de skulle kunna 

få så bra ekonomiskt och socialt skydd som möjligt samt en roll för föräldrarna i deras strävan 

att bygga ett så starkt socialt nätverk som möjligt och gärna knyta välbärgade människor till 

sig.

När föräldrarna väl gav erbjudande om fadderskap till någon var denne tvungen att tacka ja, 

likväl som när någon lämnade in ett önskemål till föräldrarna om att få bli fadder till deras 

barn var de tvungna att tacka ja.15 När det gäller detta med fadderskapskarriärer där vissa 

aktivt strävade efter att bli valda till faddrar finns det ett extremfall som Alfani nämner i en 

fotnot, nämligen att på den grekiska ön Karpathos valde föräldrarna aldrig faddrar, utan det 

var helt enkelt så att faddrarna valde sig själva, detta för att det rent teoretiskt inte skulle 

finnas något mått av tvång med i bilden, utan att faddrar frivilligt skulle träda fram och ta sin 

roll.16

Alfani skriver om hur faddrar agerade som mellanhänder i fastighetsaffärer mellan personer 

som inte var släkt med varandra, men hade ett visst band via en gemensam fadder, och 

redovisar först Sabeans siffror som visar att denna frekvens var mycket hög.17 Som en följd av 

                                               
14 Alfani, Guido, Fathers and Godfathers – Spiritual kinship in Early-Modern Italy, Ashgate 2009, s. 205.
15 Ibid., s. 206.
16 Ibid., s. 206, fotnot 11.
17 Ibid., s. 63.
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Sabeans anmärkningsvärt höga siffror gällande detta har även Alfani genomfört en liknande 

typ av studie för sitt material i italienska Ivrea, vilket ger en helt annan bild än Sabeans 

resultat, att detta inte har förekommit en enda gång under 108 fastighetsaffärer som han har 

studerat i Ivrea, till skillnad från Sabeans material från Neckarhausen i Württemberg som 

visade detta i mellan 50 % och 80 % av fallen.18 Det visar att fadderskapets ekonomiska 

betydelse kunde skilja sig riktigt markant mellan olika delar av Europa.

Alfani bevisar att det inte alltid är så att barnen skulle ha fått fler faddrar ju mer välbärgade 

föräldrarna var. I viss mån går det att se sådana mönster, men det finns också väldigt många 

undantag från detta, där barn till välbärgade föräldrar har få och i vissa fall fattiga faddrar med 

låg social ställning och där barn till samhällets lägsta skikt har många och välbärgade faddrar. 

Detta var inga ovanligheter.19 Det finns helt enkelt lokala variationer när det gäller detta.

Fadderskapet som spirituellt släktskap

Så långt har enbart svensk forskning på området behandlats, men det finns dessutom 

omfattande internationell forskning kring det hela. Alfani och Gourdon skriver i sin 

introduktion till boken Spiritual kinship in Europe, 1500–1900 att sociala nätverk kan bestå 

både av biologiska släktskap och icke-biologiska släktskap.20 Fadderskap i och med ett dop 

kan betraktas som någon form av icke-biologiskt släktskap. Den som ställer upp som fadder 

ska kunna fungera som någon form av extraförälder till det döpta barnet och kunna ställa upp 

vid de ordinarie föräldrarnas bortfälle och överhuvudtaget fungera som förebilder. De är dock 

inte nödvändigtvis biologisk släkt med de döpta barnen, även om de i vissa fall kan vara det 

också. I detta sammanhang talar Alfani och Gourdon om spirituellt släktskap, banden mellan 

döpta barn och deras faddrar vid dopen. Någonting annat värt att ta upp som nämns i deras 

introduktion är att antalet faddrar under slutet av 1400-talet och 1500-talet, när dopböcker 

började användas och uppgifter nedtecknas kring dop och faddrar, ofta kunde vara 20–30 

stycken och i enstaka fall till och med fler än så. Detta var inte ett isolerat fenomen som gällde 

enbart för adel och överklass, utan kunde dessutom förekomma vid dop av barn från lägre 

                                               
18 Alfani 2009, s. 187.
19 Ibid., s. 133.
20 Alfani, Guido & Gourdon, Vincent, “Spiritual kinship and godparenthood: an introduction”, i 
Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 1.
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skikt i samhället.21 Viktigt att nämna är förstås att dessa siffror och det material de hänvisar 

till är hämtat från Norditalien och det katolska samhället, medan den här uppsatsen istället 

behandlar det protestantiska Sverige.

Det nämns att både Luther och Calvin motsatte sig detta med spirituellt släktskap, men inom 

de samhällen som blev protestantiska bevarades ändå faddersystemen, där faddrarna skulle 

fungera som dopvittnen och agera som föredömen för sina fadderbarn såsom goda lutheraner. 

Calvin ville däremot helt ta bort faddersystemet och ansåg att enbart barnets föräldrar räckte 

som vittnen till dopet.22 Det går att resonera på så sätt att ju fler vittnen det finns, desto bättre, 

men det finns egentligen ingen rent juridisk anledning till fler vittnen än ett par stycken och 

då kan det räcka med föräldrarna. Att Calvin möttes av stort motstånd från sina egna 

anhängare i den här frågan visar på att föräldrarna upplevde en viktig roll med fadderskapet 

utöver att de enbart skulle fungera som vittnen. Att välja några personer till faddrar kunde helt 

enkelt få dem att stärka sina sociala nätverk och stärka sina band till de personer de valde till 

faddrar och de kunde dessutom utöka sina sociala nätverk och knyta nya personer till sig 

genom att till faddrar välja personer som de själva såg upp till eller ansåg det fördelaktigt att 

ha goda relationer med.

I Alfanis och Gourdons introduktion står det att inom katolska samhällen har de styrande i 

olika omgångar försökt förbjuda systemet med faddergåvor. Katolska kyrkan har haft den 

uppfattningen att systemet med gåvor i samband med dopen flyttar fokus från de religiösa 

aspekterna av det hela, vilket kyrkan vill rikta all fokus mot. Tanken med det spirituella 

släktskapet var att faddrar skulle väljas som religiösa, andliga och fromma föredömen för sina 

fadderbarn, inte att föräldrar valde faddrar efter vilka som kunde ge de bästa dopgåvorna.23

Det går klart och tydligt att se att systemet med dopgåvor gick emot kyrkans bild av 

fadderskapet och vilken roll faddrarna skulle ha. Eftersom försöken att förbjuda dopgåvor inte 

lyckades särskilt väl går det dessutom att se att föräldrarna och kyrkan hade skilda 

uppfattningar kring det hela, att kyrkan motsatte sig det som föräldrarna försvarade. Detta har 

inte på något sätt varit en isolerad företeelse för katolska samhällen, utan även protestantiska 

                                               
21 Alfani, Guido & Gourdon, Vincent, “Spiritual kinship and godparenthood: an introduction”, i 
Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 7.
22 Ibid., s. 11.
23 Ibid., s. 15.
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kyrkor har försökt stoppa faddergåvorna och mött samma typ av motstånd från 

befolkningen.24

Alfani och Gourdon hävdar att faddrarna inte historiskt sett har haft särskilt stor betydelse för 

sina fadderbarn rent materiellt sett och att de sällan har tagit ansvar för dessa barns uppfostran 

om deras biologiska föräldrar av någon anledning inte har kunnat sköta denna, framförallt på 

grund av dödsfall. De hävdar att det är svårt att hitta några uppgifter för att faddrarna skulle 

ha fyllt några sådana egentliga funktioner för barnen.25 Däremot har kyrkan betraktat det som 

att det har funnits starka spirituella och andliga band mellan faddrar och fadderbarn, 

exempelvis att dessa ska ha väldigt nära band i det så kallade livet efter detta. Historiskt sett 

har dessutom faddrar och fadderbarn fyllt en viktig roll för varandra när det gäller olika 

kyrkliga händelser, såsom konfirmation, bröllop och begravning. Dessa uppgifter bekräftar 

den svenska forskning som har diskuterats tidigare, där även Tillhagen skriver om 

fadderskapets stora betydelse vid exempelvis bröllop och begravningar.26

Någonting viktigt att ta upp som Ericsson vidare nämner är att det i Sverige under den äldre 

medeltiden infördes regler som sade att faddrar inte fick väljas inom den egna familjen.27 Med 

andra ord blev det vid denna tid ett krav att faddrarna skulle vara blott och bart spirituella 

släktingar till barnet och inte biologiska sådana. Dessa bestämmelser avskaffades i Sverige i 

och med reformationen och var därför enbart någonting som förekom under Sveriges katolska 

period, men det kan ändå vara betydelsefullt att nämna. Därefter tar Ericsson upp 

distinktionen mellan faddrar och vittnen. Faddrar närvarade vid dopen för att bevittna dopet, 

vilket i praktiken gör faddrar och dopvittnen till samma personer. Ericsson argumenterar 

däremot för att denna separation mellan fadder och vittne gör att dessa hade både en religiös, 

spirituell och andlig roll samt en rent juridisk roll. Själva fadderskapet är en religiös uppgift 

där faddern ska fungera som andligt föredöme för sitt fadderbarn, medan själva 

                                               
24 Alfani, Guido & Gourdon, Vincent, “Spiritual kinship and godparenthood: an introduction”, i 
Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 15–16.
25 Ibid., s. 18.
26 Tillhagen 1983, s. 274–275.
27 Ericsson, Tom, “Who wants to be a godparent? Baptisms in a Lutheran Church in Paris, 1755–1804”, 
i Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 229.
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vittnesuppgiften bestod i att underteckna dopprotokoll för att intyga att allting har gått riktigt 

till.28

När det gäller framförallt en punkt tar Ericsson fram uppgifter som i viss mån motstrider vad 

Alfani och Gourdon hävdar i sin introduktion. Ericsson tar upp att fadderskapet, utöver att 

utöka de sociala nätverken, dessutom gav faddrarna en ansvarsfull roll som någon form av 

kompletterande föräldrar till barnen och att de hade betydande ansvar för sina fadderbarn.29

Även Piilahti tar fram uppgifter om att faddrarna ännu under 1700-talet sågs som ansvariga 

för sina fadderbarn vid deras ordinarie föräldrars frånfälle.30 Sabean skriver däremot att det 

var sällan som faddrar fyllde funktionen som förmyndare om barnen förlorade sina ordinarie 

föräldrar, utan att det brukade väljas andra personer för detta.31 Denna uppgift finns också hos 

Alfani och Gourdon.32

Piilahti skriver att det under tidigmodern tid skedde en förskjutning inom fadderskapet till 

följd av att konfirmationsundervisning började bedrivas. Den religiösa roll som andligt 

föredöme som faddrarna ursprungligen var tänkta att fylla övertogs mycket av kyrkan själv 

när kyrkan började införa konfirmationsundervisning. I och med detta förvandlades 

fadderskapet mycket från faddrarnas uppgift som religiösa föredömen till att istället bli mer en 

fråga av ekonomisk karaktär och där välbärgade faddrar skulle kunna hjälpa barnen 

ekonomiskt och föräldrarna kunde förbättra sitt sociala kontaktnät genom att knyta välbärgade 

faddrar till sig.33 I de doplängder som Piilahti har studerat finns det ett antal faddrar som 

enbart tycks ha valts för att de var lättillgängliga och fanns nära på plats.34

                                               
28 Ericsson, Tom, “Who wants to be a godparent? Baptisms in a Lutheran Church in Paris, 1755–1804”, 
i Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 230.
29 Ibid., s. 231.
30 Piilahti, Kari-Matti, “Godparenthood in a Finnish Rural Community in the First Half of the 
Eighteenth Century”, i Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, 
Palgrave Macmillan 2012, s. 210.
31 Sabean, David Warren, Kinship in Neckarhausen, 1700–1870, Cambridge University Press 1998, s. 25.
32 Alfani, Guido & Gourdon, Vincent, “Spiritual kinship and godparenthood: an introduction”, i 
Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 18.
33 Piilahti, Kari-Matti, “Godparenthood in a Finnish Rural Community in the First Half of the 
Eighteenth Century”, i Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, 
Palgrave Macmillan 2012, s. 210.
34 Ibid., s. 222–223.
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Fadderskapets juridiska betydelse

Som redan har tagits upp flera gånger i den ovan behandlade litteraturen hade fadderskapet 

flera olika funktioner, exempelvis att stärka vänskapsband, avsluta konflikter eller fungera 

som ett beskyddarskap mellan underordnad förälder och överordnad fadder, och det kunde 

existera flera olika former av fadderskap.35 Sabean skriver att i det tyska hertigdömet 

Württemberg titulerades till och med faddrarna på olika sätt, där mer välbärgade faddrar 

titulerades Gevatter, medan faddrar som tillhörde samma sociala kategori inte titulerades så.36

Vidare skriver Sabean om faddrarnas roll som mecenater eller beskyddare och exempelvis 

kunde fylla en ekonomisk-juridisk funktion vid fastighetsaffärer, mellan personer som inte 

hade något släktskap med varandra. I sådana fall kunde faddrar gå in som medlare. Någonting 

som framförallt är värt att ta upp av det som Sabean diskuterar i detta avsnitt är att, 

åtminstone i Württemberg under 1700-talet, fadderskap på sätt och vis var en permanent roll. 

Med detta menas att det ofta var samma personer som återkom som faddrar för alla barnen 

födda av ett och samma föräldrapar, så de som blev valda till faddrar för de förstfödda fick 

ofta bli faddrar gång på gång igen även för alla de övriga barnen i syskonskaran.

Med detta sagt var egentligen inte faddrarna knutna till ett enskilt barn i sig, utan ofta knutna 

som faddrar åt en hel familj och en hel syskonskara. Sabean fortsätter med att skriva att när 

någon fadder av en eller annan anledning inte längre kunde fortsätta som fadder, ofta efter 

dödsfall, övertogs istället dennes fadderskap av någon nära släkting till faddern. Vidare 

brukade samma faddrar fortsätta även om föräldraparet förändrades, om det blev skilsmässa 

och någon av föräldrarna gifte om sig och skaffade barn med någon annan, så fortsatte ofta 

samma faddrar att användas vid barndopen.37 Det går att föreställa sig att detta kan ha blivit 

komplicerat i vissa lägen, om två personer som haft barn i tidigare äktenskap gifte sig med 

varandra och fick nya barn, vilka som då skulle träda in som faddrar, makens faddrar från 

tidigare äktenskap eller makans faddrar från tidigare äktenskap.

Fadderskapets förändring över tid

I det dopmaterial som Sabean har studerat var det väldigt hög andel biologiska släktingar som 

valdes som faddrar under mitten av 1800-talet, den här uppsatsens undersökningsperiod, i 

Neckarhausen i Württemberg. Dessa var hela 80 % av det totala antalet faddrar, medan de 

                                               
35 Sabean 1998, s. 239.
36 Ibid., s. 24.
37 Ibid., s. 24 och 143.
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drygt 100 år tidigare enbart hade varit runt 20 %.38 Det har i litteraturen beskrivits som att 

människor kunde utöka och stärka sina sociala kontaktnät genom att välja faddrar utanför den 

egna släkten. Den här förändringen som just nämndes kan dock tolkas som att människor 

under 1800-talets mitt inte längre var i samma behov som människorna under 1700-talets 

början att utöka sina sociala nätverk via fadderskapet och det kan till stor del förklaras av att 

de istället började stärka och utöka sina sociala nätverk via giftermålet istället för via dop och 

fadderskap, och därmed tappade fadderskapet en del av sin tidigare betydelse.39

När dopens och fadderskapens roll i att bygga sociala nätverk alltmer övertogs av 

äktenskapets roll i nätverksbyggandet blev förutsättningarna något annorlunda för att bygga 

nätverk.40 Först och främst går det bara att gifta sig med en enda person, medan flera personer 

kan väljas till faddrar. Således går det att knyta fler människor till sig genom ett barndop än 

genom ett giftermål, men det måste ändå sägas att giftermålet är ett starkare band än 

fadderskapet och via giftermål knyts inte band bara mellan två makar, utan det knyts band 

mellan bägge deras släkter, vilket inte riktigt på samma sätt kan sägas bli fallet med 

fadderskap, att valet av en fadder knyter hela denna persons släkt till det döpande 

föräldraparet. Det är de stora skillnaderna mellan att använda fadderskap respektive giftermål 

för att bygga sociala nätverk. Ytterligare en aspekt är dock att det är lättare att via fadderskap 

knyta till sig personer från andra delar av samhällsstegen. Det har under stor del av 

människans historia setts som olämpligt att två personer från helt olika delar av 

samhällsstegen gifter sig med varandra, utan bägge parter i ett giftermål kom ofta från ungefär 

liknande bakgrunder, men som fadder var det ganska vanligt att välja personer med helt annan 

social ställning, exempelvis att en piga tog en fabrikör till fadder, men det var knappast 

realistiskt att de skulle gifta sig med varandra. Fadderskapet och giftermålet gav helt olika 

möjligheter.

Lundin behandlar samhällsomvandlingen i Sverige under 1800-talet och skriver att det 

inträffade en förändring i de sociala relationerna där människorna övergick från att ha nära 

grannskapsrelationer till att istället knyta starkare band till den egna släkten.41 Det fanns 

tidigare en omfattande gemenskap i landsbygdens olika byar där grannarna hjälpte varandra i 

                                               
38 Sabean 1998, s. 143.
39 Ibid., s. 290.
40 Alfani 2009, s. 195.
41 Lundin, Johan A., Näten på Limhamn – Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914, Lunds Universitet 
2006, s. 40.
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arbetet, men när samhället började industrialiseras och jordbruket blev mer kommersiellt, så 

minskade böndernas andel av den totala befolkningen och de sökte sig närmre sina släktingar 

än sina grannar. I bondedagböcker som har studerats visade det sig att det sociala nätverket 

mellan grannar, i detta fall i Västergötland, var mycket starkt under 1840-talet, men i 

dagboksmaterial från 1860-talet har det istället blivit så att de olika släkterna och de olika 

skikten av landsbygdsbefolkningen har isolerat sig mer från varandra och att de bättre 

bemedlade bönderna fjärmar sig alltmer från de lägre skikten av landsbygdsbefolkningen.42

Lundin beskriver att det även för stadsmiljöerna inträffade en utveckling där olika 

samhällsklasser mer höll sig till varandra och att deras kontakter mellan klasserna minskade 

väldigt mycket och det inträffade en tydlig segregation.43

Ericsson skriver att det under 1800-talet i Sverige, trots Lundins uppgifter om en ökande 

segregation där olika samhällsklasser isolerade sig mer och höll sig för sig själva, åtminstone 

fanns betydande band mellan arbetarklassen och småborgerligheten, som ofta gifte sig med 

varandra, arbetade tillsammans och där småborgerlighetens krogar och affärer blev 

gemensamma mötesplatser, och att det egentligen inte existerade någon klassbarriär mellan 

dessa bägge.44

Könets betydelse för fadderskapet

Att välja en välbärgad fadder åt sina barn kunde förbättra deras sociala skyddsnät, men Alfani 

tar dessutom upp att framförallt kvinnor kunde förbättra sina giftermålschanser och sina 

chanser att hitta en välbärgad make om hennes faddrar var välbärgade och stod högt upp på 

den sociala stegen.45 När det kommer till den föreställningen, som Alfani nämner att vissa 

inom historieforskningen tycks ha, att det skulle finnas en diskriminering inom fadderskapet 

beroende på barnets kön, så visar åtminstone hans doplängder och källmaterial på att denna 

uppfattning är ogrundad.46 Framförallt en förklaring till att skillnaderna är så pass små 

gällande fadderskapet för söner respektive döttrar är att faddrarna i många fall valdes innan 

                                               
42 Lundin 2006, s. 41.
43 Ibid., s. 44.
44 Ericsson, Tom, ”Godparents, witnesses, and social class in mid-nineteenth century Sweden”,  The 
history of the family an international quarterly, 2000, vol. 5, nr 3.
45 Alfani 2009, s. 64.
46 Ibid., s. 133.
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någon visste könet på barnen, och att det då kom att bli slumpen som avgjorde vilka faddrar 

som knöts till vilket kön.47

Ordningen i barnaskaran och dess betydelse för fadderskapet

Den främsta faktorn som inverkade på valen av faddrar var inte vilket kön barnen hade, utan 

vilken ordning i syskonskaran barnen hade, om de var förstfödda eller inte.48 Det var genom 

sitt förstfödda barn som ett föräldrapar kunde börja bygga sina sociala nätverk med 

fadderskapet som grund och därför lades extra stor fokus på just faddrarna för det förstfödda 

barnet, och Alfanis siffror visar att de förstfödda barnen generellt sett hade både fler faddrar 

och faddrar från högre sociala skikt än sina yngre syskon, de som inte var förstfödda.49

Sammanfattningsvis när det gäller denna fråga redovisar Alfani en lista gällande barnens 

hierarki utefter faddrarnas antal och sociala ställning att förstfödda söner kom först, därefter 

förstfödda döttrar, söner längre ner i syskonskaran, döttrar längre ner i syskonskaran, därefter 

oäkta barn och sist av allt hittebarn.50 Några hittebarn finns däremot inte redovisade i de 

doplängder som har studerats för denna uppsats.

Metod, källor och källkritik

Denna uppsats är komparativ och kvantitativ till sin metod. Den består av en omfattande 

datainsamling som bearbetas till statistik. När det gäller doplängder redovisas dessa i en form 

av tabeller som kallas för korstabeller. Dessa har konstruerats efter tabeller som tidigare 

Mikael Ottosson har använt i sin doktorsavhandling, men har strukturerats om något för att 

kunna fungera för denna uppsats.51 Olika yrkestitlar har kategoriserats i fyra olika kategorier 

när det kommer till landsbygden, vilket används i tabell 1-6. När det gäller stadsmiljö har en 

annan kategorisering använts med åtta olika kategorier, som används i tabell 7-12. Dessa är 

tagna från Uppsala Migration Project och har använts av flera svenska historiker.52 Det har 

                                               
47 Alfani 2009, s. 134.
48 Ibid., s. 140.
49 Ibid., s. 143.
50 Ibid., s. 154.
51 Ottosson 1999, s. 149–150.
52 Kronborg, Bo & Nilsson, Thomas, Stadsflyttare: Industrialisering, migration och social mobilitet med 
utgångspunkt från Halmstad 1870–1910, Uppsala Universitet 1975, s. 192–94, 278–81; Edvinsson, Sören, 
Den osunda staden: Sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall, Umeå Universitet 1992, s. 39–43, 
279; Matovic, Margareta, Stockholmsäktenskap: Familjebildning och partnerval i Stockholm 1850–1890,
Stockholms Universitet 1984, s. 107, 225–228, 281–286; Norman, Hans, Från Bergslagen till Nordamerika: 
Studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 
1851–1915, Uppsala Universitet 1974, s. 171–175, 325–30.
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varit nödvändigt att använda två olika kategoriseringar för landsbygd respektive stad. I 

stadsmiljö finns en större variation mellan olika yrkesgrupper och därför måste de delas upp i 

fler kategorier för att ge en korrekt och rättvis bild. I diagrammen visas det totala antalet dop 

och faddrar per kategori samt medeltal för antal faddrar för vardera gruppen i de olika 

kategoriernas dop. Tabell 13 har konstruerats efter en tabell som tidigare Alfani har använt sig 

av.53

När det gäller kategoriseringen av människor i olika yrken nämner Kronborg och Nilsson att 

kategorin bönder är problematisk när det kommer till stadsmiljön och att de egentligen kan 

betraktas som någon form av småföretagare, men de har ändå valt att lägga dessa som en helt 

egen kategori, vilket även är den kategorisering som används i denna uppsats.54 I det material 

i denna uppsats som gäller stadsmiljön, Hudiksvall, förekommer inga bönder bland 

föräldrarna. Bönder förekommer däremot ett antal gånger i Hudiksvall som faddrar, men 

dessa fall är relativt få till antal. Kronborg och Nilsson har studerat taxeringslängder för 

medelinkomsten hos personer inom de olika kategorierna som används och de visar på att 

lönen var högst för kategori 1 och sedan gick nedåtstigande skala genom resten av 

kategorierna, och det visar på att den kategorisering som används är rimligt upplagd.55 De 

skriver vidare att de har tillämpat den metod vad gäller kategoriseringen att arbetare med 

mästartitel, exempelvis skräddarmästare, har placerats i en kategori, de med vanlig 

hantverkstitel, såsom skräddare, har placerats i en annan, och att alla med efterledet –arbetare, 

såsom skrädderiarbetare, placeras i en tredje kategori.56 I denna uppsats har exakt samma typ 

av kategorisering använts.

En nödvändighet i denna studie är kartlägga vilka personer som har använt vilka faddrar, om 

hantverkare har använt andra hantverkare som faddrar åt sina barn eller om de har valt faddrar 

från någon helt annan yrkeskategori. Det är nödvändigt att kartlägga vilka yrken personer har 

haft som har varit populära som faddrar, om de populära och vanligt förekommande faddrarna 

tillhör samhällseliten och har några viktiga poster i samhället eller yrken som står högt upp på 

den sociala stegen. Mikael Ottosson har i sin doktorsavhandling skapat tabeller enligt ett 

system som utgör grund för den här uppsatsens tabeller, fast först efter att de har genomgått 

                                               
53 Alfani 2009, s. 136.
54 Kronborg & Nilsson 1975, s. 193.
55 Ibid., s. 194.
56 Ibid., s. 279.
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en viss modifikation. Tabellerna visar kopplingen mellan yrkestillhörighet hos de döpande 

paren och yrkestillhörigheten hos de personer de har valt som faddrar.57 Ottosson använder en 

klassificering för de olika yrkeskategorierna som inte är möjlig att använda i denna uppsats. 

Detta just av det skälet att hans studie är så specifik för just den speciella arbetsmiljö kring ett 

glasbruk som han har studerat. I den här uppsatsen finns det dock en mycket större variation 

mellan olika yrken och de olika yrkestitlarna är långt fler till antalet, både hos de döpta 

barnens föräldrar och hos faddrar vid de olika dopen.

I denna uppsats gäller det att skapa ett system för att klassificera olika människors 

klasstillhörighet utefter vilka yrkestitlar de har och som finns angivna i doplängderna. Den 

klassificering som används i uppsatsen kan ha vissa brister, men är ändå den mest lämpliga. 

Som exempel på brister kan nämnas kategorin bönder. I uppsatsen kategoriseras alla bönder 

som en och samma grupp, men sannolikt finns det stora skillnader mellan böndernas rikaste 

och deras fattigaste skikt, men eftersom doplängderna enbart anger deras yrkestitlar och inte 

deras inkomster eller tillgångar, så kan enbart yrkestitel utgöra grund för kategoriseringen och 

ingenting annat. Det går helt enkelt inte att göra på annat vis än detta.

Eftersom det finns betydande skillnader mellan stad och landsbygd får det antas att deras 

olika sociala nätverk skiljer sig åt. Både stad och land analyseras därför i uppsatsen för att 

studien ska omfatta hela samhället, och den metod som bäst gagnar syftet att visa skillnader 

mellan stad och land är just den komparativa. Den komparativa metoden har dock en nackdel 

i och med att olika samhällen inte utan vidare kan jämföras med varandra. Ejvegård nämner 

att metoden därför måste användas försiktigt.58 Vid genomförande av komparativa analyser är 

det nödvändigt med sortförvandlingar av olika slag och detta är någonting som har använts i 

tabellerna i denna uppsats. Med sortförvandlingar menas att olika enheter eller kategorier i de 

exempel som jämförs måste omvandlas till enheter som helt enkelt är möjliga att jämföra med 

varandra. Det går helt enkelt inte att jämföra äpplen och päron, utan denna typ av enheter 

måste omvandlas för att en rättvis jämförelse ska vara möjlig. Som exempel kan nämnas att 

de olika yrkeskategorierna för stad och land skiljer sig åt och har inte riktigt några 

motsvarigheter i alla lägen. Därför används olika typer av kategorier för landsbygd respektive 

stadsmiljö.

                                               
57 Ottosson 1999, s. 149–150.
58 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur 2009, s. 44.
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Uppsatsens databehandling redovisas i form av korstabeller och dessa data baseras på ett 

större antal personer. Totalt sett är det 796 stycken dop som har studerats och det totala antalet 

faddrar under alla dessa dop är 4175. Yrkestitel för var och en av dessa har antecknats, 

kategoriserats och sammanställts, både gällande faddrarna och de döpande föräldrarna. Både 

antalet dop och antalet faddrar blir sammantaget 4971. De dödfödda barn som förekommer i 

födelse- och doplängderna finns inte med i studien, eftersom de inte har några faddrar och 

därför inte fyller någon funktion i att fullfölja uppsatsens syften och besvara dess 

frågeställningar.

De doplängder som uppsatsen använder sig av är hämtade från Svensk Arkivinformations, 

SVAR:s, hemsida.59 Det rör sig om födelse- och dopboken som täcker perioden 1753–1836 

(SE/HLA/1010011/C/3) och perioden 1861–1894 (SE/HLA/1010011/C/6) från Bergsjö 

kyrkoarkiv.60 Från Hudiksvalls kyrkoarkiv används födelse- och dopboken som täcker 

perioden 1801–1861 (SE/HLA/1010078/C I/2) och från perioden 1861–1878 

(SE/HLA/1010078/C I/4).61

De studerade doplängderna har varit lätta att läsa, bortsett från vissa kortare passager där 

texten har varit något suddig eller otydligt skriven. Risken finns att enstaka yrkestitlar i dessa 

fall är utlästa på ett felaktigt sätt, men fallen är så pass få att detta inte bör påverka resultatet i 

någon nämnvärd utsträckning. När det gäller de äldre doplängderna, de från åren 1826–27, är 

dessa ordnade efter sju olika kolumner: 1. numrering över vilken ordning barnen har blivit 

födda under året, 2. barnets namn, 3. födelsedatum, 4. dopdatum, 5. föräldrars namn, titel och 

bostadsort, 6. faddrars namn, titel och bostadsort samt slutligen 7. barnaföderskans ålder. 

Det är inte i precis alla fall som doplängderna anger yrkestitlar för faddrarna, utan i vissa 

enstaka fall har faddrarna titulerats efter sitt släktskap med det barn som har döpts. Det finns 

sådana faddrar som redovisas utan yrkestitel och istället enbart tituleras som ”barnets faster” 

eller ”barnets morbror”. Dessa personer har inte varit möjliga att redovisa i uppsatsens 

tabeller eftersom dessa enbart bygger på olika faddrars yrkeskategorier. När det gäller dessa 

faddrar som redovisas helt utan yrkestitlar är det så att det rör sig om enbart några få enstaka 

personer och bortfallet som beror på detta är så pass marginellt att det inte har någon 

                                               
59 <http://www.svar.ra.se/> (120403).
60 Sidorna 190-192 för åren 1826–27, sidorna 180–201 för åren 1875–76.
61 Sidorna 110-116 för åren 1826–27, sidorna 215–276 för åren 1875–76.
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nämnvärd påverkan på uppsatsens slutresultat. Uppskattningsvis kan det här röra sig om 

ungefär 20 personer allt som allt av alla tusentals faddrar som finns redovisade i tabellerna. 

Det är ett försvinnande litet antal och det lilla antalet motiverar inte att skapa någon särskild 

kolumn i tabellerna eller till och med en separat tabell enbart för att redovisa dessa få. Därför 

har de helt enkelt lämnats utanför studien.

Bringéus nämner att det fulla antalet faddrar historiskt sett inte alltid har skrivits ner i 

doplängderna. Han tar upp att när det gäller exempelvis delar av Skåne fungerade metoden så 

att prästen alltid enbart antecknade tre faddrar, oavsett deras faktiska antal.62 För den som 

studerar doplängderna från Bergsjös och Hudiksvalls församlingar ser det inte ut som att detta 

är någonting som har förekommit, eftersom det finns exempel i de studerade doplängderna på 

tvåsiffrigt antal faddrar i visa fall. Det kan dock inte uteslutas att prästerna i vissa fall kan ha 

fuskat med anteckningarna och låtit bli att skriva ner samtliga faddrar, men av doplängderna 

att döma ser det inte ut som så. 

I några få fall i de studerade doplängderna har vissa faddrar titulerats som enbart ”herr” och 

då kan de inte placeras i någon yrkeskategori. Vidare är det så i många fall att kvinnliga 

faddrar har titulerats som enbart ”hustru”, ”fru” eller ”maka”. Det finns väldigt många fall där 

äkta par har valts som faddrar, dels en make med angiven yrkestitel och sedan hans fru som 

enbart tituleras som sådan. I dessa fall har kvinnorna kategoriserats på samma vis som deras 

respektive makar, alltså att hustrun till en skomakare placeras inom hantverkarnas kategori, 

även om hon bara är omnämnd som ”dess hustru” eller ”dess maka” och helt utan faktisk 

yrkestitel. Edvinsson skriver att detta är ett rimligt förfarande, att hustrun placeras i samma 

kategori som maken när ingen specifik yrkestitel anges för henne.63

Nöddop är någonting som inte studerats specifikt i denna uppsats, men förekomsten förtjänar 

ändå att kommenteras något. Eftersom det generellt sett har varit färre faddrar för barn som 

blivit döpta genom nöddop kan det se ut som att deras föräldrar har mindre sociala nätverk 

och de drar ner statistiken för sina respektive kategorier. Däremot är det så att nöddop kunde 

förekomma och svaga barn kunde födas inom alla de olika yrkeskategorierna som finns med i 

uppsatsens tabeller, så förekomsten av nöddop bör inte ge någon väsentlig snedfördelning 

mellan de olika kategorierna. Däremot kan nämnas att det finns ett antal exempel på barn 

                                               
62 Bringéus 1987, s. 29.
63 Edvinsson 1992, s. 41.
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inom de studerade doplängderna som inte har döpts överhuvudtaget eftersom föräldrarna inte 

har velat detta.

Avgränsning och urval

Denna uppsats har en rad olika avgränsningar och urval. En av avgränsningarna är geografisk, 

i det att Bergsjös och Hudiksvalls församlingar är de geografiska områden som studeras. Det 

hade varit möjligt att studera fler församlingar än så, men detta är enbart en magisteruppsats 

och tiden har varit begränsad till tio veckor. Därför har en sådan större studie valts bort. Som 

geografisk avgränsning för uppsatsen har en församling valts från landsbygden och en från 

stadsmiljö. Sannolikt finns en del skillnader där emellan, framförallt i vad folk har haft för 

yrken, vilket kan påverka de sociala nätverken, och det har uppsatsen till uppgift att utreda.

Utöver en rent geografisk avgränsning har uppsatsen dessutom en tidsmässig avgränsning. 

Först valdes ett par år på 1820-talet ut och därefter valdes ett par år 50 år senare för att kunna 

se utvecklingen över tid.

Yrkestillhörighet och kön har utgjort grund för denna uppsats och dess analys av de sociala 

nätverken. Detta gäller både för föräldrarna och faddrarna, och att uppsatsen riktar in sig på 

just dessa faktorer är en avgränsning i sig. Det är möjligt att vissa andra faktorer skulle ha 

kunnat studeras som grund för de sociala nätverken, men fokus ligger på just dessa två och 

avgränsar sig på så vis. Motiveringen till detta val är dels uppsatsens begränsade skrivtid, dels 

upplägget av doplängderna. Det har varit svårt, eller rentav omöjligt att studera exempelvis 

olika släktskap mellan föräldrar till döpta barn och faddrarna, eftersom släktskapen enbart 

anges i några få enstaka fall. I vissa samhällen hade det varit möjligt att försöka kartlägga 

släktskap genom att jämföra efternamn på föräldrar och faddrar, men i ett samhälle där 

människor gavs son- eller dotternamn har inte det varit möjligt.64

En bedömning har dessutom gjorts att yrkestillhörighet, eller snarare klasstillhörighet, vilket 

yrket är en viktig del av, på många sätt är den mest primära grunden för sociala nätverk. Detta 

kompletteras med en studie av könsfördelningen mellan faddrarna och vilka skillnader som 

har funnits hos faddrarnas fördelning beroende på om det är söner eller döttrar som har blivit 

döpta. Det tas däremot upp av Alfani att faddrar i vissa fall valdes redan innan barnen föddes 

                                               
64 Alfani, Guido & Gourdon, Vincent, “Spiritual kinship and godparenthood: an introduction”, i 
Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 23.
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och i så fall bör det inte finnas några skillnader i fördelningen av faddrar beroende på barnens 

kön, om dessa har valts redan på förväg innan man visste deras kön, men det är någonting 

som mest tycks gälla för katolska länder och inte i det skandinaviska 1800-talet.65 Eftersom 

uppsatsens skrivtid är begränsad har det gjorts en prioritering på så vis att analysen av de 

sociala nätverken enbart grundar sig på yrkestillhörighet och kön som grund, medan andra 

eventuella faktorer lämnas utanför denna studie. 

Definition av begreppet ”sociala nätverk”

Ett begrepp som står i centrum för denna studie och därför kräver en tydlig definition för att 

ge läsaren bättre förståelse är begreppet socialt nätverk. Det finns olika beskrivningar kring 

vad sociala nätverk är för något, bland annat hos Gunneriusson et. al. För att ge en mening åt 

uppsatsens kartläggning av de sociala nätverken är det nödvändigt att definiera detta begrepp 

samt beskriva dess innehåll och innebörd. Hasselberg et. al. skriver att begreppet socialt 

nätverk har tre olika delar. Den mest primära delen av dessa är att det sociala nätverken måste 

innehålla någon form av utbyte, och detta är mycket centralt för denna studie av sociala 

nätverk, själva utbytet mellan de sociala nätverkens olika parter.66

Dopen och fadderskapen som kommer därigenom är en form av socialt nätverk som på många 

sätt kan fungera som ett utbyte. Dels måste faddrarna lämna gåvor till det döpta barnets 

föräldrar, dels måste de föra barnet till dopet och de ska vidare agera som ställföreträdande 

föräldrar om de ursprungliga föräldrarna skulle dö eller av annan anledning bli av med 

förmågan att ta hand om barnen. Det ställs höga krav på faddrarna och de verkar inte själva få 

ut så mycket av fadderskapet, utan det blir mest som en hedervärd titel. Därför kan det tyckas 

att fadderskapet på många sätt är ett ensidigt utbyte, där ena parten får mycket och andra 

parten knappt får någonting alls. De två andra beståndsdelarna, utöver utbytet, som nämns 

gällande sociala nätverk är exklusion och inklusion. Ett socialt nätverk har dels förmågan att 

utesluta vissa av sina medlemmar, dels förmågan att ta in och inkludera nya personer som inte 

tidigare har tillhört nätverket. Fadderskapet kan uppfylla bägge dessa två, framförallt 

inklusion. Ett socialt nätverk kan knyta nya personer till sig genom att de väljs som faddrar 

                                               
65 Alfani, Guido & Gourdon, Vincent, “Spiritual kinship and godparenthood: an introduction”, i 
Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 20.
66 Hasselberg, Ylva et. al., ”Åter till historiens nätverk”, i Gunneriusson, Håkan (red.), Sociala nätverk 
och fält, Uppsala Universitet 2002, s. 18.
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vid ett barndop. På samma sätt kan personer på sätt och vis utestängas från det sociala 

nätverket genom att de väljs bort och att medlemmarna inom nätverket markerar gentemot 

dessa genom att inte längre välja dem till faddrar och istället ge dessa uppdrag till helt andra 

personer. Enligt Ullgren har detta förekommit.67

I sin avhandling skriver Lundin att sociala nätverk är en form av informella relationer, som 

kan ha både positiva och negativa effekter.68 Det kan dock inte påstås att sociala nätverk alltid 

är informella relationer, utan kan likaväl vara formella, såsom giftermål eller liknande. 

Däremot är det riktigt att de kan ha både negativ och positiv inverkan, för ett dåligt socialt 

nätverk kan försätta en människa i olika problem, medan ett bra nätverk kan ge nya 

möjligheter och förbättra den ekonomiska och sociala ställningen. Socialt nätverk är ett 

begrepp som är kopplat till både socialt kapital, ekonomiskt kapital och kulturellt kapital.69 De 

människor som har hög social ställning har ofta dessutom hög ekonomisk ställning, så dessa 

går hand i hand. Att ha denna typ av personer i sitt sociala nätverk gör att en människa kan 

dra fördel av det, och Lundin skriver dessutom om något som han kallar för det samlade 

sociala kapitalet, alltså allt det samlade ekonomiska, sociala och kulturella kapital som finns 

ackumulerat inom en viss persons sociala nätverk.

Det finns en omfattande forskning kring nätverk och kopplat till denna forskning har det 

utvecklats flera olika nätverksteorier. Enligt Hasselberg är detta begrepp besvärligt att 

använda sig av just av den anledningen att det finns flera olika definitioner och att det därför 

inte klart och tydligt kan sägas vad som menas med begreppet.70 Inom ett nätverk hjälper de 

olika medlemmarna varandra och därför kan det gynna en person att tas in i ett nätverk, men 

på samma vis är det ogynnsamt att bli utesluten ur ett nätverk som man tidigare har tillhört. 

Enligt Lundin och Nilson är man utvald när man tas in som ny medlem i ett redan existerande 

nätverk och detta är ett bevis på att man har visat sin värdighet och eventuellt har klarat av 

olika granskningar från nätverkets sida.71

                                               
67 Ullgren, Peter, Adliga godsägor i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut, Lunds Universitet 2004, s. 
148.
68 Lundin 2006, s. 20.
69 Ibid., s. 21.
70 Hasselberg, Ylva, ”Nätverk är ingen tebjudning!”, i Aronsson, Peter (red.), Nätverk i historisk 
forskning – metafor, metod eller teori?, Växjö Universitet 1999, s. 12.
71 Lundin, Johan A. & Nilson, Tomas, ”Religion och karaktär”, i Hreinsson, Einar (red.), Nätverk som 
social resurs i historiska exempel, Lunds Universitet 2003, s. 133–134.
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Lundin och Nilsons definition av begreppet nätverk är: samtliga kontakter mellan olika 

enskilda individer eller mellan olika grupper av människor. Den skiljer sig från en mer snäv 

definition av begreppet som istället skulle kunna vara att ett socialt nätverk är en samling 

människor som har någon form av intressegemenskap.72 Möjligtvis är det så att människor 

med gemensam yrkestitel har en intressegemenskap därigenom, men det behöver inte med 

nödvändighet vara så. I uppsatsen har de olika samhällsgrupperna ordnats efter sina 

yrkestillhörigheter. Det finns kopplingar mellan dessa olika kategorier och dessa kan visa sig 

genom vilka personer som väljs till faddrar under dopen och valen av faddrar bildar därmed 

sociala nätverk. Just begreppet socialt nätverk behandlas mer utförligt under den 

sammanfattande slutdiskussionen.

                                               
72 Lundin, Johan A. & Nilson, Tomas, ”Religion och karaktär”, i Hreinsson, Einar (red.), Nätverk som 
social resurs i historiska exempel, Lunds Universitet 2003, s. 138.
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Fadderskap och lokala nätverk i 
Bergsjös och Hudiksvalls 
församlingar 1826–1876

Historisk bakgrund för Bergsjö och Hudiksvall

Det är på sin plats med en kortare historik över de två församlingar som används som 

exempel i studien, nämligen Hudiksvall och Bergsjö. Hudiksvall som stad grundades 1582 

med stadsprivilegier utfärdade av Johan III. Innan detta hade det under en tid funnits tal om 

att grunda en stad i Hälsingland för att samla alla Hälsinglands köpmän på en och samma 

plats. Fiske bedrevs i staden åtminstone i 1600-talets början, för det nämns i litteraturen att det 

1604 fanns 36 fiskebåtar omkring staden som bedrev fiske, vilket indikerar att fisket hade 

proportionellt stor omfattning, då befolkningen drygt 30 år senare ännu bara omfattade 366 

personer. Det anges dock inga befolkningssiffror från just 1604, men de var sannolikt lägre. 

Först 1766 överstiger invånarantalet 1000 personer och under 1780-talet inrättas de första 

riktiga skeppsvarven i staden, även om enstaka skepp hade byggts redan innan.73

När det gäller invånarantalet kan det konstateras att befolkningsutvecklingen i Hudiksvall 

satte fart på allvar i och med industrialiseringen på 1800-talets andra halva, för 1850 var 

befolkningen på enbart 1691 personer, men 20 år senare var siffran uppe i 3241 personer, så 

det kan konstateras i princip en fördubbling av befolkningen på 20 år. Ytterligare tio år 

senare, år 1880, var siffran på 4331, men därefter planades befolkningsökningen ut något och 

den ökade inte lika markant under de följande årtiondena. Ytterligare någonting värt att 

nämna är att ett större sågverk inrättades vid Håstaholmen i staden 1873, och i doplängderna 

från 1870-talet nämns ett flertal sågeriarbetare både bland föräldrar till de döpta barnen och 

bland faddrarna, så dessa måste ha utgjort en icke oansenlig del av befolkningen.74

Eftersom Bergsjö aldrig har tilldelats några stadsprivilegier går det inte på samma sätt som för 

Hudiksvall att sätta något specifikt årtal för när orten grundades, men orten har existerat som 

en samlad bebyggelse sedan åtminstone början av 1300-talet, och ortens geografiska 

                                               
73 Aronsson, Yngve, En bok om Hudiksvall och Hudiksvallsbor – del 1, Ljusdal 1993, s. 9–12; Aronsson, 
Yngve, En bok om Hudiksvall och Hudiksvallsbor – del 2 och 3, Ljusdal 1995, s. 137–138.
74 Aronsson 1993, s. 14–16.
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omfattning utgjorde vid 1900-talets början omkring 80 000 tunnland.75 Eftersom detta är en 

landsbygdsförsamling är det väsentligt att ta upp något om jordbruksproduktionen, och den 

bok om Bergsjös historia som är skriven för ungefär 100 år sedan nämner att den 

spannmålsproduktion som fanns täckte bygdens behov och att korn och havre producerades i 

ett överskott så att detta kunde säljas vidare till stadsbebyggelsen, men däremot att råg var 

tvunget att importeras.76 Det redovisas en tabell över befolkningsutvecklingen i Bergsjö under 

åren 1749–1910. Eftersom denna uppsats har två nedslagsplatser på 1820-taler respektive 

1870-talet kan nämnas att befolkningen i Bergsjö vid dessa tidpunkter var omkring 2000 

respektive omkring 3500 personer.77 Med andra ord hade Bergsjö socken en större befolkning 

än Hudiksvalls stad fram till någon gång under 1870-talet.

Bergsjö var inte enbart en jordbruksbygd, utan under 1700-talet anlades ett antal järnbruk i 

bygden, och likaså ett sågverk. Under 1800-talets slut började även ångdrivet tröskverk att 

användas för skörden i Bergsjö, men detta är först efter uppsatsens undersökningsperiod. 78

Dessa bruk och sågverk förklarar förekomsten av vissa hantverkare och industriarbetare i 

Bergsjös doplängder.

1686 års kyrkolag

I 1686 års kyrkolag, som med vissa modifieringar och tillägg var den rådande kyrkolagen 

under uppsatsens undersökningsperiod, står det att föräldrar ska döpa sina barn inom de första 

åtta dagarna. I den upplaga av kyrkolagen som har studerats i detta fall hänvisas det till en 

dom i Svea hovrätt från 1729 där en fader blev dömd till böter efter att ha låtit sitt barn vara 

odöpt under 17 dagar.79 Just den upplagan av kyrkolagen är från 1846, vilket är inom ramarna 

för uppsatsens undersökningsperiod för åren 1826–1876 och därför passar mycket bra. 

Kyrkolagen tar dessutom upp att dopet ska genomföras i kyrkan annat än i speciella nödfall 

när barnet är så pass svagt att det inte kan föras till kyrkan utan att allvarliga hälsorisker.80 Det 

är någonting som har förekommit flera gånger i de undersökta doplängderna från Bergsjö och 

Hudiksvall. Det är något svårt att uttala sig om huruvida detta kan ha inverkat på de sociala 

                                               
75 Högström, Erik, Bergsjö sockens historia, Kindbergs Förlag 1921, s. 11.
76 Ibid., s. 16.
77 Ibid., s. 26.
78 Ibid., s. 81–82.
79 Rydén 1846, s. 79.
80 Ibid., s. 80 och 87.
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nätverken. I de fall som nöddop har förekommit i doplängderna har det generellt sett varit 

färre faddrar än vanligt, ibland bara en eller ett par stycken.

Kyrkolagen tar upp fadderskapet och nämner att de som brukar kallas för faddrar är vittnen 

till barnets dop. De får inte tillhöra någon annan religion än den luthersk-evangeliska, måste 

vara i vuxen ålder och ha goda kunskaper i Luthers katekes.81 Det formuleras i kyrkolagen 

dessutom på ett sådant vis att de som väljs till faddrar inte får ha blivit dömda för några brott 

eller liknande oacceptabla gärningar. Det var med andra ord inte precis vem som helst som 

kunde väljas till fadder. Kyrkolagen har några intressanta tillägg vad gäller antalet faddrar. 

Det står skrivet att när barn från adelsståndet döps så får antalet faddrar inte överstiga nio 

stycken. I norra Hälsingland fanns under uppsatsens undersökningsperiod i stort sett inga 

adelspersoner, men däremot nämns vid ett par tillfällen faddrar med titeln baron, vilket är det 

samma som friherre. Vidare nämner kyrkolagen att barn till präster eller borgare som mest får 

ha tre faddrar från vardera könet.82 Nu är däremot inte kategorierna för den här uppsatsens 

tabeller ordnade efter ståndstillhörighet, utan efter yrken. Som framgår av tabellerna här 

nedan verkar det dock inte som att dessa tillägg till kyrkolagen i alla lägen har följts slaviskt, 

eftersom det finns exempel på flera oadliga barn som vid sina dop har haft fler än sex faddrar.

Studie av doplängder i Bergsjö 1826–27

Tabell 1. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Bergsjö 1826–27

Döpande familj
Yrke 1 2 3 4

1 1,4 1,5 0,2 1,7

2 1,9 2,1 1,9 0,3

3 0,5 0,3 1,7 0

4 0,2 0,2 0,4 2,0

Källa: SVAR, doplängder för Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/3), 1826–27
Anmärkning: 
1. Bönder, bondsöner och bonddöttrar
2. Lägre skikt
3. Hantverkare av olika slag
4. Lokal elit

                                               
81 Rydén 1846, s. 82.
82 Ibid.
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Det grundmaterial som tabellerna i detta avsnitt baserar sig på återfinns redovisade som 

tabeller i uppsatsens två bilagor. När det gäller dopen i Bergsjö under åren 1826–27 var det 39 

dop inom böndernas grupp, 96 dop inom det lägre skiktet, 14 dop bland hantverkare och tre

dop inom den lokala eliten. Antalet faddrar var 156 från böndernas grupp, 390 från lägre 

skikt, 59 från gruppen av hantverkare och tolv från den lokala eliten. Siffrorna blir något 

annorlunda om vi delar upp dopen gällande de döpta barnens olika kön.

Tabell 2. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Bergsjö 1826–27, när barnen var söner

Döpande familj
Yrke 1 2 3 4

1 1,3 1,4 0 2,0

2 1,9 2,1 2,9 0

3 0,7 0,3 1,3 0

4 0,2 0,2 0 2,0

Källa: SVAR, doplängder för Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/3), 1826–27
Anmärkning: 
1. Bönder, bondsöner och bonddöttrar
2. Lägre skikt
3. Hantverkare av olika slag 
4. Lokal elit

När det gällde döpta söner i Bergsjö 1826–27 var det 19 dop inom bondegruppen, 46 dop från 

lägre skikt, sju dop bland hantverkare och två dop bland lokal elit. Antalet faddrar var: från 

böndernas kategori 76 stycken, från det lägre skiktet 186 stycken, från hantverkarnas kategori

29 stycken och från den lokala eliten åtta stycken.

Tabell 3. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Bergsjö 1826–27, när barnen var döttrar

Döpande familj
Yrke 1 2 3 4

1 1,6 1,6 0,4 1,0

2 2,0 2,2 1,0 1,0

3 0,25 0,2 2,1 0

4 0,15 0,1 0,7 2,0

Källa: SVAR, doplängder för Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/3), 1826–27
Anmärkning: 
1. Bönder, bondsöner och bonddöttrar
2. Lägre skikt
3. Hantverkare av olika slag 
4. Lokal elit
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För att ge en fullständig bild behövs även siffror för döpta döttrar i Bergsjö 1826–27: 20 dop 

inom gruppen bönder, 50 dop bland det lägre skiktet, sju dop bland hantverkare och ett dop 

bland den lokala eliten. Antal faddrar var således 80 stycken från böndernas grupp, 204 från 

lägre skikt, 30 från hantverkarnas grupp och fyra från lokal elit. Några större skillnader 

mellan könen finns inte, förutom när det gäller barn till hantverkare. Den skillnaden som finns 

är att några av medeltalen ligger högre hos döpta döttrar än hos döpta söner och därför hade 

döttrarna ett högre totalt antal faddrar sett i relation till antalet dop. Någonting som Alfani tar 

upp är att faddrar i vissa fall valdes redan innan barnen föddes och i så fall bör det inte finnas 

några skillnader i fördelningen av faddrar beroende på barnens kön, om dessa har valts redan 

på förväg innan man visste deras kön.83 Om så är fallet skulle det kunna förklara att 

skillnaderna mellan de bägge könen i just det här exemplet för Bergsjö 1826-27 är så pass 

marginella.

Av tabellerna från Bergsjö 1826–27 går det att se att de döpande föräldrarna gärna väljer 

faddrar ur sin egen kategori. Detta, att de håller sig till den egna gruppen, skulle kunna kallas 

för en form av endogami. Det finns i viss mån ett sådant mönster, men detta mönster stämmer 

bara delvis. Personer ur bondeståndet, lägre skikt samt hantverkare använder sig helst av det 

lägre skiktet som faddrar, en kategori som till större delen utgörs av pigor, drängar, torpare 

och soldater. Det innebär att bönder och hantverkare gärna kunde tänka sig att hämta faddrar 

från en grupp längre ner på den sociala skalan. Ett typiskt dop i Bergsjö under 1826 var när 

bonden Pehr Ericsson i Wade 16:e april döpte sin dotter Carin och där följande personer var 

faddrar: bonden Pehr Jonsson Gahn och dennes hustru Carin Persdotter från Wade, 

bondesonen Swen Andersson från Söderåsen samt pigan Brita Eriksdotter från nummer 6 i 

Åkern.84

När det gäller bönderna kan det tänkas att dessa valde faddrar från lägre sociala skikt till vis 

del av rent praktiska skäl, att de valde sina egna drängar och pigor eftersom dessa var 

lättillgängliga. Tabellerna visar också att den lokala eliten föredrog faddrar som även de 

tillhörde den lokala eliten. När det gäller skillnaden mellan döpta söner och döpta döttrar är 

det mest anmärkningsvärda de olika mönstren bland hantverkarna, för när en son till 

                                               
83 Alfani 2012, s. 20.
84 Som kuriosa kan nämnas att faddrarna Pehr Jonsson Gahn och Carin Persdotter var min farfars 
farfars morfar respektive farfars farfars mormor. Se fotografi på deras dotter på uppsatsens första 
sida.
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hantverkare döptes var det i snitt nästan tre faddrar ur det lägre skiktets kategori, men när en 

dotter döptes var det i snitt bara en fadder ur samma kategori. När hantverkarnas döttrar 

döptes var det däremot betydligt vanligare att faddrar hämtades ur den egna gruppen, bland 

andra hantverkare, än när deras söner döptes.

Studie av doplängder i Bergsjö 1875–76

Tabell 4. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Bergsjö 1875–1876

Döpande familj
Yrke 1 2 3 4

1 2,4 1,1 1,1 2,0

2 1,6 2,2 1,8 1,0

3 0,2 0,3 1,3 1,0

4 0,1 0,1 0,2 1,25

Källa: SVAR, doplängder för Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/6), 1875–76
Anmärkning: 
1. Bönder, bondsöner och bonddöttrar
2. Lägre skikt
3. Hantverkare av olika slag 
4. Lokal elit

När det kommer till åren 1875–76 i Bergsjö församling kan vi se följande siffror när det gäller

antalet dop: 59 inom böndernas grupp, 81 inom lägre skikt, 32 bland hantverkare och fyra 

bland lokal elit. Siffrorna är något högre än för åren 1826–27, vilket enbart är naturligt med 

tanke på den högre befolkningen i det svenska samhället i stort. Det går också att se viss 

förändring i fördelningen mellan kategorierna, att böndernas och hantverkarnas kategori har 

ökat, medan kategorin för personer ur det lägre skiktet har minskat. Där kan vi se ett minskat 

antal faddrar för dop av barn från det lägre skiktet, medan dop från de övriga kategorierna har 

ökat, framförallt dop inom den lokala eliten, som har ökat i snitt från 4,0 till 5,25. Antalet 

faddrar från varje kategori i Bergsjö 1875–76 var: 248 faddrar från böndernas grupp, 300 

faddrar från det lägre skiktet, 139 faddrar från hantverkargruppen och 21 faddrar från den 

lokala eliten.
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Tabell 5. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Bergsjö 1875–76, när barnen var söner

Döpande familj
Yrke 1 2 3 4

1 2,7 0,9 0,5 0,3

2 1,4 2,2 2,1 1,0

3 0,3 0,3 1,7 1,3

4 0 0,2 0,1 1,6

Källa: SVAR, doplängder för Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/6), 1875–76
Anmärkning: 
1. Bönder, bondsöner och bonddöttrar
2. Lägre skikt
3. Hantverkare av olika slag 
4. Lokal elit

När det gäller de döpta sönerna i Bergsjö 1875–76 var det 27 dop inom böndernas grupp, 32 

dop inom lägre skikt, 17 dop bland hantverkare och tre dop inom den lokala eliten. Det var 

115 faddrar från bönderna, 116 faddrar från lägre skikt, 75 faddrar från hantverkarna och 13 

faddrar från lokal elit.

Tabell 6. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Bergsjö 1875–76, när barnen var döttrar

Döpande familj
Yrke 1 2 3 4

1 2,2 1,2 1,7 7,0

2 1,8 2,2 1,4 1,0

3 0,1 0,3 0,8 0

4 0,1 0,1 0,3 0

Källa: SVAR, doplängder för Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/6), 1875–76
Anmärkning: 
1. Bönder, bondsöner och bonddöttrar
2. Lägre skikt
3. Hantverkare av olika slag 
4. Lokal elit

När det gäller de döpta döttrarna var det 32 dop inom böndernas grupp, 49 dop inom det lägre 

skiktet, 15 dop bland hantverkare och ett dop bland lokal elit. Antal faddrar från böndernas 

grupp var 133, 184 från lägre skikt, 64 från hantverkarnas grupp och åtta från lokal elit. Ett 

svaghetstecken i detta sammanhang är att det enbart är ett enda dop som utgör grund för 

siffrorna för den lokala eliten, och för just detta dop var antalet faddrar så pass många som 
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åtta stycken, vilket drar upp siffran och kanske är något missvisande. Om vi jämför med 

dopen för den lokala eliten för döpta söner var medeltalet faddrar enbart på 4,2 och skillnaden 

där emellan är mycket stor.

Vid en granskning av materialet i Bergsjö från 1875–76 går det att se vissa skillnader jämfört 

med materialet på 1820-talet. Under 1870-talet hade bönderna slutit sig mer till varandra än 

tidigare och tog mestadels faddrar bland andra bönder och inte längre i lika hög grad från det 

lägre skiktet som tidigare. Detta nämner även den tidigare forskningen, att olika 

samhällsgrupper och olika familjer under 1800-talets mitt och andra halva började hålla sig 

mer för sig själva än de gjort tidigare och dessa doplängder för Bergsjö församling ligger i 

linje med denna allmänna samhällsutveckling under 1800-talet.85 Som exempel här kan 

nämnas att när bonden Erik Martin Flodin i Yttre döpte sin dotter Amanda 5:e februari 1875 

var det följande personer som valdes till faddrar: bonden Hans Jonsson Wallin och hustru 

Anna Elisabeth Jonsdotter i Yttre, bondsonen Nils Petter Jonsson och bonddottern Helena 

Jonsdotter i Yttre. Så såg ett typiskt bondedop ut i Bergsjö 1875. Detta visar att bönderna höll 

sig mer för sig själva än tidigare under 1820-talet, då pigor, drängar och torpare var betydligt 

vanligare som faddrar vid bondedop.

Studie av doplängder i Hudiksvall 1826–27

Tabell 7. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Hudiksvall 1826–27

Döpande familj
Yrke 1 2 3a 3b 4 5 6a 6b

1 2,0 0 0,4 0 0,4 0,4 0,25 0
2 1,0 5,25 0,6 0 0 0,7 1,15 1,5
3a 0 1,0 2,9 0 1,2 1,3 1,65 0,75
3b 0 0 0,5 0 0 0,1 0,5 0
4 0 0,5 0,2 0 0,8 0,1 0,1 0
5 2,0 0,75 0,6 0 3,8 1,9 2,55 1,0
6a 1,0 0 0,1 0 1,0 0,4 0,7 0,25
6b 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,75

Källa: SVAR, doplängder för Hudiksvalls församling (SE/HLA/1010078/C I/2), 1826–27
Anmärkning:
1. Näringslivets elit
2. Högre tjänstemän
3a. Handelsmän och hantverksmästare
3b. Bönder
4. Lägre tjänstemän
5. Hantverkare nedanför mästernivå
6a. Okvalificerade arbetare
6b. Pigor och drängar

                                               
85 Lundin 2006, s. 40–41.
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När det gäller materialet för Hudiksvall är kategorierna andra än i Bergsjö, eftersom de olika 

yrkena på landsbygd och i stadsmiljö inte kan jämföras med varandra på något rättvist sätt. 

Självklart förklaras de olika kategorierna i anmärkningen under respektive tabell i detta 

avsnitt. I Hudiksvall under åren 1826–27 var det två barn som döptes inom näringslivets elit, 

fyra dop bland högre tjänstemän, 28 dop bland handelsmän, noll dop inom böndernas grupp, 

fem dop bland lägre tjänstemän, 49 dop bland hantverkare nedanför mästernivå, 20 dop inom 

gruppen okvalificerade arbetare och fyra dop inom gruppen pigor och drängar. Antalet faddrar 

från varje kategori är: 42 från näringslivets elit, 102 från gruppen högre tjänstemän, 191 från 

handelsmännens grupp, 25 från bondegruppen, 17 från gruppen lägre tjänstemän, 198 från 

gruppen hantverkare nedanför mästernivå, 46 från gruppen okvalificerade arbetare och 17 

från gruppen av pigor och drängar. Vid en jämförelse med siffrorna från landsbygden går det 

klart och tydligt att se att antalet faddrar vid dopen i stadsmiljö var betydligt högre. Det kan 

vara en indikation på större sociala nätverk i stad än på land. Någonting annat 

anmärkningsvärt är att skillnaderna i medeltal mellan de olika kategorierna är mycket större i 

staden Hudiksvall än inom landsbygdsförsamlingen Bergsjö, där det enbart skilde några 

tiondelar i medeltal mellan de olika kategorierna. I siffrorna från Hudiksvall 1826–27 varierar 

medeltalen från 7,5 inom kategorin för högre tjänstemän, medan medeltalet ligger på enbart 

4,25 inom pigornas och drängarnas kategori.

Tabell 8. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Hudiksvall 1826–27, när barnen var söner

Döpande familj
Yrke 1 2 3a 3b 4 5 6a 6b

1 4,0 0 0,2 0 0 0,2 0 0
2 0 4,0 0,3 0 0 0,5 1,4 2,0
3a 0 4,0 2,8 0 2,0 1,3 2,5 1,0
3b 0 0 0,8 0 0 0,1 0,25 0
4 0 0 0,3 0 0 0,1 0 0
5 0 0 0,7 0 4,5 2,3 3,5 0
6a 2,0 0 0,2 0 0 0,5 1 0
6b 0 0 0,2 0 0 0,1 0,4 1,0

Källa: SVAR, doplängder för Hudiksvalls församling (SE/HLA/1010078/C I/2), 1826–27
Anmärkning:
1. Näringslivets elit
2. Högre tjänstemän
3a. Handelsmän och hantverksmästare
3b. Bönder
4. Lägre tjänstemän
5. Hantverkare nedanför mästernivå
6a. Okvalificerade arbetare
6b. Pigor och drängar
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När det kommer till döpta söner i Hudiksvall 1826–27 var det ett dop inom näringslivets elit, 

ett dop bland högre tjänstemän, 13 dop bland handelsmän, noll dop bland bönder, två dop 

bland lägre tjänstemän, 23 dop bland hantverkare nedanför mästernivå, åtta dop bland 

okvalificerade arbetare och ett dop bland pigor och drängar. Antalet faddrar var: 11 från 

näringslivets elit, 33 högre tjänstemän, 86 handelsmän, 15 bönder, 7 lägre tjänstemän, 98 

hantverkare nedanför mästernivå, 24 okvalificerade arbetare och 21 pigor och drängar. 

Någonting mycket anmärkningsvärt är att det är gruppen okvalificerade arbetare som har det 

absolut högsta medeltalet faddrar vid sina dop. Om enbart antalet faddrar skulle utgöra grund 

för storleken på de sociala nätverken skulle det alltså betyda att de okvalificerade arbetarna 

hade de allra största sociala nätverken. 

Någonting annat som bör kommenteras är att det inte finns några dop inom bönderas grupp, 

vilket är naturligt eftersom den kategorin utgörs av bönder och datan gäller en 

stadsförsamling, men däremot förekommer emellanåt personer ur denna kategorin som 

faddrar för de döpta stadsbarnen. Det indikerar på att det fanns vissa kontakter mellan 

människor i stadsmiljö och på landsbygd och att de inte var isolerade från varandra, även om 

banden mellan dem inte ser särskilt omfattande ut med detta material som grund. Det är 

möjligt att just de föräldrar som hämtade faddrar från böndernas grupp själva är födda och 

uppvuxna på landsbygden och därefter har flyttat in till stadsförsamlingen. Doplängderna 

säger inget om var föräldrarna är födda, så detta kan bara spekuleras kring.
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Tabell 9. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Hudiksvall 1826–27, när barnen var döttrar

Döpande familj
Yrke 1 2 3a 3b 4 5 6a 6b

1 0 0 0,5 0 0,7 0,6 0,4 0
2 2,0 5,7 0,8 0 0 0,8 1,0 1,3
3a 0 0 2,9 0 0,7 1,7 1,1 0,7
3b 0 0 0,1 0 0 0 0,7 0
4 0 0,7 0,1 0 1,3 0,1 0,2 0
5 4,0 1,0 1,1 0 3,3 1,5 1,9 1,3
6a 0 0 0,1 0 1,7 0,3 0,25 0,3
6b 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,3

Källa: SVAR, doplängder för Hudiksvalls församling (SE/HLA/1010078/C I/2), 1826–27
Anmärkning:
1. Näringslivets elit
2. Högre tjänstemän
3a. Handelsmän och hantverksmästare
3b. Bönder
4. Lägre tjänstemän
5. Hantverkare nedanför mästernivå
6a. Okvalificerade arbetare
6b. Pigor och drängar

När det gäller döpta döttrar inom Hudiksvall 1826–27 var det ett dop inom näringslivets elit, 

tre dop inom gruppen högre tjänstemän, 15 dop inom gruppen handelsmän, noll dop bland 

bönder, tre dop bland lägre tjänstemän, 26 dop bland hantverkare nedanför mästernivå, tolv 

dop bland okvalificerade arbetare och tre dop bland pigor och drängar. Antalet faddrar från 

varje kategori var: 31 från näringslivets elit, 69 högre tjänstemän, 105 handelsmän, tio bönder, 

tio lägre tjänstemän, 100 hantverkare nedanför mästernivå, 22 okvalificerade arbetare och tolv 

pigor och drängar.

Även när det gäller Hudiksvall under 1820-talet finns det till viss del ett mönster av att 

döpande föräldrar väljer faddrar från sin egen kategori, framförallt när det gäller de högre 

skikten, där näringslivets elit och högre tjänstemän till absolut största delen väljer sina faddrar 

även ur detta skikt av samhället. När det gäller vissa övriga kategorier stämmer dock inte 

detta mönster. Handelsmännen håller sig till andra handelsmän, men de lägre tjänstemännen, 

hantverkare, okvalificerade arbetare samt pigor och drängar väljer helst av allt faddrar från 

hantverkarnas kategori. Ett exempel på ett högreståndsdop i Hudiksvall var 15:e december 

1826 när stadsfiskalen Eric Fredric Regnander döpte sin son Sixten Daniel och tog följande 

personer som faddrar: rådman Per Fröne och dennes hustru Sara, handelsman E. Segerbom 

och fru Segerbom, handelsman P.O. Nordin med hustru Margareta, sjökapten J. Dahl och 

dennes hustru Charlotta Dahl. Det visar att denne stadsfiskal valde faddrar med relativt högt 
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uppsatta positioner i samhället, även om det är svårt att veta med de som tituleras som 

handelsman hur pass välbärgade dessa egentligen var.

Ericsson har fått fram ett resultat där hantverkare har varit populära som faddrar hos de lägre 

kategorierna, precis som visar sig i de studerade doplängderna från Hudiksvall 1826–1827, 

och skriver att detta var för att alla människor var beroende av hantverkare på olika sätt och 

hade kontakt med dessa för att få olika hantverksarbeten utförda.86 Därför kan många 

människor ur samhällets lägre skikt ha haft vissa band till hantverkare, eventuellt 

vänskapsband, och att de därför var de mest populära faddrarna bland dessa. Som exempel på 

detta fall döpte pigan Sigrid Röstlund sin dotter Anna Brita i Hudiksvall 22:a september 1826 

och valde följande faddrar, som synes flera hantverkare: skomakaren Erik Röstlund och 

dennes fru Brita, sadelmakaren Brundin med hustru, garvaren Jon Kronman och pigan Brita 

Röstlund. Som synes är det flera av faddrarna som delar efternamnet Röstlund och dessa är 

sannolikt släkt med modern till barnet, men det står inte någonting angivet om detta.

Studie av doplängder i Hudiksvall 1875–76

Tabell 10. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Hudiksvall 1875–76

Döpande familj
Yrke 1 2 3a 3b 4 5 6a 6b

1 1,3 0,6 0,4 0 0,2 0,2 0,1 0,2
2 2,7 4,0 1,6 0 1,1 0,6 0,3 0,3
3a 2,3 0,8 3,0 0 0,5 0,7 0,3 0,4
3b 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0,3 0,4
4 0,1 0,1 0,3 0 0,8 0,1 0,1 0,2
5 0,2 0,4 1,2 0 1,8 2,8 1,4 1,3
6a 0,7 0,1 0,5 0 0,7 1,3 3,0 2,4
6b 0 0 0,1 0 0,4 0,4 0,6 0,4

Källa: SVAR, doplängder för Hudiksvalls församling (SE/HLA/1010078/C I/2), 1826–27
Anmärkning:
1. Näringslivets elit
2. Högre tjänstemän
3a. Handelsmän och hantverksmästare
3b. Bönder
4. Lägre tjänstemän
5. Hantverkare nedanför mästernivå
6a. Okvalificerade arbetare
6b. Pigor och drängar

                                               
86 Ericsson, Tom, “Who wants to be a godparent? Baptisms in a Lutheran Church in Paris, 1755–1804”, 
i Alfani, Guido & Gourdon, Vincent (red.), Spiritual kinship in Europe 1500–1900, Palgrave Macmillan 
2012, s. 240.
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När det gäller Hudiksvall 1875–76 var det nio barn som döptes från näringslivets elit, 29 från 

gruppen högre tjänstemän, 23 från gruppen handelsmän, noll från gruppen bönder, elva bland 

lägre tjänstemän, 102 bland hantverkare nedanför mästernivå, 119 bland okvalificerade 

arbetare samt 49 bland pigor och drängar. Antalet faddrar från varje kategori var: 80 från 

näringslivets elit, 201 från gruppen högre tjänstemän, 242 från gruppen handelsmän, 92 från 

gruppen bönder, 48 lägre tjänstemän, 568 hantverkare nedanför mästernivå, 638 

okvalificerade arbetare och 184 pigor och drängar. Framförallt kan vi se en förändring vad 

gäller antalet faddrar för barn döpta inom kategorin för okvalificerade arbetare jämfört med 

50 år tidigare. På 1820-talet låg denna kategori i toppen vad gäller medeltal för antal faddrar, 

på nästan samma nivå som högre tjänstemän och lägre tjänstemän och vad gäller dopen för 

döttrar låg den överlägset högst, men vad gäller siffrorna från 1870-talet har den halkat ner 

ordentligt.

Tabell 11. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Hudiksvall 1875–76, när barnen var söner

Döpande familj
Yrke 1 2 3a 3b 4 5 6a 6b

1 1,75 0,7 0,4 0 0 0,2 0,1 0,2
2 0,75 3,7 1,7 0 1,0 0,5 0,1 0,3
3a 2,25 0,6 2,8 0 0,7 0,7 0,2 0,5
3b 0,5 0,4 0,3 0 0 0,3 0,3 0,4
4 0 0 0 0 0,7 0,2 0,1 0,1
5 0,5 0,6 0,8 0 1,7 2,7 1,6 1,1
6a 1,5 0 0,4 0 0,7 1,2 3,3 2,0
6b 0 0 0,2 0 1,0 0,4 0,8 0,4

Källa: SVAR, doplängder för Hudiksvalls församling (SE/HLA/1010078/C I/2), 1826–27
Anmärkning:
1. Näringslivets elit
2. Högre tjänstemän
3a. Handelsmän och hantverksmästare
3b. Bönder
4. Lägre tjänstemän
5. Hantverkare nedanför mästernivå
6a. Okvalificerade arbetare
6b. Pigor och drängar

Gällande döpta söner i Hudiksvalls församling 1875–76 skedde det fyra dop inom 

näringslivets elit, 16 dop inom gruppen högre tjänstemän, tolv dop inom gruppen handelsmän, 

noll dop inom böndernas grupp, tre dop bland lägre tjänstemän, 52 dop bland hantverkare 

nedanför mästernivå, 63 dop bland okvalificerade arbetare och 25 dop bland pigor och 

drängar. Antalet faddrar från näringslivets elit var 44, 121 högre tjänstemän, 118 handelsmän, 
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59 bönder, 19 lägre tjänstemän, 292 hantverkare nedanför mästernivå, 332 okvalificerade 

arbetare och 211 pigor och drängar.

Tabell 12. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Hudiksvall 1875–76, när barnen var döttrar

Döpande familj
Yrke 1 2 3a 3b 4 5 6a 6b

1 1,0 0,5 0,5 0 0,25 0,2 0,1 0,2
2 4,2 4,3 1,5 0 1,1 0,7 0,6 0,4
3a 2,4 1,1 3,2 0 0,5 0,6 0,4 0,3
3b 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4
4 0,2 0,1 0,5 0 0,9 0,1 0,1 0,2
5 0 0,1 1,6 0 1,9 2,9 1,2 1,4
6a 0 0,2 0,6 0 0,75 1,5 2,6 2,8
6b 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,5 0,5

Källa: SVAR, doplängder för Hudiksvalls församling (SE/HLA/1010078/C I/2), 1826–27
Anmärkning:
1. Näringslivets elit
2. Högre tjänstemän
3a. Handelsmän och hantverksmästare
3b. Bönder
4. Lägre tjänstemän
5. Hantverkare nedanför mästernivå
6a. Okvalificerade arbetare
6b. Pigor och drängar

Siffrorna för antalet dop inom olika kategorier för döpta döttrar i Hudiksvall 1875–76 är som 

följer: fem dop inom näringslivets elit, 13 inom gruppen högre tjänstemän, elva inom gruppen 

handelsmän, noll inom gruppen bönder, åtta bland lägre tjänstemän, 50 bland hantverkare 

nedanför mästernivå, 56 bland okvalificerade arbetare och 24 bland pigor och drängar. 

Antalet faddrar var: 36 från näringslivets elit, 180 från gruppen högre tjänstemän, 124 från 

gruppen handelsmän, 33 från böndernas grupp, 29 från de lägre tjänstemännens grupp, 276 

hantverkare nedanför mästernivå, 306 okvalificerade arbetare och 58 pigor och drängar.

När det gäller materialet i Hudiksvall under 1870-talet är det mycket av mönstret från 1820-

talet som går igen. Näringslivets elit och de högre tjänstemännen hämtar till större delen 

faddrar från de övre två samhällskategorierna, men under 1870-talet hade de dessutom börjat 

hämta en hel del faddrar bland handelsmän, vilket i stort sett inte förekom under 1820-talet. 

Det går med andra ord att konstatera att dessa två översta kategorier hade knutit nya kontakter 

med handelsmännen under den här perioden på 50 år som hade passerat, kontakter som inte 

fanns tidigare. Handelsmän valde fortfarande i första hand andra handelsmän till faddrar och 
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lägre tjänstemän samt hantverkare använde helst hantverkare till faddrar. Däremot går det att 

se en skillnad när det gäller de två nedersta kategorierna. 

Under 1870-talet tog inte längre okvalificerade arbetare samt kategorin för pigor och drängar i 

första hand sina faddrar från hantverkarnas grupp, utan de valde istället i första hand faddrar 

bland okvalificerade arbetare. De hade med andra ord gått ner något på den sociala stegen när 

det gäller sina val av faddrar. För att styrka detta påstående är det på sin plats med ett enskilt 

exempel hämtat ur doplängderna. Arbetaren Pehr Erik Granström döpte i Hudiksvall 22:a 

januari 1875 sin son Pehr Gustaf Leonhard med följande personer som faddrar: timmerman 

Johan Rodin och hustru, arbetaren Magnus Nyström och hustru, arbetaren Olof Melander och 

hustru, sågaren Johannes Eriksson och jungfru Maria Berg.

Denna utveckling med att de okvalificerade arbetarna gick ner på den sociala stegen vid sina 

val av faddrar jämfört med under 1820-talet, stämmer med Lundins uppgifter om att samhället 

under de här 50 årens samhällsutveckling blev mer segregerat och att arbetarklassen eller 

industriproletariatet blev mer beroende av sina egna familjer under denna tid och sökte sig 

mer till den egna släkten än tidigare, bland annat genom att det nya industriproletariatet gick 

framåt genom att fattiga delar av allmogebefolkningen började arbeta som industriarbetare 

och sedan rekryterade sina egna släktingar till samma industrier som arbetskamrater.87 På så 

vis kom de varandra närmre och blev mer beroende av varandra, en naturlig förklaring till det 

förändrade mönstret vad gäller faddrar.

Komparation mellan stad och land

Det som är mest intressant med de tabeller som redovisas här ovan är när situationen mellan 

de bägge församlingarna jämförs. Det går att konstatera vissa mönster, såsom att personer från 

de kategorier med högst status i samhället i högre utsträckning än andra kategorier använder 

sig av just högstatuspersoner som faddrar vid sina barndop. Detta är ett fenomen som är mer 

frekvent i stadsförsamlingen än i landsbygdsförsamlingen. Utöver detta går det att konstatera 

att dessa personer med högstatusyrken är överrepresenterade som faddrar sett i relation till 

deras andel av befolkningen. Tabellerna visar däremot inte huruvida föräldrarna i 

landsbygdsförsamlingen använde faddrar från samma byar som de själva kom ifrån, men det 

är någonting som har framkommit vid studien av doplängder att döpande föräldrar och faddrar 

                                               
87 Lundin 2006, s. 44–45.
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ofta var från samma byar. Det indikerar att det fanns någon form av bygemenskap och att 

denna hade betydelse för de sociala och lokala nätverken. Det går däremot inte att kontrollera 

detta när det kommer till stadsförsamlingen, eftersom det i Hudiksvalls doplängder inte finns 

några uppgifter om vilka delar av församlingen som olika personer bodde i.

De personer som förekommer i doplängderna valde ofta faddrar inom den egna 

yrkeskategorin och det är någonting helt naturligt. För att däremot nämna några detaljer som 

inte visar sig genom tabellerna: bland annat finns det fabriksarbetare som har valt fabrikörer 

till faddrar, och de har förmodligen varit anställda av just dessa fabrikörer. Det finns dessutom 

vissa personer som har förekommit som faddrar vid många olika dop, men det kan inte 

tabellerna redovisa, så därför måste det redovisas här i den skrivna texten istället. Både 

Hudiksvalls vice borgmästare samt några fabrikörer har förekommit som faddrar vid ett flertal 

olika dop. Det är dock möjligt att det även finns folk från lägre kategorier som har valts till 

faddrar vid många olika dop, men just högstatuspersoner sticker ut med sina ovanliga namn 

och anmärkningsvärda yrkestitlar, så därför märks dessa av extra mycket när doplängderna 

studeras. Det är dessutom värt att nämna att variationen mellan antal faddrar vid olika dop 

kunde vara mycket stor, ibland enbart en enstaka fadder, även om det var mycket ovanligt, 

och i vissa andra fall kunde det vara tvåsiffriga antal.

Någonting som förekommer i uppsatsens doplängder är att vissa faddrar tycks ha valt enbart 

fört att de fanns lättillgängliga och nära på plats. Detta gäller i första hand barnmorskor som 

har fått kliva in som faddrar vid nöddop. När det gäller dessa får det antas att de valdes bara 

för sin lättillgänglighet och inte för att de var betydelsefulla för föräldrarnas sociala nätverk 

eller att de skulle vara exceptionellt goda religiösa förebilder, utan det kan helt enkelt sägas 

att vid nöddop användes ibland ”nödfaddrar”.

Tabell 13 som redovisas här nedan visar på skillnader i antal faddrar dels mellan de bägge 

församlingarna och de olika årtalen, dels mellan döpta söner och döttrar samt skillnaden 

mellan antal kvinnliga respektive manliga faddrar. Vi kan se att det totala medeltalet för 

faddrar ligger ungefär en tredjedel högre i stadsförsamlingen Hudiksvall än i 

landsbygdsförsamlingen Bergsjö. Det kan konstateras att manliga faddrar förekom i något 

högre utsträckning än kvinnliga sådana, men skillnaderna är relativt små. När det gäller 

skillnaden i antal faddrar mellan döpta söner och döpta döttrar finns det även där marginella 

skillnader, men dessa är ännu mindre. I ett fall finns det inte ens några skillnader alls, när det 
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kommer till Bergsjö 1826–27. Fördelningen mellan antal faddrar och deras inbördes 

fördelning mellan kvinnor och män var exakt desamma oavsett vilket kön barnet hade. 

Tabell 13. Genomsnittligt antal manliga respektive kvinnliga faddrar för döpta söner 
och döttrar, Bergsjö och Hudiksvall, 1826–1876

Ort År Söner Döttrar
Antal 
dop

Genomsnittligt
antal manliga 

faddrar

Genomsnittligt
antal kvinnliga 

faddrar

Antal 
dop

Genomsnittligt
antal manliga 

faddrar

Genomsnittligt
antal kvinnliga 

faddrar
Bergsjö 1826-

27
74 2,1 2,0 78 2,1 2,0

Hudiksvall 1826-
27

59 3,0 2,7 66 3,1 2,9

Bergsjö 1875-
76

79 2,0 2,0 97 2,1 1,9

Hudiksvall 1875-
76

172 3,2 3,1 171 3,1 3,0

Källa: SVAR, doplängder för Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/3) och Hudiksvalls 
församling (SE/HLA/1010078/C I/2), 1826–27 samt Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/6) och 
Hudiksvalls församling (SE/HLA/1010078/C I/4), 1875–76

Vilka yrken människor hade är viktigt att kartlägga och föra statistik över vid en studie över 

de sociala nätverken. Ett typiskt år, 1826, var det följande personer som fick barn i Bergsjö 

församling: 19 bönder, 15 ungemann, 15 torpare, 8 pigor, 7 soldater, 3 kolare, 2 husman, 2 

bruksarbetare, 2 smeder samt en vardera av mjölnare, dräng, bokhållare, kyrkovärd och 

ingenjör. Samma år var det följande personer som fick barn i Hudiksvalls församling: 13 

fiskare, 12 borgare, 7 arbetskarlar, 4 sjömän, 3 fabriksarbetare, 3 gesäller, 2 handelsmän, 2 

pigor samt en vardera av kopparslagare, skräddare, häradsskrivare, färgare, brandvakt, 

löjtnant, stadsvakt, dräng, hattmakare, trumslagare, skomakare, postiljon, glasmästare, 

sadelmakare, svarvare, målare, klockgjutare, lots och stadsfiskal.

Ett konstaterande som är värt att tas upp är att det finns en stor variation mellan de bägge 

församlingarna vad gäller vilka yrken folk hade. Vissa arbetsuppgifter benämns på olika sätt i 

stadsmiljö respektive landsbygd, men är förmodligen ändå i stort sett detsamma, exempelvis 

det som på landsbygd kallades för dräng och som i stadsmiljö kallades för arbetskarl. Titlarna 

är olika, men i praktiken tycks de ha gjort ganska likartade arbetsuppgifter. När det gäller 

antalet faddrar ser det ut som att det för det mesta handlade om mellan fyra och åtta personer 

vid de olika dopen, vanligtvis mellan två och fyra män samt deras respektive fruar, där 

yrkestitlar för männen står utskrivna och där fruarna tituleras som just ”fru” eller ”hustru”. 
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Vidare kan konstateras att antalet faddrar generellt sett var fler vid dopen i stadsmiljö än på 

landsbygden. Det är någonting som kan tolkas på så vis att de sociala nätverken hade större 

omfattning i Hudiksvall än i Bergsjö.

När det gäller de siffror som nämns här nedan måste det nämnas att de olika yrkestitlarna inte 

nödvändigtvis redovisar unika personer. Att 103 bönder var faddrar i Bergsjö 1826 betyder 

inte att det var 103 enskilda bönder, utan att samma personer mycket väl kan ha varit faddrar 

vid flera olika tillfällen. Siffrorna redovisar bara antal fall som personer ur dessa yrkesgrupper 

har varit faddrar. En studie av faddrarna vid alla dopen i Bergsjö församling år 1826 ger 

följande siffror: 103 bönder, 64 torpare, 39 pigor, 27 drängar, 17 soldater, 14 ungemann, 7 

kolare, 6 klockare, 4 skomakare, 4 skräddare, 4 skrivare, 4 ingenjörer, 3 smeder, 3 

nämndemän, 2 mjölnare, 2 korpraler, 2 kyrkoherdar, 2 studerande, 2 kronolänsmän, 2 

gästgivare, 2 bruksarbetare samt en vardera av brukspatron, häradsdomare, fattighjon, 

lantmätare och kyrkovärd. Om detta jämförs med föräldrarnas yrken finns det vissa skillnader. 

Den vanligaste titeln hos en förälder i Bergsjö församling år 1826 var bonde, men när det 

kommer till faddrar låg pigor och drängar högt upp. Pigor låg relativt högt i statistiken när det 

gällde föräldrar, medan drängar låg väldigt långt ner. Det står inte tydligt utskrivet om bönder 

som har fått barn har använt sig av pigor och drängar från sina egna gårdar som faddrar till 

sina barn, men de har ganska ofta kommit från samma byar inom Bergsjö församling och 

därför är detta mycket möjligt. Detta kan i sig vara en förklaring till varför bönder så pass ofta 

har valt pigor och drängar till faddrar, att dessa har funnits nära till hands eftersom de har levt 

på samma gård.

I Hudiksvalls församling är antalet faddrar per dop högre än i Bergsjö församling. Dessa var 

faddrar vid dopen i Hudiksvalls församling under år 1826: 61 fiskare, 45 borgare, 42 

handelsmän, 18 bokhållare, 12 bönder, 12 fabriksarbetare, 11 gesäller, 10 hantverksmästare, 9 

kopparslagare, 8 fabrikörer, 8 skomakare, 7 stadsfiskaler, 7 pigor, 7 rådmän, 6 arbetskarlar, 6 

guldsmeder, 6 snickare, 6 studerande, 5 komministrar, 5 hattmakare, 4 häradshövdingar, 4 

styrmän, 4 kassörer, 4 smeder, 4 vakter, 4 skräddare, 4 postiljoner, 4 borgmästare, 4 drängar, 

4 garvare, 4 husmän, 3 organister, 2 färgare, 2 grosshandlare, 2 tullförvaltare, 2 skrivare, 2 

pastorer, 2 klockare, 2 skeppare, 2 sadelmakare, 2 sjömän, 2 timmermän, 2 målare, 2 

sjökaptener, 2 mjölnare samt en vardera av doktor, apotekare, länsman och murare.
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Uppsatsens tabeller visar att antalet faddrar var större i stadsmiljö än på landsbygden. Det kan 

förklaras av en tätare bebyggelse, att människorna därigenom hade fler kontakter och därmed 

förmodligen också hade större omfattning på sina sociala nätverk. Generellt sett är det även så 

att vid dop för barn från högstatuskategorier, så låg antalet faddrar högre än vid dop inom de 

lägre kategorierna. Generellt sett hade en dräng ett lägre antal faddrar vid dopet av sitt barn än 

vad en häradshövding hade vid dopet av sitt. I viss mån går det därför att tala om ett mönster 

där antalet faddrar kan knytas till de döpande föräldrarnas ställning i samhället, men detta 

mönster är inte totalt och det finns vissa siffror som sticker ut och inte passar in i detta 

mönster. Det går dessutom att se ett mönster av att de personer med allra högst status i 

samhället är överrepresenterade som valda faddrar vid dopen sett i relation till hur ofta de 

döpte sina barn, en indikation på hur stor deras andel av befolkningen var. Det går inte att i 

dessa doplängder se hur stor andel av befolkningen i de bägge församlingarna som tillhörde 

respektive yrkeskategori, men det går att se hur ofta de olika kategorierna döpte sina barn och 

det ger en ganska bra indikator på deras andel av den totala befolkningen. Om en viss kategori 

står för ungefär 20 % av dopen utgör denna kategori förmodligen också omkring 20 % av 

befolkningen.

När uppsatsens olika tabeller har utarbetats har målsättningen varit att få kategorierna att 

stämma överrens så pass väl som möjligt mellan de olika församlingarna. Det är förmodligen 

också så att det finns stora variationer inom tabellernas olika yrkeskategorier, exempelvis 

kategorin för bönder. Ett annat exempel är handelsmän, som i vissa fall har valt faddrar 

hämtade från riktigt höga nivåer av samhällsstegen och att dessa handelsmän med all 

sannolikhet var sådana som själva hade hög status och stora ekonomiska tillgångar. Andra 

handelsmän valde däremot faddrar bland fabriksarbetare och fiskare och hade förmodligen 

inte alls särskilt gott ekonomiskt ställt, utan var kanske handelsmän som i stort sett levde ur 

hand i mun. Yrkestitlar som framförallt borde innehålla stora variationer och skiktningar 

mellan de rikaste och de fattigaste är bönder, handelsmän och borgare.
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Sammanfattande slutdiskussion
I detta avsnitt är det på sin plats att återgå till uppsatsens frågeställningar och lägga fram 

tydliga svar på dessa. Den första frågeställningen var: Vilka yrken hade de personer som 

valdes till faddrar i Bergsjö och Hudiksvall under 1826–27 respektive 1875–76? Det enkla 

svaret gällande åren 1826–27 är att det i Bergsjö valdes 139 faddrar från kategorin bönder, 

390 från kategorin av lägre skikt, 59 från hantverkarnas kategori och 12 från den lokala eliten. 

I Hudiksvall valdes under samma år 42 faddrar från näringslivets elit, 102 bland högre 

tjänstemän, 191 bland handelsmän och hantverksmästare, 25 bönder, 17 lägre tjänstemän, 198 

hantverkare, 46 okvalificerade arbetare samt 17 pigor och drängar. Det som är mest intressant 

är att sätta dessa i relation till deras respektive andel av befolkningen och se om de var 

överrepresenterade respektive underrepresenterade som faddrar, för detta kan visa de sociala 

mönstren.

I Bergsjö 1826–27 kan det inte konstateras att några grupper var överrepresenterade som 

faddrar sett i relation till sitt antal av dopen. De olika grupperna döpte sina barn inom i princip 

samma utsträckning som de valdes till faddrar. När det kommer till Hudiksvall går det 

däremot att se betydande mönster. I vart femtionde dop tillhörde föräldrarna näringslivets elit, 

men de utgjorde ungefär var femtonde fadder. I ungefär vart trettionde dop tillhörde 

föräldrarna gruppen högre tjänstemän, men dessa utgjorde drygt var sjunde fadder. Det visar 

på att dessa grupper av övre skikt var ordentligt överrepresenterade som faddrar sett till sin 

förmodade andel av befolkningen. Gruppen av okvalificerade arbetare utgjorde nästan var 

femte dop, men utgjorde enbart omkring var fjortonde fadder, vilket visar en ordentlig 

underrepresentation. Det här visar svart på vitt förekomsten av ett socialt mönster där 

personer föredrog faddrar från högre skikt, medan de ogärna valde faddrar från lägre skikt.

Under åren 1875–76 valdes i Bergsjö 248 bönder som faddrar, 300 från lägre skikt, 139 

hantverkare och 21 från den lokala eliten. Det som skiljer sig mest här är att antalet faddrar 

från böndernas kategori i relation till böndernas andel av dopen har ökat och det lägre skiktets

har minskat, men skillnaderna är fortfarande relativt små. Bönderna utgjorde vart tredje dop, 

men 35 % av faddrarna. Det lägre skiktet utgjorde 46 % av antalet dop, men enbart 42 % av 

antalet faddrar. Skillnaderna är fortfarande små till skillnad från Hudiksvall, men det går att se 

en förändring jämfört med situationen på 1820-talet.
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I Hudiksvall valdes under 1875–76 80 faddrar från näringslivets elit, 201 bland högre 

tjänstemän, 242 bland handelsmän och hantverksmästare, 92 bönder, 48 lägre tjänstemän, 568 

hantverkare, 638 okvalificerade arbetare samt 184 pigor och drängar. Under dessa år utgjorde 

de två övre kategorierna 11 % av dopen och knappt 14 % av faddrarna. Deras 

överrepresentation har klart minskat jämfört med situationen på 1820-talet. Handelsmän och 

hantverksmästare valdes under dessa år till faddrar nästan dubbelt så ofta som de lät döpa sina 

barn, så deras överrepresentation är anmärkningsvärd och har ökat ordentligt jämfört med 

under 1820-talet. De lägre skikten valdes under dessa år fortfarande mer sällan som faddrar än 

de födde barn, så de var fortfarande underrepresenterade. Som exempel kan nämnas att 

okvalificerade arbetare födde 35 % av barnen, men utgjorde enbart 31 % av faddrarna. 

Skillnaden är med andra ord inte särskilt stor, men det finns ändå en diskrepans mellan 

siffrorna.

Vidare till uppsatsens andra frågeställning: Vilka skillnader fanns i fördelningen av faddrar 

beroende på om de döpta barnen var söner eller döttrar? Bland annat uppsatsens tabell 13 

ger svar på denna fråga. När det gäller skillnaden i antal faddrar mellan döpta söner och döpta 

döttrar finns det vissa marginella olikheter, men dessa är mycket små. I ett fall finns det inte 

ens några skillnader alls, när det kommer till Bergsjö 1826–27. Fördelningen mellan antal 

faddrar och deras inbördes fördelning mellan kvinnor och män var exakt desamma oavsett 

vilket kön barnet hade i Bergsjö under åren 1826–27. I Hudiksvall under samma år hade döpta 

döttrar något fler faddrar än döpta söner: 6,0 respektive 5,7 och detta är den största skillnaden 

som går att hitta. Om frågan ska besvaras på mer detaljerad nivå gäller det att studera några 

andra av uppsatsens tabeller.

Det finns vissa anmärkningsvärda skillnader på sina håll, men skillnaderna är väldigt spridda 

och det går egentligen inte att tala om några tydliga mönster. En tydlig skillnad vad gäller 

siffrorna för Bergsjö 1826–27 är att söner som döptes till hantverkare hade i snitt nästan 3 

personer från lägre skikt som faddrar vid dopen, medan döttrar till hantverkare bara hade i 

snitt 1 fadder från lägre skikt per dop och istället fler faddrar från samtliga övriga kategorier. I 

Bergsjö 1875–76 är skillnaderna mellan könen också väldigt marginella och följer inget 

tydligt mönster. Söner till bönder hade i högre utsträckning bönder som faddrar och i lägre 

utsträckning faddrar från det lägre skiktet än vad döttrar till bönder hade. Däröver hade döpta 

döttrar till den lokala eliten i snitt 7 faddrar från den lokala eliten, medan söner enbart hade i 
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snitt 0,3 faddrar från samma grupp, men i detta fall är underlaget så pass litet att det inte går 

att tala om några mönster. Det var nämligen bara en enda dotter som döptes inom den lokala 

eliten.

När det gäller Hudiksvall är siffrorna uppdelade på så pass många olika kategorier och 

siffrorna inom varje kategori blir dessutom så pass små när de döpta barnen delas upp efter 

könstillhörighet, framförallt under åren 1826–27, att det kan bli riskabelt att analysera 

eventuella mönster, utan i detta fall hade det varit bättre med ett större underlag. Den största 

dopgruppen är egentligen den enda som är så pass stor och innehåller så pass stora skillnader 

att den är meningsfull att säga någonting om, och detta är hantverkarna. I Hudiksvall 1826–27 

fick hantverkarnas döpta döttrar i betydligt högre utsträckning faddrar från de övre skikten 

och i lägre utsträckning andra hantverkare som faddrar än hantverkanas döpta söner. 

Döttrarna hade i snitt 3,1 faddrar från de tre övre skikten, medan sönerna enbart hade 2,0. När 

det gäller Hudiksvall 1875–76 finns det egentligen inte några anmärkningsvärda skillnader 

mellan söner och döttrar vad gäller faddervalen, mer än att det skiljer några tiondelar fram och 

tillbaka mellan de olika kategorierna.

Uppsatsens tredje frågeställning lyder: Hur var faddrarnas fördelning mellan män och 

kvinnor i de aktuella orterna under de aktuella åren? På denna punkt är skillnaderna mycket 

marginella, men vissa skillnader finns. Antalet män som valdes till faddrar var något fler än 

antalet kvinnor som valdes. De största skillnaderna var i Hudiksvall 1826–27 när 380 män 

valdes till faddrar och 353 kvinnor. Denna skillnad är relativt liten och ganska obetydlig, men 

det är ändå den allra största skillnaden. Det visar att det var något vanligare att män valdes till 

faddrar än kvinnor, men det får nog ändå sägas att skillnaden är så pass liten att den saknar 

betydelse. Om alla faddrar som har studerats allt som allt i denna uppsats summeras får vi 

2123 män och 2053 kvinnor. När ett så pass stort antal dop inte ger större sammanlagda 

skillnader än detta, så talar detta sitt tydliga språk: vilka kön faddrarna hade spelade ingen 

väsentlig roll. Männen utgjorde 50,8 % av faddrarna och kvinnorna 49,2 %.

Uppsatsens fjärde och sista frågeställning är: Hur kan undersökningens resultat sättas in i en 

större kontext kring förändrade sociala relationer i Sverige under 1800-talet? Av den 

studerade tidigare forskningen är det Lundin som på bästa sätt redovisar de förändrade sociala 

relationerna i Sverige under denna tid. Lundin skriver att det inträffade en förändring i de 

sociala relationerna i Sverige under 1800-talet där människorna övergick från att ha nära 
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grannskapsrelationer till att istället knyta starkare band till den egna släkten.88 Det fanns 

tidigare en omfattande gemenskap i landsbygdens olika byar där grannarna hjälpte varandra i 

arbetet, men när samhället började industrialiseras och jordbruket blev mer kommersiellt, så 

minskade böndernas andel av den totala befolkningen och de sökte sig närmre sina släktingar 

än sina grannar. I bondedagböcker som har studerats visade det sig att det sociala nätverket 

mellan grannar, i detta fall i Västergötland, var mycket starkt under 1840-talet, men i 

dagboksmaterial från 1860-talet har det istället blivit så att de olika släkterna och de olika 

skikten av landsbygdsbefolkningen har isolerat sig mer från varandra och att de bättre 

bemedlade bönderna fjärmar sig alltmer från de lägre skikten av landsbygdsbefolkningen.89

Lundin beskriver att det även för stadsmiljöerna inträffade en utveckling där olika 

samhällsklasser mer höll sig till varandra och att deras kontakter mellan klasserna minskade 

väldigt mycket och det inträffade en tydlig segregation.90

Huruvida människor övergick från att ha nära grannskapsrelationer till att istället stärka 

banden med den egna släkten går inte att säga någonting om i denna undersökning, eftersom 

det inte nämns någonting i doplängderna om huruvida de döpta barnen och faddrarna var släkt 

eller ej, utan det nämns bara i några få enstaka fall. Däremot går det att bekräfta Lundins 

uppgifter om att bönderna isolerade sig mer från övriga delar av landsbygdsbefolkningen och 

istället i mycket hög grad valde faddrar bland egna bönder. En sådan utveckling framgår 

tydligt om Bergsjös doplängder från 1826–27 och 1875–76 jämförs med varandra.

När det gäller Hudiksvall går det även där att sätta doplängdernas resultat i ett större 

sammanhang kring hela samhällets förändring. Under 1820-talet hade de lägre 

samhällsskikten i Hudiksvall i hög grad tagit faddrar bland hantverkargruppen, men under 

1870-talet tog inte längre okvalificerade arbetare samt kategorin för pigor och drängar i första 

hand sina faddrar från hantverkarnas grupp, utan de valde istället i första hand faddrar bland 

okvalificerade arbetare. De hade med andra ord gått ner något på den sociala stegen när det 

gäller sina val av faddrar. Denna utveckling med att de okvalificerade arbetarna gick ner på 

den sociala stegen vid sina val av faddrar jämfört med under 1820-talet, stämmer med 

Lundins uppgifter om att samhället under de här 50 årens samhällsutveckling blev mer 

segregerat och att arbetarklassen eller industriproletariatet blev mer beroende av sina egna 

                                               
88 Lundin 2006, s. 40.
89 Ibid., s. 41.
90 Ibid., s. 44.
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familjer under denna tid och sökte sig mer till den egna släkten än tidigare, bland annat genom 

att det nya industriproletariatet gick framåt genom att fattiga delar av allmogebefolkningen 

började arbeta som industriarbetare och sedan rekryterade sina egna släktingar till samma 

industrier som arbetskamrater.91

Enligt Bringéus valdes faddrar dels för att föräldrarna ville ge goda förebilder till sina barn 

och som man ville att de skulle se upp till, men de valdes också efter vilket förmåga de hade 

att ge stora faddergåvor.92 Av den anledningen valde föräldrar ofta personer med högre 

ställning än sig själva, så att de skulle kunna få så påkostade faddergåvor som möjligt. Det är 

någonting som i viss utsträckning visar sig i uppsatsens studerade doplängder, där många 

personer ur samhällets lägre skikt valde ganska välbärgade personer till faddrar.

När någon person valdes som fadder till ett barn sågs detta som en hedersutnämning och 

många faddrar tycks ha tagit emot denna utnämning med tacksamhet. Detta trots att de som 

valdes till faddrar blev tvungna att lämna någon form av faddergåva till de döpande 

föräldrarna. Plakans beskriver fadderskapet som ett utbyte där faddern måste kunna erbjuda 

barnet ett visst socialt skydd om föräldrarna försvinner och som betalning för detta får faddern 

den heder det innebär att vara fadder.93

Doplängderna som har studerats i denna uppsats nämner vid några enstaka fall att föräldrarnas 

syskon har varit faddrar. När det gäller far- och morföräldrar står det inte uttryckligen 

någonstans i de studerade doplängderna att dessa har valts till faddrar, men möjligheten finns. 

Det går helt enkelt inte att säga någonting om detta gällande just doplängderna från Bergsjö 

och Hudiksvall.

I förordet som Aronsson et. al. har skrivit står det att när det kommer till studier och 

kartläggning av nätverk för människor som inte har lämnat några brev eller liknande till 

eftervärlden, och detta är fallet i denna uppsats, så blir uppsatsen mer kvantitativt inriktad och 

mindre kvalitativt inriktad.94 Det går att göra mer kvalitativa studier av nätverk genom att 

                                               
91 Lundin 2006, s. 44–45.
92 Bringéus 1987, s. 28.
93 Plakans, Andrejs, Kinship in the Past – An anthropology of European family life 1500–1900, Blackwell 
1984, s. 41.
94 Aronsson, Peter et. al., ”Inledning”, i Aronsson, Peter (red.), Nätverk i historisk forskning – metafor, 
metod eller teori?, Växjö Universitet 1999, s. 9.
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studera efterlämnade brev, men något sådant finns inte i denna studie. Vidare under samma 

förord finns en omfattande diskussion om nätverksforskning för samhällseliten, vilken i 

många fall har varit en kvalitativ sådan. Det gäller då alltså samhällselit på riktig hög nivå, på 

riksnivå, men denna studie är istället inriktad på lokal nivå i norra Hälsingland. Den elit som 

förekommer i uppsatsen är med andra ord enbart en lokal elit, men detta tycks inte vara 

detsamma som Aronsson et. al. menar med elit i sitt förord. I norra Hälsingland, som 

uppsatsen behandlar, fanns inte denna form av samhällselit på riksnivå, knappt några 

adelsmän eller personer på högt uppsatta tjänster inom statsförvaltningen, sådana som 

däremot går att hitta i Stockholmsområdet och andra mer sydliga delar av landet. Det går 

därför inte riktigt att likställa den lokala eliten i Hälsingland med den lokala eliten i vissa 

sydligare delar av landet, där grevar, riksråd och annat har levat.

När det kommer till tidigare forskning kring nätverk och nätverksteorier är det så att den i hög 

grad har varit kvalitativ och inte kvantitativ. Hreinsson & Nilson redovisar ett antal diagram 

och grafer för de sociala nätverken som inte kan appliceras på denna uppsats. Det handlar om 

grafer som illustrerar begränsade personliga nätverk, vilka kopplingar som har funnits mellan 

enskilda personer. Ett exempel på detta är grafteorins sociogram.95 Denna uppsats behandlar 

tusentals personer i sina tabeller och därför går det inte att använda sig av den typen av 

diagram som gäller så pass begränsade nätverk som bara gäller för enskilda individer. I viss 

mån finns det dock i denna uppsats’ resultatdel vissa enstaka dop redovisade som enskilda 

exempel, men att göra detta i högre utsträckning och utöver den omfattande kvantitativa

studien skapa grafer för enskilda individers sociala nätverk hade fått studien att sträcka sig 

utanför de rimliga ramarna.

När föräldrar inför dopen av sina barn valde faddrar får det antas att de valde personer som de 

hade tillit till och som de hade någon form av samhörighet med. Det har visat sig i de 

studerade doplängderna och i de tabeller som redovisas i uppsatsens resultatdel att föräldrar 

ofta valde faddrar från sin egen yrkesgrupp, men det finns också många exempel på att de har 

valt sina egna chefer till faddrar eller till och med att chefer har valt sina egna anställda. 

Många bönder valde pigor och drängar till faddrar och det får antas att det var till stor del av 

praktiska skäl och att de valde sina egna pigor och drängar som fanns nära till hands. När det 

gäller fabriksarbetare och liknande som har valt en fabrikör till fadder kan förklaringen vara 

                                               
95 Hreinsson, Einar & Nilson, Tomas, ”Introduktion”, i Hreinsson, Einar (red.), Nätverk som social resurs 
i historiska exempel, Lunds Universitet 2003, s. 11.
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att de ville ha personer med god ekonomisk ställning som skulle kunna ge gåvor och sponsra 

barnet ekonomiskt.
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Bilaga 1

Grundmaterial för tabeller i Bergsjö

Tabell 14. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Bergsjö 1826–27, totalantal

Döpande familj
Yrke 1 2 3 4

1 56 143 3 5

2 76 205 27 1

3 18 26 24 0

4 6 16 5 6

Källa: SVAR, doplängder för Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/3), 1826–27
Anmärkning: 
1. Bönder, bondsöner och bonddöttrar
2. Lägre skikt
3. Hantverkare av olika slag 
4. Lokal elit

Tabell 15. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Bergsjö 1875–76, totalantal

Döpande familj
Yrke 1 2 3 4

1 140 86 34 8

2 94 178 57 4

3 11 24 41 4

4 3 12 7 5

Källa: SVAR, doplängder för Bergsjös församling (SE/HLA/1010011/C/3), 1826–27
Anmärkning: 
1. Bönder, bondsöner och bonddöttrar
2. Lägre skikt
3. Hantverkare av olika slag 
4. Lokal elit
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Bilaga 2

Grundmaterial för tabeller i Hudiksvall

Tabell 16. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Hudiksvall 1826–27, totalantal

Döpande familj
Yrke 1 2 3a 3b 4 5 6a 6b

1 4 0 11 0 2 20 5 0
2 2 21 16 0 0 34 23 6
3a 0 4 80 0 6 65 23 3
3b 0 0 13 0 0 2 10 0
4 0 2 5 0 4 4 2 0
5 4 3 26 0 19 91 51 4
6a 2 0 4 0 5 20 14 1
6b 0 0 2 0 1 8 6 3

Källa: SVAR, doplängder för Hudiksvalls församling (SE/HLA/1010078/C I/2), 1826–27
Anmärkning:
1. Näringslivets elit
2. Högre tjänstemän
3a. Handelsmän och hantverksmästare
3b. Bönder
4. Lägre tjänstemän
5. Hantverkare nedanför mästernivå
6a. Okvalificerade arbetare
6b. Pigor och drängar

Tabell 17. Faddrarnas yrkestillhörighet i relation till de döpande familjernas 
yrkestillhörighet, Hudiksvall 1875–76, totalantal

Döpande familj
Yrke 1 2 3a 3b 4 5 6a 6b

1 12 17 10 0 2 20 10 9
2 24 115 36 0 12 61 37 16
3a 21 24 69 0 6 70 32 20
3b 2 7 4 0 0 21 38 20
4 1 1 6 0 9 13 10 8
5 2 11 27 0 20 282 164 62
6a 6 3 12 0 8 137 353 119
6b 0 0 3 0 4 38 76 22

Källa: SVAR, doplängder för Hudiksvalls församling (SE/HLA/1010078/C I/2), 1826–27
Anmärkning:
1. Näringslivets elit
2. Högre tjänstemän
3a. Handelsmän och hantverksmästare
3b. Bönder
4. Lägre tjänstemän
5. Hantverkare nedanför mästernivå
6a. Okvalificerade arbetare
6b. Pigor och drängar
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