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Eliter i historien — en inledning 
Joakim, Malmström & Patrik Winton 

Utgångspunkter för studiet av samhällseliter 

Intresset för olika samhällseliter har under senare år växt sig allt star
kare inom såväl den humanistiska som den samhällsvetenskapliga 
forskningen. Detta avspeglas inom både internationell och svensk his
torieforskning, där studiet av eliter under relativt kort tid har utveck
lats till ett snabbt expanderande forskningsområde. 

Studiet av samhällseliter har dock en rätt lång historia, där det 
framför allt vid förra sekelskiftet skrevs ett antal verk med eliter i 
fokus. Aktiva inom denna skola var författare som till exempel Gae-
tano Mosca, Vilfredo Pareto och Robert Michels. De försökte förklara 
den politiska processen och hur politisk förändring sker genom att 
betona eliternas roll. Eliterna blev så att säga den determinerande fak
torn i deras förklaringar: det var eliternas intressen och idéer som 
bestämde utvecklingen i samhället.1 Ett liknande resonemang förde 
även sociologen C. Wright Mills i sin klassiska studie av makteliten i 
USA under det kalla kriget. Han menade att det fanns en sammanhål
len elit bestående av politiker, militärer och industrimagnaterz som 
utövade ett stort inflytande över den förda politiken i landet. 

Dessa klassiska bidrag inom forskningsområdet har dock endast 
undantagsvis haft någon större betydelse för det nya intresset för sam
hällseliter som växt fram inom historieforskningen. Betydligt större 
teoretisk påverkan har sociologer som Norbert Elias och Pierre Bour-
dieu haft. 

1 För en presentation av dessa författare se G. L. Field & J. Higley, Elitism (London 
1980), s. 1 fF. 

2 C. Wright Mills, Thepower elite (New York 1956). 
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Elias undersöker den tidigmoderna hovkulturen i Europa och dess 
betydelse för det som han ser som början på en civilisationsprocess i 
samhället. Han menar att i och med tillväxten av en statlig central
makt med dess krigsmakt och centraliserade förvaltning uppstod en 
brytpunkt i historien som även påverkade kulturella aspekter av män
sklig samlevnad. Elias menar att processen ledde till en ökad självbe
härskning och att umgänget följaktligen förfinades, formaliserades 
och ritualiserades. Den kultiverade och disciplinerade människan föd
des. Detta skedde först vid hoven: feodaladeln blev en hovadel. Från 
hoven spreds det sedan till övriga skikt i samhället.3 

Elias perspektiv innebär att en elitposition blir någonting mer än att 
enbart ha ekonomiska eller politiska resurser; det blir även ett sätt att 
uppföra sig, att klä sig och att bygga för att ta några exempel. Dessa 
kulturella ting bidrar även till att skilja eliten från det övriga samhället. 
Betydelsen av att materiellt manifestera sin elitposition har betonats 
även i Lawrence Stones studier av den engelska aristokratin och Peter 
Burkes av eliterna i Venedig och Amsterdam.4 

Denna distinktion mellan människor har även Pierre Bourdieu 
fokuserat på i sina sociologiska undersökningar som sträcker sig från 
antropologiska studier i Algeriet till ett skärskådande av den franska 
samhällseliten. Hans analyser tar ofta sin utgångspunkt i hierarkiska 
ordningar i vår omvärld och hur dessa reproduceras. Ett av grundanta
gandena i hans teorier är att alla människor har en uppsättning resur
ser av både materiell och symbolisk karaktär som man dels har ärvt 
från sina föräldrar och deras sociala miljö, dels förvärvat under livets 
gång. Bourdieu betonar framför allt det så kallade symboliska kapita
let, som inte bara innefattar materiella tillgångar, utan även kunskap i 
form av exempelvis bildning och smak, samt det sociala kapitalet, som 
inbegriper släkt- och vänskapsband. Olika samhällsgrupper kan där
med sägas besitta olika tillgångar och egenskaper som såväl känne
tecknar som värdesätts av gruppen. Dessa tillgångar och egenskaper 

3 Se Nils Runebys förord i Norbert Elias, Civilisationsteori, i Sedernas historia (Stock
holm 1989). Se även Norbert Elias, The Court Society (Oxford 1983). 

4 Lawrence Stone, The Crisis of the Aristocracy 1558-1641 (Oxford 1965), Peter Burke, 
Venice and Amsterdam. A Study of Seventeenth-Century Elites, 2:a upplagan (Cambridge 
1994). 
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kan vidare ses som en grund för gruppens identitet, samtidigt som de 
exkluderar andra.5 

Kapitalet hos Bourdieu, liksom kulturella ting hos Elias, fungerar 
följaktligen både inkluderande och exkluderande. Bourdieus teore
tiska perspektiv har inneburit ett fruktbart verktyg för att nå en större 
förståelse för hur en elit egentligen reproducerar sin ställning i sam
hället. 

En annan teoretiker som har givit inblickar i hur de informella rela
tionerna inom en grupp fungerar är antropologen Marcel Mauss. Han 
visar hur människor med hjälp av gåvor skapar, reproducerar och 
omformar relationerna emellan sig, och hur detta givande är omgärdat 
av en rad informella normer och regler. En gåva kräver till exempel att 
den återgäldas. Dessa gåvor tillsammans bildar en väv av relationer 
som genom att de skapar tillit och gemenskap knyter människorna 
närmare varandra. Detta har relevans för studiet av eliter, då sam-
hällseliter inte enbart existerar inom ramen för formella institutioner 
utan ofta uppträder inom olika nätverk av mer eller mindre informella 
relationer. 

Elitforskningen idag 

Dessa teoretiska perspektiv är en viktig förklaring till att det i Sverige 
under de senaste åren har producerats ett antal arbeten som har foku
serat på olika aspekter av samhällseliters verksamhet i det förflutna. Så 
gav till exempel Historisk tidskrift hösten 1997 ut ett temanummer om 
eliter. Intresset visar sig även i ett antal pågående forskningsprojekt vid 
flera lärosäten i landet; i Uppsala är ett antal både disputerade forskare 
och doktorander verksamma inom olika projekt, där flera aspekter av 
framför allt tidigmoderna eliters strategier för maktutövning, status-
manifestering och reproduktion analyseras. Denna antologi är ett 
resultat av detta gemensamma forskningsintresse. 

Frågan är dock vad denna forskningsinriktning kan bidraga med i 

5 För en bra presentation av Pierre Bourdieus perspektiv se Donald Broady, Sociologi 
och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, 2:2. 
upplagan (Stockholm 1991). 

6 Marcel Mauss, Gåvan (Stockholm 1972). 
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den svenska historieforskningen? Vilka nya frågor om det förflutna 
kan väckas och vilka nya insikter kan ernås? Ett enkelt men samtidigt 
övergripande svar på denna fråga kan sägas vara förståelsen av makt. 
Det vill säga med utgångspunkt i studiet av samhällseliter kan olika 
maktförhållanden i samhället studeras sett utifrån de exklusiva grup
per i samhället som innehar en stor del av samhällets makt, rikedom 
och status. Dessa grupper har ett stort inflytande i samhället och 
påverkar därmed i stor utsträckning samhällsutvecklingen. Detta 
innebär att det blir viktigt att analysera dessa gruppers sammansätt
ning, strategier och självbilder samt hur dessa förändras över tid om vi 
vill begripliggöra hur makt utövats, reproducerats och legitimerats 
genom historien.7 

Detta övergripande perspektiv skall inte ses som ett pläderande för 
ett snävt politiskt perspektiv, där de styrande männens agerande på de 
formella beslutsfattande arenorna i samhället analyseras och fram
hålls, utan skall ses som ett argument för en betydligt vidare syn på eli
ter, där hela spektrumet av deras verksamheter och alla dess medlem
mar blir intressanta att studera. Nya perspektiv och nya insikter väcks 
därmed, vilket leder till omtolkningar av äldre historieskrivning och 
upptäckter av fenomen som tidigare forskning inte iakttagit.8 

Detta kan illustreras med hjälp av ett antal exempel från den senaste 
forskningen inom området. Eliten under tidigmodern tid dominerade 
exempelvis inte enbart politiken genom att behärska viktiga positioner 
på de formella beslutsarenorna på lokal, regional eller nationell nivå, 
utan de använde även en rad andra strategier för att nå sina mål. Asa 
Karlsson visar exempelvis hur viktiga släktskapsband och giftermål var 
för de kungliga råden under det karolinska enväldet. Genom att råds
herrarna etablerade personliga band till varandra skapades ett antal 
släktnätverk genom vilka de kunde utöva inflytande över den politik 
som fördes i riket. 

7 Se Frederic C. Jaher (red.), The rich, the wellbom, and thepowerful. Elites and upper 
classes in history (Chicago 1973) för ett liknande resonemang. 

8 Ett exempel på nya perspektiv är Amanda Vickery, The Gentlemans Daughter. 
Womens Lives in Georgian England (London 1998). 

9 Asa Karlsson, "Enväldets politiska elit. Släkt- och äktenskapsband inom rådskret
sen 1680—1718", i Historisk tidskrift 1997:4, s. 590—619. 
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Ett annat exempel på hur viktiga familjebanden var för utövandet av 
politik under perioden ger Elaine Chalus i sina undersökningar av 
kvinnor inom den politiska eliten i England under 1700-talet. Hon 
belyser hur hustrurna till ledande politiker ofta spelade en viktig poli
tisk roll genom att aktivt deltaga på de informella politiska arenorna, 
där viktiga kontakter knöts och information spreds. 

Den politiska eliten kunde även utöva inflytande och kommunicera 
olika budskap till sin omgivning genom att uppföra pampiga byggna
der eller andra monument i städerna eller på landsbygden. Syftet med 
detta var att manifestera sin position i samhället och därmed påverka 
hur andra uppfattade gruppen. Målet var att kunna behålla och repro
ducera sin position i samhället. Fredric Bedoire har inom ramen för 
detta perspektiv undersökt den omfattande byggverksamhet som hög
adeln bedrev i Sverige vid mitten av 1600-talet. Han tolkar byggandet 
som ett sätt för högadeln att konkurrera och markera gentemot den 
framväxande kungamakten och de grupper som var intimt förknippa
de med denna.11 

Högadelns godsbildning och byggande under 1600-talet har stude
rats även av Margareta Revera, men hon kommer fram till andra slut
satser, nämligen att högadeln gick samman med kungamakten och 
fick som belöning jord och statstjänster. Högadelns byggande var en 
del av ett utvecklingsprojekt där de skulle manifestera Sveriges ny
vunna ställning i Europa och visa upp att riket hade nått en hög kultu
rell nivå.12 

Följaktligen kan giftermål, byggandet av en ståtlig bostad eller olika 
former av informellt umgänge, handlingar som ofta uppfattas som 
rent privata angelägenheter, i ett vidare sammanhang förstås utifrån 
aktörernas politiska syften. Några klara gränser mellan de olika verk
samheterna existerade inte i egentlig mening, utan de spelade alla en 
viktig roll för elitens maktutövning. Formella och informella struktu
rer påverkade således i högsta grad varandra. Politikbegreppet ut-

10 Elaine Chalus, "Elite women, social politics, and the political world of late 
eighteenth-century England", i The HistoricalJournal, 43:3 (2000), s. 669—697. 

11 Fredric Bedoire, Guldålder. Slott och politik 11600-talets Sverige (Stockholm 2001). 
12 Margareta Revera, "Godsbildningen och dess historiska sammanhang", i Anders 

Aman (red.), Stjernsund i Närke. Slottet och godset (Stockholm 2001). 
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vidgas därmed, vilket 1 sin tur leder till nya insikter om hur elitens 

maktutövning gick till i praktiken. 
På ett liknande sätt kan en vidgad definition av maktutövning för

ändra och utvidga vår förståelse av hur den ekonomiska eliten i Sverige 
under tidigmodern tid fungerade och uppnådde sin dominans inom 
det ekonomiska området samt hur denna position kunde upprätthållas 
över tid. Leos Muller visar till exempel i sin avhandling hur ledande 
grosshandlare i Stockholm under 1600- och 1700-talen var beroende 
av sina sociala nätverk för att bedriva handel. Dessa var av långsiktig 
karaktär och syftade till att minska risken vid framför allt internatio
nell handel, men även till att reproducera handelsmännens position. 
Muller visar därmed på den viktiga sociala aspekten av handel under 
tidigmodern tid. 

Ylva Hasselberg analyserar även hon den sociala aspekten av det 
ekonomiska livet när hon i sin studie av en ledande bruksägarfamilj i 
Bergslagen under 1800-talets första hälft visar hur beroende de var av 
personliga relationer i den dagliga bruksverksamheten. Släktingar och 
vänner var viktiga resurser för att få tillgång till information och kredi
ter. Dessa utbyten skedde inom ramen för sociala nätverk där upprätt
hållandet av de sociala relationerna var viktigare än kortsiktiga vinst
intressen. Drivkraften för en bruksägare var följaktligen inte främst 
vinstmaximering, utan snarare samarbete och social reproduktion.14 

En viktig funktion inom dessa nätverk var statuskonsumtion. Man 
markerade tillhörighet inom nätverket samt betonade distans gent
emot andra grupper i samhället genom konsumtion. Konsumtionen 
fungerade således sammanhållande och identitetsskapande.15 

Exempel på detta kan man finna i Ing-Mari Danielssons undersök
ning av borgerskapets hem i Stockholm under frihetstiden. Hon ana
lyserar hur dessa såg ut och vilka budskap de förmedlade till omgiv
ningen. Bland annat visar hon hur salongsidealet kom till Sverige 

13 Leos Muller, The merchant houses of Stockholm c. 1640—1800. A comparative study of 
early-modern entrepreneurial behaviour (Uppsala 1998). 

14 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804—1856 

(Uppsala 1998). 
15 Ibid. Se även John Brewer & Roy Porter (red.), Consumption and the World of Goods 

(London 1994). 
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under 1700-talet och hur detta fick konsekvenser för rummens ut
formning och för umgängeslivet. Man började umgås mer informellt 
bland sina jämlikar, framför allt sina vänner och släktingar. Detta 
umgänge blev centralt för gruppens identitet och för det sociala ut
bytet inom samhällseliten.16 

Den bredare definitionen av maktutövning som här förespråkas 
innebär följaktligen att vi även når en större insikt om de ledande eko
nomiska aktörernas drivkrafter samt de praktiker som de använde för 
att bedriva ekonomisk verksamhet och för att upprätthålla sin ställ
ning i samhället under tidigmodern tid. Man kan säga att fokus på de 
sociala relationerna och statusmanifesterandet leder till en vidare för
ståelse av hur dominansens praktik fungerade. Det räcker således inte 
med att enbart titta på den konkreta ekonomiska verksamheten för att 
förstå hur en familj kunde vara så ledande inom en viss sysselsättning. 
Andra mer sociala aspekter måste otvivelaktigt beaktas i analysen för 
att det fullt ut ska kunna förstås. 

I denna antologi vill vi följaktligen peka på de olika insikter som 
studiet av eliter kan ge samt visa på den bredd som existerar inom 
forskningsfältet. Innan vi går in närmare på de spännande forsknings
resultat som dessa studier kan ge ska vi först diskutera vad vi egentli
gen menar när vi använder begreppet elit. 

Elitbegreppet 

Denna antologi spänner över en relativt lång tidsperiod och behandlar 
en mängd olika problemområden. Det finns dock en mycket tydlig 
samlande faktor i alla de medverkande forskarnas ansatser, nämligen 
studiet av eliter. Vad menar vi då egentligen med detta begrepp? Som 
framgått av ovanstående forskningshistorik har termen elit använts av 
en mängd olika forskare och tillmätts ett antal olika betydelser. Vi 
anser att man utifrån detta kan identifiera ett antal aspekter som lyfter 
fram vad som karakteriserar en samhällselit. Dessa idealtypiska karak
tärsdrag kan sammanfattas i följande punkter: 

16 Ing-Mari Danielsson, Den bildade smaken. Målade dekorationer hos borgerskapet i 
frihetstidens Sverige (Stockholm 1998). 
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• Eliten är alltid elit i relation till någon annan grupp/andra grupper. 
• Eliten är en exklusiv grupp. 
• Eliten måste ha ett elitmedvetande; den måste uppleva sig som elit och 

manifestera sin ställning. 
' Eliten är en grupp som innehar och använder maktresurser. 
• Eliten strävar efter att reproducera sin makt och skapa legitimitet. 

Det faktum att det för att en elit skall kunna existera måste finnas and
ra som står utanför denna grupp är uppenbart, liksom att eliten inte 
kan omfatta alltför många individer eller organisationer. Vidare krävs 
onekligen även att de som ingår i gruppen uppfattar sig själva som en 
elit, skild från det stora flertalet, och att de på olika sätt manifesterar 
denna särskillnad. 

Självklart räcker det inte med att utgöra en minoritet och att upp
fatta sig själv som skild från den övriga befolkningen för att utgöra en 
samhällselit. Därtill måste vi även foga en möjlighet att utöva makt, 
vilket kräver resurser av olika slag, men även tillgång till de instrument 
och kanaler genom vilka makt kan utövas. 

Avslutningsvis kräver samhällseliters fortlevnad möjlighet att föra 
vidare makt och tillgångar, men även någon form av erkännande för 
att legitimera elitens fortsatta ställning. Denna reproduktion kan vara 
framgångsrik under en lång tidsperiod, inte sällan över flera generatio
ner, men den kan också misslyckas tämligen omgående. Hur väl en 
grupp lyckas med detta blir följaktligen avgörande för dess möjlighet 
att fortleva såsom samhällselit. 

Syftet med att presentera dessa punkter har inte varit att försöka att 
en gång för alla lösa problemet med hur begreppet elit skall förstås. 
Det är sålunda inte frågan om någon sammanhållen teoretisk modell. 
I stället rör det sig om vissa centrala drag som antologiförfattarna tyck
er sig se hos de elitgrupper som denna bok porträtterar. Genom att 
sätta dessa drag på pränt vill vi ge läsaren en inblick i vad som i denna 
bok åsyftas med termen elit. 
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Eliter i fokus 

De artiklar som ingår i denna antologi kan placeras in i fyra olika kate
gorier, vilka alla knyter an till författarnas syn på begreppet elit. Dessa 
kategorier är manifestering, maktutövning, reproduktion samt anpass
ning till föränderliga samhällsförhållanden. 

Manifestering handlar om att visa sin ställning och status. Detta tar 
givetvis sin utgångspunkt i gruppens elitmedvetande. Medlemmarna 
vet att de tillhör en exklusiv skara, en elit, och söker på olika sätt 
understryka detta både gentemot varandra och gentemot omvärlden. 

Elitens vilja att manifestera sig framträder tydligt i Gudrun 
Anderssons artikel om den lokala eliten i Arboga. Andersson fokuse
rar på rumslig manifestering under 1600- och 1700-talen och visar hur 
centralt det var för eliten att framhäva sin status genom att köpa och 
bebygga de viktigaste och finaste tomterna i staden. I hennes studie av 
elitens rumsliga fördelning synliggörs såväl förhållandet mellan elit 
och icke-elit som hierarkier inom eliten. 

Även Stefan Lundblad studerar en urban elit, nämligen grosshand
larna i Gävle under 1800-talet. Hans undersökning av gravstenar och 
nekrologer tillhörande stadens lokala elit visar hur behovet hos dessa 
ledande personer av att manifestera status sträckte sig ända in i döden. 
Avsikten var dels att en sista gång upphöja sitt eget namn, dels att 
överföra sin makt till kommande generationer. 

Magnus Ekblad studerar i sin artikel den manifestation som kom
mer till uttryck i korrespondens. Med utgångspunkt i Carl Gustaf 
Tessins brevväxling med Carl Hårleman visar Ekblad hur breven 
användes för att manifestera dels deras relation, dels deras plats i 
makteliten. Insamlandet av konst och värvningen av kunniga hant
verkare spelade härvidlag en central roll, vilket visar att kulturens och 
vetenskapens företrädare under frihetstiden kom att bli centrala poli
tiska aktörer. 

Maktutövning handlar om en mycket konkret aspekt av eliters verk
samhet, nämligen då de använder sina olika maktresurser i skilda 
sammanhang. 

I Joakim Malmströms artikel visas hur några godsägare i Ed och 
Sollentuna konsistoriella pastorat under 1600- och tidigt 1700-tal 



utkämpar en maktkamp, både inbördes och mot domkapitlet, för att 
placera sin egen kandidat på kyrkoherdeposten. Prästen var en viktig 
kanal i bygden och kontroll över honom kan således ses som en makt
resurs, som ett medel för de redan mäktiga att ytterligare stärka sin 
makt i lokalsamhället. 

Även Patrik Wintons bidrag rör maktutövning i samband med till
sättandet av kyrkliga ämbeten. I hans fall handlar det om tillsättandet 
av biskopen i Linköping 1743. Winton diskuterar främst hur en av bis
kopskandidaterna, Andreas Rhyzelius, använde sig av sitt sociala 
nätverk inom samhällets elit för att få tjänsten, men också varför det 
var så viktigt för rikets ledande personer att engagera sig i tillsätt
ningen och stötta sin kandidat. 

Den avslutande artikeln under kategorin maktutövning rör 1809 års 
statskupp. Mats Hemström menar att de officerare som deltog i kup
pen skall förstås som en stark maktfaktor i den politiska eliten. Genom 
att redogöra för de händelser som ledde fram till statskuppen visar 
Hemström på vikten av att den sittande regimens maktutövning anses 
vara legitim. Kungen, Gustav IV Adolf, saknade denna legitimitet hos 
såväl den civila som den militära delen av den politiska eliten. Därmed 
var det möjligt för officerarna att initiera den konspiration som slut
ligen ledde till regimens fall. 

Reproduktion skall i detta sammanhang ses som ett samlingsbegrepp 
för studiet av hur samhällseliten överför inte bara tillgångar utan även 
värderingar och normer till nästa generation. Det handlar således om 
eliters olika strategier för att försvara sin position i samhället över tid, 
men även om reproduktionen av samhällselitens självbild. I denna 
antologi analyserar flera bidrag detta fenomen utifrån olika aspekter. 

Esbjörn Larsson fokuserar i sin artikel på den militära titeln och 
dess betydelse för att ståndspersoner kunde upprätthålla sina positio
ner i samhället. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus kapitalbegrepp 
argumenterar Larsson för att titelns värde skall förstås i termer av sym
boliskt kapital. Larsson menar att ståndspersoner under 1700-talet 
inte enbart kunde förlita sig på sin börd eller förmögenhet för att 
behålla sin position, utan var tvungna att omvandla dessa resurser till 
tjänstetitlar. 

Marie Steinrud koncentrerar sig på hur den adliga bruksägar-
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familjen Tersmeden i början av 1800-talet försökte få sin unge son att 
lära sig de normer och värderingar som ansågs passande för en adlig 
yngling. Familjen försökte få sonen att tillägna sig de adliga manlig
hetsidealen under sin studietid i Uppsala. Steinrud visar dels vilka 
dessa ideal var, dels hur familjen genom uppfordrande brev försökte få 
honom att internalisera dessa normer. 

Det var dock inte enbart männen som skulle agera på ett ståndsmäs-
sigt sätt. Även kvinnorna var viktiga i det sammanhanget. Merja Kei-
nänen analyserar i sin artikel hur en högreståndskvinna kring sekel
skiftet 1800 beskriver sitt liv som husmoder på Arsta gård utanför 
Stockholm. Genom att undersöka Märta Helena Reenstiernas dag
böcker visar Keinänen vilka praktiker och normer som var förknippade 
med husmoderssysslan samt vilken betydelse detta hade för hushållet 
och för att upprätthålla det sociala nätverk familjen ingick i. Ett bra 
skött hushåll var en viktig förutsättning för att eliten skulle kunna 
upprätthålla sin position i samhället. 

En annan intressant fråga när det gäller olika samhällseliter är des
sas anpassning tillföränderliga samhällsförhållanden och vilka strategier 
de väljer för att försöka anpassa sig till de nya förutsättningarna. Var
för lyckas vissa eliter behålla sitt innehav av maktmedel och sitt 
ståndsmässiga leverne, medan andra kommer i svårigheter vid stora 
samhälleliga förändringar? Två artiklar i antologin behandlar sådana 
övergripande frågor. 

Fredrik Thisner jämför i sin artikel hur adeln i Sverige, Danmark 
och Preussen påverkades av de kraftigt ökade antalet krig i Europa 
under 1600- och 1700-talen samt den med denna process intimt 
sammankopplade tillväxten av statsapparaten i allmänhet och krigs
makten i synnerhet. Eftersom statsbyggnadsprocesserna i de tre län

derna skilde sig åt påverkades samhällseliterna på olika sätt. I Sverige 
och Preussen kopplades adeln samman med den framväxande stats
makten, medan den danska adeln hade begränsade möjligheter att 
använda staten för sin utkomst och reproduktion. 

Göran Norrby analyserar i sin artikel hur den svenska adeln i början 
av 1800-talet anpassade sig i ljuset av ett framväxande borgerligt sam
hälle och förlusten av de adliga privilegierna. Han menar att adeln inte 
alls förlorade sin elitställning, utan att den via olika strategier lyckades 
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behålla en del av sin position långt in i 1800-talet. Adeln anpassade sig 

således till den växande individualismen och det kapitalistiska syste
met och blev följaktligen en viktig del av det borgerliga samhällets elit. 

Som synes spänner artiklarna över flera olika frågeställningar samti
digt som de förenas kring ett gemensamt forskningsområde. Detta 
visar hur vidgade studier av samhällseliter kan ge intressanta och spän
nande insikter om hur makt manifesterades, utövades och reproduce
rades i samhället med hjälp av verktyg såsom börd, svärd och pengar. 
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Att bygga sig ett namn 

Rumsliga hierarkier och strategier hos eliten i 

Gudrun Andersson 

A duke must build his house in such a way as to tell the world: I am a 
duke and not merely a count. The same applies to every aspect of his 
public appearance. [ ] A duke who does not live as a duke has to live, 
who can no longer properly fulfil the social duties of a duke, is hardly a 
duke any longer.1 

Ett grundläggande krav för att kunna uppfylla rollen som hertig var, 
enligt ovanstående citat av Norbert Elias, att rumsligt manifestera sin 
ställning. Mer exakt så förväntades - ja rentav krävdes — det av en her
tigfamilj under Tanden régime att denna skulle bo så som det anstod 
en yppersta elit. Sambandet mellan personens/familjens status och 
byggnadens kan inte göras mycket tydligare. Utan att understrykas 
och bekräftas genom ett ståndsmässigt boende kunde familjen inte 

upprätthålla sin status. 
Det fanns naturligtvis mängder av sätt för en elit att befästa sin ställ

ning, och det fanns en rad förpliktelser som följde med denna status. I 
fokus för föreliggande artikel står dock detta rumsliga och konkreta 
uttryck för statusmanifestation och, för att bli än mer specifik, i dess 

1 Norbert Elias, The Court Society (Oxford 1983), s. 63 f. 
2 För svenskt vidkommande kan 1620-talet sägas utgöra startpunkten för en hos 

adeln överdådig byggenskap, vilken kulminerade vid seklets mitt. Under 1700-talet var 
det istället borgerskapet och andra grupper som stod för dylikt byggande. Margareta 
Revera, "En barock historia. Om den svenska 1600-talslyxen och dess plats i samhälls
omvandlingen", i Tre Karlar. Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII (Stockholm 1984), 
s. 124 £, 128 f. 
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centrum befinner sig den lokala urbana eliten i det tidigmoderna 
Arboga. 

Det främsta skälet till mitt fokus är att elitens byggnader och 
boningar som få andra ting markerade status. Som symboler betrakta
de var de, som Mikkel Venborg Pedersen framhåller, lätta att läsa av 
lika väl som de var slitstarka och långlivade, och deras genomslagskraft 
var följaktligen stor.3 Dylika byggnader är ständigt inbegripna i en 
icke-verbal kommunikation med betraktarna, och det är genom de 
fysiska föremålen som budskapet blir manifest.4 En för eliten viktig 
följd härav var att godset eller slottet markerade status även då familjen 
själv inte var närvarande; genom huset fanns godsägaren alltid på plats! 

Vyer från Akkas rygg 

Om vi i fantasin följer med Nils Holgersson på hans underbara resa 
och närmar oss landet ovanifrån, tornar så sakteliga herrgårdar och 
slott upp sig, inbäddade i landskapet bland åker och äng, bland gårdar 
och torp, bland glimrande vattendrag och slingrande vägar. Från 
Akkas rygg närmar vi oss Ovedsklosters herrgård, som 

låg i en härlig park öster om sjön och såg mycket präktig ut med sitt stora 
slott, sin vackra, stenlagda borggård, omgiven av låga murar och pavil
jonger, och sin fina, gammaldags trädgård med klippta häckar, täckta 
lövgångar, dammar, vattenkonster, härliga träd och rätskurna gräsmat
tor, där kantlisterna stodo brokiga av vårblommor.5 

Detta rumsliga manifest utgjorde, och utgör alltjämt, en imponerande 
syn med sina ståtliga byggnader och parker och, i nära anslutning, sin 
egen kyrka. För vildgässen underströks detta än mer av gårdens hund, 
som upprörd framhöll herrgårdens prakt: 

3 Mikkel Venborg Pedersen, "Augustenborg slotspark som herskabsmanifestation", i 
Folk ogkultur. Arbogfor dansk etnologi ogfolkemindevidenskab (2000), s. 36. Se även dens., 
"Cultural Landscapes. Spatial Aspects of Power and Authority in the Duchy of Augus
tenborg", i Ethnologia Europaea 31 (2001). 

4 För en introduktion, se Amos Rapoport, The Meaning of the Built Environment. A 
Nonverbal Communication Approach (Tucson 1990, 2:a uppl.), passim. 

5 Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (Stockholm 1906), s. 

57 f-
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Kallar ni det här för en koja, ni, era landstrykare? Ser ni inte, att det är ett 
högt slott av sten? Ser ni inte så vackra väggar det har, ser ni inte så 
många fönster och så stora portar och en så präktig terrass det har [...]? 
Ser ni inte gården, ser ni inte trädgården, ser ni inte växthusen, ser ni inte 
marmorbilderna? [...] Brukar kojorna ha en park, där det finns både 
bokskogar och hasselsnår och lövängar och ekdungar och granhult och 
en djurgård, som är full av rådjur [...]? Har ni sett kojor, som har så 
många uthus omkring sig, att det ser ut som en hel by [...], som har egen 
kyrka och egen prästgård, och som råder över herresäten och bondehem
man och arrendegårdar [...]? Till den här kojan hör det största godset i 
Skåne [...]. Ni kan inte se en bit jord, där ni hänger i skyn, som inte lyder 
under den här kojan [...].6 

Hunden försvarade minsann med ord det slott han var satt att vakta, 
och han gav gässen med sin passagerare en föreläsning i vad som för 
honom framstod som självklarheter. Det rådde inget tvivel om slottets 
prakt och dess betydelse i regionen.7 

Räckan av liknande toppar i landskapet kan göras lång. Vi har Läckö 
i Västergötland, Löfstad i Östergötland, Stjernsund i Närke och Sko
kloster i Uppland, för att nämna några. På många sätt dominerade 
dessa slott och gods sin omgivning. Här finner vi också de familjer som 
under långa tider varit fasta inslag i landets elit: Ramel på Ovedsklos-
ter, De la Gardie på Läckö, von Fersen på Löfstad, Oxenstierna och 
Soop på Stjernsund samt Wrangel på Skokloster. Att göra sig ett 
namn var ofta liktydigt med att, bokstavligen, bygga sig ett namn. 

De här beskrivna möjligheterna och förutsättningarna för elitmani
festation var förbehållna den besuttna adeln; för en urban och borger
lig elit var utsikterna att på detta sätt bygga sig ett namn mer begrän
sade. Låt oss ånyo färdas med Akka och i Nils Holgerssons dröm 
betrakta staden: 

Innanför [stadsjporten fann han en öppen plats, belagd med stora, 
jämna stenflisor. Runt omkring stodo höga, präktiga hus, och mellan 

6 Lagerlöf (1906), s. 58. 
7 Det kan dock tilläggas att detta var uppenbart även för vildgässen, vilka med "koja" 

avsett kojan i bokstavlig mening, nämligen hundkojan. 
8 Om elitens byggnation allmänt, se Fredric Bedoire, Guldålder. Slott och politik i 

1600-talets Sverige (Stockholm 2001). 
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dem öppnade sig långa, smala gator. På platsen framför porten vimlade 
det av människor.9 [ ] 

[N]u kom han fram till Stortorget. Där stod domkyrkan med tre höga 
torn och djupa, bildprydda portvalv. [...] Mittemot kyrkan låg ett hus, 
som hade tinnar på taket och ett enda smalt, skyhögt torn. Det var väl 
rådhuset. Och mellan kyrkan och rådhuset, runt om hela torget, reste sig 
de sköna gavelhusen i mångfaldigaste utsmyckning.10 

Här beskrivs ett helt annat rum än i det föregående. Här var det trångt, 
här var det liv och rörelse med folk i farten och handel och kommers. 
Staden, med sin täta och sammanhållna bebyggelse, gav inget ut
rymme för den storslagna byggenskap och den koppling mellan hus 
och släkt som präglade landsbygden. 

Den urbana eliten hade alltså ett annat slags rum att förhålla sig till. 
Istället för herrgård eller slott hade borgaren, i bästa fall, ett stenhus i 
två våningar; där herrgården var omgiven av parker fanns i anslutning 
till stadshuset endast mindre trädgårdar; där herrgården flankerades av 
flyglar och ekonomibyggnader fick borgaren nöja sig med mindre, och 
färre, uthus; till godsägarens makt över underlydande fanns ingen 
motsvarighet. 

Hur den urbana eliten genom byggenskap använde sig av staden 
som rum är den övergripande frågan jag ställer mig i denna artikel. 
Fanns det särskilda elittäta områden i staden? Var elitens innehav av 
tomter och hus rumsligt koncentrerat eller splittrat? Sökte de, i likhet 
med sina gelikar på landsbygden, att bygga ett familjepalats för sig 
själva och kommande generationer, eller flyttade de runt inom stadens 
gränser? Genom att studera elitens gårdsinnehav skall jag söka besvara 
frågor som dessa. 

Med skuta till Arboga 

Den stad som Nils Holgersson beskriver i drömmen kan med några 
smärre justeringar - stadskyrka istället för domkyrka, avsaknad av 
gavelhus - passa in på Arboga. Arboga närmade man sig lämpligen 
vattenvägen. Från Stockholm, genom Mälaren, glider skutan på av-

9 Lagerlöf (1906), s. 157. 
10 Lagerlöf (1906), s. 158 f. 
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Arboga anno 1800. Besökare som kom sjövägen till Arboga landsteg vid lastkajen 
(e), ett stenkast från stadens centrum och offentliga rum. Mitt i staden, rakt upp 
från bron, låg Stora torget (c) med rådhuset (d) i ena hörnet. Ett kvarter österut 
låg Stadskyrkan (b) och nedanför denna Järntorget. Eliten återfinnsframför allt i 
det område som ligger norr om ån men väster om bäcken som flyter genom staden. 
DenAhllöfska tomten, som huserade många elitfamiljer, upptar den nedre hälften 
av kvarteret med byggnaden (f) — det Ahllöfska barnhuset. Källa: Historiska 
stadskartor. ©Lantmäteriverket Gävle 2002, medgivande M2002/6290. 

smalnande vattenvägar in på Arbogaån och gör slutligen, där ån inte 
längre är farbar med större fartyg, halt vid en ansamling hus. Vi har 
anlänt till Arboga och dess hjärta - Ladbron och lastkajen. 

I direkt anslutning till hamnområdet fanns de främsta av stadens 
offentliga rum: Stora torget inramat av rådhuset och andra större stads
gårdar samt Järntorget med den betydelsefulla järnvågen, flankerat av 
Heliga Trefaldighetskyrkan. Torgen bildade naturliga samlingsplatser 
för såväl handel som samvaro, rådhuset utgjorde i alla meningar ett 
maktens centrum och kyrkan fungerade som den kanske främsta sam
lingspunkten i hela Arboga. 
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Detta utrymme utgjorde ett centrum såväl politiskt, ekonomiskt 
och religiöst som socialt och kulturellt. Trots att staden till ytan inte 
var särskilt stor kan ändå ett tydligt maktens centrum urskiljas i dess 
mitt. En rimlig tanke är att eliten i Arboga vinnlade sig om att äga 
tomter i området. Hypotetiskt kan antas att ju närmare detta centrum 
en tomt låg, desto större var sannolikheten att den innehades av en 
familj inom eliten. 

Detta maktens centrum sammanföll i stora delar med en av stadens 
fem rotar - Storroten. Denna var lokaliserad mitt i staden norr om ån, 
och omgavs av Västra norr och Vretroten. Söder om ån fanns ytterligare 
två rotar, Östra och Västra sunnan." 

För att kunna gå vidare och studera var i staden de enskilda famil
jerna bodde krävs ett digert källmaterial som visar ägoförteckningar 
för stadens olika tomter. Att gå igenom och sammanställa ett sådant 
material är naturligtvis oerhört arbetskrävande, särskilt för en sådan 
lång tidsperiod som det här är frågan om. Det är därför desto mer 
glädjande att konstatera att en sådan sammanställning redan har 
gjorts. I hembygdsföreningen Arboga minnes samlingar finns ett 
manuskript från år 1935, i vilket J. E. Brattström sammanställt gårdar 
och gårdsägare i Arboga från medeltid och fram till 1900-tal. Kvarter 
för kvarter, tomt för tomt och slutligen gård för gård framträder namn 
och ofta titel på dem som passerat revy i Arboga genom seklen. Tack 
vare att gatunätet i allt väsentligt fortfarande är detsamma och att 
många byggnader bevarats är det vidare även möjligt att inhämta 
information direkt i staden. 

11 Jacob Benj. Lohman, Arboga känning (Stockholm 1737), s. 10. I kamerala längder 
används under 1600- och 1700-tal vanligen beteckningen Nordan för Västra norr. Rotar-
na låg till grund för mantals- och skatteskrivning och utgjorde därutöver ansvarsom
råden för olika uppgifter och skyldigheter som ålåg stadens invånare, Ordbok över svenska 
språket utg. av Svenska Akademien, "Rote" betydelse 2, R sp. 2625. 

12 J. E. Brattström, "Gårdar och gårdsägare. Efter manuskript från 1935 i Arboga 
Minnes samlingar", i Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1969-1975. Uppgifterna 
som presenteras framstår överlag som tillförlitliga. De oklarheter som vid några tillfällen 
uppträder - så tycks ibland ett ägarled saknas - kommer att beaktas löpande. 
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Elitens rumsliga fördelning 

Redan en första genomgång av "Gårdar och gårdsägare" ger vid han
den att jordmarknaden, eller kanske snarare tomtmarknaden, i Arbo
ga var intensiv. Tomter köptes och såldes regelbundet och den lokala 
eliten deltog aktivt i denna handel. Omsättningen indikerar att vi har 
att räkna med ett relativt splittrat tomtägande. Samtidigt bör omsätt
ningen ha givit de bättre bemedlade goda möjligheter att något så när 
fritt kunna välja vilka tomter de ville köpa och var de ville bo. Elitens 
tomtägande har därmed inneboende förutsättningar att grunda sig på 
strategiska överväganden. 

En ingående granskning av elitens och andras boende i staden ger 
ett par i sammanhanget intressanta resultat. För det första var det nor
mala att familjer i eliten ägde flera tomter. Detta gäller över tid, men 
det var heller ingalunda ovanligt att en familj innehade flera tomter 
samtidigt. Sammantaget med den höga omsättningen kan elitens 
tomtägande karakteriseras som splittrat. 

För det andra var elitens tomtinnehav rumsligt koncentrerat till 
specifika delar av staden. Även om de ägde tomter över hela staden var 
det framför allt inom Storroten och Västra norr som eliten flockades. 
För de övriga rotarna är det tydligt att elitförekomsten avtog ju närma
re stadsgränsen tomten låg. Detta ligger väl i linje med mitt antagande 
att det låg i elitens intresse att bokstavligen befinna sig i maktens cen
trum. Resultatet stämmer väl överens med Ruth Hedlunds undersök
ning av boendeförhållandena i Västerås vid slutet av 1600-talet, där 
hon bland annat visar att handelsmän och de styrande i staden bodde i 
centrum.14 Staden bör i enlighet med detta ses som ett rum, som till
handahöll tydliga rumsliga hierarkier. 

13 Ruth Hedlund, Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet. En socialhistorisk studie 
(Västerås 1980), s. 184 f. 

14 Hedlund (1980), s. 180-183. Se även Gregor Paulsson, Svensk stad. Liv och stil i 
svenska städer under 1800-talet (Stockholm 1950), passim, Carl Göran Andras, "Att veta 
sin plats. Människorna, husen och den sociala miljön i Uppsala mot 1800-talets slut", i 
Städer i utveckling. Tolv studier kring stadsförändringar tillägnade Ingrid Hammarström 
(Stockholm 1984), s. 101 f. samt Marko Lamberg, Dannemännen i stadens råd. Rådmans
kretsen i nordiska köpstäder under senmedeltiden (Stockholm 2001), s. 144—156. 
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För att ytterligare belysa frågan hur eliten använde sig av staden som 
rum är det nu dags att i detalj analysera rummet och dess invånare. Jag 
kommer här att göra två slags nedslag. Först kommer jag att följa någ
ra gårdar över tid, och se hur ägarna skiftar. Därefter kommer jag att 
rikta fokus mot enskilda familjers gårdsinnehav och se hur det fördelar 
sig i staden. Dessa nedslag bör, sammantagna, kasta ljus över elitens 
eventuella strategier och byggenskapens betydelse som statusmanifes
tation. 

Ahllöfska tomten 

Jag inleder min detaljstudie av Arboga med samling invid rådhuset. 
Härifrån följer jag Kapellgatan norrut ett kvarter och hamnar då på 
Stora Långgatan (numera Nygatan) som likt ett streck löper igenom 
hela Arboga. På andra sidan gatan, på den vänstra hörntomten, ligger 
det som i äldre kamerala sammanhang gick under den föga fantasieg
gande benämningen "tomt 150". Idag huserar restaurang Stadskällaren 
på tomten. Är 1738 skulle istället området utgöras av en byggarbets
plats, där gamla hus revs för att ge plats åt nytt. Än längre tillbaka i 
tiden skulle synintrycket ha dominerats av hur oerhört trångt husen 
stod längs med gatan. 

Denna tomt, i rote Västra norr, var till ytan en av de större tomterna 
i Arboga; tillsammans med granntomten, nr 149, upptog den ett helt 
kvarter. Liksom de flesta större tomterna var även dessa båda vid 1600-
talets mitt uppdelade på flera gårdar. Kvarteret rymde sammantaget 
sex gårdar, tre inom vardera tomten. Det är alltså uppenbart att många 
familjer under seklernas gång haft sin hemvist här. Vilka var de? Hur 
länge bodde de här? 

De som satt störst prägel på tomten är utan tvekan Lars Ahllöf 
och hans brorson Olof; alltsedan 1700-talets förra hälft har tomten 
varit intimt förknippad med deras namn. Lars var, en påver uppväxt 
till trots, lysande i sin handelsverksamhet och byggde med tiden 
upp en ansenlig förmögenhet. Under drygt tre decennier innehade 
han rådmannaämbete, och han var vid flera tillfällen stadens represen
tant vid riksdagar. Brorsonen Olof bekostades en universitetsut
bildning i Uppsala, där han läste juridik, och han blev sedermera asses-
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sor.15 Namnet Ahllöf skulle med tiden "som inget annat i Arboga [...] 
ge associationer till rikedom, välmåga och duglighet". 

Redan för ett halvsekel tidigare finns dock, som framgår av 
sammanställningen (s. 27), uppgifter om ägare till tomterna. Bland 
innehavarna återfinns flera familjer ur stadens elit, som till exempel 
borgmästare och rådmän, bergmästare och brukspatroner. Med 
undantag av slaktaren, som år 1700 innehade halvparten av en av 
gårdarna (nr 17), är det bara vid 1600-talets mitt som ett par till synes 
enklare personer förekommer i ägareförteckningen (nr 18). 

Under perioden 1650 till 1750 bytte de tre gårdarna ägare flera gång
er, ibland med bara några års mellanrum, ibland med längre intervall. 
Tidpunkterna för förvärv visar att omsättningen avtog något med 
tiden, särskilt för gårdarna 16 och 18. Handeln framstår som relativt 
intensiv, och en fråga som infinner sig är varför gårdarna så ofta bytte 
ägare. Sådana upplysningar framkommer i normala fall inte i över
låtelsehandlingar. Genom att se litet närmare på relationen mellan 
säljare och köpare kan dock viss information erhållas. 

Borgmästare Hans Barckhusen köpte år 1685 gård 16. Aret därpå 
sålde han denna och införskaffade istället gården intill. Det är inte 
säkert att dessa hus någonsin användes till att härbärgera familjen, 
eftersom de ärvt Hans faders gård mittemot rådhuset. Det kan i så fall 
vara anledningen till att den här aktuella gården ytterligare två år sena
re överläts till överdirektör Hans Ehrenpreus och baron Casten Feif. 
Genom den sistnämnde erhöll staden en direkt kontakt med landets 
främsta elit i Stockholm. Feif gjorde en lysande ämbetsmannakarriär, 
som kröntes med presidentpost i Statskontoret år 1723, och han var en 
av Karl XII:s förtrogna.17 

Relationen mellan dessa tre familjer var sannolikt redan då väl 
etablerad, och den skulle snart bli än mer intim. Ar 1691 ingick Casten 
Feif äktenskap med Barckhusens dotter Anna Christina, och efter 

15 Gunnar Bergquist, "Om Lars och Olof Ahllöf och deras donationer", i Hembygds
föreningen Arboga Minne. Årsbok (1958), s. 7—10. 

16 Carl-Fredrik Corin, Arboga stads historia. Andra delen. Från 1500-talets mitt tillIJI8 
(Arboga 1978), s. 474. 

17 Bengt Hildebrand, "Casten Feif', i Svenskt biografiskt lexikon 15 (Stockholm 1956), 
s. 512, 514. 
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Barckhusens frånfälle år i6<p gifte änkan om sig med - just det ~ HällS 

Ehrenpreus.18 Gården hölls därigenom kvar inom släkten tills den sål
des vidare till brukspatron Velam Petre. 

Familjen Petre var väl etablerad i Arboga och i bergsnäringarna 
därikring, och de var genom äktenskap allierade med flera prominenta 
Arbogafamiljer. Just Velam tycks emellertid endast gjort ett kortare 
inhopp i staden. Han förekommer i taxeringslängderna endast vid två 
tillfällen, år 1701, då han var högst taxerad, och år 1705 då han i taxe
ringshänseende var slagen endast av sin granne Lars Ahllöf.19 

Rådman Petter van Gent införskaffade redan år 1678 en av gårdarna 
på tomten, nr 18, och han kompletterade år 1686 sitt innehav med 
granngården nr 16 som såldes av hans kollega i magistraten. Aret därpå 
övergick den första tomten i bergmästare Johan Ahlmans ägo. Detta 
är ett tillfälle då Brattströms förteckning brister i fakta, vilket ger en 
missvisande bild av ägarförhållandena, van Gent avled nämligen år 
1682 och kan därför näppeligen ha förvärvat tomtmark år 1686. Med 
största sannolikhet avses här van Gents sterbhus, det vill säga hans 
änka Elisabet Pemer. 

Överlåtelsen till Johan Ahlman hamnar då i ett nytt ljus; Elisabet 
Pemers tid som änka ändades snart av att hon ingick i ett nytt gifte, 
med Johan Ahlman. Med största sannolikhet innehade paret 
Pemer/Ahlman både gård 16 och 18. I samband med Ahlmans bort
gång år 1699 avyttrades gård 16, och halvparten av gård 18 uppläts till 
fältskärare Thörning. Äktenskapet mellan Pemer och Ahlman var 
barnlöst, och efter Elisabets död år 1703 hamnade gården slutligen i 
Lars Ahllöfs ägo, något han visade sig förvalta väl. 

Exakta uppgifter om vad som hände med gård 16 saknas - som jag 
markerat - i Brattströms förteckning. Utifrån i förteckningen infogad 
information verkar det dock som om Lars Ahllöf ägt båda tom-

18 Genom giftermålet kom Feif i besittning av Dylta bruk, Hildebrand (1956), s. 516. 
19 Vårpenningar 1701, kronouppbördsräkenskaper vol. GIV:4 och Uppbördslängd 

1705, mantalslängder vol. GI:i, Arboga stadsarkiv (ASA), Landsarkivet i Uppsala 
(ULA). 

20 Paret van Gent/Pemer hade inga barn, se Christina Dalhede, Augsburg und Schwe-
den in derfrilhen Neuzeit. Europäische Beziehungen undsoziale Verflechtungen. Studien zur 
Konfession, Handel undBergbau 2 (St. Katharinen 1998), s. 427. 
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Ägare och tidpunkt förförvärv till tomt nr /50 i rote Västra norr 1642-1804 

år tomt A/gård 17 tomt B/gård 16 tomt C/gård 18 

1642 prost 

1650 1652 handlande 1660 yrke okänt 

1665 stadskassör Meijer 1670 yrke okänt 

1686/1685 borgmästare Hans Barckhusen 

1686/1678 rådman Petter van Gent 

sannolikt Ahlman 1687 bergmästare Johan 

1688 överdirektör Hans 
Ehrenpreus & 

baron Casten Feif 

Ahlman 

1700 fältskärare (V2) 

1700 1700 slaktare (Vi) 

1701 brukspatron Velam Petre 

uppgifter saknas 1704 rådman Lars Ahllöf 

1705 löjtnant sannolikt Ahllöf* 1705 änkefru Cruse (Vi) 

1728 brukspatron Festing 

1737 assessor Olof Ahllöf 

T75° i75i handlanden Ahlbecks änka 

uppgifter saknas 

1800 1804 rådman Westéns änka 

Källa: Brattström (1969-1975). 
* Uppgiften att Lars Ahllöf förvärvat tomt B återfinns inte i "Gårdar och gårdsägare". 
Av annan information att döma bör dock gårdarna ha slagits ihop till en omkring år 
1704. Detsamma gäller hopslagning av alla tre gårdar under Olof Ahllöf. 

terna.21 En del av gården upplät Ahllöf till en änkefru Cruse. Vilken 
relation de hade till varandra är mig obekant, men i sitt testamente 
från år 1724 efterskänker Ahllöf en skuld till en Olof Cruse.22 

21 Brattström (1971), s. 88. 
22 Thure Hallgrim, "Släkten Ahllöf", i Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 

(1969), s. 29. 
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Lars Ahllöf levde kvar på denna plats fram till sin död år 1737. Han 
var då utan konkurrens den rikaste personen i Arboga. Hans båda barn 
i första äktenskapet hade dött 1 unga år, och hans andra äktenskap var 
barnlöst.23 Till huvudarvinge utsåg han sin brorson Olof Ahllöf. Den
ne inledde omdelbart en stor ombyggnation på sin mark, som nu med 
största sannolikhet inkluderade alla tre gårdarna.24 Med Arbogamått 
mätt var det ett förnämligt stenhus som uppfördes, värdigt en place
ring vid Skeppsbrokajen i Stockholm. I anslutning till huset anlades 
en parkliknande trädgård, med brunn, ruddamm och lusthus. 

Släkten må ha varit lysande i affärer. Som ett mått på deras fram
gång kan nämnas att tillgångarna i Olofs dödsbo uppgick till 1398928 
daler kopparmynt.26 Sämre beställt var det dock med deras förmåga att 
säkra släktens fortlevnad. Olof var ogift då han tre år efter sin farbror 
dog i tuberkulos, blott 37 år gammal. 

Vad som hände med tomten 150 efter Olof Ahllöfs död är oklart. 
Bouppteckningen pågick i flera år, varför skiftet inte kan ha ägt rum 
med en gång. Är 1751 uppges änkan efter handlande Ahlbeck som äga
re till tomten, och ett halvsekel senare var det ånyo en änka som inne
hade marken. 

Min genomgång av vilka som innehaft tomtdelar visar att flera 
överlåtelser ägde rum i samband med arvsskifte eller ingående av 
äktenskap, och att familjekontinuiteten i ägande således var större än 
vad som först tycktes vara fallet. Jag har i samband med detta haft 
anledning att beröra en strävan hos vissa familjer att öka sitt tomtinne
hav - och samtidigt koncentrera det i rummet - genom förvärvande av 
granngårdarna. 

Det rör sig om en förändring över tid. Där tomt 150 kring 1650 
bestått av tre separata gårdar hade dessa ett sekel senare slagits sam
man till en. Ambitionen att utöka sitt tomtinnehav är tydlig hos 
Ahlman och än mer hos Ahllöfs. An mer pregnant blir den om vi ser 

23 Bergquist (1958), s. 10. 
24 Bergquist (1958), s. 12. 
25 Brattström (1971), s. 88. 
26 Bouppteckning efter Olof Ahllöf, 18 nov 1740, vol. Fl V: 17, AS A, ULA. Bo

uppteckningen efter Olof Ahllöf upptar en hel volym om 330 sidor! 
27 Bergquist (1958), s. 10 samt Hallgrim (1969), s. 27. 
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till ägandeförhållanden i kvarterets andra hälft - tomt 149, som även 
den innehöll tre gårdar, nr 13, 14 och 15. Här köpte Petter van Gent 
gård nr 13 år 1670 och Johan Ahlman del i gård 14 år 1685. Och under 
åren 1737 och 1738 förvärvade Olof Ahllöf alla tre gårdarna i tomt 
149. 

Nya tider ställde nya krav på boendet. Den medeltida tomtplanen, 
med många och små gårdar, hade spelat ut sin roll. Det må vara pitto
reskt i våra ögon, men som Otto Volk påpekar gavs inget utrymme för 
husens representativa funktion.28 För att kunna bygga sig ett namn 
krävdes det större tomter. Olof Ahllöfs nybygge är det främsta 
exemplet på detta och det närmaste ett palats man kan komma i 
Arboga. 

Aven om det Ahllöfska huset låg i en klass för sig, fanns det flera 
imponerande gårdar i staden. De hade det gemensamt att huvud
byggnaden primärt var inriktad på boende och representation. Ett 
sådant exklusivt boende var dock inte förunnat alla inom eliten, utan 
det fanns flera gårdar med för handel eller hantverk ändamålsenliga 
byggnader.29 

Dessa gårdar kan inte sägas ha haft ett lika högt statusvärde som 
exempelvis ett tegelpalats, sett till den yttre rumsliga manifestationen. 
Jag vill dock understryka att redan gårdens läge indikerade status. Där 
båda typer av tomter markerade elitstatus, synliggjorde skillnaden i 
byggnationer hierarkier inom eliten. Såväl Ahlman som Ahllöf är 
mycket tydliga exempel på uppåtsträvande familjer som sökte nå och 
befästa en framskjuten ställning på den lokala arenan. 

Familjerna Ljung och Arbin 

För många av elitfamiljerna var rådhuset i det närmaste en arbetsplats, 
till vilken familjefadern dagligen begav sig för att delta i samman
komster i magistraten och andra instanser. I direkt anslutning till detta 
maktens centrum, granne med rådhuset, bodde rådmannen och han-

28 Otto Volk, Die Wohnungen der Kameralen in Wetzlar. Verzeichnis der Häuser und 
Wohnungen der Angehörigen des Reichskammergerichts (1689/93—1806) (Köln 2001), s. 7. 

29 Se t.ex. Brandförsäkring nr 1491 och nr 2542,14 nov. resp. 11 dec. 1828, Städernas all
männa brandstodsbolag, vol. EIIIa:io resp. EIIIa:i7, Stockholms stadsarkiv. 

29 



delsmannen Hans Ljung med hustru Birgitta Ahlbeck och tre barn. 

Ett par kvarter längre bort huserade en annan rådmansfamilj, näm
ligen Erik Arbin med hustru och sex barn. 

Det är dessa två familjer som nu står i fokus, när jag riktar sökar
ljuset mot enskilda elitfamiljers sammantagna gårdsinnehav. Jag har 
valt dessa två då de båda ägde relativt många tomter och var aktiva på 
tomtmarknaden, samtidigt som deras respektive tomtinnehav upp
visar skilda mönster beträffande rumslig spridning. Tidsmässigt ligger 
min tyngdpunkt på en generation i varje familj, där startpunkten 
bestäms av när namnen första gången uppträder i "Gårdar och gårdsä
gare" och slutpunkten av när respektive familjefader avlider: för famil
jen Arbin innebär detta åren 1665-1719, för familjen Ljung 1705-1753. 

Som framgått satt båda familjefäder i magistraten: Erik Arbins 
långa ämbetsperiod sträckte sig över drygt tre decennier (1685-1718) 
och Hans Ljung innehade ämbetet under närmare två decennier, från 
år 1735 och fram till sin död år 1753. Sin utkomst fick de dock från olika 
håll; familjen Arbin hade intressen inom bruksnäringen medan famil
jen Ljung framgångsrikt bedrev handel. Var i staden låg då deras mar
ker, och hur förändrades innehavet över tid? Hur kan innehavet för
stås i relation till de rumsliga hierarkier som står i fokus i denna 
artikel? 

Hans Ljung och hans maka Birgitta innehade elva tomter (se karta), 
som huvudsakligen låg inom Storroten och Västra norr. Åtminstone 
tre av tomterna låg i maktens absoluta centrum, alldeles invid kyrkan 
och rådhuset, medan tre av tomterna låg mer i utkanten av staden och 
sannolikt användes för odlingsverksamhet. 

Tomterna, som på kartan är kronologiskt numrerade efter inför-
skaffningsår, visar att familjen Ljung med tiden och, kan man för-

Familjerna Ljungs och Arbins tomtinnehav skiljde sig på väsentliga punkter åt. 
Ljung arbetade sig med tiden tydligt inåt maktens centrum, där tomterna sju, nio 
och tio intar en särställning. De innehade vidare sina tomter under långa perioder. 
Arbins tomter, å andra sidan, låg strax utanför maktens centrum, och de hade även 
en högre omsättningstaktpå sina tomter. Sett till sin placering i stadens rumsliga 
hierarki hade familjen Ljung ett övertag överfamiljen Arbin. 
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L_ 

Familjen Ljungs 
tomtinnehav 'CZ 

tomt nr period antal år tomt nr period antal år 

1 1705-1710 6 7 1728-1749 22 
2 1712-1746 35 8 1728-1751 24 
3 1716-1751 36 9 1731-1745 15 
4 1718-1725 8 10 1733-1759 27 
5 1720-1736 17 11 1738-1753 16 
6 1720-1753 34 

tti 

Familjen Arbins 
tomtinnehav 

tomt nr period antal år tomt nr period antal år 

1 1655 1 6 1695-1696 2 
2 1672-1683 12 7 1695-1719 25 
3 1676-1700 25 8 1700-1705 6 
4 1678-1719 42 9 1700-1705 6 
5 1682-1688 7 10 1705-1710 6 
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moda, ett ökat välstånd köpte sig in mot centrum. De tidigast inköpta 
tomterna, som framför allt införskaffades under 1710-talet, låg strax 
utanför centrum, vilket också var fallet med tomt nr elva som inhand
lades år 1738. Flera av de senare inköpta tomterna låg bättre till. Inom 
loppet av sex år, mellan åren 1728 och 1733, inhandlades de mycket stra
tegiskt placerade tomterna sju, nio och tio. Förflyttningen in mot cen
trum blir extra tydlig jämfört med Hans Ljungs fars tomt som låg 
invid den västra utfarten från Arboga (markerat på karten med F). 

Familjen innehade överlag sina tomter under långa perioder, vilket 
tyder på en långsiktig planering. Så var till exempel tomterna två, tre 
och sex i familjens ägo under cirka 35 år, och tomterna sju, åtta och tio 
under mellan 22 och 27 år. Snabbast var omsättningen på den första 
tomten, som såldes vidare efter endast sex års innehav. 

Familjen Ljungs tomtinnehav kan sammanfattas med att de kon
tinuerligt investerade stora summor pengar på att utöka sitt tomt
innehav, och att målet var att komma i besittning av tomter i yppersta 
centrum. Med tanke på att tillgången på attraktiva tomter inte var obe
gränsad kan konstateras att familjen var framgångsrik. Vad de använde 
tomterna till är givetvis svårt att utröna. En anledning till förvärven 
framkommer dock i samband med arvsskiftet efter Hans Ljung, där de 
tre barnen ärvde varsin tomt.30 Barnen, som vid denna tidpunkt alla bil
dat egen familj, hade således sina föräldrar att tacka för mycket vad 
gällde att bibehålla sin rumsliga status. Det mönster som Ljungs tomt
innehav uppvisar kan karakteriseras som offensivt och målinriktat. 

Från familjen Ljung är det nu dags att vända blicken mot familjen 
Arbins förehavanden. Sammantaget ägde familjerna i det stora hela 
lika många tomter, och tomterna koncentrerades till samma rotar. Det 
är värt att notera att ingen av familjerna hade besittningar söder om 
ån. Men Arbins tomter var, som framgår av kartan, inte alls lika cent
ralt placerade som Ljungs; snarare än att klumpas ihop i centrum, kan
tade tomterna detta centrum. Sett över tid framträder inga tydliga för-

30 Sonen Hans fick tomt nr sju, dottern Birgitta tomt nr tio och dottern Anna Beata 
sannolikt tomt nr elva. Se vidare Gudrun Andersson, "Forming the Partnership Socially 
and Economically. A Swedish Local Elite 1650-1770", i Maria Ågren & Amy L. Erick-
son (eds.), The MaritalEconomy in Northern Europé. Britain and Scandinavia 1400—igoo 
(forthcoming 2003). 
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skjutningar i innehavet, och kontinuiteten sträcker sig även bakåt en 
generation till Eriks föräldrar (M och F). Här framträder alltså ett 
annat mönster avseende tomtinnehav. 

Omsättningen av tomter var relativt hög hos failjmen Arbin. Tre 
tomter - nr tre, fyra och sju - innehades förvisso under lång period, 
men de övriga passerade revy snabbare. Två tomter innehades så kort 
tid som 1-2 år. Innehavet uppvisar således en större omsättningen än 
Ljungs. 

Ett tydligt centrum i Arbins innehav var de mot varandra gränsande 
tomterna fyra och sju, där den förra tomten stammade från Eriks 
Arbins far. Här bodde familjen fram till Eriks död år 1719, och den 
senare tomten kom att stanna kvar inom familjen under lång tid. Här 
framträder en kontinuitet över generationer knuten till ett par tomter, 
som inte var lika tydlig hos familjen Ljung. 

Även om båda familjerna hade ett lika stort tomtinnehav, där vissa 
mer fasta punkter kombinerades med kortare innehav, är ändå skillna
den emellan dem påtaglig. Familjen Ljungs agerande på tomtmarkna
den var inriktat mot maktens centrum och uppvisar en tydlig med
vetenhet om betydelsen av rumsliga hierarkier; familjen Arbin å andra 
sidan höll sig mer i maktens utkant och valde istället att både över tid 
och i rummet koncentrera sitt innehav till ett litet område. I statusma-
nifesterande syfte hade familjen Ljung härvidlag ett försteg, och de 
uppvisade starka ambitioner att klättra uppåt - och bokstavligen inåt -
inom eliten. 

Familjernas val av olika strategier grundade sig naturligtvis på en 
mängd faktorer. Jag skall här bara lyfta fram en av dessa, nämligen den 
lokala förankringen. Redan respektive familjs sysselsättning antyder 
en skillnad i det lokala rummet. Där familjen Ljung med sin handels
verksamhet agerade med Arboga som huvudsaklig arena, innebar 
bruksintressena mer eller mindre automatiskt att familjen Arbin vän
de sig utåt mot ett större geografiskt område. Skillnaden förstärks om 
vi ser till hur livet för de båda familjernas barn kom att gestalta sig. 
Alla barn i familjen Arbin kom genom studier eller äktenskap att läm
na sin födelsestad och bosätta sig på olika håll i landet. Ljungs barn, 

31 Lohman (1737), s. 189-191. 
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såväl de båda döttrarna som sonen, förblev istället Arboga trogna. 
Med ett större fokus mot den lokala arenan bör det också ha varit vik
tigare att manifestera sig i dess mitt, så som familjen Ljung gjorde. 

Jag vill dock betona att de olika varianter som familjerna Ljung 
respektive Arbin representerar är variationer inom ett elitmönster, vil
ket präglas av en aktiv användning av den lokala tomtmarknaden för 
att skapa sig ett rum och ett namn. 

Att bygga sig ett namn 

Hade gässen, med Akka i täten, valt Arboga som landningsplats, och 
hade Nils Holgersson tillbringat en längre tid där, hade han med 
största sannolikhet, träffsäkert och i detalj, kunnat redogöra för sta
dens rumsliga hierarkier och elitens plats däri: från Arbins fasta bo
pålar precis invid maktens centrum, via Ljungs inflyttning in i detta 
centrum till Ahllöfs totala annektering av ett helt kvarter. 

Att bygga sig ett namn var av stor vikt även för en urban elit. Staden 
erbjöd få möjligheter till uppförande av riktiga praktbyggnader - i stil 
med högadelns familjegods - även om vissa försök gjordes i den rikt
ningen. Mer centralt för den urbana eliten var istället att bo på rätt 
plats i staden. 

Den lokala elitens rumsliga fördelning visar att det i Arboga, trots 
dess ringa storlek, fanns tydliga rumsliga hierarkier. Kring maktens 
centrum - i politiskt, ekonomiskt, religiöst, socialt och kulturellt hän
seende — flockades eliten, och flera familjer uppvisar en uttalad am
bition att förvärva mark inom detta område. I syfte att på bästa plats 
manifestera status strävade många familjer uppåt i den rumsliga 
hierarkin, vilket i sin tur också synliggör hierarkier inom eliten. Där 
eliten som helhet befolkade bestämda rotar i staden, var det bara få 
förunnat att bo invid torget, i skuggan av rådhus, palats och kyrk-
spiror. 
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Skrivet i sten 

Högborgerliga statusbilder förmedlade 
genom gravstenar och nekrologer 
i 1800-talets Gävle 

Stefan Lundblad 

En i vår orts liksom i hela vårt lands utveckling mäktigt ingripne man 
har idag gått ur tiden1 

Nekrolog gällande Per Murén den 2 maj 1888 

Ren och enkel kom du ur Naturens sköte, 
Ansåg ej för skam att alltid sådan bli: 
Open, skild från flärd och hyckleri 
Modets dårar blygdes vid dit möte2 

Gravtal gällande Peter Brändström den J I  

augusti 1809 

I döden - status 

Citaten ovan beskriver väl vad föreliggande artikel skall behandla, 
nämligen de statusbilder som framkommer i texter som producerades i 
samband med en persons dödsfall. Frågan som ställs i artikeln är om 
det fanns en skillnad mellan det begynnande och det slutande 1800-
talets statusbilder och vad denna i så fall berodde på. 

Den grupp människor som diskuteras består av handelsmän i Gävle 
som besatt viktiga politiska poster på både riks- och lokalnivå. Som 

1 Norrlandsposten 2 maj 1888. 
2 Citatet hämtat ur Percy Elfstrand, "Peter Brändström. En storborgare i Gefle 

under den gustavianska tiden", i Meddelanden av Gestriklands Kulturhistoriska förening 
(1923), s. 90, där större delen av gravtalet finns tryckt. 
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exempel kan nämnas att den ovan åberopade Per Murén var riksdags
ledamot i andra kammaren, vice ordförande i bevillningsutskottet, 
ordförande för Gävle stadsfullmäktige, ordförande för Gävleborgs 
landsting, ordförande för borgerskapets äldste och dessutom ledamot 
av sjöförsvarskommissionen samt tullkommissionen. Vidare hade han 
varit direktör för Gefle manufactur AB, VD för Gefle-Dahla jernvägs 
AB, ordförande i styrelsen för Sandvikens Jernverk AB, ledamot av 
styrelsen för Gävles filialbank etcetera, etcetera. 

Handelsmännen utgjorde Gävles högborgerlighet och var i den 
egenskapen en ekonomisk och politisk elit. Det innebar att de utövade 
ett stort inflytande över de flesta verksamheter som bedrevs i staden. 
Rollen som högborgerlig elit medförde en status som måste manifes
teras i det övriga samhället, men vilken funktion fyllde denna status? 
Hur framkommer detta i de texter som producerades i samband med 
någons dödsfall? För att kunna besvara dessa frågor måste först be
greppet status kort beröras. 

I denna text kommer, i linje med Martin Åbergs definition, status
begreppet att ses som en persons ära, prestige eller heder i hans egna 
och andras ögon. I och med att begreppet måste uppfattas av andra så 
kommer statusen att finna olika uttryck - det skapas en mängd status
bilder - som lätt kan förstås av samtiden. Bilderna används sedan med 
varierande syfte vilket i hög grad påverkar deras utseende. Följaktligen 
kommer statusen att se ut och förmedlas på växlande sätt under olika 
tider. Man skulle kunna säga att det genereras konkurrerande och 
parallella värdesystem som framkommer i olika statusbilder. 

Ett viktigt tillfälle att uppvisa status var i samband med begrav
ningar. Det var den sista statusmanifestationen för individen. Famil
jens ära och heder reflekterades i anslutning till denna sista manifesta
tion. Nekrologen, gravskriften och de övriga texterna kunde åses av en 
större publik och var viktiga instrument för de efterlevande att spegla 
sig i den bortgångnes ära. Man kan i begravningstexter följa hur olika 

3 Martin Åberg, En fråga om klass? Borgarklass och industriellt företagande i Göteborg 
1850-1914 (Göteborg 1991), s. 23 £ 

4 Detta framhålls även av Åberg. Han menar att det inte går att avgöra status enbart 
genom en aspekt eftersom man då kan stöta på två olika statusskalor, och det blir som att 
jämföra äpplen med päron. Se Åberg (1991), s. 24. 
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ideal och egenskaper framhålls och hur de förändras med samhällets 
omvandling. 

Det material som föreliggande artikel bygger på består till största 
delen av nekrologer och tryckta gravtal. Gravtalet hölls inne i kyrkan vid 
den avlidnes bår. Ofta trycktes de i efterhand för att spridas på liknande 
sätt som andra skrifter (till exempel vanliga böcker). Talen gjordes mes
tadels på beställning av familjen.6 Framför allt i analysen av det tidiga 
1800-talet kommer de publicerade talen att användas. De ställs sedan 
mot nekrologerna som publicerades i tidningspressen under seklets 
slutfas. Även gravar och gravstenarnas texter kommer att lyftas fram. 

Någon komplett genomgång av källmaterialet är det inte frågan om 
här, utan de empiriska exempel som lyfts fram fungerar som en illust
rativ del till en större hypoteskonstruktion. Denna kommer att vidare
utvecklas inom ramen för min kommande avhandling. 

I denna artikel kommer först statusbilderna från början av 1800-
talet att diskuteras och analyseras. Möjliga orsaker till statusbildernas 
form och funktion kommer att lyftas fram. Därefter kommer de sam
hälleliga förändringar som kan ha haft inverkan på statusbilderna i det 
avslutande 1800-talet att målas upp. En närmare granskning av den 
tidens statusbilder följer sedan. Avslutningsvis sammanfattas de 
huvudsakliga resultaten och utgångspunkterna. 

Med statusen i behåll 

Den 11 maj 1829 gick grosshandlaren Pehr Ennes ur tiden. Han varvid 
sin bortgång en av Gävles rikaste män och hans förmögenhet uppgick 
till cirka 385 000 riksdaler banco. Han var dessutom - som ordförande 
i handelssocieteten, skattmästare i Gävleborgs läns hushållningssäll
skap, ledamot av direktionen för elementärskolan, hedersledamot av 
styrelsen för Gävle stads sparbank samt baggaredirektör7 - en ledande 
politisk kraft i staden. 

s Anita Theorell, Per Wästberg 8c Hans Hammarskiöld, Minnets stigar. En resa 
bland svenska kyrkogårdar (Värnamo 2001), s. 421. 

6 Göran Stenberg, Döden dikterar. En studie av likpredikningar och gravtal från 1600-
och ijoo-talen (Lund 1998), s. 29, 45, 238. 

7 Detta ämbete innebar att han var ansvarig för hamnen och dess förvaltning. 
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Redan 10 år tidigare, vid hustruns frånfälle, hade han förberett sin 
grav: det Enneska gravkoret. Detta byggdes med medel som Per 
Ennes bistått med varefter det skänktes till Gävle stad. Över ingången 
till gravkoret står att läsa "Bygdt af Pehr Ennes öfver dess graf Gifvit 
till Gefle stads församling år MDCCCXXI".8 Han skänkte i samband 
med denna gåva ytterligare ett bidrag om 300 riksdaler banco som 
skulle användas till gravkorets vård. 

Under slutet av 1700-talet och i det begynnande 1800-talet var det 
vanligt att borgerskapet byggde gravkor. Man hade tagit efter ett 
adligt ideal och i det närmaste omformat det till ett eget. Högborger
ligheten i Gävle utgjorde inget undantag. Handelsmännen som ingår i 
denna studie och som levde under början av artikelns tidsperiod 
begravdes alla i gravkor. 

Gravkoren förmedlade en bild av makt, välstånd och givmildhet. 
Makten manifesterades genom korets pompösa utformning. Det 
Enneska gravkoret ligger likt en dödens herrgård på Gävle gamla 
kyrkogård, blickandes ned på de omgivande gravarna. Grusgången 
fram till det vita koret påminner om en prunkande allé tillhörande ett 
gods eller ett slott, fast här är träden ersatta av rader med grå grav
stenar. Hela uppenbarelsen andas storslagenhet och makt. 

Handelsmännens välstånd förmedlades genom korens blotta exis
tens - byggenskapen i sig är ofta mycket påkostade. Det Enneska 
gravkoret utgör ett mycket tydligt exempel på detta (se bild). När 
dessutom koret skänktes till staden vittnade det om givmildhet. Vid 
samma tillfälle då Gävle stad tog emot gravkoret från Per Ennes 
erhölls, förutom de 300 riksdalerna, bland annat ett svartmålat alta
re, ett krucifix av elfenben och ebenholts, ett altarkläde av svart sam
met med silverfransar, två ljusstakar i silver samt två ljuskronor med 
åtta respektive tolv ljuspipor i förgylld mässing. Dessa föremål skulle 
användas och förvaras i gravkoret. Statusbilden vilade således på 

8 Willhelm Lindeberg, "Enneska Gravkoret", i Meddelanden af Gestriklands Forn
minnesförening vol. 1916—1917 (1917), s. 29. 

9 Gävle Stadsarkiv (GäSA), Gävle kommuns kommunstyrelse: FI:I Avskrift av 
inventering och förteckning över gravstenar och inventarier i stora kyrkan 1830. 

10 Anders Garberg (död 1801), Samuel Valley (död 1805), Peter Brändström (död 
1809), Daniel Elfstrand (död 1815), Pehr Ennes (död 1829). 

11 Lindeberg (1917), s. 29. 
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Det Enneska gravkoret är ett exempel på hur de gravkor som byggdes av handels
män under tidigt 1800-tal kunde se ut. Koret kom först till användning vid Per 
Ennes hustrus, Magdalena Ennes (född Brändström), begravning 1819. Koret 
skänktes sedan till staden Gävle 1821, vilket står med förgyllda bokstäver mot en 
svart bakgrund ovanför porten. Foto: Ake Nylén. 

det ekonomiska planet men byggde även på personliga egenskaper. 
Texterna i och på gravkoren förmedlade samma bild av makt, väl

stånd och givmildhet. Den begravne presenteras utförligt. I det 
Enneska gravkoret står det att läsa om Pehr Ennes: 

Ar 1829 D 22 Maj/ Nedsattes Här Den Jordiska Delen/ Af Grossh. Br.Patr. 
Och Riddaren/ PEHR ENNES/ Född D. 13 Apr. 1756/ Död D. 11 Maj 
1829/ Ömt Sörjd Och Saknad Af/ Efterlefvande 4 Döttrar/ 5 Magar Och 16 
Barnbarn/ Hans Lefnad Var/ Utmärkt Genom Ordning/ Arbetsamhet 
Och Nit/ För Allmänt Väl/ Och Flere Milda Stiftelser/ Innom Detta Sam
hälle/ Wittna Om Upplysning/ Och Frikostighet.12 

12 GäSA, Gävle kommuns kommunstyrelse: FI:I Avskrift av inventering och för
teckning över gravstenar och inventarier i stora kyrkan 1830. 
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I denna gravtext visas framför allt den personliga sidan av statusen, även 
om den ekonomiska delen också framkommer tydligt. Pehr Ennes 
förnuft, förmåga och välvillighet var centrala komponenter i status
bilden. 

Ytterligare en faktor som är central i texten är de titlar som fram
hålls. Titlar var en viktig del av en persons status. De gav olika symbo
liska värden och en viss prestige. Framför allt var det bra att inneha 
höga titlar när man skapade nya kontakter på det ekonomiska områ
det. I Sverige sammanställdes på 1680-talet en rangordning vari de oli
ka statliga ämbetena inordnades. Vid sidan av denna iordningställdes 
under 1700-talet en lista efter vilken de olika borgargrupperna rang-
ordnades.13 Om man var handelsman och erhöll burskap inom gross
handeln hade man den högsta rangen. Det var viktigt att framhålla de 
ekonomiska titlar som personen innehaft eftersom dessa vittnade om 
att han var en duktig handelsman. 

På Pehr Ennes gravtext betonades det även att han var riddare av 
Nordstjärneorden. Man ville framhålla den informella status som 
ordensväsendet hade börjat föra med sig. Under tidigare skeden i 
den ekonomiska utvecklingen traktade man dock framför allt efter 
adelskapet, eftersom det var en statusindikator. Efterhand förändra
des detta och ordensbanden intog en central roll. Anledningen var 
att den sociala situationen för de högborgerliga handelsmännen hade 
förändrats. Avståndet till adeln hade minskat och adelskapet tappade 
sin funktion som statusattribut. Det skedde, enligt Martin Åberg 
och Leos Muller, en sammansmältning mellan det adliga och det 
högborgerliga. Att vara adlig var inte längre intressant, eftersom den 
rike handelsmannens livsstil hade börjat likna adelsmannens. Det 
fanns inte något att sträva efter. 

I gravtalets statusbild markerades de personliga egenskaperna än 
tydligare. Ett av de mer framträdande exemplen är Samuel Valleys 

13 Erik Lindberg, Borgerskap och burskap. Om näringsprivilegier och borgerskapets insti
tutioner i Stockholm 1820-1846 (Uppsala 2001), s. 36, även Bertil Boéthius, Magistraten 
och borgerskapet i Stockholm 1719-1815 (Stockholm 1943), s. 185. 

14 Leos Muller, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640—1800. A Comparative Study 
of Early-Modem Entrepreneurial Behaviour (Uppsala 1998), s. 219, även Åberg (1991), s. 

137-
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tryckta gravtal. Han avled i april 1805 och i det tal som skrevs över 
honom kan man läsa följande: 

Din hugkomst lefver likväl altid qvar./ Ditt vett, din rådighet, ditt ädla sin
ne/ Ej någon rätt värderat har,/ Som ej med mig bär saknad åt ditt minne.// 
Ditt varma nit för Kung och Fosterland/ Du trolöst ej på guldets viktskål 
vägde/... // Som make, Far, som Medborgs Man och Vän/ Som ifrare för 
mensklighet och heder/ ... II Med tunga steg emot Ditt graf-Chor förd/ 
Min själ är full af hvad Du är och - varit.15 

Egenskaperna som lyftes fram var framför allt ärlighet och förståndig
het. Tydligt, och kanske lite överraskande, accentueras även hans 
egenskap som medborgare. Det fanns ett värde i att vara medborgare 
redan under början av 1800-talet, men det tycks vara en personlig 
egenskap på samma sätt som vänskap och faderskap - en personlig 
egenskapsbaserad medborglighet således. 

Att vara medborgare under slutet av 1700-talet innebar att man var 
en god undersåte samt att man visade vördnad inför kung och foster
land. Viktigt var också, enligt Jonas Nordin, att man hade ett ansvar 
gentemot de övriga medborgarna - man skulle vörda, respektera och 
högakta dem. Det faktum att Samuel Valleys personliga egenskap 
som medborgare lyfts fram förstärkte således hans andra dygder. För 
hans samtid var säkerligen bilden av en redbar och ärlig handelsman 
mycket klar genom denna nekrolog. 

Janne Lindqvist menar att det under slutet av 1700-talet hade 
utvecklats fyra olika argumentationslinjer i gravtal och andra tillfällig
hetstryck. Först och främst skulle talen visa att den avlidne inte stulit 
eller ljugit, därefter skulle hans skicklighet och att han varit andra till 
nytta lyftas fram. Sist så skulle den uppriktighet och äkthet varmed 
handelsmannen bedrev sina affärer betonas. Dessa fyra argumenta
tionslinjer framgår tydligt av den ovan citerade nekrologen. 

15 Citatet hämtat ur Percy Elfstrand, "Samuel Valley och hans släkt och litet om riks
dagen i Gefle", i Meddelanden av Gestriklands Kulturhistoriska förening (1922), s. 40, där 
större delen av nekrologen finns tryckt. 

16 Jonas Nordin, Ettfattigt men frittfolk. Nationell och politisk självbild i Sverige från 
sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Stockholm/Stehag 2000), s. 254 ff. 

17 Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar. Begreppet dygd i tillfällighetstryck till han
delsmän före IJ8O (Stockholm 2002), s. 255 ff. 
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Dessa fyra parallella argumentationslinjer är en säregenhet som 
enbart återfinns i handelsmännens gravtexter, menar Lindqvist. 
Effekten av detta är att dygderna som lyfts fram i texterna får en helt 
annan innebörd för handelsmännen än för andra samhällsgrupper.18 

Handelsmännens gravtexter är således unika och den statusbild som 
lyfts fram i dem fyller en annan funktion än andra samhällsgruppers 
gravtexter. 

I Samuel Valleys nekrolog framkommer även en återspegling på de 
efterlevande. Genom att säga att minnet fortfarande lever och, i 
avslutningen på nekrologen, hävda att Samuel Valley fortfarande är, 
reflekterades den dödes liv, gärningar och ära på dem som fortfarande 
levde och stod honom nära. 

Varför var det då viktigt för familjen att framhålla den dödes ära, 
hans status, och varför skiljer sig handelsmännens nekrologer från 
andra samhällsgruppers? För att besvara dessa frågor måste man, 
menar jag, se till hur den huvudsakliga verksamhet som personerna 
ägnade sig åt organiserades och vilka faktorer som var viktiga i denna 
verksamhet. 

Verksamheten som de högborgerliga handelsmännen företrädesvis 
ägnade sig åt var handel. De var grundare av en rad handelshus och det 
var från denna näring som de hade sin inkomst. Förklaringen till var
för det var viktigt för familjen att behålla äran och varför texterna såg 
annorlunda ut kan följaktligen sökas i hur man bedrev handel och hur 
handelshusen var organiserade. 

Den vanligast förekommande handelshusformen under 1700-talet 
var bolag som bildats av ett fåtal personer från samma familj. Bolagen 
var, utan undantag, ovedersägligen associerade till ägarna. Delägarna 
var solidariskt ansvariga, med sina personliga förmögenheter, för det 
som skedde med handelshuset. Om bolaget hamnade på obestånd var 
alla delägare nödgade att bistå med sin förmögenhet för att lösa de 
finansiella problem som orsakats. Lars Magnusson menar också att 
delägarna var ansvariga inför varandra på samma sätt.19 Det spelade 
ingen roll hur liten insatsen från de enskilda individerna var; alla var 

18 Lindqvist (2002), s. 255 ff. 
19 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Falun 1999), s. 274 ff. 
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skyldiga att ställa upp om handelshuset fick ekonomiska problem. På 
grund av detta spelade familjen en central roll i bolagen. 

Under 1700-talet var det utan tvekan så att familj och affärer var ett. 
Man använde sig av sin familj både för att tillskansa sig monetärt kapi
tal och för att bibehålla den sociala ställning man uppnått. Familjen 
var en del av en offentlighet och syftade till att vidmakthålla den soci
ala reproduktionen. En stor familj (i begreppets vida betydelse) var av 
yttersta vikt, bland annat var äktenskapet ett sätt att knyta till sig vikti
ga förbindelser och att utöka familjen till att omfatta fler släkter.20 

En annan anledning till att familjen var viktig ligger i att man 
bedrev affärer genom tillit. Några institutioner för att övervaka kon
trakt fanns inte. I stor utsträckning var man därför tvingad att ha en 
personlig relation med sina affärsförbindelser. Där spelade tilliten en 
mycket stor roll. De man hade allra störst tillit till var familjen eller 
släkten. 

Handelsmannens rykte var en viktig del i tillitsskapandet. I synner
het när handelsmän skulle etablera sig på nya marknader eller skapa 
nya kontakter hade ryktet en avgörande funktion. Ett exempel på 
detta är att man kunde stärka ett handelshus kredit genom att knyta 
till sig en annan handelsman som var känd som driftig och hederlig.23 

Eftersom man inte gjorde någon större åtskillnad mellan personliga 
kontakter och affärsförbindelser var detta fullt tillräckligt. I och med 
att handelsrörelserna under den här perioden inte krävde några större 
investeringar räckte ofta ett gott rykte till att snabbt få ett handelshus 
på fötter igen. 

Häri ligger orsaken till att familjen försökte bibehålla äran när 
handelsmannen avled. Utan ryktet och tilliten som hängde ihop med 
äran kunde man inte fortsätta med sin ekonomiska verksamhet. 
Man behövde överföra den tillit som var förknippad med den döde 
till hans arvtagare. Handelshuset som den döde hade förestått skulle 
ha gått under utan denna överföring, och därmed också familjen. 

20 Muller (1998), s. 246. 
21 Muller (1998), s. 36. 
22 Muller (1998), s. 37. 
23 Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm ijjo—1815 (Stockholm 1951), 

s. 33. 
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Det var vanligt att handelshusen upphörde när dess grundare gick 

bort. 
Anledningen till att det främst är personliga kvaliteter som lyfts 

fram i nekrologerna och på gravstenarna finner vi även här. Genom att 
betona hederlighet, redbarhet och förnuft samt bygga upp status
bilden kring dessa begrepp kunde man lättare uppnå tillit hos 
affärskontakterna. Den ekonomiska överlevnaden och därmed den 
sociala reproduktionen var säkrad. Den annorlunda funktion som sta
tusbilden i handelsmännens gravtexter fyllde berodde således på att 
affärer vid denna tidpunkt bedrevs med personlig tillit. 

En ny status 

Under 1800-talets andra hälft ändrades den svenska ekonomin totalt. 
En rad förändringar genomdrevs, vilka alla påverkade de högborger
liga handelsmännen. Nya industriella enheter växte fram, vilka ut
vecklade egna försäljningsorganisationer med kommunikations- och 
avsättningsvägar till den växande internationella marknaden. Där 
handelshuset förr stått för enbart handel stod nu dessa industriella 
enheter för produktion, handel (internationell såväl som nationell) 
och marknadsföring. Man kan börja tala om företag istället för handels
hus. Svenska producenter, som under lång tid hade varit beroende av 
handelshusen för att nå marknader som låg utanför landets gränser, 
började frigöra sig och vid 1900-talets ingång var det stora flertalet helt 
självständiga. Handelsmännen hade en viktig roll i förändringen 
eftersom de ofta var initiativtagare till att skapa nya industrier. De 
investerade kapital i nya fabriker och kommunikationer. En omvand
ling från handelsmän till företagare hade påbörjats. 

I denna omgestaltning började även de högborgerliga handelsmän
nens ideologi förändras. Ett exempel på detta är att samtidigt som de 
investerade stora pengar i svenska industrier satsade de även medel på 
samhällsnyttiga och kulturella ändamål i städerna. Att understödja 

24 Jan Kuuse, Den osynliga länken. Handelshusen i Göteborg under igoo-talet (Stock
holm 1999), s. 15 £, även Hans De Geer, Firman. Familj och företagande under 12$ år: från 
A Johnson & Co till Axel Johnson gruppen (Stockholm 1998), s. 17. 

25 Kuuse (1999), s. 13. 

44 



dessa två områden i samhället tydde dels på givmildhet och omsorg 
om sin omvärld (något som även tidigare var viktigt), dels på bildning, 
vilket tillhörde den nya tidens statussystem.26 

Middagsbjudningarna som de högborgerliga handelsmännen an
ordnade framhävde även de den nya statusbilden som låg inom ramen 
för den nya ideologin. Exempelvis var underhållning i form av musik 
mycket viktig vid dessa tillställningar. Musiken symboliserade bild
ning och kultur. Det hade tillkommit nya attribut i statusbilden. Ett 
nytt värdesystem hade börjat skapas och i detta måste man börja 
använda nya bilder. 

Ytterligare en sak som hade förändrats var det ändamål som famil
jen och hemmet fyllde. Dessa fick fler offentliga och representativa 
funktioner. Familjen och hemmet, säger Åberg, "blev en scen där väl
stånd och social framgång spelades upp".27 Familjesfärens betydelse 
inom ramen för den ekonomiska verksamheten minskade dock. Trots 
detta utgjorde den fortfarande grunden i den borgerliga rikedomen. 
Skillnaden mot den tidigare perioden låg i att hemmet nu i större 
utsträckning hade en dubbel funktion. Det skulle fungera både som en 
familjesfär och som en offentlig sfär. Man började göra en åtskillnad 
mellan sfärerna. Mannen i familjen fick också en ny roll. Han blev 
familjeförsörjare på ett sätt som han tidigare inte varit. 

Familjen var inte lika viktig när det gällde att aktivt bedriva affärer. 
Nya regler och lagar hade minskat behovet av personlig tillit. Familjen 
skildes från den ekonomiska verksamheten. En stor släkt eller till
hörigheten till ett nätverk av familjer gav fortfarande ekonomiska för
delar för en företagare. Det var dock inte längre en förutsättning för 
verksamheten. Anledningen till det kan vara att det hade börjat for
mas en ekonomisk lagstiftning som gjorde det lättare att kontrollera 
ekonomiska överrenskommelser. Denna lagstiftning ökade lavinartat 
efter år 1820 och exploderade i det närmaste efter mitten av seklet. 

26 Åberg (1991), s. 151 f. 
27 Åberg (1991), s. 132. 
28 Åberg (1991), s. 132, 138 £, Eric J. Hobsbawm, Kapitalets tidsålder (Stockholm 

1994)» s- 321. 
29 Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens 

syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet (Uppsala 1997), s. 244. 
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Familjen och släkten utgjorde därför inte längre handelshuset. Ägar
strukturen hade förändrats. Aktiebolagsreformen som genomfördes år 
1848 innebar att det hade tillkommit olika former av anonymt ägande, 
vilket påverkade denna struktur. Ekonomin hade avpersonifierats och 
tilliten institutionaliserats. 

Vilka efterverkningar fick då dessa förändringar på de statusbilder 
som framkom i samband med begravningar? Först och främst blev 
graven enklare, gravkoren försvann under 1800-talet och ersattes med 
gravstenar. Sedan syftade graven, enligt Philippe Aries, inte längre till 
att skapa ett minne av individen i livet utan till en åminnelse av perso
nen i döden.30 Återspeglingen till den efterlevande familjen togs där
med bort, vilket innebar en klar förändring jämfört det tidiga 1800-
talet. 

Redan under 1700-talet hade användningen av gravstenar ökat. De 
var många gånger enklare och mer anspråkslösa än de tidigare min-
nesstoderna som restes över döda ur samhällselitskiktet. Stenarna 
som restes över de högborgerliga handelsmännen var ofta stora och 
massiva. Makt och rikedom utstrålades från dessa stenar på ett liknan
de sätt som gravkoren hundra år tidigare, men den bild som denna 
strålning återgav låg inom ramen för ett nytt ideal. Robert Rettigs grav 
kan lyftas fram som ett exempel. Gravstenen är mellan 2,5 och 3 meter 
hög. Den är av grå granit och har en försänkt text med förgyllda bok
stäver. Hela graven är omgärdad av ett järnstaket. Stenen dominerar 
inte sin omgivning på samma sätt som gravkoren men symboliserar 
ändock makt genom sin orubblighet. Texten på stenen (endast nam
net Robert Rettig) lyfter dessutom fram en individ - inte hans titlar 
eller gåvor, vilket är en stor skillnad mot gravkorens texter. 

Titulatur förekom inte på gravstenarna i lika hög grad som tidigare. 
Det är för övrigt sällan det står något på gravstenarna utöver namnet. 
Ett undantag utgörs dock av Per Muréns gravsten (se bild). På den 

30 Philippe Aries, Images of Man and Death (Cambridge 1985), s. 247. 
31 Mårten Liljegren, Stormaktstidens gravkor (Stockholm 1957), passim, Göran Lin

dahl, Grav och rum. Svenskt gravskick från medeltiden till 1800-talets slut (Stockholm 
1969), s. 192. 

32 Åke Nyléns samling (privat ägo), Gravplatsinventering, Robert Rettigs grav. 
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Per Muréns gravsten är ett bra exempel på hur handelsmännens minnesstoder un
der slutet av 1800-talet kunde se ut. Det utmejslade ansiktet och hans namn utan 
tillhörande titlar syftar till en åminnelse av honom själv i döden. De tre orden -
storsint, verksam och fosterländsk — hänför sig till det medborgarbegrepp som var 
under utveckling vid denna tid och som den döde ville tillskriva sig. Foto: Ake 
Nylén. 

står: "Storsint Verksam Fosterländsk."" Här betonas egenskaper som 
var anknutna till samhället — en förstärkning och erinran av hans med
borgerliga verksamhet. 

Medborgarbegreppet som under 1700-talet baserades på att perso-

33 Åke Nyléns samling (privat ägo), Gravplatsinventering, Pehr Muréns grav. 
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nen fortfarande var undersåte hade förändrats.34 Genom att betona en 
medborglighet hos en person lyfte man fram det faktum att han nu var 
en del av landets styre. Ärligheten och redbarheten, som förut varit 
viktiga komponenter i begreppet, hade fått stiga tillbaka till förmån 
för delaktigheten. Genom att lyfta fram olika egenskaper i en persons 
medborgerliga verksamhet, såsom deltagande i politiken och så vidare, 
byggdes en statusbild upp där man inte, som förr, strävade efter att 
överföra tillit, utan snarare ville visa att den döde hade varit en god 
samhällsmedlem. Medborgarskapet hade gått från egenskap till verk
samhet. 

Nekrologerna förändrades även de i samma riktning som gravarna. 
I Robert Rettigs nekrolog kan man bland annat läsa följande: 

född i Gävle den 7 juni 1818, ingick han, efter slutade studier och därefter 
företagna resor i fremmande länder, utsträckta även på andra sidan 
världshavet, i sin Faders Brukspatron P. C. Rettig här idkade affär för 
fabriks, bruks, och skeppsrederirörelse samt uppdref densamma genom 
omtanke och outtröttligt arbete till den höjd den för närvarande intager35 

Centralt i den statusbild som presenterades var framför allt den verk
samhet som Robert Rettig ägnat sig åt, och då särskilt den ekono
miska. I nekrologen framhävs att de företag han varit verksam i gått 
mycket bra. Man ville tydliggöra att han hade varit en duglig och kom
petent företagare. Hans politiska verksamhet finns även upptagen i 
nekrologen och spelade utan tvivel en mycket viktig roll i den status
bild som projicerades. Att vara delaktig i styrandet av det samhälle 
man levde i vittnade om både makt och förmåga. Att dessutom påtala 
alla de politiska poster som en person innehaft innebar att man visade 
att en verksam man hade gått bort. Verksamheten och förmågan tycks 
vara centrala delar i den nya statusbilden. Det finns också en betoning 
på utbildning, vilket kan tillskrivas den nya bildningskomponenten i 
statusbilden. 

34 Torkel Jansson, "Eine Historische Auseinandersetzung. Als die schwedische 
Biirgernation den Grossmachtstaat ablösen sollte", i Acta Iiistorica Tallinnensia 5 (Tallin 
2001), passim. 

35 Gefleposten 18 maj 1886. 
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Även i Göran Fredrik Göranssons nekrolog kan detta skönjas.36 I 
den står "en av den svenska industrins allra främsta stormän har idag 
lagt sitt hufvud till ro".37 Hans ekonomiska och politiska verksamhet 
får stort utrymme men det står nästan inget om hans karaktär. Det 
enda som egentligen framhålls i karaktärsväg är att han var en "sann
skyldig patriark".38 Frånvaron av personlighetsbeskrivningar är ett 
genomgående drag för nekrologerna över handelsmännen i den senare 
delen av artikelns tidsperiod. 

Det var fortfarande mycket viktigt att manifestera sin status genom 
att framhäva sina titlar. Under slutet av 1800-talet hade dock nya titlar 
tagit över som statusbärare. Nu var det inte längre ekonomiska titlar 
såsom brukspatron eller grosshandlare, utan snarare titlar som hän
förde sig till politisk eller social verksamhet. 

I inledningen av Robert Rettigs nekrolog framhålls de titlar han 
innehaft. Framför allt lyftes de olika ordenstitlar han innehaft fram. 
Att han hade varit riddare av Nordstjärneorden samt kommendör av 
Vasaorden får stort utrymme i nekrologen och de datum han blev till
delad dessa redovisas. Ytterligare ett exempel på en titel som fram
hålls, hämtat från ett inbjudningskort till hans begravning, är konsul-
skapet. För en framgångsrik företagare var det vanligt att bli konsul. 
Även om denna titel inte innebar några stora direkta ekonomiska vins
ter så var det trots allt en titel som medförde viss status. Genom denna 
titel kunde han forma sig en viktig roll i samhället.41 

Även Göran Fredrik Göranssons nekrolog uppvisar samma möns
ter. Titulaturen är välutredd och redan i inledningen av nekrologen 
står det att han var Konsul, Kommendör med stora korset av Vasa
orden och Riddare av Nordstjärneorden. 

36 Göran Fredrik Göransson måste trots att han var bosatt i Sandviken räknas till 
högborgerligheten i Gävle eftersom en stor del av hans politiska och ekonomiska verk
samhet var förlagd till Gävle stad. 

37 Norrlandsposten 12 maj 1900. 
38 Norrlandsposten 12 maj 1900. 
39 Handelsmännen är Robert Rettig (död 1886), Per Murén (död 1888), Lars Matton 

(död 1897)samt Göran Fredrik Göransson (död 1900). 
40 Länsmuseet Gävleborgs Arkiv, Amnesordnade handlingar, F3:15 Gävle stad, 

begravningar, inbjudan till Robert Rettigs begravning. 
41 De Geer (1998), s. 23. 
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De förändringar som här har påvisats i statusbilden är att fokus 
flyttats över från de personliga egenskaperna till den ekonomiska och 
politiska verksamhet som högborgerligheten bedrev. I denna artikel 
hävdas det att denna förändring grundar sig på dels att det inte längre 
var lika viktigt med tillit och rykte i affärsverksamheten, dels att famil
jens funktion hade förändrats. 

Tilliten och ryktet hade ersatts med en institutionaliserad kommu
nikation mellan affärspartners. Det finns också en accentuering av 
företaget i de texter som behandlar den avlidne. Om den tidigare 
periodens statusförmedling syftade till att visa upp den avlidnes rykte 
och ära för att därigenom kunna fortsätta bedriva ekonomisk verksam
het belystes under det senare skedet företagets goda ekonomiska för
hållande. Man betonade grundarens förmåga. En anledning till att 
man markerade den ekonomiska situationen för företaget kan vara att 
man var tvingad att visa att det kunde fortsätta fungera trots att dess 
huvudman var död. Aktiebolagsreformen år 1848 ledde till att före
tagen kunde överleva även utan grundaren, men denna insikt hade 
kanske inte slagit igenom. 

Den förändrade familjefunktionen ledde i sin tur till att det var vik
tigt att visa att mannen förmådde vara familjeförsörjare. Statusbilden 
koncentrerades på den ekonomiska verksamhet som mannen ägnat sig 
åt - inte på hans personliga egenskaper. Man hade skiljt statusen och 
familjen från företaget. 

Skrivet i sten - en sammanfattning 

I denna artikel har de högborgerliga statusbilderna som förmedlades i 
samband med begravningar under 1800-talet analyserats. Det huvud
sakliga materialet bestod av nekrologer, begravningstal samt grav
stenar. Studieobjekten var de högborgerliga handelsmännen i Gävle 
under det tidiga och det sena 1800-talet. 

Det framkom i artikeln att under det tidiga 1800-talet var status
bilden främst inriktad på personliga egenskaper hos den avlidne. För
klaringen var att handeln och handelshusen var beroende av tillit och 
ryktet hos grundaren. Detta medförde i sin tur att om den ekonomiska 

50 



verksamheten skulle kunna fortsätta var de efterlevande tvingade att 
flytta över den avlidnes status och ära till sig själva. 

Under den senare delen av 1800-talet förändrades statusbilden. En 
ökad fokusering på den verksamhet som den bortgångne bedrivit 
under sin livstid kunde skönjas. Förklaringen till detta låg i att tillit 
och rykte hade försvunnit som essentiella delar i bedrivandet av 
affärer. Dessutom hade det system med ett familjebaserat ägarskap 
ersatts med ett aktiebolagsbaserat, vilket också inverkade på den sta
tusbild som förmedlades. Ytterligare en faktor var att familjens, och 
däri även mannens, roll förändrats. Resultatet var att det blev viktigt 
att framhålla mannen som familjeförsörjare och att han var skild från 
ett företag som fortfarande fungerade mycket väl. 

Vad som framkom var alltså en avpersonifiering av den ekonomiska 
verksamheten och en övergång från en egenskapsbaserad statusbild till 
en verksamhetsbetingad. Peter Brändströms gravtal och Per Muréns 
nekrolog, som båda citerades i inledningen till artikeln, utgör två 
mycket typiska exempel på detta. Brändströms öppenhet och ärlighet 
stod för de viktigaste karaktäristika under det begynnande 1800-talet, 
Muréns verksamhet inom lokalsamhället såväl som på nationell nivå 
stod för det slutande seklets ideal. 
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Ett brev betyder så mycket 

Närhet och distans i Carl Gustaf Tessins 
tidiga 1740-talskorrespondens med 
Carl Hårleman 

Magnus Ekblad 

Intendenter i och utanför hovets tjänst 

Mellan åren 1739 och 1742 var Carl Gustaf Tessin stationerad i Paris 
med ett speciellt diplomatiskt uppdrag. Han ägnade därför mycket tid 
åt att bevaka konsten, teatern, litteraturen och musiken. Noga följde 
han den senaste utvecklingen och beskrev i brevform flitigt och regel
bundet skeendet för sina vänner, sina klienter och för olika ämbets
verks räkning.1 

Det var inte fråga om något passivt iakttagande och rapporteran
de. Tvärtom var Tessin en aktiv konstsamlare i eget syfte, för andra 
aristokrater och för hovet. Denna verksamhet var givetvis en del av 
hans uppgifter som överintendent vid hovet, vilket han var mellan 
åren 1728 och 1741, men en stor del av inköpen gjordes för egen räk
ning eller för andra privatpersoners räkning. Ett talande exempel på 
detta är att av de 127 oljemålningar som han skickade från Paris i 
början av 1740-talet, var endast 36 ämnade åt drottningen.2 Resten 

1 För en översikt över Tessins biografi se Sigrid Leijonhufvud, Omkring Carl Gustaf 
Tessin och hans Akerökrets, bd I I krigstid (Stockholm 1931^ och bd II I aftonsvalkan 
(Stockholm 1933). 

2 Olof Granberg, Svenska konstsamlingarnas historia. Från Gustav Vasas tid till våra 
dagar, bd II Karl X Gustaf till Adolf Fredrik (Stockholm 1930), s. 144, Göran Alm, Sig
nums svenska konsthistoria. Frihetstidens svenska konst (Lund 1997), s. 27 ff. 
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blev en del av en privat kulturkonsumtion.3 

Vid sidan av inköp och samlande kontrakterade han hantverkare 
och konstnärer, vilka sändes till Sverige. Dessa var i huvudsak ämnade 
för verksamhet inom ramarna för hovet, men även detta kom privat
personer till del genom att yrkesmännen kom i tjänst hos aristokrater 
och borgare.4 

En av de personer som Tessin flitigt och frekvent vände sig till med 
brev när det gällde att samla konst och anställa hantverkare var arki
tekten och hovintendenten CarlHårleman! De skrev ofta till varandra 
och gav varandra stöd, råd och hjälp i en rad olika sammanhang. I den
na artikel ska jag se närmare på några aspekter av relationen mellan 
Hårleman och Tessin i början av 1740-talet, när Tessin befann sig i 
Paris. 

Carl Gustaf Tessin och Carl Hårleman följde varandra i karriären, 
både i staten och inom hovet, ända fram till Hårlemans död 1753. Tyd
ligt demonstrerades detta av att Hårleman utnämndes till hovinten
dent dagen efter det att Tessin blivit överintendent 1728. Hårleman 
blev själv sedermera överintendent 1741. De var dessutom båda aktiva 
politiker, Hårleman satt i det viktiga sekreta utskottet under den 
period då Tessin var riksråd och Hårleman var ämbetsman vid Kung
liga Majestäts orden när Tessin var ordenskansler. De var dessutom 
båda aktiva ledamöter i Vetenskapsakademien under 1740-talet.6 

De hade omfattande kontakter med varandra, vilket vi ska se några 
exempel på i denna artikel. Dessutom visar deras brevskrivande till 
övriga högt uppsatta ämbetsmän inom det mäktiga hattpartiet, att de 
båda tillhörde den inre kretsen av detta parti.7 Vad beträffar likheter 

3 Merit Laine, En minervafor vår nord. Lovisa Ulrika som samlare, uppdragsgivare och 
byggherre (Stockholm 1998), s. 189 ff. 

4 Ing-Mari Danielsson, Den bildade smaken. Målade dekorationer hos borgerskapet i 
frihetstidens Stockholm (Stockholm 1998), s. 153. 

5 Roger de Robelin, "Biografiska anteckningar", i Rebecka Millhagen & Magnus 
Olausson (red.), Carl Hårleman. Människan och verket (Stockholm 2000), s. 7-14. 

6 Carine Lundberg, "Carl Hårleman", i Svenskt biografiskt lexikon bd 19 (Stockholm 
1973), de Robelin (2000), passim, Ingemar Carlsson, "Politikern", i Rebecka Millhagen 
& Magnus Olausson (red.), Carl Hårleman. Människan och verket (Stockholm 2000), 
passim. 

7 För ett vidare resonemang kring vilka som ingick i detta nätverk och varför se min 
kommande avhandling. 
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mellan Hårleman och Tessin kan vi peka på att de båda var aristokra
ter, ämbetsmän, hovmän, politiker och att de båda var ideologiskt 
hemmahörande och inflytelserika aktörer i hattpartiets inre krets. 

Man kan också betona skillnaderna mellan deras bakgrunder och 
karriärer. Tessin nådde exempelvis högre ämbeten i staten eftersom 
han blev riksråd, vilket Hårleman aldrig blev. I de fall de hade samma 
ämbete, så hade Tessin alltid ämbetet i fråga före Hårleman. Ett 
exempel är successionen på överintendentsämbetet. Deras fäder hade 
dessutom helt olika sociala bakgrunder, de tillhörde olika samhällskikt 
- släkten Hårleman blev adlad först 1698. En blandning mellan social 
närhet och distans tycks prägla relationen mellan dem. Roger de 
Robelin menar att Hårleman och Tessin utvecklade en djup vänskap, 
även då Hårleman ständigt var Tessins underordnad — både i tjänsten 
och privat.8 Här måste jag påpeka att de skillnader i karriärer och social 
ställning mellan Hårleman och Tessin, som jag pekat på ovan, ännu i 
början av 1740-talet tillfullo inte hade uppstått. 

Kontakten mellan Tessin och Hårleman kan således betraktas som 
en relation inom makteliten, men starkt präglad av parternas olika 
sociala bakgrunder. Mycket talar för att en intressant spänning upp
stod i deras kontakter med varandra, en spänning som kan beskrivas 
som en balans mellan närhet och distans. Hur gestaltade sig denna 
relation i praktiken? Frågans enskildhet till trots, är den av ett mer 
vetenskapligt generellt intresse därför att svaret kan säga något om 
maktelitens inre mekanismer. 

Innan jag övergår till att närmare undersöka korrespondensen 
mellan Tessin och Hårleman, behöver jag peka på ett par begrepp, 
metodiska avvägningar och teoretiska perspektiv som har varit bety
delsefulla för mig i mina studier av sociala relationer inom det frihets-
tida ständerväldets maktelit 

Makteliter, relationer och brev 

Jag menar att man kan tala om två sorters idealtypiska sociala relatio
ner i det tidigmoderna samhället. Den ena kallar jag för socialt vertikal 

8 de Robelin (2000), s. 14. 
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och den andra för socialt horisontell - man kan säga att den först
nämnda var jämlik och vänskaplig och den andra ojämlikt präglad av 
ett patron-klientförhållande. Detta, vill jag understryka, ser jag som 
analytiska kategorier i den meningen att jag inte beaktar i min typbe
stämning huruvida aktörerna upplevde relationen på det ena eller 
andra sättet. Viktigt är också att betona elasticiteten i relationerna. 
Samma personer kunde ha olika relation till varandra vid olika tid
punkter. Varför ska man då överhuvudtaget undersöka sociala relatio
ner i det förflutna? 

Carl Gustaf Tessin var en mycket inflytelserik man inom politiken, 
statsapparaten och hovet under 1740-talet och fram till mitten av 1750-
talet. Frågan om Tessins nätverk och relationer, exempelvis den han 
hade med Hårleman, är central därför att den kan ge oss kunskaper om 
vilka som fick ingå i makteliten i det frihetstida ständerväldet och på 
vilka villkor detta skedde. Studier av makteliters nätverk kan ha flera 
historievetenskapliga syften, vilket inte minst understryks av mångfal
den av perspektiv i denna antologi. För min del finner jag av vikt att 
framhålla förhållandet mellan aktörernas sociala liv och deras politiska 
liv som ett viktigt problemområde. På ett plan handlar det om vilka 
mekanismer som verkade exkluderande respektive inkluderande när 
det gällde att få direkt eller indirekt tillgång till rikets högsta ämbeten 
och därmed makt. 

Historiker som närmar sig relationsproblematiken med ett nät
verksperspektiv brukar i regel använda brev mellan de aktörer som 
undersöks, så även jag. I denna artikel ska jag använda brev för att 
närmare försöka reda ut vilken typ av relation som Hårleman och Tes
sin upprättade i början på 1740-talet. De brev jag undersöker är de som 
Gunnar von Proschwitz har översatt, sammanställt och kommenterat i 
sin utgåva Carl Gustaf Tessin i Paris. Konst och politik från 2002. 

En relations sociala karaktär går att blottlägga genom att undersöka 

9 För närmare diskussioner av dessa olika typer av sociala relationer och hur det för
håller sig till nätverksbegreppet se Sharon Kettering, Patrons, brokers, and clients in 
seventeenth-century France (New York 1986) och Asa Karlsson, "Politisk makt och soci
ala nätverk", i Peter Aronsson, Solveig Fagerlund & Jan Samuelsson (red.), Nätverk i 
historisk forskning — metafor, metod eller teori? (Växjö 1999). 

10 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804—1856 
(Uppsala 1998). 
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vad aktörerna använde sina kontakter med varandra till. Därför kom
mer fokus att vara på vilka varor och tjänster som Tessin förmedlade i 
brev till Hårleman under perioden 1740-1742, det vill säga vilken roll 
Hårleman hade i den omfattande inköps- och värvningsverksamhet 
som bedrevs från ambassaden i Paris.11 

Mest professionellt - men också privat 

Under försommaren 1740 signalerade Tessin i ett brev från Paris att 
han planerade att sända några varor till Stockholm. Det rörde sig 
bland annat om en plankarta över Paris som var tydligt ämnad till 
hovintendenten Hårleman. Kartan ifråga var den berömda så kallade 
Turgotplanen. Alla offentliga platser och deras utsmyckningar var 
väl markerade; monument, kyrkor, torg, fontäner, palats och enskilda 
hus utmärktes tydligt på denna karta. 

Ett senare brev samma sommar tog upp flera andra varor som skulle 
sändas till Stockholm. Bland dessa fanns ett antal tavlor av målaren 
Jean Baptiste Oudry. Vidare lovades Hårleman äntligen erhålla den 
tidigare omtalade plankartan över Paris samt Alexander Jean Baptiste 
Le Blonds två arkitekturverk. Le Blond var en berömd arkitekt som 
skapat förnämliga byggnader och trädgårdar bland annat i Paris.13 Av 
någon anledning tycks skeppet med dessa varor inte ha avseglat i tid, 
eftersom Tessin drygt en månad senare, det vill säga 19/6, skrev ett 
snarlikt brev med förhoppningen att dessa varor skulle kunna gå med 
fartyg från Frankrike snarast. 

Slutligen skeppades alltsammans hur som helst iväg, elva tavlor av 
Oudry - varav målningen Allegori över luften från 1719 var en av de mest 
kända.14 Dessa målningar tillsammans med böckerna av Le Blond och 

11 Jag lämnar alltså den intressanta frågan om varornas och tjänsternas vidare 
användning och syfte åt sidan genom att jag begränsar mig till att undersöka förmedlan-
dets framträdande i breven. 

12 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 1/4 1740, Gunnar von Proschwitz, Carl 
Gustaf Tessin i Paris. Konst och politik. Brevväxling med Carl Hårleman, Kungliga slottets 
arkitekt (Stockholm 2002). 

13 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 18/5 1740, von Proschwitz (2002). 
14 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 19/6 1740, von Proschwitz (2002), Alm 

(1997), s. 193. 
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plantan förmedlades från Paris under våren och sommaren 1740 
med hjälp av tre brev. Hårleman, som var mottagaren av varorna, hade 
stor nytta av plankartan och arkitekturlitteraturen. Bland annat så 
hade han ju stor del av ansvaret för utsmyckningen av flera av rikets 
centrala byggnader och offentliga platser. 

I augusti 1740 fick Hårleman ännu en skrift från Tessin med titeln 
Beskrivning och kopparsticken över festligheterna som gavs staden Paris i 
anledning av Madame Infantes bröllop av Jacques Franfois Blondel från 
1739. Detta var en exklusiv gåva från borgmästaren i Paris. Skriftens 
värde var självklar med tanke på dess innehåll. Den skildrade ett 
giftermål mellan Marie Louise Elisabeth, Madame de France och don 
Filip av Spanien, sedermera hertigen av Parma. Giftermålet firades i 
Versailles 1739. Beskrivningar av ceremonier hade sin oumbärliga 
funktion för Hårleman i hans egenskap av hovintendent, eftersom han 
svarade för många av hovets officiella fester och ceremoniel. 

Så här långt har jag givit några exempel på ett utbyte som kanske 
inte är förvånansvärt med tanke på att det ägde rum mellan rikets över
intendent och hans närmaste man. Det rörde sig mest om saker som 
hade en naturlig funktion i den arkitektoniska verksamheten, framför 
allt vid hovet. 

Andra varor hade mer karaktären av personliga gåvor. Exempel på 
sådana finner vi i ett brev daterat 4/1 1740 i Paris. I det sägs att Guil-
laume Thomas Taraval — den namnkunnige bildhuggare som tidigare 
tjänstgjort hos Hårleman i arbetet med Kungliga slottet i Stockholm -
ska åka till Stockholm och att han kommer att medföra två stycken 
böcker och de kopparstick som Hårleman enligt konsthandlaren och 
konstkännaren Pierre Jean Mariette saknade.17 Dessa gåvor var inte 
direkt avsedda för arbetet som arkitekt i statens och i hovets tjänst, vil
ket Oudrys målningar, plankartorna, planschverken och arkitektur
verken var. Viktigt är att notera dateringen av brevet som medsändes 
kopparsticken. Det skickades så nära nyår att det kan betraktas som en 
försenad nyårshälsning med tillhörande gåva. I min forskning har jag 

15 Mårten Snickare, "Kungliga fester och ceremonier", i Rebecka Millhagen & Mag
nus Olausson (red.), Carl Hårleman. Människan och verket (Stockholm 2000), s. 255. 

16 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 1/8 1740, von Proschwitz (2002). 
17 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 4/11740, von Proschwitz (2002). 
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visat att dessa brev var avsedda för personligt tilltal, personliga gåvor 
och personliga tjänster. Jag menar att vi här ser att kopparsticken och 
de två böckerna från Tessin inte entydigt var ämnade för hovet eller 
hovintendentens direkta verksamheter. Det finns fler exempel på detta 
förfarande. 

Ett porträtt och ett vattenpass 
Flera av de målningar som Tessin anskaffade i Paris föreställde honom 
själv, hans hustru eller någon av deras släktingar. Dessa gavs ofta bort 
till vänner eller släktingar. En av de mest kända är Jean Marc Nattiers 
porträtt av Lovisa Ulrika Sparre, Tessins hustru. Här ska jag följa 
turerna kring ett annat porträtt beställt av Tessin. 

I ett brev till Hårleman daterat 30/5 1740 redogör Tessin för arbetet 
med att få ett porträtt föreställande honom själv levererat av konst
nären Jacques-André-Joseph Aved i Paris. Han skriver vidare vad som 
finns runt den porträtterade på tavlan: böcker, medaljer, en jordglob 
och i handen håller Tessin ett kopparstick av Marcantonio Raimondi 
efter Rafaels Galatea-fresk i Villa Farnesina i Rom. Tessin hade själv 
tillsammans med Aved lagt upp riktlinjerna för detta projekt. Därför 
måste betoningen av den privata sfären i porträttet varit ett medvetet 
val. På bilden framskymtar inte diplomaten och hovmannen Tessin. 
Detta understryks av det omgivande privatbiblioteket, utan vare sig 
emblem eller symboler för diplomati eller övrig tjänst i kungens 

19 namn. 
Problemet verkar uppenbarligen ha varit att konstnären inte ver

kade bli färdig och att han dessutom inte ville leverera tavlan förrän 
den hade blivit utställd på salong. Tessin menade därför att Hårleman 
måste ge sig till tåls ett par månader innan han kunde få se tavlan i 
Stockholm. Tessin lade därför till en ursäkt för dröjsmålet och en för-

18 Alm (1997), s 193. 
19 Patrik Reutersvärd, "Aveds Tessinporträtt", i Anders Andersson, Olof Dixelius & 

Anders Ryberg, Carl Gustaf Tessin. Kulturpersonen och privatmannen 1695—17/0 (Stock
holm 1995), s. 58. Mycket av det följande i framställningen som tar upp turerna kring 
Aveds porträtt föreställande Tessin bygger direkt på Reutersvärds artikel. Vi har således 
använt samma brev och beskriver samma utveckling, men jag avser sätta in skeendet i ett 
annat sammanhang. 
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hoppning att tavlan skulle hängas i Hårlemans kabinett, som en gåva.20 

Porträttdiskussionen fördes vidare. I ett brev från början av septem

ber meddelas att det snart ska vara på väg till Stockholm. Men det 

skulle visas offentligt på salong först. I samband med detta laddades 

målningen med ytterligare symboliskt värde, i och med att tidningen 

Mercure de France hade uppmärksammat Aveds arbete särskilt och 

gjort det i berömmande ordalag. Tessin föreslog i detta läge att Hårle-

man skulle få ett annat porträtt, nämligen Louis Tocqués porträtt av 

Tessin vilket skulle bli färdigställt 1741.21 

Detta arbete var av en helt annan karaktär än Aveds. Tessin fram

ställdes iförd bröstharnesk, vilket var en tydlig bild av en man i statens 

tjänst. Detta understryks av att flera avTessins föregångare på minis

terposten i Paris, bland andra hans svärfar Erik Sparre, hade framställts 

iförd bröstharnesk i ett tidigare porträtt. Den rustningsförsedde Tes-

sin på Tocqués porträtt var en offentlig person som ville framstå i hela 

sitt ämbetes kraft. Tessin i den uppknäppta rocken på Aveds porträtt 

var någon annan: en man som nästan sömnigt sneglar på utspridda 

medaljer och papper i sitt bibliotek. 

Efter en rad komplikationer, som vi inte närmare ska gå in på här, så 

sändes i alla fall Aveds porträtt iväg från Paris till Stockholm. Vi vet 

inte vad Hårleman gjorde med det, men mycket talar för att han troli

gen hängde det i sin bostad, den Hårlemanska malmgården vid Drott

ninggatan. 

Porträttet kanske inte från början var tänkt som en gåva till Hårle

man och det var inte säkert att han ens ville ha det. Komplikationerna 

får emellertid inte dölja det faktum att Tessin ändå valde att sända det 

till Hårleman, som i sin tur valde att ta emot det. Jag menar att ex

emplet understryker det faktum att relationen mellan Hårleman och 
Tessin hade en betydande social dimension som överskred den profes-

20 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 30/5 1740, von Proschwitz (2002), Reuter-
svärd (1995), s. 67. 

21 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 9/9 1740, von Proschwitz (2002), Reuter-
svärd (1995), s. 67. 

22 Reutersvärd (1995), s. 67. 
23 Roger de Robelin, "Tessin i porträttkonsten", i Roger de Robelin & Magnus 

Olausson (red.), Carl Gustaf Tessin och porträttkonsten (Stockholm 1995), s. 28 ff. 
24 Reutersvärd (1995), s. 68 ff. 

60 



B tiden visar Tessin omgiven av samlingar av kopparstick, medaljer och böcker i sitt 
bibliotek. Konsthistoriker har pekat på att tavlan tydligt visar upp en person utan 
några uppenbara offentliga attribut. Jacques-André-Joseph Aved (1702-1766): 
Carl Gustaf Tessin, 1740, Nationalmuseum, Stockholm, Foto: National
museum. 
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sionella dimensionen på ett sådant sätt att en viss närhet skapades. 

Flera andra typer av symboliska gåvor sändes från Paris i vänskapens 
namn. I början av 1741 skrev Tessin att han skulle ta med sig ett vatten
pass hem till sin sekond. Detta ska ses, skrev Tessin explicit och tyd
ligt, som en symbolisk gåva med innebörden att Tessin och Hårleman 
tillsammans skulle förvandla all ojämn mark till bördigt slättland i 
riket. Ansvaret för uppgiften gavs av Tessin till Hårleman. Denna 
tänkta gåva tillsammans med medföljande brevkommentar inter
folierade vänskapligt intimitetsspråk med patriotiskt sinnad hatt
ideologi. Ett viktigt idéelement i denna ideologi var en merkantilistisk 
förkovran i den upplysta nyttans tjänst. 

Här har vi sett närmare på några av de exempel på utbyte av varor 
mellan Hårleman och Tessin. Det har rört sig om konst, litteratur, 
kopparstick och beskrivningar av statsceremonier. Flera av dessa saker 
var tydligt ämnade för arbetet med slottsbygget och hovintendents -
sysslan, men vissa saker - i huvudsak porträttet föreställande Tessin -
var mindre uppenbart ämnat för den professionella verksamheten. De 
syftade även till att stärka de sociala banden mellan Tessin och hans 
närmaste man i arkitektsysslan. Möjligen har dessa gåvor något att 
göra med att Hårleman skulle utnämnas till överintendent i augusti 
1741. Låt oss nu se om utbytet av tjänster går att karaktärisera på 
samma sätt. 

Hantverkare och konstnärer 

Tessins tid i Paris innebar en forcerad värvningskampanj av konstnä
rer och hantverkare till Stockholm. När dessa väl anlänt kom de ofta i 
tjänst vid hovet, men de stod också till borgerskapets och aristokratins 
förfogande.271 ett brev daterat 1/11740 skrev Tessin till Hårleman och 
meddelade att bildhuggaren Taraval hade engagerats för att ge sig av 
snarast för att ta anställning vid slottsbygget. Denne Taraval var en 
erkänt duktig och eftersökt hantverkare som genomförde omfattande 

25 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 16/11741, von Proschwitz (2002). 
26 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år. Del i 

1000—iSop (Stockholm 2000), s. 197. 
27 Danielsson (1998), s. 23 ff. 
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högkvalitativa dekorationer på slottet under perioden 1732-1750.1 bör
jan av 1740-talet vistades han tillfälligtvis i Frankrike.28 Av betydelse, 
menar jag, är att brevet var ett nyårsbrev, det vill säga det innebar till 
formen ett mer informellt tilltal. Gränsen mellan professionell och 
personlig tjänst blir därvidlag mindre tydlig. 

Bara tre dagar senare sändes nästa brev från Paris i samma ärende. 
Taraval hade just gett sig av, skrev ministern, i sällskap med en 
våningsinredare vid namn Stercke.29 Uppenbarligen gick inte resan 
norrut, genom det oroliga Europa, enligt tidsplanen. Detta var väsent
lig information för någon som ivrigt väntade kunnig arbetskraft. 

Taraval var på så vis engagerad och kunde snabbt sändas norrut. 
Resultatet var gott, trots komplikationerna under resan. Men andra 
var inte lika lätta att värva. Tessin fick då träda in och sköta förhand
lingar om lön och övriga villkor. Förhandlingarna blev hårda och Hår-
leman informerades om förloppet och hur villkoren utformades. En av 
de mer omfattande uppräkningar på vad som ingick i ett kontrakt 
finner vi i ett brev från Tessin till Hårleman daterat 9/10 1740: skulptö
ren Cousin ansatte ministern hårt. Han krävde bostad, bränsle till lyse, 
pension vid sjukdom, ersättning för handledning och upplärning av 
lärlingar samt resekostnad tur och retur Paris.30 

Många brev från perioden tog upp denna problematik. Tessin skrev 
att han jagade bildhuggare och han frågade efter vilka villkor som 
Hårleman tyckte var rimliga vid anställning.31 När sedan rekryteringen 
var klar, kontraktet utarbetat och påskrivet, skickades det med kurir 
till Stockholm.32 

Den kanske viktigaste insatsen var rekryteringen av konstnären Jean 
Eric Rehn. I ett brev daterat 2/2 1741 introducerades denne begåvning 
för Hårleman. Hårleman måste antagligen ha hört talas om Rehn, 
eftersom han tämligen omgående skickade teckningar till Paris för 
beskådan av Rehn. Tessin svarade med att ge föremålet för uppmärk-

28 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 1/11740, von Proschwitz (2002). 
29 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 4/11740, von Proschwitz (2002). 
30 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 9/10 1740, von Proschwitz (2002). 
31 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 7/11 1740, Carl Gustaf Tessin till Carl 

Hårleman 17/n 1740, von Proschwitz (2002). 
32 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 18/5 1742, von Proschwitz (2002). 
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samheten ett rum i ministerresidenset. En av anledningarna till detta 
var, skrev Tessin, att han kunde närstudera Rehns arbete tydligare i sin 
ateljé.33 

En annan viktig funktion som Tessin hade att fylla gentemot 
Hårleman i detta avseende var att följa de kontrakterade hantverkar
nas och konstnärernas verksamhet på kontinenten. Det var viktigt för 
Hårleman att följa dessa, därför att de sågs som väsentliga investe
ringar för riket, som skulle bära avkastning och fick därför inte byta 
arbetsgivare hur som helst. Det var visserligen bra att de genom resor 
fick möjlighet att förkovra sig, men de skulle helst inte träda i främ
mande tjänst under allt för lång tid. 

Exempel på detta finner vi i konstnären Gustaf Lundbergs förkovran 
i Paris. Där gjorde han betydande framsteg. Tessin skrev till Hårleman 
och förtäljde med berömmande ordalag att Lundberg hade äran att 
mottagas med alla slags hedersbetygelser i Academie Francaise. Med sig 
hade han ett nödvändigt brev från franske kungen som både uttryckte 
stark berömmelse över Lundbergs förmåga, samt befriade honom det 
annars hårda kravet på katolsk trostillhörighet.34 Detta sågs således 
som en god nyhet och inte som ett hot mot Lundbergs lojalitet. 

Så gott som alla dessa tjänster syftade till att stärka Hårleman som 
hovintendent. Tjänsterna var därmed i större utsträckning än varorna 
ämnade åt mottagarens professionella verksamhet. Från detta vill jag 
nu försöka mig på en tolkning av relationen mellan Hårleman och 
Tessin. 

Ett dynamiskt spel - breven i maktens umgängeskultur 

Ett brev betyder således så mycket. Breven var nog inte i första hand 
ett resultat av en förändrad umgängeskultur i rikets övre skikt. Kanske 
var brevskrivande istället en metod för att skapa och förändra de soci
ala relationerna? Ett sådant förhållningssätt gör det möjligt att studera 
språk, kommunikation och interaktion på ett dynamiskt sätt. 

Frågan jag formulerade inledningsvis syftade till att ta reda på vil-

33 Carl Gustaf Tessin till Carl Hårleman 2/2 1741, Carl Gustaf Tessin till Carl Hårle
man 5/3 1742, von Proschwitz (2002). 

34 Carl GustafTessin till Carl Hårleman 16/11741, von Proschwitz (2002). 
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ken typ av relation som Hårleman och Tessin hade i början av 1740-
talet. Frågan innebär ett försök att tillämpa idén om brev som ett 
aktivt instrument i händerna på aktören. Jag ville undersöka om 
relationen kunde karaktäriseras som socialt vertikal, horisontell eller 
både och, beroende på situation. Vad blev resultatet och hur ska det 
tolkas? 

Vi har i artikeln sett att det i relationen mellan Hårleman och 
Tessin inte upprättades någon skarp åtskillnad mellan det privata 
och det professionella och inte heller mellan socialt vertikalt och 
socialt horisontellt. Både Tessin och Hårleman balanserade mellan 
närhet, distans, privat och offentligt i förhållande till varandra, vilket 
visar sig i hur de använde relationen, men även i brevspråket och till
talet. 

Personer som Carl Hårleman - men även hans vänner numismati-
kern Carl Reinhold Berch, Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr 
Wargentin och botanikprofessorn Carl von Linné - inkluderades på 
liknande sätt i makteliten, men de exkluderades från möjligheten att 
nå de högsta ämbetena. Det finns flera möjliga förklaringar till detta. 
En kan vara att de skulle ha utgjort ett hot mot innehavarna av riks
rådsämbetet, vilket de själva inte kunde få, om de valde att ställa på 
kungamaktens sida. 

Av betydelse för förändringen av de sociala relationerna inom 
makteliten, med de delvis nya mekanismerna för tillhörighet, är därför 
otvetydigt att monarken personligen formellt sett fick mindre in
flytande över politik och religion.35 Kungamakten gestaltade sig istäl
let genom ordensväsende, hovliv, kulturliv och akademier, där den fick 
en mer representativ roll i det frihetstida ständerväldet. Men denna 
ökade representativa betydelse innebar inte att aristokratin uppfattade 
kungamakten som politiskt överspelad. Detta påverkade relationerna 
inom makteliten - i artikeln är detta exemplifierat med en studie av 
relationen mellan Tessin och Hårleman. 

En närmare analys av brev författade av och till personer inom den 
frihetstida makteliten kan förhoppningsvis kasta vidare ljus över hur 

35 Jan Lindegren, "Från hjältekung till societetshärskare", i Stellan Dahlgren, Torkel 
Jansson & Hans Norman (red.), Från stormakt till smånation. Sveriges plats i Europafrån 
1600-taltill 1900-tal (Stockholm 1995), s. 44. 
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umgängeskulturen förändrades i rikets övre skikt. Men då måste 
metoderna förfinas. 
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Herrskap och prästefolk 

Den lokala elitens påverkan på några 
storm akts tida kyrkoherdetillsättningar 

Joakim Malmström 

Kyrkoherdetillsättningar som exempel på herrskapens 
inflytande i lokalsamhället 

Icke mindre skulle vi hava önskat, än att Magister Gabriel Thegner, som 
församlingen varit ärnad, hade kunnat bliva dervid bibehållen, såframt 
man hade funnit den capacité hos honom, som dervid fordrades; men 
som den felas, och den förväntade bättring intet till det ringaste vist sig 
av honom, utan fastmera en större tillökning av oordning och oreda, 
som tillkommit i församlingen sedan hans tillkomst [...] 

Dessa rader är hämtade från ett brev skrivet av bland andra Christina 
De la Gardie på godset Runsa i Eds socken. Brevet var en del i ett 
omfattande försök från den lokala elitens sida att avsätta den nyligen 
tillträdde prästen i Ed och Sollentuna pastorat. 

Av brevet framgår att den förre kyrkoherden i pastoratet Ed och 
Sollentuna, Iwar Edhelius, avlidit och att domkapitlet i Uppsala som 
hans ersättare utsett magister Gabriel Thegner. Brevskrivarna fastslog 
i skrivelsen att socknens herrskap inledningsvis valde att acceptera 
Thegner som ny kyrkoherde. Av anledningar som senare skall åter-
kommas till bestämde dock herrskapen relativt snart att Thegner inte 
var rätt man för kyrkoherdeämbetet. I stället utsåg de på egen hand en 

1 Skrivelse till Uppsala domkapitel 24/5 1690, Uppsala domkapitels arkiv (UDA) vol. 
EV: 23:1, Landsarkivet i Uppsala (ULA). 

2 Jag kommer att använda termerna präst och kyrkoherde synonymt i denna artikel. 
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lämpligare kandidat för posten och sökte därefter förmå ärkebiskopen 
att avsätta Thegner och tillsätta deras kandidat.3 

Detta exempel på den lokala elitens strävan att styra och ställa i byg
den är en av de många saker jag studerar inom ramen för mitt pågåen
de avhandlingsprojekt Herrskapen som aktörer i lokalsamhället perioden 
ca 1680-1900. De herrskap som projektet fokuserar på är de som bodde 
i socknarna Ed och Sollentuna i Sollentuna härad, ett landsbygdsom
råde beläget några mil utanför Stockholm. Primärt är det denna lokala 
elits förehavanden på de arenor som tillsammans kan sägas forma den 
lokala offentligheten som utgör studieobjektet.4 

Inte sällan figurerar namnen på de personer jag studerar även på de 
riks- och utrikespolitiska arenorna. Flera framstående individer har 
nämligen bott i socknen under den långa period som studien avser att 
täcka. I min avhandling kommer alltså inte deras engagemang och 
påverkan på de "stora arenorna" att vara centralt. Istället är det i egen
skap av prominenta innevånare i ett lokalsamhälle som dessa aktörer 
kommer att framträda. 

Artikelns syfte 

I föreliggande artikel kommer jag att fördjupa mig i den lokala elitens 
roll och påverkan i samband med tre stormaktstidaprästtillsättningar i Ed 
och Sollentuna pastorat. 

De tre prästtillsättningar som jag skall behandla ägde rum år 1654, år 
1689 respektive år 1703. För att kunna studera hur herrskapen engage
rade sig i dessa tillsättningar har jag gått igenom skrivelser till Uppsala 
domkapitel från församlingsmedlemmar och kyrkoherdar. Genom att 
sedan specialstudera de skrivelser som författats i anslutning till att en 

3 Skrivelse till Uppsala domkapitel 24/5 1690, UDA vol. EV:23:1, ULA. 
4 Begreppet "den lokala offentligheten" håller jag för tillfället på att utveckla, med 

utgångspunkt i Jiirgen Habermas resonemang kring offentligheter. Se exempelvis Jiir-
gen Habermas, Borgerlig offentlighet. Kategorierna ''privat" och "offentligt" i det moderna 
samhället (Lund 1988). Av betydelse för mig blir givetvis även själva den lokala offentlig
hetens förändring under den aktuella perioden och hur herrskapen hanterade de nya 
arenor som uppstod, inte minst i samband med det tidiga 1800-talets flitiga säll
skapsgrundande. 
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ny präst skulle utses kan en förståelse för den lokala elitens påverkan på 
prästtillsättningarna skapas. 

Som redan framgått använder jag i artikeln begreppen herrskap och 
lokal ellt synonymt. Herrskap definierar jag som innehavare av en herr
gård eller ett gods i mitt undersökningsområde. Det är knappast kon
troversiellt att anta att de större jordägarna i den landsbygds socken jag 
undersöker, åtminstone under den här aktuella perioden, var de som 
innehade störst makt och inflytande och sålunda konstituerade den 
lokala eliten. 

Ed och Sollentuna pastorat 

De bägge socknarna Ed och Sollentuna delade under den aktuella 
perioden på samma präst och utgjorde sålunda ett gemensamt pasto
rat, kallat Ed och Sollentuna pastorat. Detta pastorat lydde i sin tur 
under Uppsala domkapitel, med ärkebiskopen i spetsen. 

Pastoratet var under den aktuella perioden konsistoriellt. Vad det 
konkret innebar för prästtillsättningarna är inte alldeles klart. En bit in 
på 1700-talet kom reglerna för dessa pastorat att bli tydligare men 
under stormaktstiden fanns få klara bestämmelser för vad som egentli
gen gällde. Det var exempelvis oklart om det var biskopen och dom
kapitlet eller församlingen själv som hade rätt att nominera kandidater 
till vakanta tjänster. Varifrån förslagen på kandidater kom varierade 
antagligen från fall till fall. Under alla omständigheter skulle prästen i 
slutändan tillsättas av domkapitlen och lika säkert var att församlingen 
innan dess hade möjlighet att framföra sina åsikter rörande föreslagna 
prästkandidater.5 

Det bör poängteras att församlingen inte skall förstås som gemene 
man, utan i pastorat med inflytelserika ståndspersoner, vilket var fallet 
i Ed och Sollentuna, var det dessa personer som ansågs ha rätt att ut
tala sig i samband med kyrkoherdetillsättningar. Ståndspersonernas 
rätt att uttala sig innebar inte att domkapitlen var tvungna att följa 
deras vilja. Thore Heldtander skriver dock i sin bok Prästtillsättningar 

5 Carin Bergström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720—1800. 
Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet (Stockholm 1991), s. 79 f. 

6 Bergström (1991), s. 79 f. 
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i Sverige under stormaktstiden att domkapitlen relativt ofta var lyhörda 
för ståndspersonernas önskemål. Detta gällde särskilt det domkapitel 
som här är aktuellt, Uppsala domkapitel.7 

Kyrkoherdetillsättningarna 

Kyrkoherdetillsättningen år 1654 - ensam är stark 

För min undersökning finns endast ett brev av intresse från kyrko
herdetillsättningen i Ed och Sollentuna pastorat år 1654. Brevet är 
dock desto viktigare för att förstå denna tillsättning. Faktum är att 
brevets författarinna, i samma ögonblick som hon lät bläcket flöda, 
med stor sannolikhet gjorde alla andra försök att påverka tillsättning
en meningslösa. Den församlingsmedlem som höll i pennan var näm
ligen ingen mindre än grevinnan Ebba Brahe. Hon hade blivit änka år 
1652, då hennes make riksmarsken greve Jakob De la Gardie avled, och 
förestod sålunda ensam ett stort antal gods och gårdar vid tidpunkten 
för denna prästtillsättning. Ett av dessa gods var Runsa i Eds socken, 
vilket hennes make förlänat henne i morgongåva.8 

Runsa var med sina åtta mantal den i särklass största jordegendomen 
i pastoratet vid 1600-talets mitt. Godset har framhållits som ett av de 
viktigaste i Ebba Brahes ägo, något som understryks av att hon under 
sin levnadstid lät uppföra en ny ståtlig manbyggnad där.9 Ytterligare ett 
tecken på hennes intresse för godset och bygden är hennes inblandning 
i prästtillsättningen i Ed och Sollentuna pastorat år 1654. 

Det aktuella brevet daterades "Runsa 28 feb 1654" och adresserades 
direkt till ärkebiskopen. Brevet inleddes med att grevinnan framförde 
sin "wenlige helsning" samt sin "flitige tacksägielse för all betedd wän-
skap" som ärkebiskopen visat henne tidigare. Därefter meddelade 
Brahe att hon, i egenskap av församlingsmedlem i Ed och Sollentuna 

7 Thore Heldtander, Prästtillsättningar i Sverige under stormaktstiden. Tiden före 
kyrkolagen 1686 (Stockholm 1955), s. 393 f. Uppsala domkapitel kommer i det följande att 
kallas domkapitlet. 

8 J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. Med särskild hänsyn till 
proveniens och säteribildning, del 1 Stockholms och Uppsala län, bd 2 Säterier (Stockholm 
1931), s. 785 f. 

9 G. Jacobson, "Ebba Brahe", i Svenskt biografiskt lexikon bd 4 (Stockholm 1925). 
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Samtida porträtt av grevinnan Ebba Brahe, iförd änkedok. Porträttet, som finns 
på Skokloster, målades av konstnären David Beck. Efter maken Jakob De la Gar-
dies bortgång år 1652 kom Ebba Brahe att styra över ett stort antal gods och gårdar. 
Ett av de viktigaste godsen var Runsa i Eds socken. Tack vare sin ställning och 
sina högt uppsatta kontakter kunde hon utöva stort inflytande i lokalsamhället, 
något som framgår av hennes inblandning i prästtillsättningen i Ed och Sollen
tunapastorat år 1654. Foto: Skokloster slott. 
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pastorat, ville föreslå en lämplig kandidat till den då ännu ej besatta 

tjänsten som kyrkoherde efter den bortgånge Iwarus Olai. Den unge 
präst som fallit grevinnan i smaken var den förre kyrkoherdens son, 
Olof. Ebba Brahe lät i brevet ärkebiskopen förstå att hon ville Olof 
"till det bästa recommendera". 

Brevet avslutades med att grevinnan vänligen begärde att ärke
biskopen skulle finna Olof kapabel för tjänsten som kyrkoherde. Inom 
parentes skrev Ebba Brahe efter denna mening "dhet jag intet twiflar". 
Anledningen till att hon var övertygad om att ärkebiskopen tänkte 
följa hennes rekommendation var att, som hon utryckte det, denne då 
skulle göra en stor välgärning, leda församlingen till "godt contente-
ment" och visa grevinnan Brahe hög vänskap.11 

Arkebiskopen vågade eller ville inte gå emot en så framstående för
samlingsmedlems önskan och Olof fick därför tjänsten som ny kyrko
herde i pastoratet. 

Kyrkoherdetillsättningen år 1689 - herrskapens misslyckade 
kamp för sin kandidat 

Nästa prästtillsättning som lämnat några spår i form av bevarade skri
velser till domkapitlet är den som ägde rum år 1689. Den turbulens 
som rådde i pastoratet i samband med att kyrkoherdeposten skulle 
besättas har redan berörts inledningsvis. 

Efter den dåvarande kyrkoherden Ivar Edhelius död anlände 
prästen Gabriel Thegner till pastoratet, på förslag av domkapitlet. 
Thegner hade dessutom erbjudit sig att konservera prästänkan, alltså 
att gifta sig med henne och ta över fadersrollen för hennes barn, något 
som var relativt vanligt under denna tid.12 

Vad ståndspersonerna i bygden anbelangar så var Ebba Brahe död 
sedan ett antal år tillbaka. Istället var det hennes dotter Christina De la 
Gardie som ensam förestod godset Runsa, då hennes make riksamira
len Gustaf Otto Stenbock gått ur tiden vid mitten av 1680-talet. 

I ett brev daterat "Stockholm augusti 1689" skrev Christina De la 
Gardie samt Gustaf Adolf Oxenstierna, ägare av det näst största god-

10 Skrivelse till Uppsala domkapitel 28/2 1654, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
II Ibid. 
12 Bergström (1991), s. 80. 
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set i pastoratet, Edsberg i Sollentuna socken, att de inledningsvis sam
tyckte till att Thegner skulle bli ny kyrkoherde i församlingen. Detta 
särskilt som prästänkan verkade nöjd med hans person. Av brevet 
framgår emellertid att herrskapen hade ändrat sig angående Thegner 
och därför inte längre ville acceptera honom som ny kyrkoherde. De 
anförde i brevet ett antal skäl till att Thegner inte var lämplig. Bland 
annat skrev de att han hållit gudstjänster vid fel tidpunkter på dagen 
och att hans predikningar varit så korta och osammanhängande "att 
allmogen varken förstått begynnelsen eller slutet".14 

Det som dock tycks ha varit droppen som fått bägaren att rinna över 
för dessa herrskap var att kyrkoherden vägrade att avlägga de prov på 
hans förmåga som de begärt av honom. En sådan bångstyrig prästman 
ville de inte veta av och därför åberopade de i brevet sin "rättighet efter 
lag, privilegier och kyrkordningen" för att bli av med honom.15 

Dessa argument bet uppenbarligen inte på domkapitlet, för någon 
månad senare såg sig brevförfattarna manade att sända iväg ännu en 
skrivelse. Av detta brevs underskrifter framgår att de då även mobilise
rat de ståndspersoner i pastoratet som arrenderade gårdar under Runsa 
och Edsberg samt även alla frälsebönderna på de två godsen. I brevet 
återkom den hårda kritiken mot Gabriel Thegner. Nytt var dock att 
herrskapen presenterade en egen kandidat, magister Magnus Håf-
berg. Denne hade, till skillnad från Thegner, utan invändningar 
infunnit sig både på Runsa och Edsberg för att hålla predikningar där. 
Dessutom hade herrskapen ordnat så att han fick hålla en predikan i 
Sollentuna kyrka, vilken tydligen var lyckad; brevskrivarna menade att 
"både församlingen och vi själva derav ett gott nöje haft". 

Kort efter att detta brev nått domkapitlet anlände även en lång skri
velse från den oönskade kyrkoherden själv, Gabriel Thegner. I brevet 
bemötte han på punkt efter punkt den kritik som Christina De la Gar-
die och Gustaf Adolf Oxenstierna riktat mot honom. Han lät även 
antyda att församlingens allmoge inte alls var så missnöjd med honom 
som dessa herrskap ville göra gällande. 

13 Skrivelse till Uppsala domkapitel augusti 1689, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Skrivelse till Uppsala domkapitel 30/9 1689, UDA vol. EV:23:i, ULA. 
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För att få en opartisk bedömning av Thegners förmåga bestämde 
domkapitlet att en utomstående, prästen Olaus Johannis i Spånga, 
skulle resa till församlingen för att en gång för alla avgöra om Thegner 
var en så usel prästman som vissa påstod. Den 19 februari 1690 lät han i 
ett kort brev meddela att han hört Gabriel Thegner predika och att 
inget fanns att anmärka. Han berättade även att församlingens tredje 
stora godsägare, friherrinnan Anna Berendes på Sollentunaholm, som 
fram till nu inte deltagit i kyrkoherdestriden, sänt sin bokhållare till 
kyrkan för att framföra åsikten att det nu var hög tid att få slut på brå
ken i pastoratet. Därför ansåg hon att Thegner borde få bli kyrkoherde 
i Ed och Sollentuna. Till detta skall hela församlingen, även "de gamla 
fienderna", ha instämt.17 

Om bygdens övriga herrskap verkligen instämde i att Thegner 
skulle få vara präst är högst tveksamt. Under alla omständigheter fick 
domkapitlet några månader senare, den 24 maj 1690, mottaga det brev 
som citerades i inledningen. I detta brev pekade författarna, Christina 
De la Gardie, Gustaf Adolf Oxenstierna och arrendatorn Jöran 
Bergienhielm, återigen på ett antal fel som Thegner enligt dem gjort 
sig skyldig till under sin tid i församlingen. Vidare lyfte de även denna 
gång fram magister Håfberg som en betydligt bättre kandidat till 
tjänsten. Brevet var inte fullt så underdånigt i tonen gentemot dom
kapitlet som tidigare skrivelser och det är tydligt att dessa herrskap var 
förnärmade över att ärkebiskopen inte följt deras rekommendation 
och avsatt Thegner. 

Några mer skrivelser inkom inte i detta ärende. Trots alla försök 
att ersätta domkapitlets utsände kyrkoherde med en egen kandidat 
tvingades herrskapen acceptera att Gabriel Thegner fortsatte att verka 
i pastoratet fram till sin död år 1703. 

Kyrkoherdetillsättningen år 1703 - herrskapen har 
lärt av misstagen 

När Gabriel Thegner, den präst som flera av pastoratets ledande per
soner förgäves sökt avsätta, dog år 1703 var herrskapen inte sena att 

17 Skrivelse till Uppsala domkapitel 19/2 1690, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
18 Skrivelse till Uppsala domkapitel 24/5 1690, UDA vol. EV:23:i, ULA. 
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agera. Problemet med tillsättningen avThegner var att herrskapen lät 
honom installera sig i församlingen och även arbeta som kyrkoherde 
en tid innan de bestämde sig för att försöka göra sig av med honom. 

De som hårdast motsatt sig Thegner var Gustaf Adolf Oxenstierna 
och Christina De la Gardie. Oxenstierna var död sedan flera år men 
Christina De la Gardie var ännu i livet.19 Hon hade uppenbarligen lärt 
sig av misstagen vid tillsättningen år 1689, för blott några dagar efter 
att Thegner dragit sin sista suck anlände en skrivelse från grevinnan 
till domkapitlet. Brevet, adresserat direkt till ärkebiskopen, inleds med 
följande rader: 

Såsom Sollentuna och Eds pastorat igenom före detta kyrkoherden H. 
Mag. Thegners dödliga avgång är vacerat blivit; alltså har jag vid detta 
tillfälle ej underlåta bordt såsom en ledamot av samma församlingar med 
mitt voto hos högvördige Arkebiskopen att inkomma, föreslående och 
tjänstvänligen recommenderandes, min nuvarande hovpredikant H. 
Olof Törnbom [...]20 

Den här gången var det alltså hennes egen hovpredikant som föreslogs 
som kandidat och det innan domkapitlet ens hunnit diskutera någon 
ersättare för Thegner. Grevinnan De la Gardie och greve Gustaf 
Adolf Oxenstierna var ju överens om vem som borde fått tjänsten år 
1689 och även med grevens änka Anna Douglas tycks Christina De la 
Gardie dragit jämnt. Den femtonde februari år 1704 inkom Anna 
Douglas nämligen med ett brev till domkapitlet där hon gjorde gällan
de att hon, liksom "de andre församlingens herrskaper" stod bakom 
Christina De la Gardies förslag på kandidat.21 

Ett problem tillstötte dock eftersom det uppdagades att en annan 
kandidat, benämnd "capelanen på Lovön", sedan tidigare fått änke
drottningens välsignelse att fråga domkapitlet om han kunde få tjäns
ten i Ed och Sollentuna. Av Christina De la Gardies brev till ärke
biskopen den 4 mars 1704 framgår att ärkebiskopen meddelat Olof 
Törnbom att han var villig att följa grevinnans rekommendation och 

19 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (Stockholm 
1930), s. 600 f. 

20 Skrivelse till Uppsala domkapitel 6/111703, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
21 Skrivelse till Uppsala domkapitel 16/2 1704, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
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utse Törnbom till ny kyrkoherde. Det faktum att änkedrottningen 
gett sin välsignelse till en annan ställde dock till problem och innan 
dessa löstes kunde Törnbom inte tillträda tjänsten. Genom brevet den 
4 mars 1704 ville grevinnan emellertid meddela ärkebiskopen den 
glädjande nyheten att hon med hjälp av "kungliga rådet greve Gyllen-
stierna samt fru hovmästerinnan Berendes" förmått änkedrottningen 
att ta sin välsignelse från den andre kandidaten.22 

Att Sollentunaholms ägarinna Anna Berendes denna gång verk
ligen bistod Christina De la Gardie och även stödde hennes kandidat 
framgår av ett brev från den förstnämnde till ärkebiskopen. I det med
delade hon att änkedrottningen inte hade något att invända mot att 
Olof Törnbom föreslagits bli ny kyrkoherde i pastoratet. Vidare skrev 
Anna Berendes att också hon själv delade "de andre herrskapens tan
ka" om vem som borde få tjänsten, särskilt som Christina De la Gar-
dies hovpredikant även sade sig vara villig att konservera prästhuset.23 

Därmed fanns inga hinder längre för att utse herrskapens kandidat 
Olof Törnbom till ny kyrkoherde i Ed och Sollentuna, något som 
skedde på hösten 1704. 

Herrskap och prästefolk 

Kyrkoherdetillsättningarna var alltså något som den lokala eliten 
engagerade sig i och sökte ha så mycket kontroll över som möjligt. I 
det följande kommer jag att fokusera dels på varför denna kontroll var 
så viktig för den lokala eliten, dels diskutera hur herrskapen agerade 
för att uppnå sina mål. Avslutningsvis skall jag även säga några ord om 
den lokala eliten som studieobjekt. 

Varför prästen var så viktig för den lokala eliten 

Vad var det för speciellt med prästen som gjorde att de ledande perso
nerna i bygden så gärna vill se att just deras kandidat besatt denna 
post? För att kunna besvara denna fråga krävs först en kort redogörelse 
för prästens roll och hans funktioner i lokalsamhället. 

22 Skrivelse till Uppsala domkapitel 4/3 1704, UDA vol. EV:23:I, ULA. 
23 Skrivelse till Uppsala domkapitel 1/3 1704, UDA vol. EV: 23:1, ULA. 
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Carin Bergström fokuserar, dels i sin avhandling Lantprästen, dels i 
artikeln Lantprästen — en maktfaktor att räkna med, på just prästens 
funktion. Bergströms forskning behandlar perioden 1720-1800 och 
vissa av de prästerliga funktioner hon lyfter fram är sålunda inte aktu
ella för stormaktstidens präster. En hel del gemensamma saker finns 
dock. Exempelvis hade prästen från och med 1650 års prästprivilegier 
rätt att kalla till och vara ordförande för sockenstämmor, på vilka det 
redan under 1600-talet behandlades en hel del ärenden avvikt för sock
nens befolkning. Likaså innehade kyrkoherden under 1600-talet 
såväl som senare den unika rollen som bygdens själasörjare. Detta gjor
de, skriver Bergström, att prästerna på ett mycket påtagligt sätt kom 
sockenborna in på livet och bokstavligt talat följde dem från vaggan till 
graven. Bergström sammanfattar med att prästen hade "de alltmer 
skiktade allmogegrupperna i sin vård" och att det var han som skulle 
"kontrollera och rätta till sockenbornas eventuella mentaliteter".25 

Det är lätt att se varför den lokala eliten ville ha kontroll över en så 
central person i bygden. Genom att placera sin kandidat på den viktiga 
kyrkoherdeposten ökade möjligheterna att den lokala eliten även i 
fortsättningen skulle ha en uppburen maktposition i bygden. När 
prästen stod i tacksamhetsskuld till lokalsamhällets ledande personer 
var chansen att han skulle försöka upprätthålla de rådande maktför
hållandena i bygden stor. De fördelar som det innebar att utgöra den 
lokala eliten skulle sålunda även i fortsättningen tillfalla de personer 
som hjälpt prästen till hans position som kyrkoherde. En elit behöver, 
för att anknyta till inledningskapitlets diskussion kring elitkaraktärs
drag, maktresurser och prästen utgjorde just en sådan. Med hjälp av 
denna maktresurs kunde den lokala eliten sedan legitimera sin makt 
och försvara sin position. 

Förutom lokala maktöverväganden fanns givetvis även andra saker 
med i bilden när herrskapen agerade i samband med prästtillsättning
arna. Peter Englund skriver i sin avhandling Det hotade huset, som 
fokuserar på adliga föreställningar under stormaktstiden, att i den 
patriarkala ideologi som genomsyrade hela det stormaktstida sam-

24 Carin Bergström, "Lantprästen - en maktfaktor att räkna med", i Carin Bergström 
(red.), Hand och penna. Sju essäer om yrken på ijoo-talet (Stockholm 1996) s. 75. 

25 Bergström (1991), s. 17. 
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hället ingick bland annat att adelsmännen skulle sörja för böndernas 
själar och se till att de levde ett sedligt och gudfruktigt liv. Dylika 
tankar rymdes säkerligen i de skrivelser som herrskapen sände till 
domkapitlet. 

Den fortsatta makten i lokalsamhället framstår emellertid som den 
viktigaste och mest konkreta faktorn i analysen av herrskapens enga
gemang i prästtillsättningarna. Genom att fokusera på detta blir 
exempelvis den ihärdighet med vilken flera herrskap slogs för sin kan
didat år 1689 förståelig. Gabriel Thegner hade, av både domkapitlet 
och en oberoende bedömare, ansetts vara en fullt kompetent präst. 
Trots det kämpade herrskapen för att bli av med honom. Tanken på 
att tvingas ha en kyrkoherde som inte bara stod bortom herrskapens 
kontroll utan vid flera tillfällen direkt trotsat deras vilja tilltalade dem 
helt enkelt inte. I stället sökte de föra fram magister Håfberg till pos
ten, en kandidat som redan rättat sig efter herrskapens vilja vid flera 
tillfällen och som säkerligen skulle ha varit avsevärt mer tillmötes
gående än Thegner även i fortsättningen. 

En enad elit 

Även när det gäller hur herrskapen bäst skulle lyckas i sina försök att 
påverka kyrkoherdetillsättningarna pekar striden år 1689 på en viktig 
sak, nämligen behovet av att den lokala eliten visade upp en enad front 
utåt. Två av bygdens ledande herrskap, Christina De la Gardie och 
Gustaf Adolf Oxenstierna, stod bakom de ivriga försöken att ersätta 
Thegner med en ny kandidat. Men deras argument miste sin tyngd i 
samma ögonblick som Anna Berendes, områdets tredje stora gods
ägare, genom sin bokhållare hälsade att hon tröttnat på stridigheterna 
i pastoratet. För att få ett slut på bråken ansåg hon att Thegner därför 
skulle få tjänsten. Domkapitlet hade hela tiden stått bakom Thegner, 
trots påtryckningarna från herrskapen i Ed och Sollentuna att avsätta 
honom. När det nu blev tydligt att den lokala eliten faktiskt inte var 
överens om huruvida Thegner borde bytas ut eller inte innebar det att 
försöket att placera magister Håfberg på posten misslyckades. 

26 Peter Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhållet under stor
maktstiden (Uppsala 1989), s. 204. 

78 



Detta stod klart för Christina De la Gardie när hon ungefär femton 
år senare återigen sökte placera en kandidat, denna gång sin egen 
hovpredikant, på kyrkoherdeposten. Omedelbart efter att den förre 
kyrkoherden Thegner dragit sin sista suck satte hon igång med arbetet 
att engagera alla de stora godsägarna i bygden, inklusive Anna Beren-
des, i försöket att få Olof Törnbom utsedd till det viktiga ämbetet. 

Ett antal skrivelser författades av bygdens ledande personer där de 
betonade att den lokala eliten stod helt enig i denna fråga. Det talades 
om att man instämde med "de övrige herrskapen" och delade "de 
andre herrskapens tanka" rörande vem som borde bli ny präst i pasto
ratet. Denna gemensamma ansträngning för att påverka tillsättningen 
lyckades. Därmed fick pastoratet en kyrkoherde som, till skillnad från 
sin föregångare, stod den lokala eliten mycket nära. 

Behovet av kontakter utanför lokalsamhället 

En annan mycket viktig punkt när det gäller den lokala elitens makt
utövning var behovet av inflytelserika kontakter utanför det egna 
lokalsamhället. I de fall som berörs i denna artikel var tillgången till 
dessa kontakter inget problem för den lokala eliten, då flera av dessa 
herrskap tillhörde rikets absoluta toppskikt. Därigenom hade de kun
nat bygga upp nätverk av personliga relationer inom den rikspolitiska 
eliten, till vilken de alltså själva också hörde. 

Betydelsen av relationer med högt uppsatta personer framgår inte 
minst i det brev som Ebba Brahe skrev till ärkebiskopen i samband 
med prästtillsättningen år 1654. Hon gjorde då referenser till den sedan 
länge etablerade vänskap som hon menade fanns mellan henne själv 
och ärkebiskopen. I samband med att hon framförde sina önskemål 
om vem som skulle bli präst i Ed och Sollentuna poängterade hon 
vidare att ärkebiskopen, genom att gå henne till mötes, än en gång 
skulle visa henne "hög wänskap" och därigenom förstärka relationen 
mellan de båda. Genom att använda sitt inflytelserika nätverk utanför 
lokalsamhället blev det sålunda möjligt för henne att driva igenom sin 
vilja i pastoratet. 

Även Ebba Brahes dotter Christina De la Gardie använde sig av 
kontakter utanför lokalsamhället i samband med prästtillsättningen år 
1703. Som tidigare diskuterats lyckades Christina engagera övriga 
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herrskap i försöket att få hennes hovpredikant utsedd till ny kyrko
herde. Emellertid uppdagades det efter en tid att en kaplan på Lovön 
inhämtat änkedrottningens tillåtelse att be domkapitlet om tjänsten i 
Ed och Sollentuna. Ankedrottningens uttalade stöd för en motkandi
dat hotade att fälla herrskapens planer på att få Christina De la Gar-
dies hovpredikant utsedd till präst i pastoratet. Det fanns dock inom 
den lokala eliten kontakter ända in i kungahuset, dels genom hovmäs
tarinnan Anna Berendes, dels genom att Christina De la Gardie för
mådde kungliga rådet greve Gyllenstierna att tala i deras sak inför 
änkedrottningen. T ack vare deras ansträngningar lyckades man över
tala änkedrottningen att ändra sin ståndpunkt i frågan. Genom att 
hon tog sin hand från den andra kandidatens ansökan kunde herr
skapens utvalde, hovpredikanten Olof Törnbom, tillträda tjänsten 
som ny kyrkoherde i pastoratet. 

Den lokala eliten i fokus 

Innan jag sätter punkt vill jag peka på ett par övergripande punkter 
rörande den lokala eliten som studieobjekt. Dessa kan förhoppnings
vis fungera som inspiration till och en utblick mot kommande studier. 

I inledningskapitlet pekades på att begreppet elit flitigt diskuterats 
under 1900-talet. Begreppet har dock allt som oftast kommit att för
knippas med den politiska eliten på riksnivå. Detta speglar emellertid 
dåligt det breda användningsområde som termen har i dagens histo
riska forskning. De förslag till elitkaraktärsdrag som presenterades i 
inledningskapitlet stämmer väl in på den lokala elit som stått i fokus 
för denna artikel. Herrskapen bestod exempelvis av en begränsad skara 
större jordägare vilka genom sin sociala och ekonomiska ställning 
ansågs, av såväl sig själva som av andra, stå över lokalsamhällets övriga 
innevånare och därmed utgöra en elit. Gruppen var sålunda exklusiv, 
hade ett elitmedvetande och innehade även maktresurser. Elitbegrep
pet, åtminstone som det förstås i denna bok, är alltså användbart för 
studier av andra elitgrupperingar än bara den politiska eliten på riks
nivå, i mitt fall det ekonomiskt och socialt ledande skiktet inom ett 
rumsligt sett mycket begränsat område. 

Det är också värt att uppmärksamma att den övervägande majorite-
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ten av representanterna för den lokala eliten i Ed och Sollentuna var 
kvinnor. Kvinnornas möjlighet att deltaga i den offentliga makt
utövningen på riksnivå var under stormaktstiden närmast obefintlig. 
Denna undersökning visar dock på hur kvinnorna, särskilt i de fall då 
deras män var döda eller bortresta, kunde utöva betydande makt på de 
lokala arenorna.27 Genom att vända blicken mot lokala eliter öppnas 
sålunda dörrar till synnerligen intressanta forskningsfält. 

27 På sikt har jag för avsikt att i mitt avhandlingsprojekt närmare studera rollfördel
ningen mellan män och kvinnor inom den lokala eliten. Inte minst är detta intressant för 
att se om och i så fall hur mäns och kvinnors möjlighet att utöva makt i "den lokala 

förändrats under min långa undersökningsperiod. 
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Det sakrala nätverket 

Biskop Andreas Rhyzelius väg till makten 

Patrik Winton 

En viktig politisk tilldragelse 

Följande händelse utspelades i Stockholm vid riksdagen den 21 april 
1743 klockan 9 på morgonen, enligt en av de huvudinblandade perso
nerna.1 Platsen för tilldragelsen var det mäktiga sekreta utskottets 
sammanträdesrum, som vid den här tidpunkten började fyllas med 
ledamöter från de representerade stånden. Ledamöterna satte sig 
ståndsvis i lokalen. 

Alla väntade på att sessionen skulle börja när en myndig äldre herre 
— en av utskottets mest erfarna och inflytelserika ledamöter — genera
len och presidenten i krigskollegium Carl Cronstedt tågade in i loka
len. Istället för att sätta sig bland adelsmännen gick han fram till en av 
prästernas bänkar och då närmare bestämt till den plats där dompros
ten i Linköping, Andreas Rhyzelius, satt. Med ett fast handslag och 
tydlig stämma, så att alla i lokalen kunde höra, hälsade han på honom 
medelst titulaturen biskop i Linköping. Alla i rummet förstod genast 
vad som hade hänt: domprosten Rhyzelius hade blivit utnämnd bis
kop av kungen i sittande råd. 

Andreas Rhyzelius såg förvånad ut, som om han inte riktigt förstod 
innebörden av den information han hade just fått höra. Samtidigt gick 
nästan alla ledamöter fram och gratulerade honom till utnämningen. 
Detta tog en lång stund. Tre ledamöter gick emellertid inte fram till 
den nyutnämnda biskopen. De satt tysta och besvikna kvar på sina 

1 Episoden har hämtats från Biskop A. O. Rhyzelii. Anteckningar om sitt lefverne i 
urval utgifna af Josef Helander (Uppsala 1901), s. 138 f. Hädanefter kallad "Självbiografi". 
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platser - en såg till och med synligt sur och arg ut. De tre var bröder 
och tillhörde den mäktiga prästsläkten Benzelius. De var alla tre bis
kopar - den äldsta, Eric, hade till och med för en tid sedan blivit 
utnämnd ärkebiskop. Orsaken till deras besvikelse var att en av brö
derna, Jacob, hade varit en av Rhyzelius konkurrenter till biskops
stolen i Linköping. Bröderna hade jobbat hårt för att få Jacob ut
nämnd, men nu visade det sig att deras arbete hade varit förgäves: 
tjänsten hade gått till en annan. Den hade gått till Andreas Rhyzelius. 

Händelsen ovan ger en hel del inblickar i förhållandena inom 
prästeståndet och vid riksdagen i allmänhet. För det första var tydligen 
en biskopsutnämning en viktig händelse som inte bara rörde präster
na, utan som engagerade alla stånden. Den var så intressant att en 
general skyndade sig, så fort han fått informationen, att meddela den 
lycklige och hela riksdagen genom att högt deklarera nyheten i sekreta 
utskottet. För det andra visar händelsen att biskopsstolen i Linköping 
var en högt eftertraktad tjänst bland prästerna, vilket gjorde att flera 
personer tävlade med varandra om kungens och rådets gunst. Besvi
kelsen var stor om man misslyckades. Samtidigt, och för det tredje, 
illustrerar detta på ett tydligt sätt att det förekom motsättningar inom 
prästeståndet som bland annat visade sig vid viktiga tillsättningar som 
denna. Man stred om de viktiga resurser, både materiella och symbo
liska, som var förknippade med biskopsämbetet. 

Tilldragelsen väcker emellertid även frågor. Varför var det över
huvudtaget intressant att bli biskop i 1700-talets Sverige? Vilka mate
riella och symboliska resurser kunde en person tillägna sig genom att 
bli stiftschef under frihetstiden? Varför var en biskopsutnämning så 
intressant att inte bara prästerna i landet engagerade sig, utan i princip 
hela den politiska eliten intresserade sig för vem som satt på biskops
stolen i Linköping? Dessa spörsmål leder i sin tur till frågor kring hur 
Andreas Rhyzelius egentligen kunde bli stiftschef för Linköping: hur 
ska man förklara att han blev utnämnd istället för till exempel Jacob 
Benzelius? Frågorna leder även till mer allmänna funderingar kring 
vilka kanaler en domprost och en biskop hade att tillgå för att påverka 
beslut inom den politiska eliten. 

Utifrån dessa frågor kommer jag här i denna artikel att analysera hur 
ett biskopsliv kunde te sig under frihetstiden och hur en biskop kunde 
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använda sin position och sina kontakter för att utöva inflytande i sam
hället. 

Artikeln kretsar kring Andreas Rhyzelius liv och då i synnerhet 
kring den period han blev utnämnd biskop, det vill säga undersök
ningen koncentreras i huvudsak till en io-årsperiod från 1740 till 1750. 
Källmaterialet består främst av Rhyzelius efterlämnade självbiografi 
samt hans egenhändigt nedtecknade almanackor för åren 1730, 1747, 
1749 samt 1750, där han dag för dag redovisar de personer han träffar 
och vilka han korresponderar med.2 Som komplement till detta mate
rial har jag använt delar av Rhyzelius korrespondens. Materialet ger 
goda möjligheter till en närstudie av en biskops liv, leverne och kon
taktnät. Det ger även, i och med att materialet till stor del är författat 
av honom själv, inblickar i hans subjektiva uppfattningar om olika per
soner och händelser under perioden. 

Biskopen som elit 

Vad innebar det då att vara biskop i Linköping och vad var det som var 
så värdefullt med detta att stora delar av den politiska eliten engage
rade sig i frågan vem som skulle tillträda posten 1743? Ett första steg i 
besvarandet av denna fråga är att analysera de formella befogenheter 
och privilegier som följde med ämbetet samt, inte minst, de praktiska 
konsekvenser detta fick för biskopen och de personer han hade kon
takt med. 

Centrum för biskopsämbetets praktiska utövande var biskopsgår
den, som var belägen nära domkyrkan och slottet i Linköping. Detta 
var den officiella bostaden där biskopen och hans familj logerade samt 
gäster togs emot. Biskopen försörjdes genom två så kallade prebende-
pastorat, nämligen Kaga och Kärna församlingar. Inkomsterna från 
dessa pastorat gick direkt till biskopens försörjning. I utbyte mot detta 
fungerade biskopen som församlingarnas själasörjare och kyrkoherde. 
Han predikade således snarare i dessa kyrkor än i till exempel domkyr
kan inne i Linköping. Biskopen var även ordförande på sockenstäm
morna i dessa församlingar. En annan viktig inkomstkälla var den 

2 Almanackorna finns vid Östergötlands länsmuseum i Linköping. 
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relativt stora åker - den så kallade biskopsåkern - som brukades för 
biskopens räkning av de bönder som bodde på hans två boställen.3 

Dessa lokala aspekter av biskopsämbetet under 1700-talet döljer 
dock biskopens huvuduppgift, som inte främst bestod av att fungera 
som kyrkoherde i två församlingar, utan som var att leda stiftets verk
samhet. Han skulle således fungera som stiftschef, vilket innebar att 
han skulle styra och kontrollera stiftets präster så att de i enlighet med 
rådande förordningar och bestämmelser utförde de uppgifter rörande 
själavård och administration som de var ålagda. Eftersom kyrkan till 
stor del även organiserade utbildningen och sjukvården i stiftet så hade 
biskopen insyn också i dessa verksamheter. 

För att kunna sköta dessa uppgifter använde biskopen tre huvud
sakliga verktyg. För det första domkapitlet, som han ledde. Där 
avgjordes olika stiftsärenden, som till exempel upprättande av förslag 
på kyrkoherdar när vakanser uppstod i församlingarna. För det andra 
så kallade biskopsvisitationer, som innebar att biskopen besökte stif
tets församlingar, skolor och hospital i syfte att kontrollera verksam
heten där. För det tredje användes brevskrivande som ett sätt att ha 
kontakt med stiftets prästerskap. 

Rhyzelius använde alla dessa verktyg för att klara sina biskopsupp
gifter. Till exempel reste han i juni 1750 runt i östra stiftsdelen. På nio 
dagar (mellan den 4 och 13) besökte han flera församlingar, bland 
annat Gryts och Västra Husby socknar. Ett annat exempel är när han i 
februari 1744 gjorde ett besök i Vadstena och inspekterade hospitals
församlingen där. Han manade den ansvarige prästen att sjunga och 
tala så att "thet kan förstås och lända them fattigom til någon tröst och 
upbyggelse". 

När det gäller brevskrivandeverktyget korresponderade Rhyzelius 

3 Andreas Rhyzelius, Berettelse om Biskops-gården uti Linköping (Uppsala 1945), 
s. 42 f. samt till exempel Almanacka 1750,16/12, då Rhyzelius höll sockenstämma i Kärna 
och därefter var på öl hos länsmannen. Det finns otaliga exempel i 1749 och 1750 års 
almanackor på att Rhyzelius reste till och predikade i sina prebendepastorat. 

4 Almanacka 1750, 4-13/6. 
5 Brev från Rhyzelius till Petrus Hörberg i Vadstena den 16 februari 1744. Kungliga 

Vetenskapsakademiens arkiv (KVA), Bergianska avskriftssamlingen vol. 10. För en ana
lys av biskopsvisitationen som maktinstrument se Olle Larsson, Biskopen visiterar. Den 
kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället I6$O—IJ6O (Växjö 1999). 
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mycket flitigt med stiftets prästerskap. Kontakten kunde vara så 
regelbunden som ett brev i veckan. Dessa brev kunde innehålla allt 
från missförhållanden i församlingarna och meddelanden om döds
fall till personliga hälsningar och skvaller från Stockholm. Brevskri
vande användes således både som ett maktutövningsverktyg och som 
ett sätt att sprida och få information om förhållanden i stiftet och i 
landet. 

Biskopens position i stiftet innebar självklart att han hade ett stort 
inflytande över de präster som verkade där och de aktiviteter som 
bedrevs inom stiftet. Detta inflytande måste ha inneburit att biskopen 
var intressant och viktig att ha kontakt med för andra ledande personer 
i regionen, som till exempel lands- och häradshövdingar samt övers
tarna vid Östergötlands indelta regementen. Man kan även antaga att 
lokala godsägare i stiftet hade ett intresse av att ha en god kontakt med 
stiftets biskop, eftersom de ofta önskade påverka prästtillsättningarna i 
sina respektive församlingar. I denna antologi ger Joakim Malmström 
flera exempel på detta fenomen. 

Rhyzelius almanackor och självbiografi ger vid handen att Rhyze-
lius hade relativ tät kontakt med de landshövdingar som tjänstgjorde i 
Östergötlands län under hans tid som biskop. När Rhyzelius var i 
Stockholm under riksdagen 1746/47 korresponderade han flera gånger 
i månaden med landshövdingen baron Christer Henric d'Albedyl.7 

Denne hjälpte bland annat Rhyzelius med att få ersättning för kostna
derna i samband med en reparation av biskopsgården.8 d'Albedyls 
efterträdare i Östergötland, Gustaf Adolf Lagerfelt, hade även han 
kontakt med Rhyzelius. De hade en tämligen nära relation, bland 
annat var Rhyzelius flera gånger hemma hos Lagerfelt och åt middag.9 

Rhyzelius dotter Birgitta gifte sig 1749 med landshövdingens son Otto 
Johan Lagerfelt, vilket innebar att relationen mellan biskopssläkten 

6 Almanackorna är fyllda med noggranna anteckningar om olika brevskrivare. En 
majoritet av dessa är präster i Linköpings stift. 

7 Almanacka 1747. Om man exempelvis ser till månaderna april, maj och juni 1747 kan 
man se att Rhyzelius fick 5 brev från landshövdingen och att han under samma tid 
skickade 3 brev till denne. Rhyzelius hade även under samma tid en relativt tät kontakt 
med häradshövdingen Aurell. 

8 Rhyzelius (1945), s. 36. 
9 Se till exempel Almanacka 1749, 21/5 och Självbiografi, s. 181,188. 
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och landshövdingesläkten på ett både symboliskt och konkret sätt 

cementerades och stärktes. 
Vid sidan av kontakten med dessa civila ämbetsmän hade Rhyzelius 

även relationer med flera officerare i länet. Bland annat var översten 
för Ostgöta kavalleriregemente Adam Horn på gästabud hos Rhyze
lius den 20 februari 1749. Horn å sin sida bjöd Rhyzelius och hans 
familj på festligheter vid ett antal tillfällen.10 Andra officerare som 
Rhyzelius hade kontakt med var generalmajorerna Eberhard Bildstein 
och Carl Anders Sinclair. Bildstein var exempelvis på det gästabud 
som Rhyzelius anordnade i samband med att han installerades som 
biskop 1743.11 

Förutom dessa officerare hade Rhyzelius även kontakt med lokala 
godsägare i länet. Många av dem var förvisso även antingen civila eller 
militära ämbetsmän, men det förekom också godsägare som inte inne
hade någon tjänst. Många av dessa var kvinnor. En flitig korrespon
dent var godsägarinnan på Sonstorp i Hättestads socken, änkan Bir
gitta Greta von Preutz. Hon var även en gästfri värdinna som bjöd 
Rhyzelius på både kost och logi vid ett antal tillfällen när Rhyzelius var 
ute på olika ämbetsresor i stiftet.12 Två andra kvinnliga godsägarinnor 
som skrev relativt flitigt till Rhyzelius var Hedvig Margareta von der 
Pahlen, som ägde Kyleberg i Svanshals socken, och Mariana Buren
sköld, som kontrollerade det stora Burensköldska fideikommisset, där 
bland annat godsen Brokind och Fyllingarum ingick. 

Utifrån dessa exempel på kontakter mellan Rhyzelius och olika 
ledande personer i Östergötland växer det fram en bild av en regional 
elit bestående av kyrkliga, civila och militära ämbetsmän samt lokala 
godsägare, vilka hade ett utbyte med varandra. Biskopen hade en bety
delsefull position i denna väv av relationer. Relationerna måste betrak-

10 Almanacka 1749,19/2 och 20/2, Självbiografi, s. 158,176. 
11 Självbiografi, s. 147,178. Se även Almanacka 1749,2/11 samt 1750,12/3,19/3 och 1/5. 
12 Ett stort antal anteckningar i almanackorna för åren 1747,1749 och 1750 om brev till 

och från fru von Preutz. För ett exempel på att Rhyzelius stannade till vid Sonstorp vid 
olika resor, se Almanacka 1750,17/5. 

13 Om relationen till von der Pahlen se Almanacka 1749, 30/3 och 2/4 samt 1750 18/5. 
Se även Ake Nisbeth, Slott och herresäten i Sverige. Östergötland (Malmö 1971), s. 343. Om 
relationen till fru Burensköld se till exempel Almanacka 1750 där det finns ett stort antal 
anteckningar om brev till och från fru Burensköld. Se även Nisbeth (1971), s. 92, 201. 
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tas som en resurs, vilken biskopen kunde använda i olika sammanhang 
för att främja sina och stiftets intressen. 

Denna resurs var framför allt en följd av biskopens ämbete, det vill 
säga kontakterna var inte primärt kopplade till biskopen som person, 
utan till honom som kyrklig ämbetsman. Godsägarna och landshöv
dingen önskade troligen att upprätta en relation till biskopen just där
för att han var stiftschef med allt vad det innebar med befogenheter 
och inflytande. Dessa band kunde dock utvecklas till mer personliga 
relationer mellan personerna, som till exempel när Rhyzelius dotter 
gifte sig med landshövdingens son. Denna typ av relationer var en av 
fördelarna med att bli biskop och även en förklaring till intresset hos 
fler grupper i samhället än prästerna för vem som skulle bli biskop: den 
regionala eliten ville gärna ha någon som de kunde lita på och sam
arbeta med. De kunde således försöka påverka utnämningsprocessen 
och få någon som de hade tillit till. Biskopsämbetet var följaktligen 
inte enbart en angelägenhet för prästeståndet, utan snarare för hela 
den regionala eliten i länet/stiftet. 

Det finns emellertid ytterligare en dimension av biskopsämbetet 
under frihetstiden, som bidrog till att olika individer och grupper var 
intresserade av vem som innehade biskopsämbetet och som även 
hade betydande konsekvenser för stiftet, nämligen den rikspolitiska 
dimensionen. Biskopen var nämligen självskriven som stiftets ledare 
och främsta representant vid riksdagen, vilket innebar att han hade 
en garanterad plats i prästeståndet. Han fungerade dessutom som 
elektor i prästeståndet, det vill säga han tillsammans med de övriga 
biskoparna och superintendenterna valde prästeståndets ledamöter 
till riksdagens olika utskott och deputationer. Därutöver hade bisko
pen en garanterad plats i riksdagens mäktigaste utskott, det sekreta 
utskottet, där utrikespolitik samt olika finans- och försvarsfrågor av
gjordes.14 

Biskopen var således en mycket mäktig person vid riksdagen. Han 
hade stora möjligheter att påverka den politik som fördes i landet och 
eftersom han hade en garanterad plats vid riksdagen hade han även 

14 Gunnar Bomgren, Sekreta utskottet 1723-1756. En råttshistorisk undersökning 
(Malmö 1928), s. 44. 
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stora möjligheter, så länge han höll sig frisk, att ha inflytande över 
politiken under lång tid. 

Biskopens position i det rikspolitiska livet måste ha inneburit att 
det blev av central betydelse för de politiska grupperingarna under 
frihetstiden, vanligen kallade hattar och mössor, att etablera relatio
ner till biskoparna om de önskade få en majoritet i prästeståndet och 
i det viktiga sekreta utskottet. I det sammanhanget måste det ha 
varit av synnerlig vikt för grupperingarna att försöka påverka bis
kopsutnämningarna så att den "rätta" kandidaten fick biskopsstolen: 
en kandidat som var en anhängare till grupperingen. Om en sådan 
strategi lyckades hade man en säker röst i både prästeståndet och det 
sekreta utskottet under flera riksdagar. Denna aspekt ger ytterligare 
en förklaring till varför intresset var så stort när Rhyzelius blev vald 
biskop 1743. 

Att ledande företrädare för de politiska grupperingarna hade kon
takt med biskoparna kan man se i Rhyzelius almanackor. Här kan 
man även se att de regionala kontakterna säkerligen också kunde 
spela en viktig roll för det rikspolitiska förhållandena. Till exempel 
var Adam Horn, som var överste vid Ostgöta kavalleriregemente och 
som umgicks en del med Rhyzelius, son till kanslipresidenten Arvid 
Horn och senare även själv aktiv politiker; han utnämndes till riks
råd 1761.15 Andra ledande adliga politiker som korresponderade med 
Rhyzelius var Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, som var 
lantmarskalk vid riksdagarna 1742/43 och 1746/47.16 Även generalen 
och landshövdingen Georg Bogislaus Stäel von Holstein, som var en 
känd mössvärvare och penningutdelare, hade brevkontakt med 
Rhyzelius.17 

Det var emellertid inte bara ledande adliga mössor som hade kon
takt med Rhyzelius. Även ledande hattar som till exempel riksråden 

15 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlorbå 3 (Stockholm 
1927), s. 669. 

16 Almanacka 1749,31/1 och 23/2 samt 1750, 27/6 och 4/8. Rhyzelius besökte även von 
Ungern-Sternberg i Stockholm under riksdagen, se Almanackan 1747,17/8, 8/9, 6/n och 
23/11. 

17 Almanacka 1749, 6/8, 27/12 och 29/12 samt 1750,17/n. Om Stäel von Holsteins akti
viteter se Ingemar Carlsson Parti -partiväsen -partipolitiker 1731-43. Kring uppkomsten 
av våra första politiska partier (Stockholm 1981), s. 183. 
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Porträttet föreställer Andreas Rhyzelius och är målat av Johan Stålbom, som var 
bosatt i Östergötland, där han bland annat försörjde sig som porträtt- och kyrko
målare. Det är okänt närporträttet är målat, men det år troligen gjort någon gång 
under Rhyzelius tid som biskop i Linköping (1743-1761). Skägget, klädseln och 
bibeln markerar tydligt stånds- och yrkestillhörighet samt den lärdom som så starkt 
förknippades med prästerna under perioden. Svenska porträttarkivet. Foto: 
Statens konstmuseer. 
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Johan Gyllenborg, Claes Ekeblad d.y. och Nils Palmstierna korre
sponderade med Linköpingsbiskopen.18 

Detta menar jag visar att de ledande adliga politikerna var mycket 
intresserade av en relation till Rhyzelius. Båda grupperingarna för
sökte således få med honom på sin sida, eller åtminstone förmå honom 
att vara välvilligt inställd till dem. Detta tyder på att Rhyzelius hade en 
relativt självständig roll i det politiska livet i och med att han inte var 
ensidigt bunden till en eller två ledare av endera politiska gruppering
en. Detta gav honom säkerligen ett visst handlingsutrymme att aktivt 
vara med och forma den politik som fördes i landet. 

Sociala nätverk - ett sätt att förstå makt 
Det fanns följaktligen en rad skäl till att biskopsämbetet var eftertrak
tat för en ambitiös präst samt varför det fanns ett intresse bland den 
övriga politiska eliten för vem som fick biskopsstolen. Detta förklarar 
emellertid inte hur Rhyzelius kunde bli biskop - hur han kunde vinna 
över sin närmaste konkurrent Jacob Benzelius. Ett sätt att försöka 
besvara denna fråga är att analysera Rhyzelius sociala nätverk. Detta 
ger nämligen en inblick i de informella relationer som Rhyzelius 
kunde använda för att mobilisera stöd för sin kandidatur som biskop i 
Linköping. En social nätverksanalys kan även visa hur Rhyzelius 
använde detta nätverk i andra viktiga frågor, både inom stiftet och vid 
riksdagen i Stockholm. 

Vad är då ett socialt nätverk? Nätverk baseras på personliga relatio
ner, där de deltagande individerna har ömsesidiga och informella band 
med varandra. En viktig förutsättning för dessa relationers upprätthål
lande är existensen av tillit mellan deltagarna. Nätverksrelationer är 
vidare i regel av långsiktig karaktär, där kontinuiteten är av större vikt 

18 När det gäller Johan Gyllenborg se Almanacka 1749, 29/1, 20/8 och 18/10. Rhyze
lius var även hos Gyllenborg i samband med riksdagen 1746/1747, se Almanacka 1747, 
20/6, 25/11 och 8/12. När det gäller Claes Ekeblad d.y. se Almanacka 1749, 26/2, 13/9, 
30/9,18/10 samt 1750,14/4. Angående Nils Palmstierna se Almanacka 1749, 29/10, 9/11, 
II/II samt 1750,18/9. Rhyzelius korresponderade även livligt med Palmstiernas mor, von 
Preutz som jag har visat ovan. Om Gyllenborgs, Ekeblads och Palmstiernas hatt
tillhörighet se Carlsson (1981), s. 197, 204, 216 f. 
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än kortsiktiga utbytesrelationer.19 Enligt min mening finns det tre 
olika typer av band inom ett nätverk, nämligen släktskap, vänskap och 
patron-klientrelationer. Dessa är något olika till sin karaktär, men alla 
präglas av ömsesidighet och tillit. 

Släktskapsrelationen är den mest formaliserade inom nätverket och 
bygger på blodsband mellan personerna. Dessa band skapar en in
bördes lojalitet och sammanhållning som grundas på en symbolisk-
ideologisk betoning på en kollektiv identitet och gemensamma mate
riella resurser som används för släktens överlevnad och reproduktion.20 

Vänskapsrelationer är informella och baseras på en ömsesidig för
trolighet och emotionella skyldigheter. Gemenskapen grundas på den 
relativa jämlikheten mellan deltagarna i relationen och på det faktum 
att relationen är frivillig samt att vänner oftast har gemensamma atti
tyder, intressen och värderingar.21 

En patron-klientrelation slutligen är en vertikal relation där patro
nen är överordnad klienten. Interaktionen som denna relation är base
rad på karakteriseras av ett utbyte av resurser: ekonomiska, sociala och 
politiska på den ena sidan och löften om solidaritet och lojalitet på den 
andra sidan. Detta utbyte är baserat på personliga skyldigheter. Rela
tionen är således inte grundad på ett formellt kontrakt, utan på infor
mella överenskommelser. 

Sociala nätverk handlar således inte enbart om personliga relatio
ner, utan även om utbyte av olika typer av resurser mellan deltagarna. 
Till exempel kan materiella ting, information, hjälp och stöd bytas 
inom nätverket. Bytet behöver inte ske med samma typ av resurser, 
utan information till exempel kan bytas mot hjälp och stöd. Det är 

19 Se till exempel Niklas Stenlås, "Det sociala nätverkets logik eller vad händer i soci
ala nätverk?", i Peter Aronsson, Solveig Fagerlund & Jan Samuelsson (red.), Nätverk i 
historisk forskning — metafor, metod eller teori? (Växjö 1999), s. 18 ff. Se även Ylva Hassel
berg, Leos Muller & Niklas Stenlås, History from a network perspective. Three examples 
from Swedish early modern and modern history (Borlänge 1997), s. 3 f. 

20 Shmuel Noah Eisenstadt & Luis Roniger, Patrons, clients andfriends. Interpersonal 
relations and the structure of trust in society (Cambridge 1984), s. 33. Se även Hans Medick 
& David Sabean, Interest and emotion. Essays on the study offamily and kinship (Cam
bridge 1984), s. 16 f. 

21 Eisenstadt & Roniger (1984), s. 2. Se även Roy Porter & Sylvana Tomaselli (red.), 
The dialectics offriendship (London 1989), s. 3 ff. 

22 Eisenstadt & Roniger (1984), s. 48. 
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detta som gör att ett elitnätverk blir någonting mer än enskilda indivi
der på höga poster. Samverkan och utbyte ökar deras inflytande. 
Grunden för utbytet är att medlemmarna har tillit till varandra och att 
relationerna är reciproka. Det utvecklas således ett ömsesidigt beroen
de mellan nätverksdeltagarna där lojaliteter skapas och stärks.23 

Andreas Rhyzelius nätverk - en översikt 

Hur såg då Andreas Rhyzelius nätverk ut och hur kunde det användas 
av honom vid olika tillfällen, exempelvis vid ett biskopsval? Nedan 
presenteras en grafisk översikt över hans nätverk. Som denna visar 
hade Rhyzelius mångfaldiga band med ett stort antal personer på olika 
nivåer i samhället. 

Grunden till hans nätverk lades med hjälp av utbildning. Detta var 
en viktig resurs inom prästeståndet och en förutsättning för att över
huvudtaget få tillträde till prästbanan. Goda kunskaper värderades 
således högt - det var en viktig del av en prästs identitet. Följaktligen 
hade Rhyzelius en gedigen utbildning. Kunskaperna hade inhämtats i 
både Skara och Uppsala. 

Efter avslutad utbildning började Rhyzelius tjänstgöra som präst i 
Stockholm, varefter han utnämndes till kunglig hov- och drabant
predikant. Detta gav honom en viktig position vid hovet i Stockholm 
och även vid fältkansliet, framför allt efter det att han blivit utnämnd 
till preses vid hovfältskonsistoriet och till Karl XII:s biktfader 1717. 
Rhyzelius fortsatte som hovpredikant i Stockholm efter det att kungen 
stupat. Han hade följaktligen ett fortsatt stöd vid hovet - ett viktigt 
stöd, eftersom regenten hade ett stort inflytande över till exempel 
utnämningar. 

Detta stöd använde Rhyzelius redan 1720, då domprosttjänsten i 
Linköping blev ledig. Rhyzelius fick ett löfte från drottningen om att 
han skulle få tjänsten. Han fick också följdriktigt fullmakt på nämnda 
tjänst. Som en del av utnämningen förväntades det att Rhyzelius 
skulle gifta sig med företrädarens dotter, Catharina Ihre. Så skedde 

23 Om utbyte inom nätverk se Hasselberg, Muller & Stenlås (1997), s. 4 ff. Se även 
Stenlås (1999), s. 18 ff., 26. 
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Adel 
Eric von Roland 
Carl Anders Sinclair 
Jonas Wulfwenstierna 
Gustaf Boneausköld 
Fredrik Rydingsvärd 
Gustaf Adolf Lagerfelt 

Biskopar 
Jöns Steuchius 
Daniel Juslenius 
Eric Alstrin 
Andreas Kalsenius 
Nils Barchius 

\ / 
Andreas Rhyzelius 

Kyrkoherdar 
David Evensson 
Petrus Hörberg 
Nils Stenhammar 
Andreas Duraeus 

Översikt över Andreas Rhyzelius nätverk. 

också - de gifte sig den 15 januari 1721, samma dag som Rhyzelius 
installerades som domprost i Linköping, vilket visar att de båda hän
delserna var intimt kopplade till varandra.24 Bland prästerskapet var 
detta system, kallat konservering, mycket vanligt. Syftet var att före
trädarens familj skulle ha en säkrad försörjning även efter familjeöver
huvudets frånfälle. Det var även ett sätt för efterträdaren att snabbt 
etablera sig i det lokala samhället i och med att flera av företrädarens 
relationer kunde upprätthållas - den nya prästens gemål var en garant 
för detta. 

Tjänsten och giftermålet innebar att Rhyzelius dels etablerade sig i 
Östergötland, dels fick tillgång till ett stort och mäktigt nätverk, näm
ligen det Steuchiska nätverket. Överhuvud för denna släkt var ärkebis-

24 Om Rhyzelius utbildning och tidiga karriär se bland annat Johan Westerlund 8c 
Johan Axel Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne bd 1 (Linköping 1919), s. 89 f. Se 
även Självbiografi, både Rhyzelius egen beskrivning och Josef Helanders förord. 
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köpen Mattias Steuchius, som var Catharina Ihres morfar. Följande 

uppställning ger en överblick över släkten.25 

Mattias Steuchius, ärkebiskop 
gift med Anna Tersera 

Barn 
Jöns Steuchius, ärkebiskop, gift med Elisabeth Spegel 

Elisabeth Steuchia, gift med Petrus Asp, superintendent i Härnösand 

Brita Steuchia, gift med Thomas Ihre, domprost i Linköping 

Mattias Steuchius, protokollsekreterare 

Anna Steuchia, gift med Jonas Wulfwenstierna, kammarråd 

Elof Steuchius, professor i matematik vid Uppsala universitet 

Maria Steuchia, gift med Nils Barchius, biskop i Västerås 

Margareta Steuchia, gift med Johan Hermansson, professor i Uppsala 

Översikten visar att släkten var stor och att flera av dess medlemmar 
hade viktiga positioner inom prästeståndet och vid universitetet. Här 
fanns två ärkebiskopar, en biskop, en superintendent, två professorer 
samt ett kammarråd. 

Rhyzelius almanackor och självbiografi visar att han hade tät kon
takt med flera av dessa personer. Med Jöns Steuchius korresponderade 
han mycket flitigt under 1730. Steuchius besökte även Rhyzelius under 
samma år. Följaktligen kallar Rhyzelius sin hustrus morbror för en 
vän.26 Även biskopen Barchius var en flitig korrespondent 1730. Rhy
zelius umgicks även med familjen, som till exempel när Barchius, hans 
fru och döttrar tillsammans med Rhyzelius reste till Medevi för att 
dricka brunn under sommaren 1729.27 En annan flitig korrespondent 

25 Uppgifterna hämtade från Elgenstierna bd 7 (1932), s. 603 £ 

26 Se Självbiografi, s. 120. Se även Almanacka 1730,15/2,21/2,23/2,2/3,14/3,23/3,18/4, 

20/4, 2/5,10/5, 27/5,31/5,15/6,1/7, 8/8,15/8 och 16/8. 

27 Självbiografi, s. 117. Almanacka 1730,1/2, 20/2, 22/2,11/4,17/4,10/5,13/5,18/5, 5/6, 

8/6, 9/6,19/6, 23/6, 29/6,11/7,13/7,18/7, 29/7, 7/8,19/8, 4/9 och 30/9. 
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som hade en mycket nära relation med Rhyzelius var Jonas Wulfwen-
stierna. De korresponderade och Rhyzelius bodde även hemma hos 
honom i samband med riksdagarna 1742/43 och 1746/47. 

Kopplade till släkten var även flera viktiga personer som Rhyzelius 
hade relationer med, däribland två biskopar: Eric Alstrin och Andreas 
Kalsenius. Eric Alstrin var gift med Petrus Asps och Elisabeth Steu-
chias dotter Margaretha, medan Kalsenius var halvbror till biskopen 
Nils Barchius (de hade samma moder, Anna Rudbeckius). Rhyzelius 
hade träffat båda dessa under sin studietid i Uppsala: han hade varit 
informator åt Kalsenius och Eric Alstrins yngre bröder Lars och 
Carl. Relationen mellan släkten Alstrin och Rhyzelius fortsatte sena
re, i synnerhet kontakten med den äldre brodern Eric. När de båda var 
biskopar umgicks de till exempel vid riksdagen 1746/47. Rhyzelius 
skrev bland annat till kungen och rekommenderade att Alstrin skulle 
bli ärkebiskop efter Jacob Benzelius, som avlidit vid riksdagen i juni 
1747. Kontakten fortsatte sedan efter riksdagen. 

Även relationen med Andreas Kalsenius fortsatte. De utvecklade 
under tiden en relativt nära vänskap, vilket bland annat visar sig i Rhy
zelius almanackor. Kalsenius är den biskop som Rhyzelius korrespon
derade livligast med under 1740-talet.31 

Vid sidan av den stora Steuchiussläkten hade Rhyzelius kontakt 
med Daniel Juslenius, som först var biskop i Borgå stift, men som 
under kriget mot Ryssland 1741-43 flydde till Sverige och blev biskop 
i Skara stift 1744. De korresponderade med varandra och Rhyzelius 
benämner följaktligen Juslenius som en god vän och broder.32 

Rhyzelius hade även en relativt nära kontakt med statssekreteraren 

28 Självbiografi, s. 142, 152. Se även Almanacka 1730, 15/4, 12/8 och 30/9, 1749, 12/1, 
10/4,12/11, 20/11,10/12 samt 1750,1/2, 20/2 och 11/3. 

29 Självbiografi, s. 37, 42. 
30 Almanacka 1747, 26/6 och 21/10,1749,18/1, 5/10 och 7/10 samt 1750, 27/12, Självbio

grafi, s. 154 f. 
31 Almanacka 1747,7/1,15/7, 20/7, 27/8, 2/9,16/9,18/9, 23/9,24/9,12/10, 21/10,5/11 och 

3/12,1749,12/2 och 31/3 samt 1750,15/2 och 19/5. Se även Självbiografi, s. 157,173. 
32 Almanacka 1747, 29/4 samt 1749, 17/4. Se även Almanacka 1750, 23/1, 18/8, 25/8, 

13/10 och 25/12. Se även Självbiografi, s. 174 och ett antal brev i Skara stiftsbibliotek, Knö-
siska samlingen volym 3. För en allmän analys av Juslenius liv se Olof Mustelins artikel i 
Svenskt biografiskt lexikon bd 20, s. 488 ff. 
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vid inrikescivilexpeditionen Gustaf Boneausköld.33 

Den hitintills presenterade delen av Rhyzelius nätverk har varit 
relativt tätt knutet till ett antal ledande präster i landet och några 
ämbetsmän i Stockholm. Den andra delen av nätverket är mer tydligt 
kopplat till Östergötland. Här fanns dels ämbetsmän och godsägare, 
dels präster inom Linköpings stift som alla hade en personlig och 
ömsesidig relation till Rhyzelius. Det går emellertid inte att här disku
tera alla dessa personer, utan endast några exempel kommer att lyftas 
fram för att visa hur relationerna kunde se ut. 

Man kan tydligt se att Rhyzelius medvetet hade en ambition att 
etablera sig i Östergötland som en del av den regionala eliten. För det 
första deltog han aktivt på jordmarknaden i länet: han köpte ett stort 
antal gårdar och hemman. Bland annat ägde han ett säteri, 12 frälse
gårdar, 7 kronorusthåll och 2 kvarnar.34 

För det andra gifte sig hans två döttrar med adelsmän i länet. Bir
gitta gifte sig med friherren Otto Johan Lagerfelt, som var officer vid 
Östergötlands kavalleriregemente och son till landshövdingen i 
Östergötlands län Gustaf Adolf Lagerfelt. Släkten Lagerfelt ägde 
gods i länet, bland annat Lagerlunda som hade varit i släktens ägo 
sedan 1600-talet. Rhyzelius hade kontakt med släkten även innan 
dottern gifte sig med en av dess medlemmar. Bland annat umgicks 
Rhyzelius med Gustaf Adolf Lagerfelt i Stockholm under riksdagen 
1747 och korresponderade med både honom och sonen Otto Johan. 
Giftermålet var således ett stärkande av en redan etablerad relation. 

Rhyzelius andra dotter Maria gifte sig med officeren Fredrik 
Rydingsvärd, som tjänstgjorde vid livregementet till häst och som 
ägde godset Breviksnäs i Östergötland. Även mellan Rhyzelius och 
Rydingsvärd försiggick en flitig korrespondens. 

33 Almanacka 1747, 31/12 samt 1749,12/1, 22/1,10/5, 25/5 och 11/6. Se även Almanacka 
1750,14/4. Rhyzelius var även på besök hos Boneausköld den 20/12 1747 - se Almanacka 
I747-

34 Westerlund & Setterdahl bd 1 (1919), s. 102. 
35 Rhyzelius var på besök hos Lagerfelt den 8/1, 31/8,16/10 och 12/11, se Almanacka 

1747. En omfattande korrespondens, se Almanacka 1749, till exempel 1/1, 8/1, 28/1 och 
9/2. Om Lagerlunda se Nisbeth (1971), s. 358 ff. 

36 Se till exempel de första månaderna under 1749: Almanacka 1749,4/1,5/1,18/1, 26/1, 
30/1, 31/1, 7/2 och 6/4. Om Breviksnäs se Nisbeth (1971), s. 86. 
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Utöver dessa släktrelationer hade Rhyzelius kontakt även med 
andra adelsmän i Östergötland. En var Eric von Roland, som Rhyze
lius kallar sin "lärde, widabereste och altid glade wän". Han hade 
tjänstgjort som kansliråd, men tog relativt tidigt avsked och levde på 
sitt gods Thordfors i Rhyzelius prebendeförsamling Kärna. Eftersom 
Rhyzelius ofta besökte Kärna kunde de träffas ganska ofta. De korre
sponderade även relativt flitigt. En annan adelsman som Rhyzelius 
hade kontakt med var översten, senare även generalmajoren, vid Ost
göta infanteriregemente, Carl Anders Sinclair, som Rhyzelius beskri
ver som en "hederlig herre, min synnerlige wän".38 

Detta visar att det i 1700-talets Sverige fanns ståndsöverskridande 
nätverk, där till exempel en adelsman kunde umgås och ha en ömse
sidig relation med en präst. Utbyte och kontakt skapade således tillit 
och i förlängningen bidrog detta troligen till att skapa en viss 
sammanhållning inom den regionala eliten - en känsla hos del
tagarna av att tillhöra en gemenskap, där man delade vissa värdering
ar och intressen. 

En annan viktig del av Rhyzelius nätverk i Östergötland var de 
präster som tjänstgjorde i Linköpings stift. Dessa hade en underord
nad position i den prästerliga hierarkin, men Rhyzelius utvecklade 
ändå en personlig relation till flera av dem. Bland annat med kyrko
herden i Norrköping David Evensson, som tillträtt sin befattning 
1735. Rhyzelius kallar honom sin vän, och menar att han är en "lärd, 
redelig och behagelig man". Vid Evenssons begravning 1750, där 
Rhyzelius höll likpredikan, gick han ännu längre och sade följande 
om Evensson: "Tu hafwer warit mig mycket kiär; och tin kiärlek war 
mig närmer, än qwinnokiärlek."40 Korrespondensen dem emellan var 
mycket livlig.41 

En annan präst i stiftet som korresponderade med Rhyzelius var 
kyrkoherden i Vadstena, Petrus Hörberg. Rhyzelius besökte även 

37 Självbiografi, s. 179. Se Almanacka 1747, 15/1 och 16/5. Se även Almanacka 1749, 
16/1, 2/10,16/10, 22/10 och 23/10. 

38 Självbiografi, s. 178. Se även Almanacka 1749, 2/11 samt 1750,12/3. 
39 Självbiografi, s. 160. 
40 Likpredikan över David Evensson hållen av Andreas Rhyzelius 1750, s. 5 f. 
41 Se till exempel Almanacka 1747, där ett stort antal anteckningar finns om brev från 

och till Evensson. Om Evensson se även Westerlund & Setterdahl bd 3 (1919), s. 107 ff. 
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Hörberg vid flera tillfällen i Vadstena, ibland även tillsammans med 
sin familj. Ytterligare två präster som hade täta kontakter med Rhy-
zelius var kyrkoherden i Ekebyborna pastorat Nils Stenhammar och 
kyrkoherden i Ljungs socken Andreas Duraeus. Även dessa två korre
sponderade mycket flitigt med Rhyzelius. Stenhammars son Adolph 
fungerade även som informator åt Rhyzelius yngste son Johannes. De 
båda ynglingarna studerade i Uppsala under ledning av Rhyzelius svå
ger, professor skytteanus Johan Ihre.44 

Jag menar att kartläggningen av detta nätverk visar att Rhyzelius 
hade ett stort antal personer att tillgå när han skulle agera på olika are
nor; han kunde via informella kanaler och med hjälp av tillitsbaserade 
ömsesidighetsrelationer samarbeta med dessa. Samarbetet innebar att 
man koordinerade de resurser man hade att tillgå och att man därmed 
blev starkare än om varje person agerade på egen hand. Frågan vem 
som var medlem i nätverket var av central betydelse för vilka möjlig
heter nätverket hade att lyckas i sina aktiviteter, eftersom man var 
beroende av de resurser personerna hade att tillgå. 

Nätverket i funktion - ett exempel 

Frågan är nu hur Rhyzelius använde sina nätverksresurser i olika 
sammanhang. Här finns tyvärr inte utrymme att fullt ut analysera 
nätverkets ageranden i olika frågor. Jag ska därför koncentrera mig 
på en händelse: Rhyzelius utnämning till biskop i Linköping. Denna 
händelse är mycket passande, eftersom den visar på betydelsen av att 
ha tillgång till ett nätverk som kunde agera på olika arenor. En 
biskopsutnämning skedde nämligen i två steg: först röstade stiftets 
prästerskap om vem de tyckte skulle bli stiftets överhuvud och främ
sta representant. Namnen på de tre kandidater som fick flest röster 
skickades sedan till Kungl. Maj:t som i sittande råd slutgiltigt utsåg 
vem som skulle bli biskop. Rådet hade full frihet att välja bland de 

42 Se Almanacka 1747,1749 och 1750. Se även brev från Rhyzelius till Hörberg. KVA. 
Om Hörberg se Westerlund & Setterdahl bd 2 (1919), s. 396 f. 

43 Almanacka 1747,1749 och 1750 — ett stort antal anteckningar. Om Stenhammar se 
Westerlund & Setterdahl bd 2 (1919), s. 290 f. Om Duraeus se ibid., s. 169 f. 

44 Självbiografi, s. 159,162. Se även Almanacka 1750,1/2,11/2,3/3, 27/5,30/5 och 22/6. 
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tre namn som stiftet skickat in. Detta betydde att det inte räckte att 
ha en stark ställning i stiftet - att ha stöd från stiftets präster - utan 
det gällde även att ha stöd i Stockholm bland rikets högsta ämbets-

.. 45 man. 
Nyheten den 20 september 1742 om att biskopen i Linköpings stift, 

Eric Benzelius, hade blivit utnämnd till ärkebiskop ledde omedelbart 
till en insikt hos alla intresserade parter att det därmed snart skulle 
hållas ett biskopsval i stiftet för att välja en ny stiftschef. Ett sådant val 
skedde inte var dag. Det gällde för de personer som var intresserade av 
att få tjänsten att deklarera detta och söka stöd; det gällde för dem att 
mobilisera sina nätverk. Rhyzelius var en av de intresserade parterna. 
Bröderna Benzelius var också väldigt intresserade: de önskade att 
Jacob Benzelius skulle få tjänsten. 

I ett första steg fokuserade sig parterna på Östergötland och präs
terna där. Rhyzelius hade här ett problem, nämligen att han befann sig 
vid riksdagen i Stockholm och därför inte själv kunde närvara i stiftet 
och personligen träffa de röstande prästerna. Detta gjorde honom oro
lig; framför allt var han mycket misstänksam mot vad bröderna Benze
lius hade i kikaren. Denna oro tilltog när Eric Benzelius reste från 
riksdagen till Linköping under julferierna. Han misstänkte att Benze
lius skulle träffa ett stort antal präster för att påverka dem inför valet 
och samtidigt misskreditera honom. Själv tvingades Rhyzelius vara 
kvar i Stockholm och deltaga i sekreta utskottets möten; man sam
manträdde till och med på julafton. 

Rhyzelius motvapen mot detta var att använda brevskrivande, att 
skriva till nätverksmedlemmarna i stiftet. Han betonade där sitt 
mångåriga slit som riksdagsman och sitt gedigna arbete som dom
prost. Han framhävde således främst sina meriter och sin kunskap 
samt sitt idoga arbete. Han framhöll också att stiftets prästerskap skul-

45 Om biskopsval under frihetstiden se Sven Kjöllerström, Biskopstillsättningar i Sve
rige 1531-1951 (Lund 1952), framför allt s. 162 f. 

46 Rhyzelius till Hörberg den 15 oktober 1742. KVA. Rhyzelius pratar om att Eric 
Benzelius oförmärkt sonderat möjligheterna att någon från Benzelius släkt kunde efter
träda honom som stiftschef. 

47 Självbiografi, s. 138. Se även brev från Rhyzelius till Hörberg den 7 januari 1743. 
KVA. 
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le välja fritt och inte följa någon annans "pekesticka", vilket implicit 
syftar på Benzelius övertalningsförsök. 

Syftet med detta var flerfaldigt: för det första att övertyga sina vän
ner och gynnare i stiftet att han var en bra kandidat, för det andra att 
de skulle vidarebefordra detta inom nätverket och bland resten av 
prästerna i stiftet, det vill säga han var beroende av att nätverkets med
lemmar talade för honom. För det tredje att motverka eventuella, uti
från Rhyzelius perspektiv, osanningar om honom. Det var följaktligen 
framför allt hjälp och stöd han behövde i detta skede och nätverket var 
ett viktigt sätt att mobilisera detta. 

Vid biskopsvalet i början av 1743 visade det sig att Rhyzelius hade ett 
starkt stöd i stiftet: han fick 251 röster, vilket var flest av alla. De två 
andra som kom med på listan som skickades till rådet var biskopen i 
Abo, Jonas Fahlenius, och biskopen i Göteborg, Jacob Benzelius.49 

Mobiliseringen inom nätverket hade således fungerat väl och Benze
lius försök att påverka valet hade delvis misslyckats. 

Nu flyttades emellertid fokus till Stockholm och rådet. Nu gällde 
det att försöka påverka de ledande adelsmännen i riket. Och nu hade 
Rhyzelius en fördel: han hade varit i Stockholm under hela riksdagen 
1742/43 och hade därmed kunnat besöka och uppvakta viktiga personer 
i sammanhanget, såsom riksråd och Kungl. Maj:t, och med dessa tala 
för sin sak. Inom nätverket fanns personer som till exempel Gustaf 
Boneausköld och Jonas Wulfwenstierna, som hade goda relationer 
inom statsapparaten. De kunde både tala för Rhyzelius samt bistå 
honom med information om sinnesstämningar bland beslutsfattarna 
samt kunskap om vem han skulle besöka. I synnerhet Boneausköld, 
som var statssekreterare vid kansliets inrikesexpedition, hade en nära 
relation till kungen.50 

Här kunde även de politiska grupperingarna gripa in. Eftersom 

48 Rhyzelius till Hörberg den 7 januari 1743. KVA. Rhyzelius använder följande 
uttryck för att visa Hörberg att han ska vidarebefordra hälsningar till övriga inom nät
verket: "Slutligen recommenderas min kiärliga helsning til then k. Fru Probstinnan, 
samt wid tilfelle hos wenner och gynnare, serdeles wåra wärda Embetsbröder". 

49 Självbiografi, s. 138. 
50 Boneausköld var involverad, enär han fick 1800 daler när Rhyzelius mottog full

makten. Se Självbiografi, s. 139. Om Boneausköld se Erik Naumanns artikel i Svenskt 
biografiskt lexikon bd 5, s. 420 ff. 
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nätverket kring Rhyzelius stödde mössorna vid riksdagen,51 kunde 
även ledande mössadelsmän som till exempel lantmarskalken Mattias 
von Ungern-Sternberg och Georg Bogislaus Stäel von Holstein bidra 
med stöd. Mössorna var starka vid riksdagen och hade därför inflytan
de. Likväl var Rhyzelius orolig för framför allt Jacob Benzelius mobili
seringsaktiviteter: han var nämligen mycket aktiv, enligt Rhyzelius.52 

Dessa aktiviteter misslyckades dock, i och med att riksrådet enhälligt 
valde Rhyzelius till biskop den 20 april 1743. 

Rhyzelius hade vunnit kampen om den åtråvärda tjänsten som bis
kop i Linköpings stift. Jag menar att Rhyzelius nätverk är en av de 
viktigaste orsakerna till att Rhyzelius valdes till biskop. Stöd och 
hjälp mobiliserades och viktig information spreds inom nätverket. 
Han hade knappast blivit vald på egen hand utan någon som talade 
för honom. Han var därför mån om att tacka alla efter utnämning
en.54 Rhyzelius fortsatta korrespondens är också en markering om att 
han önskade att vidmakthålla relationerna trots att han ändrat sin 
position i samhället. Han struntar därmed inte i sina anhängare och 
gynnare, utan han önskar att nätverket ska bestå. Nätverk uppvisar 
således kontinuitet, trots att de personer som ingår däri förändrar 
sina positioner. 

Biskopens mångsidiga nätverk 

Sammanfattningsvis agerade en biskop under 1700-talet på två huvud
sakliga arenor: en regional arena där han utövade sitt ämbete och en 
rikspolitisk arena där han hade en ledande ställning vid riksdagen. 
Dessa påverkade varandra i och med att både de ämbetsbefogenheter 
som var knutna till biskopen och det inflytande han hade över stiftet 
gjorde honom intressant för lokala godsägare, civila och militära 
ämbetsmän samt andra delar av den politiska eliten som ville påverka 
biskopens verksamhet i stiftet samt hans agerande vid riksdagen. Bis-

51 Se till exempel Björn Ryman, Eric Benzelius d.y. En frihetstidapolitiker (Stockholm 
1978), s. 170. 

52 Självbiografi, s. 138. Se även brev från Rhyzelius till Hörberg den 17 maj 1743. KVA. 
53 Riksrådets protokoll i inrikes civila ärenden den 20 april 1743. Riksarkivet. 
54 Se till exempel brev från Rhyzelius till Hörberg den 17 maj 1743. KVA. 
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köpen kunde även använda dessa relationer vid myndighetsutövning 
och vid främjandet av sina intressen. 

Biskopen hade även kontakt med andra biskopar och andra ledande 
präster i landet samt adelsmän som tjänstgjorde inom den centrala för
valtningen. Allt detta tillsammans betydde att biskopen i och med sitt 
kontaktnät hade betydande resurser att tillgå, som i sin tur innebar att 
biskopen hade inflytande och makt i samhället. 

Dessa relationer kunde utvecklas till ömsesidiga och personliga 
band, där utbyte av olika resurser kunde ske samt en viss gemensam 
identitet främjas. Detta nätverk kunde användas för att mobilisera 
stöd och koordinera aktiviteter samt mottaga och sprida information. 
För Andreas Rhyzelius var hans sociala nätverk av stor betydelse för 
hans handlande och för hans förmåga att kunna utöva inflytande. 
Nätverket hjälpte honom bland annat att bli biskop i Linköping. 
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Officerare — en elit med 
svärdets makt 
Mats Hemström 

Militären har genom historien spelat en viktig roll i många länders 
inrikespolitiska händelser och utveckling. Officerare har genom sitt 
förfogande över militära tvångsmedel varit en stark politisk makt
faktor. 

Syftet med föreliggande artikel är att diskutera hur 1809 års stats
kupp mot Gustav IV Adolf förbereddes och sattes igång, samt att visa 
hur vissa officerare utnyttjade sin vapenmakt och sina nätverk. Ett 
fruktbart sätt att se på händelserna kan vara att försöka förstå officerar
nas aktioner - inte som ett uttryck för hela krigsmaktens uppfattning -
utan mer som yttring av olika grupperingars skilda intressen. Mate
rialet till artikeln kommer i första hand från andrahandskällor, men 
perspektivet, där händelserna 1809 diskuteras ur ett legitimitets- och 
elitperspektiv, är nytt. 

Det kan förutsättas att när kungar, eller andra styrande, kontrollerar 
de militära tvångsmedlen sitter de ganska säkert, men om de av olika 
skäl förlorar greppet om dessa medel, undergrävs deras maktställning. 
För att åstadkomma politiska förändringar i Sverige under Gustav IV 
Adolfs tid, var de som ämnade göra detta hänvisade till vapenmakt, 
detta beroende på det kungliga enväldet som kraftigt begränsade möj
ligheterna att på legal väg påverka politiken. Riksdagen hade inte varit 
sammankallad sedan 1800, vilket hindrade ständerna från att kunna 
agera. 
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Elitens sammansättning 

För att få en generell uppfattning om officerares benägenhet och möj
lighet att agera med vapenmakt inom sitt eget land, behöver två 
grundläggande faktorer uppmärksammas. Den ena är huruvida aktö
rerna vid en militär intervention handlar utifrån en elits sammanfallan
de intressen. Den andra faktorn är en regims legitimitet, framför allt hos 
en politisk elit som på olika sätt kan medverka till politiska föränd
ringar. Svenska officerare hade möjlighet att påverka politiska makt
förhållanden under gustaviansk tid, och utnyttjade denna vid olika 
tillfällen. Därmed kan delar av officerskåren betraktas som en del av en 
politisk elit.1 

Morris Janowitz diskuterar utifrån sina teorier hur eliten var sam
mansatt och rekryterad i en feodal struktur. Janowitz "aristokratisk
feodala" modell bildar en sammanfogad uppfattning om krigsmaktens 
förhållande till samhället i Västeuropas stater, innan dessa till fullo 
industrialiserats. Under modellens giltighetstid var de civila och mili
tära eliterna både socialt och funktionellt integrerade. Ett snävt rekry
teringsunderlag för båda eliterna, tillsammans med en relativt orörlig 
maktstruktur, försåg den civila eliten med en bred bas för politisk kon
troll över militären.2 

Den aristokratiska modellen innefattade en stel rangordning som 
markerade både auktoritetens ursprung och den militära elitens status. 
Den låga specialiseringsgraden inom den militära professionen gjorde 
det möjligt för den statsledande eliten att fylla de väpnade styrkornas 
behov av officerare. Börd, släktskap och allmänna gemensamma vär
deringar garanterade att krigsmakten förkroppsligade de härskande 
samhällsgruppernas ideologi. Politisk kontroll kunde jämställas med 
civil kontroll eftersom de aristokratiska och militära gruppernas in
tressen förenades. Själva systemet var rotat i föreställningar om aukto
ritet och jordinnehav, vilka skapade ett relativt stabilt makthavarskikt.3 

1 I det här fallet avses med en politisk elit de som har möjlighet att medverka i styran
det av ett land och/eller har möjlighet att åstadkomma genomgripande politiska föränd
ringar. 

2 Morris Janowitz, "Armed Forces and Society. A World Perspective", i Jacques van 
Doorn (red.), Armed Forces and Society (Haag 1968), s. 24 f. 

3 Janowitz (1968), s. 25. 
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Janowitz uppfattning om en integrerad civil och militär elit kan vara 
fruktbar att utgå ifrån när officerares aktioner i Sverige år 1809 ska ana
lyseras. Däremot är jag tveksam till om de agerande officerarna vid den 
tiden handlade som en enda och enig aktör utifrån gemensamma 
intressen. Man kan istället anta att skilda intressen, motiv och möjlig
heter styrde olika officerares handlingar. Detta antagande underbyggs 
av att den dåvarande krigsmaktens befäl kan förväntas ha haft delvis 
motsatta intresseområden, representerade av indelta officerare mot 
värvade, de inom de så kallade genivapnen (artilleri, flottan, for
tifikationen) mot de inom icke-genivapnen (infanteri, kavalleri), de 
vid rangregementena mot de vid linjeförbanden och adliga mot ofräl
se. I det avseendet tycks den svenska officerskåren alltså inte ha utgjort 
någon homogen enhet. Kaarlo Wirilander menar dessutom att sam
hörighetskänslan var svagt utvecklad, medan den korporativa andan, 
som endast omfattade det egna regementet, var mycket starkare. 
Beroende på dess dåvarande struktur kunde därmed delar av krigs
makten genom nätverk mobiliseras för vissa syften, exempelvis en 
statskupp. 

Om de civila och militära eliterna har gemensamma intressen, är 
det knappast troligt att militären kommer att agera i en stat där regi
men har legitimitet. På motsvarande sätt kan det antas att när regimen 
saknar legitimitet kan militären lättare störta den, eftersom de då kan 
förvänta sig stöd av en civil elit. Det är emellertid problematiskt att 
skilja den civila och militära sfären åt i ett tidigmodernt Sverige, där de 
flesta officerare inte utövade sitt yrke på heltid, utan också hade andra 
sysselsättningar och intressen. Man bör inte heller alltid utgå ifrån att 
alla inom en elit agerar i samförstånd, utan att det rimligtvis - på mot
svarande sätt som inom officerskåren - finns olika intressen som styr. 
Mer fruktbart kan det istället vara att försöka urskilja olika nätverk, till 
exempel stånds- eller korporativöverskridande elitnätverk. 

4 För en vidare diskussion kring den svenska officerskårens heterogenitet, se Fredrik 
Thisner, "Förutsättningarna för social reproduktion vid officerskårerna i Sverige, Dan
mark och Preussen 1720-1810", bidrag till sessionen "Militären krigen och samhället -
Militärt och civilt i Sverige under den gustavianska tiden 1770-1809" vid historikermötet 
i Örebro den 19-21 april 2002, s. 15-16. 

5 Kaarlo Wirilander, Officerskåren i Finland under lyoo-talet. En socialhistorisk av
handling om den finska arméns officerare (Falun 1964), s. 94. 
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Man bör även se de inrikespolitiska händelserna i ljuset av den kris
period som under 1700-talets senare hälft drabbade de gamla regi
merna i Europa. Franska revolutionen 1789 och de efterföljande Napo-
leonkrigen skapade omvälvande samhällsförändringar, vilket även på
verkade Sverige. Kriget mot Ryssland 1808-09,som var en följd av de 
utrikespolitiska omständigheterna, medförde att Gustav IV Adolfs 
ställning kraftigt undergrävdes. 

Legitimitet och politisk makt 

Beträffande händelserna 1809 blir regimens legitimitet en viktig faktor 
när officerares roll i förloppet skall analyseras. Legitimiteten är en vik
tig komponent i en politisk kultur, eftersom den ger samhällsordning
en giltighet och kraft. Legitimitet kan förstås som auktoritet som 
anses vara eller uppfattas som giltig av ett flertal inom samhället eller 
inom en grupp.7 Legitimiteten är ett giltighetsanspråk som kan bestri
das och den härskande maktordningens stabilitet är beroende av att 
detta anspråk erkänns. I ett förlopp där en samhällsordnings legitimi
tet blivit omstridd kommer den att förnekas av vissa, medan den vid
hålls av andra. 

Svaret på frågan varför officerare intervenerar ska främst sökas i den 
civila regeringens misslyckande och vad detta innebär i form av för
lorad legitimitet. Det misslyckade kriget 1808-09 kan således utgöra 
en legitimerande faktor för de officerare som agerade mot regimen. 

Om militären väljer att störta den rådande politiska ordningen blir 
de tvungna att åberopa en moralisk auktoritet för att legitimera sina 
handlingar. Om, och i vilken omfattning, folket kommer att erkänna 

6 Sten Carlsson, Gustav IVAdolfsfall. Krisen i riksstyrelsen, konspirationerna och stats-
välvningen \i8oy—i8og\ (Lund 1944), s. 59 £, 393, Eric J. Hobsbawm, Revolutionens tids
ålder (Stockholm 1962), s. 80,122,126. 

7 Karin Sennefelt, Den politiska sjukan. Dalaupproret 1J43 och frihetstidapolitisk 
kultur (Hedemora 2001), s. 33. 

8 Jiirgen Habermas, "Legitimationsproblem i den moderna staten", i Margareta 
Bertilsson & Ron Eyerman (red.), Den rationella övertygelsen. En antologi om legitimitet, 
kris och politik (Stockholm 1984), s. 125 f. 

9 Eric A. Nordlinger, Soldiers in Politics, Military Coups and Governments (Engel-
wood Cliffs, N. J. 1977), s. 64. 
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eller bekämpa militärens åtgärder blir avhängigt av detta. Under tidig
modern tid då monarkerna ofta härskade "av Guds nåde" måste den 
som ville ta makten visa att han var den legitime härskaren. Med tiden 
förändrades människors uppfattningar därom, vilket kan illustreras av 
bland annat Ludvig XVI:s fall under franska revolutionen.10 

Under gustaviansk tid utgjorde en grupp på 5-6 procent av Sveriges 
befolkning en politisk nyckelgrupp. Den innehöll, som Mikael Alm 
visat, de "politiskt, ekonomiskt och opinionsmässigt framträdande 
och inflytelserika personer som i hög grad utgjorde det maktbärande 
skiktet i det gustavianska Sverige". Till dessa vände sig Gustav III när 
han talade om medborgare, frihet och jämlikhet i sina försök att tala 
deras språk och på så sätt förankra regimens legitimitet. Gustav IV 
Adolf å andra sidan intog en repressiv hållning till denna viktiga 
grupp, och talade istället ett språk som sannolikt hade haft betydande 
attraktionskraft hos de övriga 95 procent av befolkningen. Det var 
dock ifrån det maktbärande skiktet - vilket innehade politiska poster, 
ledde krigsmakten, och gjorde sig hörda i det politiska samtalet — "som 
Gustaf III:s mördare, Gustaf IV Adolfs vedersakare och författarna av 
1809 års regeringsform steg fram". 

Konspirationerna på Åland och i Stockholm 

När det gäller en militär intervention krävs det vidare vissa grund
förutsättningar för att en sådan skall kunna genomföras. De agerande 
behöver ha benägenhet och tillfälle att intervenera. För att utföra sina 
handlingar måste militärerna dels ha ett gynnsamt tillfälle, dels äga 
medvetna motiv och vilja eller lust att agera.13 Att krig ökar militärens 
möjlighet att intervenera är en viktig utgångspunkt i sammanhanget, 
eftersom det ur ett organisatoriskt perspektiv innebär ett gynnsamt 
tillfälle för aktion då armén är mobiliserad. 

I oktober 1808 startade konspirationer på Äland i samband med 

10 Samuel E. Finer, Militärens roll i politiken (Stockholm 1969), s. 31 f. 
11 Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets 

legitimitetskamp 1772-1809 (Stockholm 2002), s. 357. 
12 Alm (2002), s. 357. 
13 Finer (1969), s. 35. 
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gardesregementenas degradering. Kungen fråntog dem deras rang
företräden efter en misslyckad landstigning vid Helsinge i Finland. En 
del av dessa gardesofficerare tog då initiativ till stämplingar mot kung
en, och den revolutionära stämningen fördes vidare av de degraderade 
officerare som vistades på andra orter. De mest förbittrade gardes
officerarna, dit bland andra kapten Henning Wrangel hörde, över
vägde att mörda kungen medan denne befann sig på Åland. Planen 
verkställdes emellertid inte.14 

Kungens beslut sågs som ett "svårt politiskt missgrepp", då många 
av de cirka 120 degraderade officerarna tillhörde huvudstadens eller 
landets ledande familjer. Därmed skapades ett kraftigt missnöje inom 
en opinionsstark krets. Sten Carlsson menar att degraderingen gav 
den mot kungen bedrivna propagandan ett "personligt ferment", som 
den förut saknat. 

Benägenhet att agera saknades således inte hos gardesofficerarna, 
men eftersom ryssarna hotade Åland försvårades en överflyttning av 
trupperna till fastlandet. Däremot hade de degraderade officerarna 
genom sina familjer, släkt och vänner ett utmärkt nätverk, genom vil
ket de kunde agera. Detta bör ha underlättat spridandet av idéer och 
möjligheter att undersöka stämningarna gentemot kungen. 

Under vintern 1808-09 intensifierades konspirationerna i Stock
holm hos den sårade, och själv degraderade, gardeslöjtnanten Jacob 
Cederström. Många officerare som vistades i huvudstaden, eller var 
där på tillfälliga besök, samlades hos Cederström, vars bostad blev en 
lämplig samlingsplats. Cederström blev snart en central person i 
sammansvärjningen, dels beroende på hans ekonomiska ställning, dels 
på grund av hans i kriget visade tapperhet och personliga uppträdande 
mot kungen, som väckt uppskattning i militära kretsar. 

Flertalet av de officerare som kom med rapporter från Sveriges olika 
fronter besökte också Cederström. När de återvände till sina förband 

14 Sten Carlsson, "Gardesregementenas degradering 1808", i Historisk tidskrift (1943), 
s. 382, 395, dens., Svensk Historia (Sten Carlsson & Jerker Rosén) II Tiden efter 1718 
(Stockholm 1961), s. 292. 

15 Carlsson (1943), s. 394 £, dens., Gustav IVAdolf. En biografi, (Stockholm 1946), 

S' I73' 16 Elof Tegnér, "Friherre Jakob Cederström och förberedelserna till 1809 års revolu
tion", i Historisk tidskrift (1895), s. 238, Sten Carlsson (1944), s. 231. 
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hade de försetts med upplysningar om de rådande förhållandena eller 
med aktstycken där nödvändigheten av ett tron- och systemskifte beto
nades.17 De kringspridda aktstyckena syftade till att väcka och under
hålla missnöjet inom krigsmakten. Här hade självfallet degraderingen 
av gardesregementena en framskjuten plats. Cederström och ovan 
nämnde Henning Wrangel var sedan tidigare vänner och regements
kamrater, vilket förklarar hur kontakter dem emellan etablerades. 

Det var inte bara officerare utan även andra missnöjda som drogs in 
i den Cederströmska klubben, eller nätverket. Cederström hade enligt 
egen utsago satt sig i kontakt med de män som vid 1800 års riksdag i 
Norrköping avsagt sig adelskapet och "inskränkt sig till en skarp oppo
sition mot de lagliga formernas åsidosättande". Genom Hans Järta, 
som efter sitt avsked ur statens tjänst vistades i Stockholm som privat 
jurist, hade de sammansvurna förbindelse med de högre civila ämbets-
mannakretsarna.21 

Emellertid var man i behov av en ledare och Cederström vände sig 
först till generalmajor J. F. Aminoff som den 28 oktober anlänt från 
Åland. Aminoff gillade visserligen Cederströms planer, men ställde 
sig avvisande till förslaget, eftersom han, liksom general G. M. Arm-
felt, lovat Gustav III att inte motarbeta dennes son. Eftersom inte hel
ler Armfelt förmåddes till en aktiv insats kontaktades general C. J. 
Adlercreutz, som anlänt till Stockholm från Torneå. Han ställde sig i 
princip välvillig till revolutionsplanerna, men ville inte ta några risker. 
Trots detta räknades Adlercreutz av de sammansvurna som en poten
tiell ledare.22 Man kan fråga sig huruvida Aminoff och Armfelt egent
ligen höll sitt löfte till Gustav III om att inte motarbeta hans son, då de 
ej avslöjade konspirationsplanerna. 

17 Tegnér (1895), s. 238, Carlsson (1944), s. 232. 
18 Tegnér (1895), s. 238. 
19 Minnen ur Sveriges nyare historia, samlade af B. von Schinkel. Bihang, utg. af S. J. 

Boethius. II (Uppsala 1881), s. 65 [Fragment af Henning Wrangels journal 1808-09], 
Tegnér (1895), s. 236. 

20 Tegnér (1895), s. 239. 
21 Ludvig Stavenow, "Den gustavianska tiden 1772-1809", i Sveriges historia till våra 

dagar, del 10 (Stockholm 1925), s. 391. 
22 Carlsson (1944), s. 235 ff. 
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Kontakter med de högre ämbetsmännen 

Wrangel hade redan i november velat etablera kontakt med de högre 
ämbetsmännen, och en sådan hade, enligt Cederström upprättats. 
Såväl riksdrotsen, C. A. Trolle-Wachtmeister, som presidenten i 
statskontoret, C. E. Lagerheim, och statssekreteraren för krigsären
dena, C. Lagerbring, hade underrättats om gardenas missnöje och 
ryktena från Erfurt om Sveriges delning. Den 12 oktober slöt Napo
leon och tsar Alexander en konvention i Erfurt. Den innehöll i själva 
verket ganska litet om Norden. I Sverige fick man emellertid för sig att 
en delning av landet hade blivit beslutad, eller åtminstone diskuterad. 
Rykten gick till och med om att Sverige skulle delas mellan Ryssland 
och Danmark med Motala ström som gräns. 

Wrangel gjorde 29 januari, sannolikt efter vissa nya löften från 
Adlercreutz, en framstöt hos riksdrotsen. Denne uppmanades att söka 
verka för en riksdag och Wrangel förklarade att många unga militärer 
och åtskilliga andra av "landets vänner" beslutat att göra revolution, 
samt att Adlercreutz var uppmanad att sätta sig i spetsen för densam
ma. Riksdrotsen lär ha blivit mycket förvånad över denna information 
och begav sig genast till Adlercreutz för att tala denne till rätta. 
Wrangel skriver att "drotsen grefve Wachtmeister, som förskräcktes 
öfver vår djerfhet, uppräknade företagets alla faror, och vid ett möte, 
som han begärde af Adlercreutz, bragte denne helt och hållet på andra 
tankar".26 

Adlercreutz stod även under påverkan av Lagerbring, med vars sys
terdotter han var gift. Statssekreteraren gjorde, enligt Wrangel, allt för 
att avhålla generalen från konspirationer. Trots vissa löften till konspi
ratörerna ansåg sig Adlercreutz inte längre kunna uppfylla dessa till 
följd av ämbetsmännens påtryckningar. Vid en första anblick kan det, 
enligt Sten Carlsson, te sig förvånande att till och med riksdrotsen, 
som kanske var den mest radikale av ämbetsmännen, höll sig så av
visande till de militära konspirationerna.27 

23 Carlsson (1944), s. 241 f. 
24 Carlsson (1944), s. 234 f. 
25 Carlsson (1944), s. 241 f. 
26 Schinkel (1881), s. 70 [Wrangels journal]. 
27 Schinkel (1881), s. 70 [Wrangels journal], Carlsson (1944), s. 242. 
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Emellertid fanns en betydande klyfta mellan ämbetsmännen och de 
unga officerarna i fråga om social ställning, politiska åsikter och per
sonligt temperament. En militärkupp skulle ha kunnat hota hela sam
hällsordningen och bland annat vänt sig mot just de ledande ämbets
männen. I sammanhanget är det därför naturligt att de ställde sig 
negativa till alla arresteringsplaner. Därmed hade konspiratörerna 
misslyckats med att etablera något samarbete med den civila opposi
tionen, och inte heller hade man vunnit någon general till ledare. Det 
som åstadkommits var emellertid att deras planer nu var kända och 
accepterade i mer omfattande kretsar än tidigare.28 Det kan konstate
ras att ämbetsmännen, så långt, intog en ambivalent ställning, då de å 
ena sidan var motståndare till att arrestera kungen, å andra sidan möj-
liggjorde en sådan utveckling genom att inte ingripa. 

Konspirationerna vid västra armén 

Liksom på Åland blev det även vid västra armén en gardesofficer som 
tog initiativet till konspirationer, nämligen kaptenen vid livgardet till 
fot, C. H. Anckarsvärd. Även om Anckarsvärd blev djupt upprörd 
över gardesregementenas degradering, menade han att revolutionens 
nödvändighet redan långt tidigare utgjort ett överläggningsämne 
bland de äldre officerarna vid västra armén.29 

Degraderingen tycks ha manat på Anckarsvärds vilja att ingripa, 
även om han enligt egen uppfattning inte kände till något om politik 
och politiska begrepp. Däremot såg han att "Sverige var på branten af 
sin undergång, och att det icke kunde frälsas utan någon ovanlig kraft
yttring; och jag trodde och hoppades på Ofv. Lieut. Adlersparre".30 

Georg Adlersparres största intresse under hösten 1808 tycks emellertid 
gällt truppernas utrustning, vilket framgår av breven till general
krigskommissarie Billberg.31 Det som sannolikt fick Adlersparre att 
ändra uppfattning var ett brev, som vid jultiden anlände från Stock-

28 Carlsson (1944), s. 242 f. 
29 C. H. Anckarsvärd, Politisk trosbekännelse (Stockholm 1833), s. 66 £, Carlsson 

(1944), s. 244 f. 
30 Anckarsvärd (1833), s. 10 f. 
31 Carlsson (1944), s. 245. 
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holm och informerade honom om ryktena angående Sveriges besluta
de delning.32 

Mellan jul och nyår begav sig Adlersparre till Ulriksdal i Köla sock
en, där Anckarsvärd hade sitt kvarter. Enligt Adlersparre fattades där 
beslutet att Anckarsvärd på nyårsaftonen skulle resa till Dalregemen
tet vid Åmål och därifrån till arméns vänstra flygel, medan brodern, 
kapten J. A. Anckarsvärd, skulle bege sig till de trupper som låg förlag
da i närheten av Karlstad. Brödernas uppgift var, som Adlersparre 
uttrycker det, att "underrätta en och annan Officer om vår plan, hvil-
ken sedan derom upplyste sina kamrater".33 

C. H. Anckarsvärd återvände med en hälsning från överste Carl H. 
Posse, som förde befälet över västra arméns vänstra flygel, att denne 
önskade möta Adlersparre 9 januari vid Ökne gästgivaregård, någon 
mil väster om Karlstad.34 Adlersparre uppger sig ha anlänt till Ökne på 
kvällen den 8 och skrev samma kväll den proklamation som senare 
utfärdades i Värmländska fördelningens namn, som högra flygeln nu 
kallades. Nästa dag skedde överläggningar mellan Posse och Adler
sparre, och den senare har uppgivit att de åtskiljdes med en överens
kommelse att var och en på sitt håll skulle sondera sitt manskaps 
tänkesätt och "afbida hvad man i Stockholm företog, och i öfrigt 
genom courierer bibehålla gemenskapen oss emellan".36 Sten Carlsson 
ställer sig emellertid tveksam till att Adlersparre och Posse endast ville 
avbida händelserna i Stockholm. De tycktes redan då ha uppgjort en 
aktionsplan av ganska omfattande storlek.37 

Adlersparre reste efter några dagar tillbaka till Karlstad och stanna-

32 Carlsson (1944), s. 234 f, 248, 255. Se även Birger Sjövall, "Den Adlersparreska revo
lutionen", i Historisk tidskrift (1907), s. 4. 

33 Historisk tafla affd. konung Gustaf IVAdolfs sednaste regeringsår. Tredje afdelningen 
[Georg Adlersparre: Berättelse om revolutionens utbrott i Wermland 1809] (Stockholm, 
1811), s. 101 ff., Anckarsvärd (1833), s. 6, Carlsson (1944), s. 256. 

34 C. G. Flach, "Huru min farfar blef adjutant hos Adlersparre samt ett och annat om 
revolutionen 1809", i Personhistorisk tidskrift (1904), s. 88. Adlersparre och Posse hade 
tillsammans suttit i fångenskap i Ryssland under 1788 års krig. Enligt Flach hade de båda 
redan hösten 1808 träffats på landsvägen mellan Uddevalla och Strömstad och fört dis
kussioner om rikets framtid. 

35 Historisk tafla (1811), s. 103, se även Flach (1904), s. 88, Carlsson (1944), s. 257. 
36 Historisk tafla (1811), s. 103. 
37 Carlsson (1944), s. 258. 
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de där till mångas förundran, eftersom han inte hade någon officiell 
tjänstebefattning på stället. Officerare från andra regementen, som 
fått vetskap om planerna, strömmade till hans kvarter och förklarade 
sig villiga att bistå honom. Adlersparre skriver att "jag kände deras 
tänkesätt: jag förlitade mig på dem, som på mig sjelf'. Kurirer sändes 
nu ut och Anckarsvärd medförde Adlersparres proklamation till de 
sammansvurna i huvudstaden. De uppgifter som de utsända hade, var 
enligt Adlersparre att "sondera och underrätta vissa personer af vigt, 
om vår afsigt".39 Genom detta nätverk av officerare kunde således den 
militära aktionen förberedas. 

Det kan tyckas märkligt att alla de sonderingar och förberedelser 
som gjordes på olika platser passerade kungen, eller hans befallnings -
havare, obemärkt. Troligtvis kom revolutionsplanerna till vissa makt
havares kännedom, men i likhet med de ledande ämbetsmännen i 
huvudstaden, valde de att tiga om vad de kände till. 

Anckarsvärd underrättade i Örebro majoren C. de Charliere och 
ryttmästaren A. G. Fleetwood vid livregementets husarer om planerna 
på en statsvälvning. Båda lovade oberoende av varandra att medverka i 
aktionerna.40 Anckarsvärd begav sig sedan till Linköping där han 
enligt egen uppgift träffade generallöjtnant Fabian Wrede som var 
chef för livgrenadjärerna. Wrede erbjöds att bli överbefälhavare för 
"revolutionsföretaget", men Wrede ville inte delta i några konspira
tioner utan uppmanade istället Anckarsvärd att avstå från sina före
havanden. 

Wrede hade även under vintern 1808-09 haft besök av överste Pos
ses adjutant Boij, som på uppdrag av Posse - troligen efter överens
kommelse med Adlersparre - sökte "communicera med honom 
[Wrede] och inhemta hans tänkesätt". Wrede ställde sig emellertid 

38 Historisk tafla (1811), s. 103 f. 
39 Historisk tafla (1811), s. 104, Carlsson (1944), s. 258. Carlsson tror även att de andra 

utsända medförde avskrifter av Okne-proklamationen. 
40 Sjövall (1907), s. 16, Carlsson, (1944), s. 259. Se även Fleetwoods berättelse i Gustaf 

Thorsander, När kejsarne bestämde Nordens öde. Skildringar från krigsåren 180J—1814 
(Skövde 1903). 

41 Anckarsvärd (1833), s. 27. 
42 C. A. Adlersparre, 1809 års revolution och dess mån. Tidstaflor, del 1 (Stockholm 

1849), s. 176. 
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helt avvisande till några revolutionära planer, och förklarade bestämt 

att om det ej varit för gammal bekantskap och aktning för Posse, så 
skulle denne genast ha arresterats.43 Någon arrestering av Posse skedde 
ej och Wrede tycks inte heller ha vidtagit några åtgärder för att under
rätta kungen om sammansvärjningarna. 

Från Linköping begav sig Anckarsvärd vidare till Stockholm dit 
han sannolikt anlände någon av de sista dagarna i januari. Där blev 
han omedelbart indragen i konspirationerna.44 Anckarsvärd uppfatta
de att huvudmännen i Stockholm var överste A. F. Skjöldebrand, 
Jacob Cederström, major Magnus Björnstjerna, Hans Järta, samt en 
"mängd andra högst aktningsvärda personer, så väl bland Militaire-
som Civil-Staterna".45 

Medan stämplingarna fortgick i huvudstaden väntade Adlersparre 
bekymrat på underrättelser om vad som hände. Först i början av febru
ari fick han av Anckarsvärd reda på att revolutionen närmade sig sitt 
utbrott, men det var inte förrän i slutet av månaden som nästa brev 
anlände. Carlsson finner det anmärkningsvärt att Adlersparre endast 
hölls sporadiskt underrättad om Anckarsvärds förehavanden, och 
tycker sig se att denne "för sin del efter sin avresa från Värmland i rätt 
hög grad ha kastat loss från Adlersparre".46 Enligt egen uppgift hade 
inte heller Anckarsvärd stått i något vänskapsförhållande till Adler
sparre, och han delade endast dennes åsikter i fråga om revolutionens 
nödvändighet. Om stockholmarnas kupp hade kunnat genomföras 
enligt planerna, hade Adlersparres roll sannolikt blivit mycket obetyd
lig. Emellertid avstyrdes i sista stund, och troligtvis i samförstånd 
med de ledande ämbetsmännen, planen, att den 8 februari gripa kung
en.49 När Adlersparre i slutet av februari nåddes av beskedet om miss
lyckandet skred han omedelbart till handling.50 

43 Adlersparre (1849), s. 176, 
44 Carlsson (1944), s. 260. 
45 Anckarsvärd (1833), s. 28. 
46 Carlsson (1944), s. 260. 
47 Anckarsvärd (1833), s. 9. 
48 Carlsson (1944), s. 260. 
49 Carlsson (1961), s. 292. 
30 Carlsson (1944), s. 281 f. 
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Västra arméns aktion leder till en kupp i Stockholm 

Med sina trupper besatte Adlersparre natten till den 7 mars Karlstad. 
Där begärdes inkvartering för 2000 man.51 Att samla ihop, förflytta 
och förse en sådan styrka med proviant och andra förnödenheter var 
ingen lätt uppgift. Vid transporten av trupperna till Karlstad fick man 
en god hjälp av de värmländska bönderna. De uppges ha skjutsat sol
daterna ända upp till sju mil i löfte om bröd, fläsk och furage. Den 9 
mars bröt trupperna sedan upp för marschen mot huvudstaden.52 

När kungen den 12 mars förstod vad som höll på att ske, beslöt han 
att med Stockholms garnison bege sig söderut och söka kontakt med 
södra armén, som stod under fältmarskalk J. C. Tolls befäl. I detta läge 
ingrep ämbetsmännen. De övertalade C. J. Adlercreutz att hindra 
kungens avresa. Med sex officerare som följeslagare gick Adlercreutz 
den 13 mars in i kungens rum på slottet och satte honom under arrest. 
Den gustavianska regimen var störtad och 14 mars utgick ständer-
inkallelse.53 

Adlersparre nåddes i Örebro av beskedet att Gustav IV Adolf hade 
arresterats, och han beordrades samtidigt att bege sig till Stockholm 
med endast hälften av de mest pålitliga i sin upprorsstyrka. Emeller
tid valde Adlersparre att fortsätta mot huvudstaden med hela sin här. 

Det kan ifrågasättas om Adlersparre efter sin resning i Karlstad 
verkligen önskade någon aktion i Stockholm. Han var uppenbart 
missnöjd med att kuppmännen övertog ledningen över det företag, 
som han inte utan skäl, ansåg vara hans verk. Sannolikt kände Adler
sparre sig förekommen av händelserna i Stockholm. Det som han 
tänkt genomföra var till stor del redan utfört, det vill säga riksdagen 
var sammankallad, krigsgärden upphävd och gardesregementena var 
rehabiliterade.55 Det framgår här att olika intressen stod mot varandra, 
och de kretsar bland konspiratörerna som ville ställa Adlersparre utan
för händelsernas centrum hade nu fått övertaget. 

51 Carlsson (1944), s. 285, (1961), s. 293. 
52 Carlsson (1944), s. 283 f., 293. Se även C. O. Nordensvan, Värmlands regementes 

(Närkes och Värmlands reg:tes historia 1) (Stockholm 1904), s. 266 ff. 
53 Carlsson (1961), s. 293. 
54 Sjövall (1907), s. 18, Carlsson, (1944), 306. 
55 Carlsson (1944), s. 306 £, Sjövall (1907), s. 23 f. 
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Adlersparre var emellertid inte benägen att utan vidare överlämna 
ledningen till dem som handlat mot kungen först sedan hans egna 
trupper inlett aktionen. Sina styrkor kunde han fortsättningsvis an
vända för mer begränsade syften. Efter inmarschen 22 mars i Stock
holm kom han där att med sina trupper, under en lång tid, utgöra en 
stat i staten. 

Kungens tid var ute 

Den största delen av forskningen kring statskuppen 1809 är av äldre 
datum. Enligt min uppfattning har officerares betydelse som politisk 
maktfaktor i sammanhanget, främst genom deras möjlighet att kunna 
utnyttja militära tvångsmedel, inte tillräckligt uppmärksammats. Mig 
veterligen, har inte heller officerares benägenhet och möjlighet att 
agera beträffande 1809 års händelser studerats och analyserats ur ett 
perspektiv, där en elits sammansättning och förväntade beteende, 
regimens legitimitet, och olika nätverks betydelse har vägts in. Ovan
stående faktorer har jag med denna artikel velat uppmärksamma. 

De sammansvurna officerarna på Åland, i Stockholm och vid västra 
armén kom genom sina nätverk i kontakt med fem av rikets generaler, 
nämligen von Essen, Aminoff, Armfelt, Adlercreutz och Wrede. 
Syftet var att få någon av dem till revolutionsledare. Visserligen miss
lyckades detta, men ingen av generalerna varnade kungen eller arreste
rade någon av konspiratörerna. Därutöver togs även kontakt med 
ledande ämbetsmän. Även om dessa ställde sig avvisande till planerna 
på att störta kungen, var det ingen som varskodde regenten om vad 
som höll på att hända. Jag tolkar detta som att Gustav IV Adolf sak
nade legitimitet och att inflytelserika delar av en politisk elit var in
förstådda med att monarken måste bort för att få stopp på kriget. Men 
hur detta skulle ske och vad som skulle hända sedan var man oense om. 

Det framgår även att rörelsen vid västra armén bör ses som mer skild 
från aktionerna i Stockholm än vad som tidigare ansetts. Detta under-

56 Carlsson (1944), s. 306 f., 381 ff. 
57 Carlsson (1944), s. 225. General H. H. von Essen hade i november 1809 kontaktats 

via ett anonymt brev från Wrangel. Den kontakten med von Essen blev emellertid resul
tatlös. 
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Sedan hösten 1808 hade det konspirerats mot Gustav IV Adolf på Åland och 
sammansvärjningen fördes sedan vidare till Stockholm och västra armén i Värm
land. Samtidigt som trupper från Värmland i mars 1809 tågade mot huvudstaden 
för att avsätta kungen agerade en grupp officerare som befann sig i Stockholm. De 
gick på morgonen den 13 mars in till Gustav IV Adolf på slottet och arresterade 
honom. Svärdet kan sägas symbolisera kungens makt över militären och fram
träder tydligt på kopparsticket, där officerarna bokstavligen berövar kungen hans 
makt. Reproduktion: Kungliga biblioteket, Stockholm. 
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stryks framför allt av Adlersparres vägran att lyda den order, som 

utgick efter det att kungen arresterats, vilken innebar att endast en 
mindre del av upprorshären tilläts komma till Stockholm. Det verkar 
även som om Adlersparre, och de agerande officerarna vid västra 
armén, delvis ingick i ett eget nätverk, utanför Cederströmska klub
ben, även om exempelvis C. H. Anckarsvärd kan anses ha ingått i båda 
nätverken. 

I stämplingarna mot Gustav IV Adolf var officerarna de mest aktiva 
medan de civila ämbetsmännen intog en mer avvaktande hållning. 
Även generalerna tycks ha varit tveksamma till att aktivt delta i de 
militära aktionerna. Genom sitt val att inte agera har ändå de berörda 
ämbetsmännen och generalerna indirekt tagit ställning mot kungen, 
vilket också möjliggjorde hela händelseförloppet. Hade denne var-
skotts i tid kanske de ledande konspiratörerna arresterats och allting 
hade runnit ut i sanden. Ett fruktbart perspektiv att lägga på fortsatta 
studier av händelserna är således att se sammansvärjningarna som 
uttryck för missnöje mot monarken hos majoriteten av en politisk elit, 
där även officerare ingick. Däremot tyder mycket på att det inom eli
ten fanns, eller kom att utkristallisera sig, olika grupperingar eller 
nätverk som med militära tvångsmedel agerade utifrån sina egna upp
fattningar och intressen. 
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Att studera titlar som kapital 

En teoretisk diskussion kring militära titlar 
i 1700-talets svenska samhälle 

Esbjörn Larsson 

RegementsAdjutant, Capitaine i Arméen med Sergeants Indelning 
vid Second Majorens Compagnie Pehr Martin 
Källa: Uppsala landsarkiv, generalmönsterrulla, Upplands 

regemente 1792 KO 4523 1/7 

Pehr Martins tjänsteförhållande kan med våra ögon synas något be
synnerligt. Han tjänstgjorde som regementsadjutant — en tjänst som 
vanligen bestreds av en fänrik - men uppbar kaptens värdighet, samti
digt som han åtnjöt endast sergeants indelning (lön i natura). 

Detta var nu inget ovanligt för 1700-talet, utan ett exempel på kon
sekvenserna av tidens tjänstesystem. Denna text syftar till att såväl dis
kutera som utveckla tankegångarna kring detta fenomen. Utgångs
punkt tas i den metoddiskussion - rörande hur man bör klassificera 
officerare och ämbetsmän - som fenomenet givit upphov till. Denna 
debatt kommer att ytterligare problematiseras genom uppmärksam
mandet av den officiella rangordningen i ljuset av Pierre Bourdieus 
kapitalbegrepp. 
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Privilegiesamhällets tjänstestruktur 

Innan vi tar itu med de problem som det ovan presenterade exemplet 
vållat historiker i deras studier av 1700-talets officerskår, är det kanske 
på sin plats med en närmare presentation av periodens tjänstesystem. 

Även om det redan på 1600-talet förekom fall då officerares titlar 
inte överensstämde med deras tjänst, hörde detta inte till vanligheten. 
Det stora nordiska kriget skakade dock om krigsmaktens tjänstestruk
tur rejält. Genom att armén efter kriget krymptes samtidigt som krigs
fångar återvände, kom exempelvis 83 % av de indelta finska officerarna 
att sitta på en indelning som understeg deras tjänsteställning. Situa
tionen innebar dock inte att dessa officerare förlorade sina grader, utan 
endast att de i praktiken fick förrätta den tjänst som deras indelning 
indikerade.1 

Trots att man med tiden kunde komma till rätta med de problem 
som krigsåren skapat, förefaller bristen på indelningar - i relation till 
1700-talssamhällets närmast omättliga begär efter titlar - ha gjort att 
det alltfort utdelades militära grader som inte motsvarades av en lik
nande tjänsteställning eller lön. På 1790-talet var det mer än 60 % av de 
indelta officerarna i den östra rikshalvan som hade en grad som var 
högre än den indelning de satt på. Enligt Kaarlo Wirilander var dessa 
så kallade karaktärsbefordringar ett billigt sätt för statsmakten att 
skaffa sig bundsförvanter, samtidigt som de ur officerens perspektiv 
kunde uppfattas som ett steg på vägen mot en motsvarande tjänste
ställning. Vidare innebar en högre grad, även utan ny tjänst, att 
officeren kunde tillräkna sig en högre ställning, i såväl militära som 
sociala sammanhang. 

Gällande det egentliga Sverige har Nils-Göran Nilsson undersökt 
de övertaliga officerarna och funnit att dessa uppgick till mellan 20 och 

1 Kaarlo Wirilander, Officerskåren i Finland under iyoo-talet. En socialhistorisk av
handling om den finska arméns officerare (Falun 1964), s. 185 f. 

2 Wirilander (1964), s. 185 f. Uppgifterna kring situationen under 1790-talet bygger på 
Nils-Göran Nilssons beräkningar utifrån Wirilanders uppgifter. Nils-Göran Nilsson, 
"Rank or Command? The Use of Brevet Rank in the i8th Century Swedish Army and 
Its Consequenses for the Modern Historian", i Magnus Mörner &Thommy Svensson 
(red.), Classes, strata and elites. Essays on social stratification in Nordic and Third World 
history (Göteborg 1988), s. 99. 
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30% av ett regementes officerare.3 Denna siffra kan i sig synas hög, 
men blir än mer anmärkningsvärd om vi betänker att krigsmakten 
under 1700-talet tillfördes en rad nya tjänster. 

Under perioden 1730-1770 genomgick tjänstestrukturen flera för
ändringar. Ar 1734 gjordes den under det stora nordiska kriget tempo
rära befattningen adjutant till en permanent officersbefattning. Tjäns
ten kom att besättas av officerare med fänriks grad, men avlönas med 
underofficers lön.4 

Nästa förändring var betydligt större och hade sin grund i det krav 
som de indelta regementena framförde år 1751. Likt de värvade garni
sonsförbanden ville man använda sig av så kallade stabsbefattningar. 
Detta krav hade sin grund i att regementets överste, överstelöjtnant 
och major var tillika kompanichefer. De förändringar som tillkom vid 
1751/52 års riksdag innebar därmed att officerarna vid livkompaniet 
samt överstelöjtnantens och majorens kompani befordrades ett steg, 
vilket gjorde att löjtnanten blev stabskapten, fänriken stabslöjtnant 
och den högste underofficeren stabsfänrik.5 

Ar 1756 utökades regementsstrukturen med en extra major och 
ytterligare en adjutant. Införandet av befattningen 2:e major följdes 
sedan av 1769 års beslut att inrätta stabstjänster även vid dennes kom
pani. Det faktum att krigsmakten vid olika tillfällen kunde genom
driva dessa förändringar förklarar Nilsson med att reformerna inte 
innebar några direkta kostnader, i och med att inga nya löneutrymmen 
tillfördes. Istället avlönades de nya befattningarna med den lön som 
dess innehavare hade i sin gamla befattning. Detta gjorde att de nya 
tjänsterna kom att ge halv eller ännu sämre lön i jämförelse med de tra
ditionella befattningarna. De nya befattningarna synes inte heller ha 
värderats lika högt som de traditionella tjänsterna, då befordringar till 
de ursprungliga tjänsterna ofta skedde via de nytillkomna befattning
arna. Nämnas bör dock att de nya tjänstetitlarna inte värderades lägre 
på den officiella rangordningen.6 

3 Till skillnad från Wirilanders resultat rör dessa siffror enbart de officerare som inte 
kunde infogas i organisationen. Nilsson (1988), s. 124 £, 131. 

4 Nilsson (1988), s. 109 f. 
5 Nilsson (1988), s. 110 ff. 
6 Nilsson (1988), s. 112-120. För den officiella rangordningen, se nedan. 
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Resultatet av de ovan beskrivna förändringarna blev att officers
befattningarna ökade med i runda tal 23 procent. I detta sammanhang 
kan man självklart fråga sig varför krigsmakten tillfördes dessa nya 
befattningar. Enligt Nilsson var införandet av nya tjänster inte på
kallat av förändrad stridsteknik, utan snarare resultatet av adelns allt 
mer trängda ställning. Genom nya befattningar ökade inte bara möj
ligheten för adeln att finna tjänster för sina söner, utan det gjorde det 
även billigare för den som skulle träda in på den militära banan. De 
nya befattningarna medförde nämligen inte ett lika högt ackord som 
de traditionella tjänsterna. 

Som framgår av ovan kom 1700-talets tjänstestruktur att i det när
maste trasas sönder under trycket av vad som beskrivs som en omättlig 
efterfrågan på tjänster och titlar. Wirilander menar att grunden till 
dessa problem måste sökas hos den statliga förvaltningens orubblig
het. Genom att lejonparten av statens militära såväl som civila verk
samhet finansierades genom indelningsverket, var antalet löneutrym
men fast. Detta gjorde att större förändringar av tjänstestrukturen inte 
kunde genomföras utan att banden mellan tjänstetitel och lönegrad 
töjdes.8 

En intressant fråga i sammanhanget blir då självklart hur man från 
statsmaktens sida såg på denna utveckling. I Ingvar Elmroths avhand
ling - som för övrigt ger en liknande bild av utvecklingen vad gäller 
1700-talets ämbetsmän - framträder en närmast ambivalent inställ
ning till så kallade karaktärsbefordringar. För samtidigt som § 42 i 
RF 1720 medförde att denna form av befordring kunde användas som 
en kompensation för de som blivit förbigångna vid tillsättandet av en 
tjänst, innebar 1723 års Kungl. förordning att karaktärsbefordringar 
förbjöds. Den sistnämnda regleringen medförde till och med att de 
som sökte befordring enbart till titeln kunde vitesbeläggas. Undan
taget var dock de fall som RF § 42 tog upp. 

Ar 1756 skärptes reglerna ytterligare och endast de som stått på för-

7 Nilsson (1988), s. 114,120 f. För ackordssystemet, se nedan. 
8 Kaarlo Wirilander, Herrskapsfolk. Ståndspersoner i Finland ij2i—i8jo (Stockholm 

1982), s. 100 £ 
9 Ingvar Elmroth, Nyrekryteringen till de högre ämbetena 1720—1809. En socialhistorisk 

studie (Lund 1962), s. 35-39. 
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slag tre gånger, utan att befordras, kunde karaktärsbefordras. Trots 
dessa åtgärder ökade antalet karaktärsbefordrade och därigenom pro
blemen i förvaltningens tjänstestruktur, något som enligt Elmroth låg 
bakom avskaffandet av den officiella rangordningen vid 1765/66 års 
riksdag.10 

Titel eller lön? - metodstriden 

Som antyddes inledningsvis har 1700-talets komplicerade tjänste
struktur givit upphov till något av en metodstrid, där frågan har hand
lat om hur man bör definiera personer i kronans tjänst. Striden tog sin 
början i Ingvar Elmroths kritik av Sten Carlssons Ståndssamhälle och 
ståndspersoner ijoo-1865, och då främst Carlssons användning av 
tryckta källor, vilket gjorde att klassificeringen av ämbetsmän (enligt 
Elmroth) kom att ske efter tjänstetitel och inte nödvändigtvis efter 
befattning. I andra upplagan av Carlssons verk svarar författaren 
genom att hävda att hans kritikers antaganden var ogrundade sam
tidigt som den snävare klassificeringsprincipen gjorde att Elmroths 
resultat blev av begränsat intresse. 

Ett tredje perspektiv på frågan framförs av Birgitta Odén. Hon 
framhåller att ämbetsmän ofta tilldelades såväl en högre titel som nya 
arbetsuppgifter, utan att de nödvändigtvis flyttades upp i en högre 
löneklass. När det gäller striden mellan Carlsson och Elmroth explicit, 
menar Odén att Carlssons metod att använda sig av matriklar och 
kalendrar ger en bild av ämbetsmannakåren utifrån tjänsteställning, 
medan Elmroth genom att stödja sig på memorialböcker studerar 
ämbetsmännens löneställning.12 

Även vad gäller krigsmakten har problematiken uppmärksammats. 
I sin studie av förändringarna inom krigsmakten framhåller Nils-
Göran Nilsson de så kallade stabsbefattningarnas dubbla karaktär. För 
medan stabsofficeren i fredstid tjänstgjorde i enlighet med sin in-

10 Elmroth (1962), s. 39 ff. 
11 Elmroth (1962), s. 28, 50, Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 7700— 

1865. Studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning, 2:a upplagan (Lund 1973 
[1949]), s. 52. 

12 Birgitta Odén, "Socialhistoria i blickpunkten", i Historisk tidskrift T, (1963), s. 410-413. 
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delning, kom han i krig att tjänstgöra i den högre befattningen, då 
regementsofficerarna i strid inte kunde fungera som kompanichefer 
samtidigt som de förde ett mer övergripande befäl. Denna dyna
miska tjänstestruktur får vidare konsekvenser för studier av 1700-talets 
officerskår. Beroende på metodiska val kan man i sammanhanget få 
vitt skilda resultat. Enligt Nilsson blir detta synligt i såväl Sten Carls
sons som Kaarlo Wirilanders undersökningar. 14 

Pierre Bourdieus alternativa ekonomi 

Som framgått råder ingen konsensus kring hur man bör klassificera 
1700-talets officerare (eller ämbetsmän). Något definitivt svar kommer 
här inte heller att ges, utan istället skall en alternativ tolkningsram 
introduceras. 

De presenterade författarna har alla det gemensamt att de i sina stu
dier sätter själva förvaltningen i centrum. Detta tydliggörs bland annat 
i Birgitta Odéns introduktion av det socialhistoriska perspektivet,15 

men även i det faktum att det blir tjänstgöringen som antas utgöra 
själva kärnan i officerskapet. Detta antagande framstår - åtminstone 
utifrån den indelte officerens situation - som något missvisande. 

Enligt min mening har det traditionella sättet att studera officerare 
utifrån tjänst sin grund i den moderna förvaltningens rationella drag. 
Genom att låta den i webersk mening idealtypiska bilden av en byrå
kratisk förvaltning ligga till grund för vårt sätt att närma oss den tidig
moderna dito, kommer vi enligt min mening att fokusera på det som 
ur vår förförståelse av förvaltning är det mest centrala, officerens 
tjänsteutövning. Om vi däremot väljer att göra officeren till subjekt 
kommer man i mina ögon närmare den logik som utmärkte privilegie
samhället. Detta perspektivskifte gör att vi istället för att fråga oss vil-

13 Nilsson (1988), s. 118. 
14 Hos Carlsson såsom en indifferens inför skillnaden mellan officerare på och utöver 

stat och hos Wirilander såsom en allt för konservativ bild av officerskåren genom att 
stabsfänrikar och adjutanter framträder som underofficerare. Nilsson (1988), s. 137 f., 

142-147. 
15 Odén (1963), s. 404-407. 
16 För tjänstgöringen se Nils-Göran Nilsson, "Den gustavianska armén", i Gunnar 

Artéus (red.), Gustav III:s ryska krig (Stockholm 1992), s. 29, 50, 52 f. 
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ken roll olika grupper spelade i krigsmakten, kan formulera frågan: vil
ken funktion fyllde krigsmakten för reproduktionen av samhällets 
övre skikt? 

Ett teoretiskt redskap som ofta kopplats samman med studiet av 
reproduktion är Pierre Bourdieus begrepp symboliskt kapital. Kapital 
blir i detta sammanhang något annat än vår vardagliga förståelse av 
begreppet, såsom synonymt med pengar och ekonomiska tillgångar. 
Det Bourdieu gör i sina studier är att utvidga begreppet till att gälla 
även andra symboliska tillgångar. Därmed blir exempelvis en familjs 
samlade kapital inte enbart summan av dess materiella rikedomar, 
utan därtill måste även symboliska tillgångar - såväl som släkt- och 
vänskapsförbindelser — räknas. Begreppet symboliskt kapital har i 
Sverige fått sin vedertagna förklaring utifrån Donald Broadys de
finition: "symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som 
värdefullt och tillerkännes värde".19 Definitionen som sådan kan för våra 
syften kännas allt för vid och Bourdieu har även framhållit att enskilda 
kapitalformer måste ses inom ramen för det sammanhang de fungerar 
inom.20 I sina egna studier har han främst försökt göra detta genom 
begreppet kulturellt kapital. 

Kulturellt kapital är i sig ett tämligen flyktigt begrepp. I ett försök 
att fånga fenomenet presenterar Broady det kulturella kapitalet såsom 
i vid mening det ekonomiska kapitalets antites, men även som benäm
ning på den i samhället dominerande formen av symboliskt kapital. 
Kapitalbegreppet kan vidare kopplas till studiet av dominansförhål
landen och maktrelationer, det vill säga strukturer där det symboliska 
kapitalet är att betrakta som det medel genom vilket dominansen upp
rätthålls. Avgörande för den fortsatta diskussionen blir speciellt Bour
dieus betoning av det symboliska kapitalets objektivering, en process 

17 Se även Fredrik Thisners artikel i denna antologi för en liknande behandling av 
problematiken. 

18 Pierre Bourdieu, Outline of a Theory ofPractice (Cambridge 1977), s. 177 ff. 
19 Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieusförfattarskap och den 

historiska epistemologin, 2:a upplagan (Stockholm 1991), s. 169. 
20 Pierre Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste (Cam

bridge, Mass 1984), s. 113. 
21 Broady (1991), s. 171. 
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som institutionaliseras genom användningen av exempelvis titlar.22 

När det gäller studiet av just titlar utgör Annika Ullmans avhand
ling Rektorn. En studie av en titel och dess bärare ett svenskt pionjär
arbete. Ullman tar sin utgångspunkt i distinktionen av titeln såsom ett 
uttryck för tjänsteställningens värdighet eller rang, vilket gör att dess 
symboliska värde sätts i fokus. Med stöd av Pierre Bourdieu och Luc 
Boltanski framhålls sedan titeln som en meningsbärande kategori, en 
kategori som enligt Ullman rymmer både kontinuitet och förändring 
över tid. Titelns värde kan i sammanhanget sägas härstamma från den 
sfär som titeln representerar och kan därmed ses som en förläning av 
den makt som utdelaren äger. 

Innan vi går in på hur kapitalbegrepp kan hjälpa oss att förstå 1700-
talets militära titlar, skall begreppet ytterligare utvecklas. Som redan 
nämnts menar Bourdieu att även släkt- och vänskapsförbindelser 
måste räknas in i en grupps eller individs samlade tillgångar. Denna 
form av tillgångar benämns såsom socialt kapital. Till skillnad från det 
kulturella kapitalet är det sociala dito inte att ses som en direkt under
kategori av det symboliska kapitalet. Det kan exempelvis inte för
kroppsligas eller institutionaliseras på samma sätt som det symboliska 
kapitalet.24 

Det sociala kapitalet kan på ytan sägas representera det vi i dagligt 
tal kallar nepotism, men Bourdieu menar i sammanhanget att begrep
pet inte endast är att se som uttryck för familjens reproduktionsstrate
gier, utan även kan fungera som ett sätt för olika grupper att upprätt
hålla sin identitet genom en homogen rekrytering. Vidare är det soci
ala kapitalet inte frikopplat från andra kapitalformer. Exempelvis blir 
det sociala kapitalet viktigare i situationer där det symboliska kapitalet 
inte kan fungera exkluderande, det vill säga när de symboliska till
gångarna sjunkit i värde genom att de inte längre är förbehållna en 
begränsad grupp. 

I den möjlighet till kapitalackumulation som kommer av begrepps
bildningen, förutsätter Bourdieu vidare att socialt kapital i princip inte 

22 Bourdieu (1977), s. 183 f., 189-192. 
23 Annika Ullman, Rektorn. En studie av en titel och dess bärare (Stockholm 1997), s. 22 ff. 
24 Broady (1991), s. 177. 
25 Pierre Bourdieu, Homo academicus (Stockholm 1996a), s. 89, 198 f. 
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kan konverteras till symboliskt dito, utan endast bidra till att öka 
utväxlingen på redan befintliga tillgångar. Det sociala kapitalet bör 
därmed i första hand ses som ett smörjmedel, ett sätt att få utdelning 
på det symboliska kapital som ackumulerats. 

Officerskapets anatomi 

För att kunna använda Bourdieus kapitalbegrepp i studiet av militära 
titlar måste vi närmare undersöka vad 1700-talets officerskap innebar. 
I sina studier av krigsmakten framhåller Gunnar Artéus att den som 
sökte vinna en officersfullmakt i det frihetstida Sverige idealt skulle 
besitta tre företräden: adelstitel, släktskap eller andra förbindelser till 
inflytelserika krigsmaktsfunktionärer samt ekonomiska medel. 

Adelskapet kan i detta sammanhang ses som ett institutionaliserat 
symboliskt kapital. Bourdieu använder sig själv av adelskap som alle
gori i sina diskussioner kring kapital, men även som exempel på för
kroppsligat symboliskt kapital. Av Artéus, och andra undersökning
ar, framgår att adeln under 1700-talet hade ett starkt, i många stycken 
mycket starkt, grepp kring officerskåren (även om det ur ett europeiskt 
perspektiv var att se som tämligen blygsamt). 

Trots detta hade adeln långtifrån ensamrätt till de militära befatt
ningarna. Enligt Ingvar Elmroth hade detta faktum sin grund i adelns 
redan starka ställning inom krigsmakten, vilket gjorde att man helt 
enkelt inte behövde någon formell ensamrätt till officerskapet. Under 
den tid som här studeras var det först i och med överstes grad som 
adeln i formell mening kan sägas ha haft ensamrätt till militära befatt
ningar.31 

Ett sätt att komma till rätta med de ofrälse inslagen inom krigsmak-

26 Pierre Bourdieu, The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power (Stanford 1996b), 

s- 293» 33*> 360. 
27 Gunnar Artéus, Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige (Stockholm 1982), s. 313. 
28 Bourdieu (1977), s. 183 f., dens., Kultur och kritik. Anföranden (Göteborg 1997) s. 

260. 
29 Wirilander (1964), s. 143 f., 157, Carlsson (1973), s. 82,111 £, Artéus (1982), s. 313. 
30 Ingvar Elmroth, För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demograf och 

offentliga funktioner i6ocr-igoo (Lund 1981), s. 222 f. 
31 Carlsson (1973), s. 50 £, 82. 
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ten var nobiliteringarna. Redan under drottning Kristinas regim var 
det kutym att ofrälse officerare som nådde majors grad adlades, även 
om många officerare adlades så tidigt som vid kaptens eller löjtnants 
grad. Enligt Elmroth hade denna politik inte bara sin grund i ett för
sök att upprätthålla skenet av adeln som det vapenbärande ståndet 
utan syftade även till att tillföra frälset nytt blod.32 

Utifrån kapitalbegrepp blir kopplingen mellan adelskap och äm-
betstitlar närmast att betrakta som uttryck för en kapitalackumulation 
där tillgången på symboliskt kapital genererar mer kapital - en före
teelse som Bourdieu liknar vid en »snöbollseffekt^331 detta samman
hang kom denna effekt till uttryck i det faktum att adelskapet fungera
de som en inträdesbiljett till den militära karriären, samtidigt som en 
framgångsrik karriär i sin tur kunde rendera i att en ofrälse officer 
adlades. Detta förhållande kan med fördel ses mot bakgrund av Ull
mans framhållande av förbindelsen mellan titeln och dess bärare. 
Genom en snäv social rekrytering kommer bärarnas likartade livs
mönster att tillföra titeln sina sociala erfarenheter och personliga till
gångar.34 I det aktuella sammanhanget implicerar detta en ytterligare 
förstärkning av kopplingen mellan officerstiteln och adelskapet. 

Adelskapets betydelse kan även ses utifrån vikten av släktskapsför
bindelser inom 1700-talets krigsmakt. I Wirilanders studie blir detta 
som tydligast i sydvästra Finland, där en eller ett par släkter i det när
maste kunde dominera ett regemente genom att besätta dess officers-
och underofficersposter. Orsaken till detta står främst att finna i tidens 
befordringssystem, vilket gav regementschefen stora befogenheter vid 
tillsättningen av regementets officerare. Enligt tradition kunde övers
ten själv välja sina underordnade och under 1700-talet kom denna tra
dition att institutionaliseras genom att regementschefen fick rätten att 
utse sina underofficerare och fänrikar, samt gavs förslagsrätt vad gällde 
tillsättningen av de högre officerarna.35 

Adelns ensamrätt till regementschefstjänsterna kan därmed ses som 
en garant för dess kontroll över krigsmaktens rekrytering. Detta gör 

32 Elmroth (1981), s. 40, 222, 224 f. 
33 Bourdieu (1996b), s. 200. 
34 Ullman (1997), s. 27. 
35 Wirilander (1964), s. 37,164 ff. 
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att även adelskapet kan ses som uttryck för ett socialt kapital med hän
visning till ovan förda diskussion kring olika gruppers försök att upp
rätthålla sin identitet genom en homogen rekrytering. Wirilanders 
studier tyder dock på att släkt- och vänskapsförbindelser i sig var av 
överordnad betydelse.36 Detta visade sig bland annat i möjligheten för 
familjer ur samhällets övre skikt att tidigt skriva in sina söner på olika 
tjänster. Mot bakgrund av detta kan man fråga sig om Bourdieus 
tanke — att socialt kapital i princip inte kan konverteras till symboliskt 
kapital - är giltig inom ramen för ett förbyråkratiskt samhällssystem. 

Det sista av Artéus ovan anförda attribut, ekonomiska tillgångar, 
kan direkt kopplas till det så kallade ackordssystemet. De ackord som 
florerade från slutet av 1600-talet till mitten av 1830-talet, kan enklast 
förklaras med den kontanta summa som en ämbetsinnehavare eller 
tjänstgörande officer kunde emotse av sin efterträdare, när han ställde 
sin plats till förfogande. För krigsmaktens del institutionaliserades 
detta system första gången genom 1757 års förordning. Av de ackords
summor som förordningen föreskriver framgår att systemet som så
dant innebar en betydande initial investering.38 

Artéus menar dock att ackordet, åtminstone vad gällde infanteriet, 
fortifikationen och artilleriet, inte torde ha inneburit oöverstigliga 
hinder för flertalet av officersaspiranterna. Detta då systemet med
förde att ackordet var att betrakta som en kapitalplacering, vilket i sin 
tur gjorde det möjligt att uppbringa den aktuella summan genom lån.39 

Som framgår av ovan krävdes en rad olika attribut för att göra mili
tär karriär under 1700-talet och på samma sätt kom den militära titeln 
även att förkroppsliga dessa tillgångar. Det som närmare skall utredas 
här är dock den militära titelns symboliska värde. 

36 Wirilander (1964), s. 97-105. 
37 Wirilander (1964), s. 228 f., Nilsson (1988), s. 124 £ 
38 Summornas storlek varierade mellan olika regementen från 12000 d. km. för en 

fänriksbefattning vid Livgardet till 5000 d. km. inom det indelta infanteriet, medan 
ackordet för löjtnantsbeställningen innebar en höjning med 2000 resp. 1500 d.k.m. 
Krigsarkivet, Ärstryck 1757 470—522, 471a, Kongl. Maj:ts Nådige Förordning och Regle
mente, angående en Pensions Cassa jor Arméen, §2. 

39 Artéus (1982), s. 318 f. not 50. För vidare diskussion kring de ekonomiska tillgång
arnas betydelse, se även Fredrik Thisners artikel i denna antologi. 



Rangordningen och titelns symboliska värde 

Trots de skillnader som framträder i tidigare forskning - kring hur 
man bör definiera personer i kronans tjänst - är de författare som tar 
upp karaktärsbefordringarna rörande ense om att titeln som sådan 
ansågs så värdefull att även en befordran utan högre lön eller tjänst 
blev något mycket eftertraktat. Detta faktum kan i allt väsentligt 
kopplas till den officiella rangordningen. 

Som ett resultat av 1600-talets statsbyggnadsprocess - med en 
expanderad förvaltning som följd - uppkom en spänning mellan börd 
och ämbete. Enligt Severin Bergh utlöste detta den strid som rasade 
kring adelsmäns rang utanför riddarhuset, en infekterad fråga som i 
allra högsta grad påverkade uppkomsten av en officiell rangordning. 

Rent praktiskt innebar denna oenighet i tolkningen av rang att 
adelns samvaro - i såväl offentliga som privata sammanhang - kompli
cerades. Genom bördens företräde kom kaptener att gå före överstar, 
grevliga fröknar framför fruar samt omyndiga barn före vuxna och 
meriterade personer. Inrättandet av en rangordning kan därmed ses 
som ett försök att lösa denna oreda. Tillkomsten av 1672 års rangord
ning kom dock att bli en kompromiss i och med att bara de högsta 
tjänsterna omfattades. Detta gjorde att det framfördes krav på ett full
bordande av reformen när frågan väcktes igen 1680. Resultatet blev en 
utökning av rangordningen - från 9 till 28 klasser - samtidigt som den 
även kom att omfatta ämbetsinnehavarnas fruar. 

Detta var dock långtifrån slutet på denna fråga. Under de närmaste 
årtiondena gjordes en rad förändringar och 1714 hade rangordningen 
vuxit till 40 klasser och innefattade då alla officersgrader. Några nya 
klasser lades sedan inte till, men under såväl 1700- som 1800-talet gjor
des en rad omflyttningar och ett antal nya tjänster uppfördes på rang-

40 Elmroth (1962), s. 46, Odén (1963), s. 411, Wirilander (1964), s. 185 £, dens. (1982), s. 152, 
Nilsson (1988) s. 114. 

41 Severin Bergh, "Rangstriderna inom adeln under 1600-talet", i Historisk tidskrift 
(1896), s. 117 £ 

42 Bergh (1896), s. n6ff., 140-149. 
43 Carl Fr. Rothlieb, Samling af Kongl. författningar angående rang (Stockholm 1823), 

s. 10 f., 65. 
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ordningen.44 Som nämndes ovan avskaffades rangordningen vid 
1765/66 års riksdag, men bara för att åter tagas i bruk efter maktöverta
gandet 1772.45 Speciellt intressant för frågan om titlarnas symboliska 
värde blir de argument som framfördes i ständernas skrivelse till 
Kungl. Maj:t den 15 oktober 1766. Av denna framgår att rangordning
en som sådan skylldes för tidens befordringsiver samtidigt som 
karaktärsbefordringarnas värde direkt kopplades till rangordningen 
genom "at så vida genom Rang-Ordningen, blotta undfågne Caracte-
rer sättas i jemförelse med thet företräde, som åtföljer en verkelig 
•. .  ,  » 46 tjänst . 

I fråga om de militära titlarnas betydelse menar Artéus att rangord
ningen under 1700-talets första hälft utgjorde "ett system med bl a 
funktionen att samhällshierarkiskt upphöja arméofficerskåren över 
alla andra större kollektiv (stånd, klasser korporationer etc) i riket".47 

Detta kan i och för sig diskuteras, men av större intresse är vad som 
händer om vi byter fokus och frågar oss, inte vilken makt officerskåren 
hade, utan hur officerstiteln kom att förkroppsliga en dominerande 
ställning. 

Att vi återfinner generalspersoner och överstar bland "rikets höga 
och angelägna ämbeten" är kanske inte så anmärkningsvärt, men läng
re ned i hierarkin märks militärens företräde tydligare. Exempelvis 
hade år 1735 samtliga krigsmaktens majorer och därtill kaptenerna vid 
livgardet samt ryttmästarna vid livregementet högre rang än Stock
holms borgmästare. Landets professorer återfanns under samma rang
nummer som ryttmästare och kaptener vid de olika landsortregemen
tena, och en häradshövding fick i sammanhanget lämna plats för fän
rikar vid livgardet. 

Denna situation förändrades dock under den aktuella perioden. Är 
1744 upphöjdes Stockholms borgmästare från rangnummer 31 till 18, 
vilket kom att placera honom steget över överstelöjtnanterna vid artil-

44 Från 80 titlar år 1696 till 240 titlar år 1778. Wirilander (1982), s. 144. 
45 Rothlieb (1823), s. 12-17. 
46 Citerat i Rothlieb (1823), 15. 
47 Artéus (1982), s. 134. 
48 Se Michael F. Metcalf, "Den militariserade frihetstiden?", i Historisk tidskrift 1 (1985). 
49 Artéus (1982), s. 135-138. 
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leriet. Fänrikarna vid livgardet flyttades från nummer 37 till nummer 
39, vilket gjorde att de placerades efter häradshövdingarna. Däremot 
var professorerna vid landets universitet fortfarande år 1823 placerade 
efter landsortsregementenas ryttmästare och kaptener.50 Denna bild 
kan även kompletteras med en samtida rangordning av olika verksam
heter, vilken placerade justitiestaten främst, tätt följd av militärstaten 
och därefter civilstaten och läroståndet.51 

Intressant i detta sammanhang är även hur allvarligt samtiden såg 
på brott mot denna ordning. Att inte slå vakt om sin rang ansågs som 
en styggelse och genom 1714 års förordning kunde både den som för
sökte framhålla en högre position — liksom den vilken inte hävdade sin 
ställning - dömas till böter om 1500 riksdaler. Mot bakgrund av detta 
menar Wirilander att rangordningen måste förstås som ett uttryck för 
upprätthållandet av samhällsordningen, en ordning som enskilda in
divider inte kunde frångå utan att dess existens hotades. Vidare kom 
denna ordning inte bara att påverka den samtida tituleringen utan 
snart sagt alla former av samvaro.53 Enligt Wirilander satt man "till 
bords efter rang, man åt, drack, höjde skålar och förde samtal efter 
rang, man dansade, spelade kort, satt i kyrkan, gick till nattvarden, 
gick i procession, begrovs efter rang". 

Ett nytt perspektiv på 1700-talets krigsmakt 

1700-talets tjänstetitlar kan således förstås som ett slags institutionali
serat kulturellt kapital, i betydelsen av en i samhället dominerande 
form av symboliskt kapital. Detta postulat ligger vidare i linje med 
Wirilanders framhållande av det faktum att en persons plats i sam
hällshierarkin inte längre bestämdes av börd allena, utan även av den
nes förhållande till den statliga förvaltningen. Detta gjorde dock inte 
att varken börd eller förmögenhet spelade någon roll för en persons 

50 Rothlieb (1823),s- 24~2g, 37 £, 50 f., 59, 63. 
51 Wirilander (1982), s. 150 f. Se även Mats Hemströms artikel i denna antologi för 

betydelsen av den rangförlust som 1808 års degradering av gardesregementena innebar. 
52 Rothlieb (1823), s. 11, Wirilander (1982), s. 140 ff. 
53 Wirilander (1982), s. 157-162. 
54 Wirilander (1982), s. 162. 
55 Wirilander (1982), s. 142 f. 
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samhällsposition. Tvärtom. Däremot kunde varken börd eller för
mögenhet ensamt förläna ståndspersoner en framträdande samhälls
position. Dessa attribut måste därmed omvandlas till titlar för att 
ståndspersonen effektivt skulle kunna upprätthålla sin ställning, en 
slags transaktion som med fördel kan studeras med hjälp av Bourdieus 
alternativa syn på ekonomi. 

Som nämnts följer av perspektivet en möjlighet till symbolisk kapi
talackumulation. Vidare syftar begreppsapparten även till att studera 
hur en form av kapital kan växlas in till andra, mer gångbara, kapital
former. Utgångspunkten för denna företeelse är vad Bourdieu kallar 
reproduktionsstrategier. Begreppet strategi kan sett ur en vardaglig 
användning av ordet synas vilseledande, då den reproduktion man talar 
om inte endast är uttryck för medvetna handlingar. Istället innefattas i 
begreppet hela den praktik som bidrar till att upprätthålla en persons 
eller en familjs ställning. Därvid kommer reproduktionen som sådan 
att bestämmas av dels den aktuella kapitalsammansättningen, dels de 
tillgängliga redskapen för att reproducera det samlade kapitalet.56 

Mot bakgrund av detta kommer varje förändring av kapitalsam
mansättningen och/eller reproduktionsinstrumenten att leda till för
ändringar av dessa strategier. Sådana förändringar kan i sin tur ge upp
hov till konverteringar från ett givet kapital till nya mer gångbara 
kapitalformer.57 

Den statliga förvaltningens tillväxt kan därmed förstås som en 
utveckling vilken förändrade möjligheten för samhällets övre skikt att 
reproducera sin ställning. Genom inrättandet av ett tjänstesystem 
uppstod en ny hierarki vid sidan om den hierarki som stånden ut
gjorde. Som framgått av bland annat Severin Berghs studie kom kra
vet på erkännande av den nya hierarkin från tjänsteinnehavarna själva. 
Under 1700-talet kom denna ordning sedan att utgöra grunden för hur 
samhället ordnades. Detta innebar dock inte en dramatisk förändring 
av samhällsordningen. Adelsståndet kom alltfort att utgöra samhällets 
övre skikt, men inte enbart beroende av börd och egendom, utan även 
med stöd av tjänstetitlar. 

56 Bourdieu (1984), s. 125. 
57 Bourdieu (1984), s. 125,131. 
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I ett vidare perspektiv skulle den aktuella utvecklingen även kunna 
kopplas till maktförskjutningen inom samhällseliten. Denna fram
ställning kan därmed sägas komplettera Björn Askers beskrivning av 
utvecklingen under 1600-talets andra hälft, såsom en försvagning av 
den storgodsägande adelns ställning till fördel för de statstjänande 
smågodsägarna inom adeln.58 

Ett intressant spår för vidare studier utgör i mina ögon även de 
hypoteser kring statens uppkomst som Bourdieu framfört. I sitt skisse
rande på en modell för statens uppkomst tar han sin utgångspunkt i 
Max Webers bekanta definition av staten,59 men vidgar densamma 
genom att även inkludera monopol på symboliskt våld. Speciellt 
intressant för den diskussion som förts i denna artikel är centralise
ringen av utnämningsmakten, vilken enligt Bourdieu är att ses som 
"en övergång från ett diffust symboliskt kapital, grundat endast på ett 
kollektivt erkännande, till ett objektiverat symboliskt kapital, kodifierat, 
fördelat och garanterat av staten."61 

Mot bakgrund av detta vill jag avslutningsvis hävda att 1700-talets 
militära titel inte enbart bör ses som uttryck för ett tjänsteförhållande, 
utan även som en symbolisk aspekt av vad Perry Anderson kallar "en 
hotad adelsklass' nya politiska rustning".62 

58 Björn Asker, Officerarna och det svenska samhället 1650-1700 (Uppsala 1983), s. 147-151. 
59 "Staten är en mänsklig gemenskap som med framgång gör anspråk på monopolet 

på legitim användning av fysiskt våld inom ett avgränsat territorium", citerat i Pierre 
Bourdieu, Praktisktförnuft. Bidrag till en handlingsteori (Göteborg 1999), s. 89. 

60 Bourdieu (1999), s. 89. 
61 Bourdieu (1999), s. 102. 
62 Perry Anderson, Den absoluta statens utveckling (Lund 1994), s. 18. 
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"Lätt mina råd och förmaningar 
altid vara hos dig" 

Manlighetsideal i det tidiga 1800-talets 
högreståndskultur 

Marie Steinrud 

Normerande manlighet 

Att mannen är norm är någonting vi ofta hör. Mannen är okönad och 

får representera det mänskliga i lika hög utsträckning som manlig
heten reproduceras som oproblematiserad. Därför kan det vara svårt 

att upptäcka och beskriva de olika föreställningarna om manlighet 

som är rådande inom en viss given kontext. Det här menar den ameri

kanska manlighetsforskaren Michael Kimmel är en osynlighetens 

makt. Men det som är till synes neutralt är inte av nödvändighet 
okönat. 

Precis som kvinnligheten bestäms manligheten av sociala och kul

turella faktorer. Det är därför inte möjligt att tala om en manlighet, 

utan olika grupper skapar egna manligheter. Samtidigt menar den 

australiensiska sociologen R. W. Connell att det vid varje historisk tid 

finns någon bestämd form av maskulinitet som lyfts fram och idealise

ras. Han kallar denna typ för hegemonisk maskulinitet, lånande ett 

uttryck från Antonio Gramsci. Med det som utgångspunkt vill jag i 
den här artikeln sätta den manlighet i centrum, som friherre Fredrik 

Tersmeden (1752-1819) genom brev förmedlade till sonen Wilhelm 

Fredrik (1802-1879) under hans första tid som student. 

1 Michael Kimmel, Manhood in America. A CulturalHistory (New York 1996), s. 3-6. 
2 R. W. Connell, Maskuliniteter (Göteborg 1999), s. 104. 
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I oktober 1817 anlände Wilhelm till Uppsala tillsammans med sin 
informator Carl Ludvig Wåhlin (1787-1864). Drygt två veckor senare 
hade han avlagt studentexamen och skrivit in sig vid universitetet för 
att bland annat studera teologi. 

Mitt material utgörs främst av de brev fadern skrev till Wilhelm 
under dennes första termin vid universitetet. Jag har även använt de 
delar av den omfattande brevväxlingen mellan Fredrik och hans äldre 
bror Per Reinhold, där sonens tillvaro vid universitetet berörs. Wil
helms brev till fadern finns tyvärr inte bevarade för eftervärlden. 
Generellt är brev intressanta som tidsdokument då det är verkliga 
människor man möter där, människor som själva har valt att skriva och 
berätta om olika företeelser. Speciellt fängslande är breven också efter
som det ger läsaren en möjlighet att se hur man uppfattade och upp
levde en händelse. 

Breven ger en bra bild av Fredriks syn på uppfostran och vilka ideal 
han sätter upp för sonens räkning. Framför allt två saker kommer tyd
ligt upp till ytan; vilket beteende hos sonen som fadern efterlyste samt 
hur sonen skulle tillägna sig det. Det är just detta som står i fokus för 
mitt intresse och jag vill genom en närläsning av de bevarade breven 
visa på det och samtidigt föra en diskussion kring de manlighetsideal 
som Fredrik förmedlade till sonen. Jag har alltså valt att fokusera på 
vad Wilhelm blev tillsagd att göra, snarare än se hur och om han till
ägnade sig faderns råd och anvisningar. 

Att lägga tyngdpunkten vid den allra första tiden av Wilhelms vis
telse vid universitetet gör att faderns funderingar och bekymmer om 
sonens välfärd kommer i särskilt tydlig dager. Wilhelm befann sig för 
första gången på egen hand i en ny miljö. Samtida källor ger vid 
handen att studentlivet ofta var kantat med superi, slagsmål och 
skörlevnad. Aven om Wilhelm stod under informatorn Carl Ludvig 
Wåhlins uppsikt var det en stor omställning i sonens liv som oroade 
fadern. 

Jag har medvetet försökt låta Fredrik komma till tals i så stor 
utsträckning som möjligt, företrädesvis genom frikostiga citat. Detta 
har jag gjort av i huvudsak två anledningar. Främst vill jag komma 

3 Teologiska fakultetens arkiv, volym DI 15, Uppsala universitets arkiv (UUA). 
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Fredriks egna åsikter och funderingar så nära som möjligt genom att 
använda hans egna ord, men jag vill också visa på den tidens sätt att 
skriva och uttrycka sig i en kontext som jag hoppas till viss del kunna 
belysa. Att språket i breven inte moderniserats beror dels på detta och 
dels på att det inte utgör något större hinder i sin ursprungliga form. 
Det blir i hög grad en ögonblicksbild av en ung adlig students första 
tid i Uppsala och de ideal han fick förmedlade till sig via fadern. 

Fredrik och Wilhelm Tersmeden 

Fredrik föddes 1752 på Västsura herrgård i Surahammars socken i 
Västmanlands län som nummer sex i en syskonskara på tolv barn. 
Efter en karriär inom det militära, där han bland andra utmärkte sig 
under Gustav III:s ryska krig 1788-1790, slog han in på ämbetsmanna
banan och upphöjdes 1809 till friherre och 1812 till generalmajor och 
president i Kammarrätten.4 1801 hade han gift sig med friherrinnan 
Marie Stanislas Josefine Sparre (1764-1824). I äktenskapet föddes 
sonen Wilhelm Fredrik, eller lilla W som han under barndomen kom 
att kallas. 

I september 1819 avled emellertid Fredrik varpå friherretiteln över
gick till den då 17-åriga Wilhelm som fortfarande var student i Upp
sala. Både Fredrik och hans son var genom börden medlemmar av 
samhällets ledande skikt och innehavare av en tydlig elitpostition. 

Wilhelm växte upp i Stockholm. Länge bodde familjen på Drott
ninggatan där inte bara hans olika informatorer befann sig utan också 
flera av hans kusiner von Troil, som tidigt blev föräldralösa när deras 
far ärkebiskopen Uno von Troil och mor Magdalena Tersmeden av
lidit med kort mellanrum. Till hushållet hörde också en hushållerska, 
fyra pigor, två betjänter och en kusk. Somrarna tillbringade Wilhelm 
ofta tillsammans med sina informatorer - av vilka Carl Ludvig Wåhlin 
var den sista - hos farbrodern Per Reinhold (1751-1842) på den nyupp-
förda herrgården alldeles intill Ramnäs östra bruk i Västmanland. 

4 Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, bd 7 (Stockholm 1954), s. 484. 
5 Ny illustrerad tidning, 17/5 1879, s. 153 f. 
6 Kopia av uppgift till mantalsskrivning i Stockholm för år 1812, volym X3oob:5, 

Uppsala universitets bibliotek (UUB). 
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Familjesammanhållningen var stark och trots att Wilhelm var enda 

barnet växte han upp med jämnåriga kusiner och sysslingar.7 

Studentliv 

Med sina knappa 5 000 invånare var Uppsala även efter dåtidens mått 
mätt en ganska liten stad och mycket av småstadsprägeln fanns kvar. 
Rödmålade trähus blandades med små och torvtäckta timmerstugor. 
Studenterna utgjorde under den första hälften av 1800-talet alltid 
mellan 10 och 20% av invånarantalet och var ett väl synlig inslag i 
stadsbilden. 

Wilhelm och Carl Ludvig inackorderades tillsammans i en familj 
där de både bodde och åt, en lösning som Wilhelms far var särskilt 
nöjd med då Wilhelm "således slipper vandra ut de mörka höstaft-
narne".9 Det vanliga var att man löste bostadsproblemet för de unga 
studenterna och deras informatorer på det här sättet. Det var en typ av 
ömsesidigt beroende mellan de som tog emot inackorderingar och de 
som hyrde hos dem. Även om Wilhelm aldrig behövde vara rädd att 
bli utan bostad såg hans far till att påminna honom om att visa tack
samhet mot familjen: "Det är mig kärt höra det ni äro nögda med 
Edert spisqvarter, du kan väl ibland göra dig artig emot deras små 
flickor och tractera dem med confect." 

Annorlunda var det för Wilhelms far när han som elvaåring i mars 
1763 skrevs in vid Uppsala universitet tillsammans med den ett år äldre 
brodern Per Reinhold. Tillsammans med två äldre bröder och barn-

7 Brev från Fredrik Tersmeden till Per Reinhold Tersmeden, volym F583, UUB. 
8 Sven G. Svensson, "Studentens klang- och jubeltid. Från Juntan till skandinavis

men", i Uppsala studentkår (red.), Upsalastudenten genom tiderna. En skildring utgiven i 
anledning av Upsala studentkårs hundraårsminne (Uppsala 1950), s. 102. 

9 Brev från Fredrik Tersmeden till Per Reinhold Tersmeden 15/10 1818, volym F583, 
UUB. Hos vilka Wilhelm och Carl Ludvig var inackorderade är svårt att ta reda på. 
Husförhörslängder för den här perioden saknas och han finns inte med i inflyttnings
längder för den aktuella perioden. Möjligt är också att han, liksom flera andra studenter, 
aldrig blev mantalsskriven i Uppsala. 

10 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 23/10 1817, volym 
X3oob:2, UUB. 

11 Uppsala universitets matrikel, bd 3, utgiven av A. B. Carlsson (Uppsala 1925—1946), 

s. 97. 
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Wilhelm Fredrik i början av I8JO-talet. I december 1818 skrev fadern till Per Rein
hold: "Igår aftons hemkom Wilhelm till en särdelesfägnadför dess Mamma åfven-
som för mig, han har växt någodt, men i synnerhet lagt ut utan at hafva blifvit 
fet". Bilden något beskuren. Foto: UUB. 
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domskamraten Uno von Troil, sedermera ärkebiskop, bildade de ett 
litet hushåll i staden som föreståtts av värmlänningen Ahlbom.12 När 
det började bli dags för Fredrik att ansluta sig till hushållet i Uppsala 
skrev hans far Jakob en anteckning i sin räkenskapsbok att hans söner 
"under Ahlboms hand ringa lärdt, emedan han i Upsala mera skötte 
kortspel än deras tillsyn".13 Jakob hade själv studerat vid universitetet 
på 1720-talet tillsammans med sina bröder. Det var ett helt hushåll 
som 1723 sändes iväg från Larsbo i Dalarna. Jakobs bror Carl berättade 
i sina memoarer: 

Den 26 september skedde afresan till Upsala med nog mycken train [för
nödenheter och utrustning], där 4 söner, 2 infomatorer, 1 hus-hållerska 
och 1 dräng utom 3 månaders provision af flera lass matvaror tågade 20 
mil fram, och logerades i Upsala hos en perukmakare vid namn Löfgren, 
där vi voro nog trångt, i synnerhet för en på Larsbo vid alla bekvämlig
heter vand hushållerska.14 

Mycket hade förändrats sedan Wilhelms far och farfar studerat vid 
universitetet. På deras tid hade majoriteten av studenterna medfört 
matsäck hemifrån som till största delen bestod av saltade och torkade 
varor. Meningen var att maten skulle räcka hela terminen, ibland till 
och med hela läsåret. Det här systemet levde fortfarande kvar när Wil
helm påbörjade sina studier vid universitetet, även om det var alltfler 
studenter som börjat ordna med kosthållningen i staden mot kontant 
betalning.1 

Något av en oskriven regel var att informatorn och eleven skulle 
komma från samma landskap så att de när de anlände till universitetet 
blev inskrivna vid samma nation. Informatorn hade alltid ansvaret för 
sin elev och om det på något sätt gick fel ansågs detta inte bara vara 
informatorns fel, utan det kunde också svärta ned hans rykte så att han 

12 Uno von Troil, "Själfbiografi och reseanteckningar", i Henrik Schiick (red.), 
Svenska memoarer och bref 1 (Stockholm 1900), s. 162. 

13 Jakob Tersmedens räkenskapsbok, Ramnäs bruks arkiv, Landsarkivet i Uppsala 
(ULA). 

14 Carl Tersmeden, Amiral Carl Tersmedens memoarer. 1 Från kadettåren , 2:a upp
lagan (Stockholm 1919), s. 8. 

15 Svenson (1950), s. 104. 
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i fortsättningen inte fick någon anställning.16 När Wilhelm anlände till 
Uppsala universitet 1817 skrevs han in vid Ostgöta nation där Carl 
Ludvig varit inskriven sedan tidigare, detta trots att Wilhelm var född 
på Skällnora i Fresta socken och därför borde skrivit in sig vid Upp
lands nation. Adelskapet gjorde det möjligt för Wilhelm att vara friare 
i valet av nation, något inte alla studenter hade möjlighet till vid den 
här tiden. 

Ett nytt manlighetsideal? 

Trots att Wilhelm bodde inackorderad hos en familj i staden skulle han 
inrätta något av ett egen hushåll med olika möbler och en betjänt. En 
del saker hade han med sig hemifrån eller fick sänt till sig, andra var han 
tvungen att köpa på plats. Här fanns Fredrik till hands med råd. 

En kanne Bouteille, och 2ne Drickesglas bör du köpa, den förra at hämta 
vatten uti från qvarn-källan, då du äfven bör låta sätta ett starkt band om 
halsen på bouteillen så at den som hämtar vatten har något at bära den 
uti. Lätt mig veta då ni förskaffat Eder en uppassare hvad han är accor-
derad till i veckan, äfvensom af hvad ålder han är, för all ting haf reda på 
dina kläder, så at eij uppassaren kommer öfver mera änn hvad han för 
dagen skall borsta och rengöra, man bör väl aldrig vara för misstänksam, 
men om man är för godtrogen pliktar man vanligen därför.17 

Bruket att anlita en betjänt, eller en så kallad borstpojke, blev vanligt 
först under 1830- och 1840-talen. Borstpojkens uppgifter var just att 
hålla efter kläder, hugga ved, hämta mat och springa ärenden.18 När 
det gäller Wilhelms och Carl Ludvigs val av borstpojke tycks fadern ha 
blivit nöjd, i alla fall så nämner han inget mer om varken hans lön eller 
uppgifter. 

Den första uppgift Wilhelm hade att klara av efter ankomsten till 

16 Magnus von Plåten, "Informatorn", i Elisabet Hammar, Stig G. Nordström 8c 
Birgit Rodhe (red.), Utbildningshistoria. Årsböcker i svensk undervisningshistoria (Uppsala 
1994), s. 46. 

17 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 3/11 1817, volym 
X3oob:2, UUB. 

18 Rudolf Hjärn t, Från det förflutna och det närvarande. Teckningar från Upsala Aka
demi på I8JO- och 1840-talen (Västerås 1879), s. 106 ff. 
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universitetet var att avlägga studentexamen, ett inträdesprov till de 
akademiska studierna. Denna avlades inför dekanus för filosofiska 
fakulteten och Wilhelm klarade provet med glans. 

Med särdeles fägnad fingo vi med förra posten underrättelse från Hofpr: 
Wåhlin det du med heder genomgått Student-examen, du lärer i syn
nerhet vunnit på jemförelsen med de som på samma gång med dig togo 
examen, och som i vissa delar varit svaga i kundtskaper, du skall icke tro 
det du är fullärd för det du genomgått med heder denna mindre betyde
liga examen, du skall tvärtom finna, att ju mera du vinner framsteg i 
kundskaper, ju mera skall du sjelf erfara huru mycket dig fattas.19 

Studentexamen var under den här perioden något av en formalitet och 
de kunskapskrav som ställdes låga. Det var därför inte konstigt att 
Fredrik mer eller mindre räknade med att sonen utan problem skulle 
klara av provet. Det var egentligen först då som Wilhelms studietid 
började på allvar och Fredrik var mån om att sonen skulle vara med
veten om vikten av att utnyttja tiden på bästa sätt. Wilhelms adelskap 
gav honom tillträde till en maktposition som var få förunnade, men 
det förde också med sig skyldigheter. Fredrik såg studierna som en bra 
grund att stå på i de framtida beslut Wilhelm skulle komma att vara 
tvungen att fatta i nationens tjänst: 

Här förestår nu en betydelig epoque då Rs Ständer skola samlas för at 
öfverlägga om vigtige saker som röra Rikets väl, och som du igenom Din 
födsel är i framtiden en sielf-skrefven Ledamot däribland, är det af 
högsta vigt då du slutat dina Academiska Studier som blott äro grun-
derne till alla de kundskaper som för framtiden äro nödvändiga, blir då 
angeläget at äga kännedom om Rikets grundlagar, äfvensom Statistisk 
kundskap om folkstock näringar, handeli m.m. för at meddela de Råd 
som för Riket bli gagneliga.21 

19 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 23/10 1817, volym 
X3oob:2, UUB. 

20 Claes Annerstedt, Upsala universitets historia. 111:2 Universitetets organisation och 
verksamhet (Uppsala 1914), s. 576 f. 

21 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 17/11 1817, volym 
X3oob:2, UUB. 
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Fredriks iver att få Wilhelm att förstå att hans börd tvingade honom 
att ta ansvar för mer än sig själv och att detta var någonting han måste 
komma ihåg när han skulle förbereda sig för vuxenlivet kommer här 
tydligt till ytan. Fredrik var mycket medveten om den speciella posi
tion som hans son skulle komma att inta i framtiden. Det är tydligt att 
Fredrik ansåg det viktigt att skilja ut Wilhelms framtid från andra 
unga mäns. I det här fallet skapas Wilhelms manlighet i relation till 
dem som inte hade samma medfödda privilegier.22 

Wilhelm påmindes upprepade gånger att vistelsen i Uppsala endast 
var i syfte att studera, inte roa sig. Samtidigt uppmanades han att ha i 
åtanke att kunskaper inte var allt; man kom inte långt med bara boklig 
bildning utan ett bra uppförande och goda seder betydde också myck
et. Det var en fin balansgång som fadern vill att sonen ska ägna sig åt 
och ibland ledde hans iver att förmedla det korrekta uppförandet till 
ett visst mått av självmotsägelse. 

Nu lärer du väl vara bekant med att gator och gränder i Upsala så at du 
hittar öfverallt, jag förmodar dock at denna bekantskap icke skedt på be
kostnad af bekantskapen med dina böcker som altid bli de varaktigaste 
och nyttigaste bekantskaper man kan göra.23 

Det är ibland svårt att utröna om det är goda seder och ett artigt upp
trädande som var viktigast, eller om det var bekantskapen med böcker
na som Wilhelm skulle ägna all energi åt. 

Historikern Jonas Liliequist menar att det redan under 1600-talet 
började ske en förändring i manlighetsidealet. Man distanserade sig 
alltmer från den krigiska mannen som löste problem genom dueller 
och vars hederskodex bestod av att ge värre igen för varje oförrätt. 
Istället växte det fram en annan typ av manlighet och en önskan om 
att uppfostra sönerna till samhällsnyttiga individer med alla dess 
tillhörande dygder som eftertänksamhet, fredlighet och saktmodig-

22 John Tosh, "What Should Historians do with Masculinity? Reflections of Nine-
teenth Century Britain", i History Workshop Journal38 (1994). 

23 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 23/10 1817, volym 
X3oob:2, UUB. 
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het.24 Det är tydligt att Fredrik var mån om att Wilhelm skulle vara 
samhället till nytta, inte bara i framtiden utan sonen borde genast 
lägga sig vinn om ett beteende som hedrade honom och hans familj. 
Wilhelm borde lära sig ansvar och pliktkänsla samtidigt som han 
skulle kunna ta egna initiativ. Fredrik pekade mycket gärna ut den 
rätta vägen, men i slutändan var det ändå sonen som själv skulle gå 
den. 

Den hegemoniska manligheten 

Att karaktären danas i ungdomen var en spridd uppfattning under den 
här perioden och under hela 1800-talet produceras en uppsjö av råd
givningslitteratur för den uppväxande manliga ungdomen. Ynglingen 
ansågs ofta vara farlig på flera sätt, inte minst för att de skadliga passio
nerna då blev extra starka samtidigt som den själsliga styrka som kräv
des för att bemästra och bekämpa dessa ännu inte infunnit sig. 

Idealen som i de här olika skrifterna lyfts fram är förhållandevis 
samstämmiga. Den riktiga mannen besatt både fysisk och psykisk 
styrka, intelligens, mod och beslutsamhet - egenskaper som grund
lades och formades under ungdomsåren. Det blev därför speciellt vik
tigt att på olika sätt kontrollera pojkarna och hindra dem från att till
ägna sig normer och värderingar som vuxenvärlden ogillade. Det 
framställdes ofta som ett val mellan å ena sidan dygd, stolthet och 
framgång, å andra sidan passion, svaghet och undergång. Att Fredrik 
var övertygad om ungdomsårens betydelse råder det ingen tvekan om 
och han skrädde inte orden när han fattade pennan för att skriva det 
första brevet till sonen som just anlänt till Uppsala: 

Du börjar en ny epoque i din lefnad, vigtig i sina fölgder; ty på ditt upfö-
rande och din lärgirighet under de återstående läroåren beror hela Din 
framtida lycka och välgång, hvilket du vid alla förefallande tillfällen noga 

24 Jonas Liliequist, "Från nidning till sprätt. En studie i det svenska omanlighetsbe-
greppets historia", i Anne Marie Berggren (red.), Manligt och omanligt i ett historiskt per
spektiv (Stockholm 1999), s. 89. 

25 För en utförligare diskussion om rådgivningslitteraturen, se David Tjeder, "Kons
ten att blifva herre öfver hvarje lidelse. Den ständigt hotade manligheten", i Anne Marie 
Berggren (red.), Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv (Stockholm 1999). 
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bör besinna, utom det at du i almänna lefvernet bör vara höflig emot hvar 
och en, hög eller låg, såsom säkraste sättet at vinna allas välvilja och god
het, bör du i synnerhet visa det emot det hederliga värdfolk, där du är in-
acorderad att spisa, och icke klandra deras bord, där du eij bör vänta 
några läckra rätter, utan blott renlig och behöflig föda, som äfven är det 
nyttigaste för Din hälsa.26 

Den hegemoniska maskuliniteten definierar R. W. Connell som den 
könspraxis som innebär det svar på patriarkatets legitimitetsfrågor 
som vid den tiden garanterar (eller som anses garantera) mäns domi
nerande position. Överst på den hierarkiska skalan återfinns den här 
typen av manskulinitet, som visserligen få män kan leva upp till men 
som alla män på något sätt måste förhålla sig till. Den är ständigt 
föränderlig för att patriarkatet ska kunna reproduceras — och därmed 
också ständigt hotad av andra typer av manligheter. Det är inte 
nödvändigtvis de mäktigaste männen som anger den hegemoniska 
maskuliniteten, utan den kan representeras av skådespelare eller andra 
fantasifigurer.27 

Under den här perioden tar de borgerliga manlighetsidealen alltmer 
överhanden och, som Jonas Liliequist påpekar i sin artikel, ersätts det 
tidigare mer krigiska idealet med en förnuftig och rationell man. Det 
är också just dessa ideal som Fredrik försöker förmedla till sonen 
genom att påvisa klara fördelar med att tillägna sig den manlighet som 
han förespråkar. Ibland nödgas fadern att använda sig av representan
ter från det egna adelsståndet för att tydliggöra för Wilhelm vilket 
beteende som är eftersträvansvärt. Drygt två veckor efter Wilhelms 
ankomst till universitetet skrevs Hans von Fersen (1802-1839) också in, 
både vid universitetet och vid Ostgöta nation. Hans karaktär var tyd
ligen inte okänd för Fredrik som tog tillfället i akt att varna sonen för 
att ta efter kamratens beteende: 

Unga Hans Fersen kommer nu till Upsala, tag eij exempel af dess eller 
andra bekantskapers oseder, jag mins at han vant sig mycket at svärja, 
som är illa passande för hvar och en, men i synnerhet för en yngling. Gif 

26 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 16/10 1817, volym 
X3oob:2, UUB. 

27 Connell (1999), s. 100 ff. 
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altid företräde åt de bekantskaper som utmärka sig genom dygd och 
goda Seder; ty det är eij nog at förskaffa sig kundskaper, de äro af föga 
värde om de eij äro förenade med goda Seder.28 

Den amerikanska historikern George L. Mosse menar i sin bok The 
Image of Man. The Creation of Modern Masculinity att den moderna 
manligheten uppstod under det sena 1700-talet.29 Detta skedde paral
lellt med det borgerliga samhällets utformning och etablering. Det 
nya med det här idealet menar Mosse är bland annat engagemanget i 
kroppen, i hälsa, i muskler och i de yttre attributens behag. Den nya 
fysiska fostran skulle förhindra att mannen förvekligades. 

Vid universitetet fanns goda möjligheter till olika kroppsliga 
övningar och speciellt det adliga ståndet lade stor vikt vid idrotter som 
skytte, fäktning, jakt, ridning och dans, idrotter som skulle stärka och 
härda pojkarnas kroppar. Det var under det tidiga 1800-talet som en 
förändring i kroppsövningarna skedde med Pehr Henrik Ling i spet
sen av den nya moderna fysiska skolningen. Linggymnastiken skulle 
förena den krigiska mannen med den möderne och genom att ta 
udden av människors drifter lämna plats åt en aktiv och allmännyttig 
människa. För att komma dit gällde det att hålla kroppen i schack och 
avstå från lyxliv och vällevnad. 

Detta synsätt är också någonting som återfinns i Fredriks brev till 
sonen, där det hela tiden handlade om ett tyglande av viljan att ägna 
sig åt nöjen och kamratliv. Det är dock inte bara kamrater som kunde 
locka Wilhelm bort från den av fadern utstakade vägen. Under som
maren 1819 planerade Fredrik och Per Reinhold för Wilhelms besök 
på Ramnäs och Fredrik oroade sig för att sonen skulle ägna sig mer åt 
nöjen än åt studier. Här märks Fredriks tydliga bildningsiver. 

2ne saker har jag at be dig om under min Wilhelms vistande på Ramnäs i° 
at om det blir mycket varmt, han med sin informator feck tillstånd bebo 

28 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 23/10 1817, volym 
X3oob:2, UUB. 

29 George L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity (New 
York &. Oxford 1996), s. 17 ff. 

30 Jens Ljunggren, "Mellan kultur och natur. Mannens kropp och gymnastikens upp
gift", i Claes Ekenstam (red.), Rädd att falla. Studier i manlighet (Stockholm 1998), s. 126. 
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ett Rum i gamla Träbyggningen i stället för at bo tätt under under det 
heta koppartaket. 2° at då Wilhelms lästimmar pågå, du icke tager ho
nom med dig på Spasergångar, jag har för märkt det hans håg för boken i 
märkelig mohn aftagit hvarom jag med honom haft alfvarsamma dis-
courser.31 

Den goda manlighetens motbild 

Fredrik var inte bara explicit i vad Wilhelm fick och inte fick göra; han 
var också noga med att tala om hur sonen konkret skulle gå till väga. 
Detta ställdes på sin spets när Wilhelm snart efter ankomsten till uni
versitetet fick en inbjudan från familjen von Essen på Wiks slott utan
för Uppsala. 

Jag återsänder dig brevet från unga Essen, och skulle jag icke vara emot 
at du öfver en söndag reste dit, om det vore en vackrare årstid, då at ni 
kunde roa Eder utom Hus; men i så sen årstid, och under en så kort Ter
min som denna, bör du finna sielf at hvarje timma är för dyrbar för ända
målet af ditt vistande i Upsala för at kunna utan skada företaga någon 
lustresa, du bör därföre höfligt svara unga Essen, med tacksägelse för 
dess invitation, at din inskränkta tid eij tillåter dig företaga denna resa, 
hvarigenom dina Studier skulle försummas, hälst en examen förestår 
hvartill du skall bereda dig.32 

Fredrik lät Wilhelm praktisera sin egen fria vilja i valet mellan att resa 
till Wik och att avstå, samtidigt som han påpekade det olämpliga i 
företaget och vädjade till sonens förstånd. Wilhelm borde själv inse att 
han skulle tacka nej till inbjudan. Det är också intressant att se den 
skarpa gräns Fredrik drog mellan arbete och nöjen. Prioritetsordning
en var färdig: i första hand skulle Wilhelm ägna sig åt studierna. Allt 
annat var sekundärt. 

Fredrik var ivrig i sina försök att få sonen att ägna sig åt studier. 
Vissa tider på dygnet skulle ovillkorligen vara avsatta för studier för att 
Wilhelm skulle uppnå resultat. 

31 Brev från Fredrik Tersmeden n/8 1819, volym X300b:4, UUB. 
32 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 16/10 1817, volym 

X3oob:2, UUB. 
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Jag hoppas at du i god tid om mårnarne börjar dina lectioner, samt at du 
icke räknar nu mera någon viss Frukost timme, och at för all ting du icke 
under lästiden emottager några besök af dagdrifvande bekantskaper, 
som äro i Upsala endast för det de skola vara där, utan at du besparar 
Hofpredikanten det obehageliga at bortvisa dem, utan sielf säger dem 
helt enkelt at du tid eij tillåter dig at mottaga besök på de tider som äro 
ägnade åt dina Studier, då du få se, at du icke mera blir oroad, hvarken af 
deras, eller andras i otid gjorde besök.33 

George L. Mosse menar att mansstereotypen definierades i relation 
till en motbild. Det var i förhållande till denna motpart som den goda 

och accepterade manligheten fick sin betydelse.34 Bilden ska utan tve

kan tjäna som avskräckande exempel och motpol till det eftersträvans
värda beteendet. Motbilden behövs för att den normerande manlig
heten ska bli till och i linje med detta slog Fredrik ned på andra 
studenters leverne. 

Du har haft tillfälle nu se huru en del ynglingar till bringe sin tid. Sedan 
de först i dryckesglas förtäre sina föräldrars penningar, därefter under ett 
hälft rus kringvandra gator under stojande, och därigenom oroa andra 
människior. Jag tror säkert at om du vore dig sielf lämnad skulle du efter-
sinna huru denna lefnad strider emot dygd och goda Seder, samt leder 
till en utsväfvande lefnad i framtiden som altid förstörer hälsa för
mögenhet och heder, så mycket mera är jag nu säker at du eij deltager i 
dylika utsväfvningar som du är förelyst i dygd och goda Seder af Hof
predikanten Wåhlin i hvars händer du är anförtrodd af dina Föräldrar.35 

Det tidiga 1800-talets studentliv var, enligt samtida källor, fyllt med 
superi, slagsmål och busliv och Fredrik oroade sig för att sonen skulle 
dras med i den tillvaro som många adliga och andra välbeställda yng
lingar levde i vid universitetet. I ett brev till Gustav III berättade Fred
riks svåger, ärkebiskopen Uno von Troil, om hur flera slagsmål mellan 
stadens gesäller och studenter, där tillhyggen som påkar, järnstörar 

33 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 23/10 1817, volym 
X3oob:2, UUB. 

34 Mosse (1996), s. 56 ff. 
35 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 17/11 1817, volym 

X3oob:2, UUB. 
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och sablar använts, urartat och orsakat flera skadade. Ärkebiskopen 
avslutade redogörelsen med att påpeka att "[bjullret har således varit 
mindre än många gånger förr då intet därom blifuit talt". De dryga 20 
år som gått sedan den händelsen hade inte förändrat situationen 
nämnvärt. 

Det är uppenbart att Fredrik bekymrade sig över hur sonen skulle 
klara av både friheten och ansvaret. Kanske fanns det också fog för 
oron. Nästan exakt ett år tidigare hade en ung släkting, systersonen 
Samuel von Troil (1780-1817), försatt Fredrik i en besvärlig knipa. 
Genom att inte betala av de många lån han tagit för att finansiera sitt 
utsvävande liv hade han arresterats och tagits till högvakten. 

Samuels beteende återverkade på många sätt på Fredrik själv då det 
var han som hjälpt honom både till arbete och till bostad. Fredrik hade 
hos flera gått i god för Samuel och fick återigen sätta sitt goda namn på 
spel för att han skulle få behålla det arbete han höll på att förlora efter
som han där flertalet gånger uppträtt berusad. Fredriks försök att få in 
släktingen på den smala vägen hade hittills misslyckats och något 
resignerat skrev han till Per Reinhold: 

Att Sam: Troil icke sökt goda Sälskaper har jag väl kändt af egän erfa
renhet, då han på 2. år hvarken freqventerat mitt eller andra härvarande 
Släktingars hus, hvilket gifvit mig en grundad anledning, det han sökt de 
elaka, oagtadt här på stället boende, har jag icke mera änn andra det kun
nat förekomma. Det enda jag kunnat göra med en fullmyndig vid 36. års 
ålder har varit at förehålla och förmana hvilket jag icke spart. Så snart 
dess affairer kunnat regleras skall jag därom vidare lämna uplysning och 
får emedlertid tacka dig som med mig vill deltaga uti de medel som där
till fordras.37 

Fredrik hade utan tvekan erfarenhet av unga män som hamnat utanför 
det accepterade beteendet och orsakar problem för sin familj. Att be
tala Samuels skulder blev för både honom och Per Reinhold ett tungt 
lass att dra. Precis som de stökiga studenterna blev Samuel en tydlig 
och i många stycken tacksam motbild för Fredrik att använda sig av. 

36 Brev från Uno von Troil till Gustav III 20/12 1791, volym F506, UUB. 
37 Brev från Fredrik Tersmeden till Per Reinhold Tersmeden 23/n 1816, volym F583, 

UUB. 
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Till skillnad från Samuel von Troil tycks Wilhelm ha skött sig mer 
eller mindre exemplariskt. I de bevarade breven återfinns bara en 
episod då han gick emot faderns förhållningsorder. Trots att Fredrik 
tidigare under terminen nekat Wilhelm att besöka familjen von Essen 
reste han i början av november tillsammans med sin kusin Georg 
Gabriel Emil von Troil (1800-1859) till dennes barndomshem Wall-
hof, beläget i Jumkils socken utanför Uppsala. Där bodde Georg 
Gabriels föräldrar och systern Brita Elisabeth Johanna38 och det var 
dessa som de två pojkarna gav sig av för att träffa. Fredriks reaktion på 
sonens söndagsutflykt var omedelbar: 

Min kära Wilhelm; utaf Brefvet till Din mor har jag sedt det du varit ute 
på Wallhof en söndag till middagen i sällskap med unga Troil; oagtadt 
dina Studier därigenom icke ledo någodt hinder efter du återkom sam
ma dag, bör du icke företaga flera sådane excursioner denna årstid, utom 
det at olycka kan inträffa då du i mörker skall återresa, så är årstiden 
högst obeqväm för resor - hvarför icke man företager andra änn de som 
nödvändigheten påkallar. Då våhren kommer och därmed långa dagar 
vill jag icke neka dig at öfver ett par hälgedagar resa ut på landet, då Stu
dier därigenom eij försummas, som är enda föremålet för ditt vistande i 
Upsala.39 

Värt att lägga märke till här är den förhållandevis starka reaktionen på 
sonens utflykt. Trots att den skedde på en söndag och alltså inte inver
kade på studierna hade han tydligt gått emot faderns önskan och tidi
gare uppmaningar. Kanske var Fredriks brev så fyllda med råd och för
maningar till sonen vid universitetet eftersom han visste hur illa det 
kunde gå för en ensam yngling ute i den stora världen. Wilhelm tycks i 
varje fall inte ha gått emot faderns önskningar i fortsättningen och 
några fler resor blev det inte, varken till Wallhof eller till Wik. 

38 Husförhörslängd för Jumkils socken, Jumkils församlings kyrkoarkiv, volym AL5, 
ULA. 

39 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 17/11 1817, volym 
X3Qob:2, UUB. 
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Den ideale mannen 

Vad är det då för ideal och manlighetsbilder som kommer till ytan i 
Fredriks brev till Wilhelm? Det var en komplex manlighet som skulle 
rymmas i Wilhelm. Tydligast lyser faderns vilja att inpränta i sonen 
fördelarna med den smala vägen. Wilhelm skulle inte vara för miss
tänksam men heller inte för godtrogen, han borde ägna all tid åt studi
er och boklig bildning men på samma gång inte glömma att lägga sig 
vinn om ett gott uppförande. Han skulle studera hårt samtidigt som 
han hela tiden borde vara medveten om hur mycket han inte behärs
kade. Han skulle vidare lyssna på faderns råd men kunna fatta egna 
beslut, inte bara med avseende på val av betjänt utan också i frågor som 
studieval och dryckesvanor. Även om Fredriks förmaningar ibland kan 
verka svåra att efterleva då de finns en viss inneboende motsägelse i 
dem, gav han stundtals mycket detaljerade råd till sonen. 

Många av Fredriks råd till sonen handlade om att skilja honom från 
andra unga män. Han skulle inte svära som Hans von Fersen och han 
skulle inte dra runt i Uppsala som en del adliga och andra välbeställda 
ungdomar. Här talade Fredrik sällan direkt om hur sonen borde bete 
sig; istället använde han sig av varnande exempel för att tydliggöra för 
sonen det korrekta och av honom accepterade beteendet. 

I sina råd till sonen blickade Fredrik inte bakåt i tiden, utan hämta
de exempel från sin och sonens egen tid. Han vädjade också till sonen 
att ta hans råd och förmaningar på allvar och inte glömma dem; alla 
ansträngningar var ju trots allt för hans eget bästa. 

Lätt mina råd och förmaningar altid vara hos dig i friskt minne, du är vid 
den ålder, at du kan döma det de härflyta från ett Faders hjerta som är 
ömt om din framtida välfärd.40 

Fredrik var medveten om den speciella ställning som sonen hade i 
samhället och påpekade flera gånger att han måste förbereda sig inför 
den roll han kommer att spela för riket i framtiden. Fredrik var noga 
med att tydliggöra att Wilhelm skulle vara nyttig för samhället i stort 

40 Brev från Fredrik Tersmeden till Wilhelm Fredrik Tersmeden 23/10 1817, volym 
X3Qob:2, UUB. 
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och inte bara arbeta för egen vinnings skull. Här är det viktigt att vara 

medveten om att det handlar mycket om en intellektuell aristokratisk 
manlighet som såg annorlunda ut än andra samhällsklassers. 

Hur gick det då för Wilhelm i framtiden? Någon framstående stu
dent blev han aldrig men fick istället en framgångsrik bana som bruks
patron, finansman och politiker. I enlighet med släkttraditionen blev 
han först militär, inskrevs vid Kongl. Lifregementets Dragon Corps 
och avancerade 1827 till lyttmästare. 1825 gifte han sig med sin kusin 
Jacquette Tersmeden. Som redan omtalats stod han sin farbror Per 
Reinhold mycket nära och tog över den omfattande bruksrörelsen 
efter honom. Tillsammans med sin stora familj bodde han i den av 
farbrodern byggda herrgården på Ramnäs bruk fram till sin död 1879.41 

41 E. Alfred Jansson, En bok om Ramnäs bruk (Stockholm 1951), s. 182 ff. 
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När husmodern själv lägger sin 
hand vid sysslorna 

Reflektioner kring Märta Helena 
o 

Reenstiernas husmoderskap på Arsta gård 

1793-1812 

Merja Keinänen 

"I Himlen skrifven står:/ Hvar stund som nytjas illa/ Gud! Lät mig ej 
förspilla/ En stund af Detta år/." Citatet från den första januari 1801 
kommer ur den dagbok som husmodern på Arsta gård, Märta Helena 
Reenstierna, förde. I de journaler hon lämnade efter sig möter vi bil
den av en kraftfull och arbetsam husmoder, som med stor energi och 
kompetens ledde sitt stora hushåll vid tiden runt sekelskiftet 1800. 
Men vad skulle hända om vi problematiserade husmoderns duglighet 
och satte in hennes roll i den sociala och kulturella kontext som Arsta 
gård och Märta Helenas livsförhållande utgjorde? 

Studier av kvinnoroller inom olika sociala sfärer har ofta betonat 
kvinnors faktiska handlande, utan att för den sakens skull problemati-
sera dess innehåll och betydelse. Det faktum att hustrurollen var att 
betrakta som den socialt mest accepterade kvinnorollen gör det intres
sant att studera hushållet genom husmoderns vardagspraktik, för att 
därigenom fånga den kunskap som krävdes för skötseln av hushållet. 

Utgångspunkten för studien är den aktiva och ansvarsfulla hustrun 
som social norm inom ramen för herrgårdshushållets verksamhet och 

1 Märta Helena Reenstierna, Dagböcker. Maskinskrivna kopior. Nordiska Museets 
bibliotek (Nmb), 1801.01.01. (Fortsättningsvis MHR och datum.) 
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sociala ställning.2 Denna norm kompliceras dock av förekomsten av 
två, i vissa avseenden motstridiga, ideal. A ena sidan den goda och 
duktiga husmodern, å andra sidan den fina, bildade damen. Upp
fattningen blir då lätt att högreståndskvinnan måste ge upp sina prak
tiska husmoderliga plikter för att kunna leva upp till ett mer sofisti
kerat ideal. 

Med hjälp av Märta Helena Reenstiernas anteckningar under 
perioden 1793-1812 syftar denna artikel till att ringa in husmoderskapet 
och dess varierande bestyr genom analysen av dess praktik inom de 
sociala och kulturella ramar som hushållet utgjorde. 

Ett ståndsmässigt ursprung 

Märta Helena föddes den 16 september 1753 i en förnäm familj. Hen
nes far var löjtnanten Abraham Reenstierna och hennes mor friherrin
nan Catharina Maria von Köhler. I september år 1772 kom Märta 
Helena till Stockholm för att fullfölja den uppfostran hon fått i hem
met. Märta Helena kom att fördjupa sina kunskaper i franska, men 
även i hushållsgöromål och handarbete. Kännedom om världen utan
för föräldrahemmet fick hon i den bildade miljö som vistelsen hos 
släktingar utgjorde. Anteckningar under 1773 visar att Märta Helena 
inhämtade sina kunskaper hos en madame Moulin, där hon sedan 
stannade fram till sitt giftermål. Den unga flickan skulle öva sina lärda 
umgängeskunskaper och lärde sig då även känna de människor som 
hon skulle komma att umgås med som vuxen. Märta Helena skriver år 

2 Gudrun Andersson, Tingets kvinnor och mån. Genus som norm och strategi under 
1600- och 1700-tal (Uppsala 1998), s. 298-302. 

3 För en vidare utveckling av problemet, se Laurel Thatcher Ulrich, Good Wifes. 
Image and Reality in the Lives ofWomen in Northern New England 1650-1750 (New York 
1982), s. 9 f., 68, 237-239. 

4 Reenstierna, nr 818, tab. 6. (Stamtavlor på CD-rom. Utgivna av Riddarhusdirektio
nen. Baserat på G. Elgenstiernas "Svenska adelns ättartavlor".) Släkten Reenstierna här
stammar från en gammal nederländsk familj, Momma. Ar 1669 adlades släkten med 
namnet Reenstierna. Uppgifterna om familjen von Schnell och gården är hämtade från 
det inledande kapitlet till de utgivna delarna av Ärstadagböckerna. Märta Helena Reen
stierna, Arstadagboken, Journaler från åren 1793-1839. 1 1793—1812. (Stockholm 1966), s. 
16-36. 
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1773 hur hon genom nära släktingar också blev invigd i Stockholms 
sällskapsliv såsom medlem i den år 1760 stiftade Amaranteorden. 

Ar 1775 gifte Märta Helena sig med ryttmästaren Christian von 
Schnell och det äkta paret bosatte sig på Arsta gård, i Brännkyrka för
samling på södra sidan av Arstaviken strax söder om Stockholm. Rytt
mästaren, som hade varit i rysk tjänst fram till 1767, köpte med vänners 
hjälp gården Arsta år 1771. Gården omfattade två säterier samt frälse
hemman, ungefär sex torp, sju lägenheter och tre grindstugor. Därtill 
erlade två avsöndrade egendomar årlig frälseränta till Arsta säteri. 
Gården hade också ett speciellt läge med sin närhet till både huvudsta
den och landsbygden och gårdens folk gjorde sig ofta ärenden till 
Stockholm. 

Märta Helena framstår som en högst vanlig högreståndskvinna 
under slutet av 1700-talet i det att hon blev gift, fick barn och försökte 
leva upp till rollen som husmor. Hennes ursprung var i grunden hög-
reståndsmässigt, men hennes sociala ställning som vuxen kan inte 
betraktas som oproblematisk. För även om familjen von Schnell var att 
räkna som högreståndspersoner var de inte förmögna och de hade ofta 
penningbekymmer. Man skulle kunna argumentera för att familjen 
hörde till den del av samhällets övre skikt som kämpade för att upp
rätthålla den livsstil som deras stånd förutsatte. Undersökningsperio
den kan därmed sägas präglas av det behov av anpassningsstrategier 
som det annalkande "medborgerliga" samhället medförde. 

Märta Helena började skriva dagbok i 40-årsåldern och skrev under 
åren 1793-1839. I denna studie har dock endast de 20 första anteck
ningsåren, som täcker tiden innan Märta Helena blev änka och också 
förlorade sin son Hans Abraham, använts. Mellan åren 1776 och 1787 
fick paret von Schnell åtta barn, men av dessa var det sju som dog vid 
späd ålder. Valet att sluta studien 1812 grundar sig på det faktum då 
börjar en ny epok i Märta Helenas liv. Såsom 60-årig änka, ensam på 
gården, bör hennes roll som husmoder ha förändrats på ett sätt som 
gör att hennes livssituation faller utanför denna artikels syfte. 

5 MHR 1773.10.31. 
6 För en närmare definition av en ståndsperson samt om ståndssamhällets föränd

ring, se Kaarlo Wirilander, Herrskapsfolk. Ståndspersoner i Finlandij2i-i8yo (Stockholm 
1982), s. 31 f., 349-367, men även Göran Norrbys artikel i denna antologi. 
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Att närma sig husmoderns praktik 
Husmoderns handlande såsom det framträder i Märta Helenas an
teckningar kan knappast förstås som slumpmässiga eller helt individu
aliserade. Istället måste de ses mot bakgrund av husmoderns sociala 
sfär på gården. I det vardagliga kommer detta till uttryck i de mönster 
som kan betraktas såsom en inlärd förmåga att förstå och bruka den 
erkända kulturen. Jag ser detta mönster som något som binder en 
grupp samman genom de möjligheter och begränsningar som kommer 
till uttryck i dess aktörers konkreta handlande. I det aktuella fallet blir 
såväl kyrkans idégods som ståndsläran i kombination med livet på 
Arsta gård viktiga för att förstå hur Märta Helenas husmoderskap 
konstruerades. 

Ett viktigt redskap i detta arbete är den franske sociologen Pierre 
Bourdieus begrepp habitus, som här används för att problematisera 
aktörens möjligheter och omgivningens begränsningar. Habitus har i 
Sverige beskrivits av Donald Broady såsom ett "system av dispositioner 
som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala 
världen". Habitus kan därmed sägas vara det som för aktören framstår 
som naturligt. Enligt Bourdieus teori är detta dock inget annat än en 
illusion då habitus är att se som något socialt och historiskt format. 
Habitus formas i vardagssituationerna och kan ses som de vanor vilka 
är ett resultat av det liv som en människa levt. Användningen av ter
men i den här studien rör närmast mötet mellan Märta Helenas 
kvinnohabitus och hennes omvärld. 

Hennes habitus åskådliggör därmed en kultur/livsstil. Men samti
digt är habitus en strategigenererande princip, en naturlig källa, för 
olika intressen och möjligheter.9 Som aktör blir hon därmed ett sub
jekt med kommunikativ förmåga gentemot omvärlden, utan att vi för 
den sakens skull underskattar de underliggande strukturerna eller 
överskattar aktörens, här kvinnans, makt. 

Utöver habitus kommer jag att i viss utsträckning att även använda 

7 Donald Broady, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin, 2:a upplagan (Stockholm 1991), s. 225. 

8 Broady (1991), s. 225-230. 
9 Pierre Bourdieu, Outline of a theory ofpractice (Cambridge 19 77), s. 72 £, 78, 95, 214, 

dens., Kultursociologiska texter (Stockholm 1986), s. 292 ff. 
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mig av Bourdieus termer symboliskt och socialt kapital. Med kapital 
menas här tillgångar och resurser som ses som värdefulla och åtråvär
da. När det är fråga om husmoderskap ser j ag aktörens uppfattning av 
sitt kön som en avgörande grundförutsättning för hennes habitus. 
Olika symboliska kapitalformer, här kvinnligheten, är att se som socia
la, relationella och meningsskapande förhållanden vilka, enligt Bourdi-
eu, är förkroppsligade i habitus.12 Detta skall här ses mot bakgrund av 
den aktuella kulturens uppfattningar om det manliga och kvinnliga, vil
ket innefattar mer eller mindre uttalade normativa föreställningar kring 
"vilka arbeten som män respektive kvinnor kunde, och borde, utföra".13 

Tidigare forskning har visat att högreståndskvinnan var integrerad i 
en krävande och snäv kultur under sin socialisationsprocess, vilket 
medförde tämligen strikta uppfattningar kring hur kvinnor skulle vara 
och hur det avgörande idealet för husmoderskap var beskaffat.14 Upp
fattningen av kvinnligheten, dess värde och möjligheter blir därmed 
viktiga för kvinnans självbild och hennes uppfattning av sin roll som 
husmoder i sitt handlande. I detta avseende blir självklart även Arsta-
fruns upprätthållande av familjens sociala nätverk viktigt, som ett 
uttryck för vad Bourdieu kallar socialt kapital. 

10 Broady (1991), s. 169. Se även Esbjörn Larssons artikel i denna antologi. 
11 Jag vill understryka att det här inte är kvinnans biologiska funktioner, utan istället 

hennes sociala vara som står i blickfånget. För en vidare diskussion kring genus/kön och 
genusuppfattningar, se Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist. En studie av meje
riyrkets maskuliniseringsprocess (Lund 1992), s. 21, 23, Andersson (1998), s. 22-30, Rose
marie Fiebranz,Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1J50-
1850 (Uppsala 2002), s. 21, 26, 34-38. 

12 De är relationella i det avseendet att det alltid gäller en relation mellan en egenskap 
och ett subjekt som värdesätter denna egenskap. Donald Broady, Kapital, habitus, fält. 
Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi (Stockholm 1989), s. 11 f. 

13 Fiebranz (Uppsala 2002), s. 41, För vidare diskussion kring genusarbetsdelning, se 
Rosemarie Andersson [Fiebranz], "Genus och makt i förindustriell arbetsdelning -
plädering för en ny begreppsanvändning", i Gudrun Andersson (red.), Bedrägliga be
grepp. Kön och genus i humanistisk forskning (Uppsala 2000). 

14 Se t.ex. Eva Äsbrink, Genom portar. 1 Studier i den svenska kyrkans kvinnosyn vid 
1800-talets början (Uppsala 1959), passim, Eva Lis Bjurman, Catrines intressanta blekhet. 
Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 1750-18] o, 2:a upplagan (Lund 1998), pas
sim, Angela Rundquist, Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av aristokra
tiska kvinnor 1850-1900, 2:a upplagan (Stockholm 2001), passim. 

15 Broady (1991), s. 169 f., Pierre Bourdieu, Kultur och kritik (Göteborg 1997), s. 69 f. 
Se även Esbjörn Larssons artikel i denna antologi. 
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Bokföring av arbetet 

Att inte bara skriva dagbok utan också beskriva det som arbete, gör att 

sysslan inte synes ha varit bara ett regelbundet tidsfördriv, utan också 

en väsentlig del av Märta Helenas vardag. Med precisa noteringar 

redovisas vädrets alla skiftningar, folks arbete inne och ute samt upp

gifter om djur och odlingar. Rikt belysta blir också sällskapslivet, fes

ter, kläder, mat, hustruns litterära intressen, tjänstefolkets villkor och 

politiska händelser. Visst kunde Märta Helena finna utlopp för sin 

personliga intresse för berättarglädje och önskan att bevara och 

minnas viktiga idéer och händelser, men det framgår också att hennes 

journaler, som andra dagböcker under 1700-talet, ofta skrevs med 

tanke på att de skulle läsas av släkt och barn.16 Arstadagböckerna har 

inte någon direkt privat prägel, där det egna jagets tankar och religio

siteten kommer till uttryck, utan de är oftast mycket vardagsnära och 

konkreta. 

När man försöker nå kunskap om hur Märta Helena upplevde sitt 

liv och vad som fyllde hennes vardag måste framhållas att vi omöjligen 

kan göra rättvisa åt 1700-talets husmoderskap. Materialet visar endast 

en kvinnas individuella erfarenhet och uppfattning av sin tid och livs

miljö. Mina reflektioner kring Märta Helenas husmoderskap bygger 

därmed på en mer eller mindre uttalad förmåga hos henne att reflekte

ra över sig själv och sin roll, något som sedan kommer till uttryck i 

hennes konkreta anteckningar. 

Arbete i den kvinnliga ekonomin 

Det framgår tydligt att deltagandet i ett varierande hushållsarbete, 

både inne och ute, var en självklar del av Märta Helenas liv och ofta 

antecknar hon om dagar fulla av verksamhet: 

Jag stökade hela dagen från ett till annat, avsade foglarne, Mol kaffe, slog 
och stötte Socker, sigtade bordsalt, tvättade smör, ränsade Turkiska frö
bönor, och kokärter, såg efter mina äplen uppe på vinden, skref, och slu-

16 Christina Sjöblad, Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från iyoo-talet 
(Stockholm 1997), s. 36—53. Se MHR1793.12.31 om "Den gunstige läsaren". 
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teligen om aftonen stoppade strumpor, samt lade upp mitt hår till andra 
dagen.17 

I stort sätt samma sysslor med små variationer återkommer under en 
årscykel. Under månaders lopp redovisas arbete med nål och tråd 
under vinterns mörka dagar, vårsådd och trädgårdsskötsel, välorgani
serade utflykter och fester på sommaren, konservering av matvaror vid 
skördetiden, hösttvätt, grisslakt samt firandet av årets högtider, julbak 
och ljusstöpning. Dag för dag iklädde Märta Helena sig rollen som 
arbetsledare, men hon tog också del i den kvinnliga delen av ekonomin 
på gården, husets inre skötsel, mathållning och rengöring. Vidare 
hade hon ansvar för trädgården och parken kring gården, småkreaturs-
skötseln samt livsmedelsförråden.18 

Självhushållningen var den grund som Arsta gård vilade på och den 
engagerade allt kvinnofolk, även Märta Helena, som inte på något sätt 
stod över det rent praktiska arbetet. Arstafrun behärskade många pry
dande galanterier som språk, broderier och förmågan att uttrycka sig 
samtidigt som hon hade kunskap och erfarenhet av såväl garn- och 
linneproduktion som klädsömnad, saltning, syltning, bakning och 
bryggning.19 

Märta Helenas arbetsområde kan anses ha sträckt sig även till staden 
och hon körde med häst och vagn, ofta dagligen och också själv, till 
Stockholm för att uträtta sina ärenden hos olika hantverkare och han
delsmän, och för att visitera sin täta vänkrets. Det syns ha varit viktigt 
för henne att genom sina dagliga husmodersärenden bygga upp per
sonliga kontakter på olika håll och bibehålla ett friktionsfritt nätverk. 
Stadsresor tycks också räknas som arbete om de hade varit till någon 
praktisk nytta, exempelvis för uträttandet av sysslor inför högtider och 
fester i fråga om matvaror, hjälpfolk, gåvor eller inbjudningar.20 

17 MHR 1793.10.25. 
18 Denna bild av Märta Helenas vardag bygger på Merja Keinänen, '"Bagateller, som 

dageligen förefalla uti vårt hushåld vid Arstad' - En hermeneutisk studie av Märta 
Helena Reenstiernas husmoderskap på Arstagården mellan 1793-1812" (opubl. C-
uppsats, Historiska institutionen, Uppsala 2001), s. 17-33. 

19 MHR om handarbete 1807.11.03-27, konservering 1807.09.29, julbak och brygg
ning 1793.12.18, 1797.12.22. 

20 MHR t.ex. 1793.07.17,1798.01.20,1806.02.07,1807.12.07. 
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I staden lät Märta Helena ofta inleda sig i avsevärda utgifter trots 
sin höga duglighet och i andra sammanhang höga ändamålsrationali
tet. För även om hon lade stor omsorg på att få småpengar genom för
säljning av överskottet från hönseriet och trädgården, spenderade hon 
också i sällskapslivets händelser eller på dyra och smakliga matvaror, 
handarbeten och mode. När det gäller Märta Helenas sätt att kombi
nera eget utfört arbete med olika former av lyxkonsumtion, kan det vid 
första anblicken inte alltid ses vara nödvändigt för livsuppehället, men 
det var väl så viktigt som betydelseskapande verksamhet och manifes
tation av hennes stånds- och könstillhörighet. 

Sådana aspekter blir vidare synliga när all slags verksamhet beskrivs 
som dagens arbete: "Tils klockan mot 4. var hela mitt arbete att sofva, 
äta, dricka Caffée, prata, rangera i ordning och skrifva denna min 
minnesjournal." Enligt Angela Rundquist gjorde husmodern dygd av 
nödvändigheten genom att markera sin verksamhet och sina insatser 
som arbete, detta för att arbetets värde och begreppsinnehåll varierade 
stort beroende på när det utfördes och vem som utförde det. Man kan 
ana hur viktigt det var att noggrant anteckna vilket arbete som borde 
göras, vem som utförde det, när och hur. På samma sätt förde Märta 
Helena också en slags kassabok över inkomster från såväl som utgifter 
för odling, inköpta och utsålda produkter samt löner. Skrivandet blir 
då att se som en skriftlig redovisning av dugligheten och husmoderns 
insatser för familjens försörjning och gårdens välmående. 

Märta Helenas primära uppgift var dock först och främst att an
ställa och kontrollera husfolket, ge order, undervisa samt organisera 
och schemalägga. Ett friktionsfritt förhållande gentemot folket blev 
speciellt viktigt efter mannens död när husmodern blev ansvarig för 
hela godset, affärerna samt relationen till arrendatorerna. För att med 
auktoritet styra och leda behövde Märta Helena veta vad hon talade 
om. Övervakning, beredning och servering av vissa anrättningar kan 

21 MHR om försäljning 1808.07.23, om konsumtion av linne 1805.04.02, till teater 
17cK.11.23, till mode 1798.09.02-04. 

22 MHR 1808.01.26. 

23 Rundquist (2001), s. 224 f. 
24 MHR om inköpta varor 1797.12.20, 1807.09.19, om skörden 1806.10.16, om andra 

utgifter 1808.08.26. 
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för husmodern anses ha varit ett uttryck för ett kvinnligt kunnande 
som krävde såväl kännedom kring olika traditioner som boklig bild
ning. Märta Helenas anteckningar redovisar exempelvis att hus
modern skulle ha kunskaper kring hur man organiserar ståndmässiga 
bjudningar med alla sina detaljer, så att bjudandet blev rätt, lämpligt 
och anständig, utan att vara överflödigt. Vidare hade Märta Helena 
många personliga intresseområden som exempelvis förädlandet av 
pomeransträd.25 Märta Helena hade även många slags rådgivnings
böcker till hands och med dessa kunde hon förbättra sina kunskaper 
om matlagning och affärer, men även förkovra sig i ledningen av 
tjänstefolket.26 

Husmoderns syn på sitt arbete 

Det material som Märta Helenas dagböcker utgör ger bilden av hus
hållsarbetets värde och praktikens mening för att fylla en roll inom 
ett kvinnligt präglat arbetsområde som krävde en balanshållning med 
familjens ofta begränsade resurser. Bilden av Märta Helena som 
ständigt sysselsatt husfru kan dock lätt bli idealiserad. Det är högst 
tvivelaktigt att betrakta henne som ett mönstergillt exempel på mot
satsen till den senare medelklassbilden som ofta begripit högre-
ståndskvinnornas roll som ytlig och onyttig. Det var inte ovanligt att 
Märta Helena framförde kritik också mot sig själv som husmoder, 
men även om självkritiken kunde skydda henne mot kritik för över
driven självhävdelse var hon ändå stolt över sitt arbetssätt och sina 
kunskaper. 

Märta Helena kände sig nödvändig på gården och beklagar att hus-
hållsgöromålen plägade fördubblas när hon varit borta en hel eller halv 
dag. Ofta framhåller Märta Helena att hon inte hade varit fåfäng utan 
tvärtom mycket sysselsatt, även om hon inte kunde uppvisa någon 

25 Keinänen (2001), s. 26f. MHR t.ex. 1812.06.12. 
26 För en rådgivningsbok som också Märta Helena senare skaffade, se Anna Maria 

Riickerschöld, En Liten Hushålls-Bok, innehållande Säkra underrättelser, om rätta bered
ningen af hwarjehanda äteliga waror, unga Matmödrar till Tjenst, 2:2. upplagan (Stock
holm 1786), passim. MHR 1819.10.16. 

27 Keinänen (2001), s. 12, 38. MHR 1797.03.03,1812.03.10. 
28 MHR 1806.11.08,1806.11.20. 
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reell syssla som av henne hade utförts. Hon ville känna sig nyttig och 

visar sin flitighet även då hon var sjuk och mådde mycket illa.29 

Hela dagen hade jag mycket att sysla som dock intet syntes, ty jag ränsad 
Russin, Svinskon, Mandel, Corinter etc: bakad [...], tväddad [...], läste, 
proderade.30 

Enligt Märta Helena kunde små, dagligen återkommande sysslor som 
rensandet av grönsaker och nystandet av garn vara osynliga, men å 
andra sidan är det sådana insatser som ofta kommenteras mycket spar
samt. DärtiH finns det anteckningar om "fjäsksysslor" och obetydliga 
"skräpsysslor" och man kan ana att inte alla arbetsuppgifter var lika 
givande och viktiga. Det finns inte i klara ordalag uttryckt hur hus
modern hanterade sin vantrivsel eller oförmåga att styra och organi
sera sin sfär, men Märta Helena skriver att göromålen kunde vara 
tröttsamma och exempelvis läsningen intresserade henne mer "ehuru 
de sednare varit nyttigare". Men när arbetet bland annat gällde 
förädlandet av växter, krukornas putsning, stickandet av mannens 
spetsmanschetter, broderier, förberedning av middagar, samt sysslor 
som krävde kunskap kring handhavandet av pengar och bokföring, 
visade husmodern med få undantag ingen tröttsamhet eller missnöje.33 

Arbete tillsammans med tjänstefolket 
Även om Märta Helena verkar ha planerat sitt arbete och umgänge 
efter klocka och almanacka var husmoderns dag troligen inte långt i 
förväg inrutad av plikter som hindrade henne att relativt fritt välja 
när dessa åliggande skulle utföras. Man kan konstatera att tjänstefol
ket befriade husmodern från de största, och för gårdens överlevnad 
nödvändigaste göromålen, så att hon kunde ägna sin tid åt sällskaps-

29 MHR 1793.10.14,1B04.02.11,1804.09.11,1806.02.28. 
30 MHR 1806.12.13. 
31 MHR 1808.11.27.11, om "ijäsksysslor" 1806.01.09, om "skräpsysslor" 1808.01.30. 
32 MHR 1801.03.09. Arbetet var att nysta ullgarn. 
33 Några undantag se MHR 1806.04.05, 1806.10.10. Jämför med bröllopsplanering 

MHR 1805.09.15. Se också Reenstierna (1966), s. 333. 
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livet, promenader i trädgården samt nöjesläsning och skrivande.34 

I Märta Helenas dagböcker får anteckningarna om ett nära arbete 
tillsammans med tjänstefolket avsevärt utrymme. På gården fanns 
det en med åren och tillfällen varierande grupp av tjänstefolk och 
andra som var husmodern tillhands: pigor och husmamsellen på går
den, hjälphustrur på torpen och i staden. Relationerna var för det 
mesta goda och anteckningar kring muntliga bannor och örfilar är få. 
Detta till trots synes problem inte ha varit ovanliga och husmodern 
behövde en hel del människokunskap och auktoritet för att få arbetet 
att överhuvudtaget fungera. Matmorsansvaret kunde kräva tålamod 
och ofta klagade Märta Helena på tjänstefolkets vardagsfylleri, oärlig
het och slarvighet. Visserligen ställde hon höga fordringar på arbets
prestationen, men därvid var hon angelägen om att vara ett bra före
döme för hur man på bästa sätt skulle utnyttja sin tid: 

Klockan Vi 6 om morgonen begynte jag att tillaga degarne, som voro 2 
rågbröd, 2 vörtbröd, 2 hvete och 2 bakelsedegar [...] då jag nästan gjorde 
hvart endaste ämne, utbakade, krusade Saffransbröd, tårtor och mandel
musslor, pickade sedan kakorna, varvid gräddningen i Bagarestugan och 
sluteligen sjelf och ensam hopräknade och inbar allt brödet, 228 kakor 
och52bakelser [...].37 

Det mer avancerade köksarbetet och bestyren inför årets högtider 
samt hanteringen av dyrare matvaror och rätter synes ha krävt en sådan 
kunskap och noggrannhet att husmodern gärna lade sina händer vid 
just dessa sysslor. Märta Helena var noggrann med vem som kunde 
hjälpa till och släppte inte ansvaret över familjens kläder och linne 
inför byken, eller matvarorna i förråden. Ofta städade hon också själv 
skåp och lådor med dyrbara föremål som silver och porslin.38 Hus-

34 MHR om sällskapslivet 1806.09.16, om läsning 1802.06.15, 1809.05.30. 
35 Jfr Anna-Maria Aström som har funnit andra uppgifter genom anteckningar om 

tjänstefolket i herrskapets brev och dagböcker, i vilka det ofta tycks finnas en nästan 
fullständig tystnad. Anna-Maria Äström, Sockenboarne. Herrgårdskultur i Savolax 779 o— 
1850 (Helsingfors 1993), s. 186. 

36 MHR 1801.11.13,1797.07.29,1802.02.12. 
37 MHR 1797.12.22. 
38 MHR om kläder och linne 1806.08.07, 1807.11.18, om matvaror 1793.03.14, 

1807.r1.06, om städning 1798.02.18,1809.01.17. 
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modern såg det vidare nödvändigt att ibland göra om pigornas arbete 
och det framgår tydligt att skillnaden borde märkas i kvinnornas sätt 
att utföra arbeten, exempelvis mellan deras sätt att skära bröd. Hus
moderns breda kunskaper kom även väl till pass när hon behövde 
instruera och ge order till tjänstefolk, bland annat vid handhavandet av 
dyrbara textilier och handarbete: "[...] gick omkring att hushålla litet i 
ordning, som väl behöfdes. Efven måste jag lära Johanna att draga klä
der till manglings, då alt, utan dukar lakan och Servetter låg fatalt".4 

Märta Helena tog vidare även ansvaret för omsorgen om exempelvis 
rabatter och trädgårdsland, men lämnade åt tjänstefolket att utförde 
det rent praktiska, oftast smutsigaste, arbetet som skurandet av huset, 
stortvätten och skötseln av småkreatur: "Pigorna och Mor Åberg tväd-
dade vår Höstbyk. Jag sydde litet, sedan bestyrdt om den friare tvät
ten."41 Berömmet tog dock husmodern åt sig av, såväl under arbetets 
gång som när hon kunde visa sin välskötta trädgård, sköna utflykts
orter, friska djur och rena hus. 

Husmodern och tjänstefolket - en hushållsenhet 

Runt sekelskiftet 1800 levde den lutherska hushållsdiskursen fort
farande kvar i samhället och satte ramarna för synen på husmoderns 
handlande. Inom dessa kulturella tolkningsramar var husmoderns 
arbete i sitt hushåll accepterat och sågs som värdefullt i sig, och kvin
nan var en nödvändig och grundläggande del i hushållet. Märta 
Helena synes ha gjort sin del av den komplementära arbetsdelningen 
inom ramen för tidens syn på kvinnligt och manligt. 

Studier visar också att hushållet och hemverksamheten har haft ett 

39 MHR 1806.11.17. 
40 MHR 1806.10.06.1806.10.08 lärde Märta Helena pigan Johanna att stryka då hon 

enligt sin matmor strök för dåligt. 
41 MHR 1806.09.30. Se MHR om skötsel av smådjur 1798.03.30,1807.03.17, om ren

göring av huset 1794.07.05, 1807.11.10. 
42 Keinänen (2001), s. 25, 28. 
43 Asbrink (1959), s. 13—26. Marion W. Gray, "Prescriptions for productive female 

domesticity in a transitional era: Germanys Hausmutterlitteratur, 1780-1840", i History 
ofEuropean Ideas vol. 8. no 4/5 (1987), s. 415-441. 

44 Keinänen (2001), s.38. 
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starkt meningsskapande värde och stor betydelse för den individuella 
hedern hos högreståndskvinnorna. Den ideala bildningen och duglig
heten hos dem sågs traditionellt kräva en viss insats av sakkunskaper 
och husliga talanger.45 När det gäller hushållets kvinnliga arbetsupp
gifter kan tolkningen av arbetsdelning mellan husmoder och tjänste
folket dock lätt bli förenklad. Förståelsen måste utgå ifrån uppfatt
ningen av det patriarkaliska systemet där husmodern och de anställda, 
på samma sätt som män och kvinnor, var bundna till varandra i ett 
ständigt närvarande patron-klient-förhållande. 

Arstamaterialet visar att vid exempelvis garnproduktion höll man 
inte alltid fast vid en så skarp uppdelning av uppgifter. Märta Helena 
kunde korsa barriären och tillfälligt, trots att hon ledde arbetet, utföra 
enstaka sysslor, såsom ullkardning, vilka normalt skulle ha utförts av 
tjänstefolket. Mot bakgrund av detta kan vi inte automatiskt sätta lik
hetstecken mellan arbetsuppgiftens nödvändighet, den sociala fördel
ningen och utförarens auktoritet. Husmoderskapet måste således ses 
mer som en socialt och kulturellt uppfattat företeelse genom indivi
dens erfarenhet av vardagens normer. 

På Arsta gård gjorde kvinnorna ofta samma typ av arbete, men 
arbetet fick olika konsekvenser beroende på vem som utförde det. 
Bestämmande för arbetets betydelse och följande auktoritet berodde 
på utförarens beteende och kunskaper inom speciella kulturmönster, 
vilket bland annat visar sig i följande: "Jag var la Cuisiniére [kokerska] 
emedan Jungfrun var till stan i sina egna ärender samt alla de andra på 
1 »47 logen. 

Genom sitt övreståndsursprung kan Märta Helena sägas äga vissa 
värderingar och smak, vilka utgjorde grunden för hennes livsstil, habi-
tus. Märta Helenas kulturella kompetens och sociala säkerhet, med 
andra ord hennes välutvecklade habitus, framstår i mötet med hennes 
omgivning såsom ett redskap för henne att enligt särskilda värderingar 
otvunget omsätta sina intressen och sin kännedom i praktiken. Hon 

45 Jessica Parland von Essen, "Adelsflickors edukation under slutet av 1700-talet. 
Uppfostran som dialog mellan kultur och individ" (opubl. licentiatavhandling, Histo
riska institutionen, Helsingfors 2001), s. 24 f., 84-86. Rundquist (2001), s. 194—199. 

46 Keinänen (2001), s. 14 f. 
47 MHR 1796.09.17. 
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uträttade de delar av hushållets göromål som var nyttiga och nödvän
diga för att visa hennes del i den kvinnliga ekonomin. Husmodern 
kunde uppnå kontroll över det egna livet genom insikt, kunskap och 
känsla för förhållandet mellan korrekt versus inkorrekt handlande.48 

Här är det vidare intressant att fråga sig om den större likheten i 
kvinnors hushållsarbete medförde att skiljelinjerna mellan "passande" 
och "opassande" arbete i vissa fall var svår att urskilja. Gemensamma 
uppgifter tycks ofta ha varit så vanliga att de kan betraktas som en del 
av normen och det opassande kunde bara vara nödvändigt uttryck för 
familjens ekonomiska resurser och husmoderns praktiska syn på hus
moderns roll. Märta Helena kunde träda in och på alla områden med 
sakkunnighet, men kunde samtidigt, beroende på tillfället visa sin mer 
sofistikerade stil. Liksom var och när uppgifter utfördes, samt med 
vilka redskap och råvaror, kunde arbetets form och innehåll bli viktiga 
medel för dess mening.49 

Kontakterna vid denna sociala gräns kan ses som ett slags "manifes
tation" av husmoderns auktoritet - den auktoritet som Märta Helena 
dessutom kunde behöva i relationerna till sitt tjänstefolk eller i mötet 
med personer ur andra samhällsgrupper. I dessa sammanhang hade 
hon tillgång till en rad olika symboliska tillgångar, kapital. Börden, 
ståndstillhörigheten och släktnamnet, men även den stil, smak och 
sakkunskaper som visade sig i sättet att uttrycka sig, röra sig, klä sig, 
läsa och skriva, samt möjligheten att självständigt kunna välja sina 
arbetsuppgifter enligt egna intressen. 

Märta Helena var beroende av sitt tjänstefolk, utan vilka hon i prak
tiken var hjälplös. Relationen mellan husmodern och tjänarinnor kan 
dock ses som ett uttryck för en slags samhörighet, utan att någon för 
den sakens skull glömde sin plats. Tillsammans utgjorde de en hus
hållsenhet där de passande förutsättningarna för sociala relationer var 
olikhet, ömsesidighet och helhet. 

48 Keinänen (2001), s. 6, 37-40. 

49 Keinänen (2001), s. 35, 24 £ 
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Relationsrik och meningsbärande verksamhet 

Det sociala livet och hemmets ekonomi var starkt knutna till varandra 
i det som utgjorde Märta Helenas arbetsfält. Husmoderns sätt att 
utföra sitt arbete blev direkt synligt inför familjens umgängeskrets och 
folket på gården. För Märta Helena var det viktigt att kunna visa sina 
insatser och sitt hushåll för familjens sällskap och i såväl husmoders-
som värdinnerollen ingick upprätthållandet av ett friktionsfritt nät
verk. Märta Helenas kan ofta ses uttrycka en suverän behärskning av 
sin situation och hennes husmoderskap framstår ofta som präglat av 
individualitet: 

Jag bakade af det lilla mjöl förråd - hvarvid mina nya Pigor förvånades, 
emedan de ej varit vana att se baka så fort utan i lagom comode smak, att 
man ej blir varm.50 

Det meningsbärande i husmoderrollen blev emellertid konstruerat 
också i förhållande till andra människor, såväl tjänstefolket som famil
jens umgänge. I relationen till familjens umgängeskrets blev hennes 
husmoderskap, med sina många kvinnliga kunskaper och erfarenhet, 
ett symboliskt kapital, en resurs vid skapandet och upprätthållandet av 
gemenskap och hållbara relationer till omvärlden, och därmed en 
förutsättning för reproduktionen av familjens sociala kapital. 

Märta Helenas arbete, speciellt i kökssfären, visar på hennes mel
lanställning genom kontakten med tjänstefolk och bönder, men även 
välbesuttna grannar på landsbygden, borgerliga bekanta och hantver
kare i staden. Genom en daglig kontakt med såväl ståndssamhällets 
högre som lägre sfärer och med kunskap om dessa världars olika ting 
och sysslor synes hon ha haft en god blick för bäggedera. Hennes an
seende byggde till viss del på förmågan att visa sitt sinne för ekonomi 
och organisering, såväl som för flitighet i hushållet. Därför står de spe
ciella hemgjorda produkterna, som Märta Helena oftast själv till
verkade, i en klass för sig, vilket var ett skäl till att man ägnade sig åt 
egen produktion även om det fanns produkter att köpa. På fester och 
bjudningar kunde Märta Helena bjuda vänner på gårdens eget bränn-

50 MHR 1799.10.25. 
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vin eller oxläggevin och som gåva kunde hon ge ett nygräddat bröd, 
färska bär, äpplen eller en konstnärligt formad smörgumse av nykärnat 

.. 51 
smor. 

Märta Helena kunde utnyttja både de adliga och de borgerliga kret
sarnas livsstil, såväl som torparnas och tjänstefolkets kunskaper, för 
gårdens behov och välmående. Familjens liv, nära men samtidigt mitt 
emellan Stockholmssocieteten och den lokala publiken på landsbyg
den, kunde vara både dyrt och krävande. I en sådan miljö var en arbet
sam och duktig husmoder en stor resurs. Märta Helena kunde omsätta 
sina kunskaper i praktiken och på så sätt upprätthålla värdefulla kon
takter med världen utanför, vilket var en förutsättning för att familjen 
skulle kunna vidmakthålla sin samhällsposition. 

Märta Helenas sätt att sköta sitt hushåll var inte att göra avkall vare 
sig på den goda ståndsmässiga smaken, relationerna mellan man och 
kvinnor eller mellan husbondefolk och tjänstefolk. Hennes verksam
het som husmoder gav henne förmågan till dialog med omgivningen. 
Detta innebär i sig inte ett försummande av det faktum att Märta 
Helena under sin livstid kan ses ha varit präglad av olika sociala och 
kulturella ideal som gällde inte minst bilden av högreståndskvinnan 
och diskussionen kring motsatsparen huslig/bildad och hem/offent-
lighet, som blev alltmer konfliktfylld.521 Märta Helenas anteckningar 
kan man dock inte spåra någon klar värdekonflikt mellan dessa olika 
ideal. 

Även om Märta Helena ofta befann sig nära den nya medelklassen 
hade hon en klar uppfattning om sina rötter i de godsägande övre skik
ten. I viss mån tycks bilden av adelskulturens särklass bekräftas som ett 
fullständigt behärskande av kultur, vilket möjliggör mer frihet och 
mindre tvunget umgängessätt med människor. Den ståndsmässiga 
fingerfärdigheten att styra hushållet på det bästa sättet syns ha behövt 

51 MHR 1812.08.03. En smörgumse är en skulptur formad av nykärnat smör. När en 
nykärnad smörklimp formades till mer konstnärlig form och gavs bort som en personlig 
gåva visade det inte bara på husmoderns kunskap, utan blev också ett uttryck för ett vän
skapsförhållande. Reenstierna (1966), s. 106. Om etikett och vänskap vid gåvogivning i 
herrgårdskultur, se Aström (1993), s. 195-205. 

52 Om syn på nya ideal för kvinnor och kvinnlighet se Ulrich (1982), s. 8, 35, Gray 
(1987), s. 412, 420, 423, Bjurman (1998), s. 185 f., 193. 

53 Reenstierna (1966), s. 28, Bjurman (1998), s. 90 f. 
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olika kvinnoroller och arbetsinsatser: Inom sin tids norm- och livs
åskådningsmönster tog Märta Helena sin roll som ståndsdam, med 
artiga galanterier såväl som den som arbetssam husmoder, på största 
allvar. 
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Adelns kriser och möjligheter 

Krigsmakten som reproduktivt redskap i 
Sverige, Preussen och Danmark 1650-1800 

Fredrik Thisner 

Denna artikel avser att på ett övergripande plan sätta fokus på sam-
hällselitens förändrade villkor i Sverige, Preussen och Danmark under 
1600- och 1700-talen. Mer precist gäller detta förutsättningarna för att 
använda staten, och då framförallt krigsmakten, som ett redskap för 
social reproduktion efter den stora förändring som den tidigmoderna 
statens framväxt utgjorde. Denna process kom att påverka de övre 
skikten i de olika staterna på högst olika sätt. Utgången av detta drama 
var på intet sätt på förhand given. 

Den samhälleliga spelplanen omdefinieras 

Från 1400-talets slut fram till och med 1700-talet, etablerades i Europa 
en ny typ av mer centraliserade statsbildningar som beroende på 
historieteoretisk utgångspunkt kan benämnas som tidigmoderna eller 
senfeodala stater. Även terminologin "maktstater" eller "militärstater" 
har använts för att begreppsmässigt fånga denna nya typ av statsbild
ningar. 

En mängd processer medverkade till denna statsformations upp
komst. De mest centrala, men knappast de enda, kan sägas ha utgjorts 
av maktcentraliserings-, byråkratiserings- och militariseringsproces-

1 Jan Lindegren, "Det danska och svenska resurssystemet i komparation", i Per Sörlin 
(red.), Mellan två statssystem. Jämtland under 1600-talet (Umeå 1995), s. 11. 
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ser.2 Detta förlopp kännetecknades av att den politiska makten kon
centrerades till den växande centralmakten, vars organisation ökade i 
storlek samtidigt som den fick fler och mer diversifierade uppgifter. 
Det var dock inte bara den politiska makten som kom att förskjutas till 
denna nya skapelse - ofta på bekostnad av lokala maktcentra - utan 
även kontrollen över våldsmedlen. För att hålla denna apparat igång 
krävdes en ökad förmåga att mobilisera resurser. Denna mobilisering 
åstadkoms dels genom en utökning av den sociala kontrollen, dels 
genom införande av enhetligare rättsförhållanden.3 

"Drivkraften" i detta stora, och ofta blodiga skeende, utgjordes av 
en ny typ av krigföring som kom att ställa väsentligen nya krav på sta
ternas förmåga att mobilisera resurser. Krigen kom att pågå under 
längre tid, ta större resurser i anspråk och ha större omfattning än 
någonsin tidigare i den europeiska historien. Denna process kom att 
gripa in på snart sagt alla plan av samhällslivet och lämnade knappast 
några grupper oberörda. 

En viktig orsak till krigens centrala funktion i detta förlopp var 
ekonomins strukturella förutsättningar. Jorden var den huvudsakliga 
värdeskapande faktorn i den tidigmoderna ekonomin, men jord var en 
resurs som inte förekom i obegränsad mängd. Den kan som produk
tionsfaktor betraktad inte expandera i det oändliga, utan endast om
fördelas. Jorden kan därmed till sin natur - till skillnad från de värde-
skapande faktorerna i en kapitalistisk ekonomi - sägas utgöra ett 
monopol. Kriget kom därför att bli den förhärskande omfördelnings -
mekanismen under tidigmodern tid. Perry Anderson menar att det var 
just de ledande skikten som kom att tjäna mest på de lyckade krigens 
massiva omfördelning av jord och territorier. 

Alldeles okomplicerad är dock inte denna bild. En förutsättning för 
att vinsterna i den tidigmoderna ekonomin verkligen skulle kunna 
realiseras, var att krigen kunde föras framgångsrikt. Detta var dock 
inte alltid fallet. Sten Carlsson menar att då krigen gick i stå och er
övrade områden måste försvaras eller nyligen förlorade återerövras, 
kom detta istället att innebära att de som från början hade de största 

2 Lindegren (1995), s. 11 f. 
3 Lindegren (1995), s. 11 ff. 
4 Perry Anderson, Den absoluta statens utveckling (Lund 1994), s. 32 f. 
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förmånerna också var de som hade mest att förlora.5 Misslyckade eller 
defensiva krig kunde således vara högst förödande för samhällseliten 
som då fick se resursströmmarna resolut vända riktning. 

Mot bakgrund av ovan vill jag här presentera en hypotes kring sta
tens, men kanske främst krigsmaktens, förändrade roll för reproduk
tionen av samhällets övre skikt under tidigmodern tid. I korthet går 
den ut på att när väl den tidigmoderna staten etablerat sig, kom denna 
statsform att bli ett av de mer centrala redskapen för de övre skiktens 
stärkande, eller i alla fall bibehållande, av sin sociala ställning. Detta 
berodde på att den nya statens möjlighet till resursmobilisering gjort 
att dess redistributiva potential väsentligen hade ökat.7 Hur och till 
vilken grad det övre skiktets reproduktion konkret realiserades genom 
staten, var beroende dels på om krig eller fred rådde, dels på hur stort 
det institutionella handlingsutrymmet var inom ramen för respektive 
lands krigsmakt. 

Den svenska aristokratin och framgångens pris 
Den expanderande svenska stormaktsstaten kan i hög grad ses som 
den stat som initierade de ovan diskuterade förändringarna i norra 
Europa. 

De svenska maktambitionerna påverkade på olika sätt såväl Dan
mark som det som sedermera skulle bli Preussen och fick på så sätt 
avgörande konsekvenser för det sociala livet i dessa länder. Även det 
svenska samhället genomgick högst betydande förändringar under 

5 Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner ijoo—1865. Studier rörande det 
svenska ståndssamhällets upplösning, 2:a upplagan (Lund 1973), s. 335. 

6 I denna artikel är det officerskåren som främst avses. Vidare är det här de ekono
miska och institutionella aspekterna av den sociala reproduktionen som behandlas. För 
ämbetstitelns betydelse för social reproduktion, se Esbjörn Larssons artikel i denna 
antologi. 

7 På en betydligt högre abstraktionsnivå behandlar hypotesen ett liknande fenomen 
som Thomas Lindkvist skisserat för tidig medeltid, nämligen att när den territoriella 
expansionen upphör, sker en förskjutning mot vad han kallar intern exploatering. Med 
detta avses att staten som redistributivt organ genom exempelvis skattesystemet blir ett 
relativt sett viktigare instrument än plundring och expansion (extern tillägnelse). Thomas 
Lindkvist, Plundring, skatter och den feodala statens framväxt. Organisatoriska tendenser i 
Sverige under övergången från vikingatid till tidig medeltid (Uppsala 1993), s. 34. 
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denna tid, förändringar som påverkade såväl de dominerande skikten 
som befolkningens bredare lager. 

På 1560-talet tog Sverige de första avgörande stegen från småstat till 
stormakt i och med att det nuvarande Estland och delar av Lettland 
införlivades som provinser i det svenska väldet. Mellan 1610- och 
1660-talen fortsatte riket att expandera, något som gav de högre 
officerarna ökade inkomster, befordringsmöjligheter och social pre
stige.8 Det är förvisso svårt att exakt utpeka en snävt definierad grupp 
som främst tjänat på den expansiva krigföringen, i jämförelse med de 
grupper som innan stormaktstiden hade varit dominerande. Krigen 
innebar nämligen möjligheter till rikedomar, men producerade också 
ansenliga högar av lik. Eftersom krigsmakten behövde utökas och för
luster ersättas, ledde detta till en betydande ståndscirkulation. Adels
män behövde göras om till officerare, men den sociala mekaniken fun
gerade även omvänt, officerare gjordes också om till adelsmän. Det 
torde dock stå utom tvivel att det var adelsståndet som huvudsakligen 
blev denna politiks ekonomiska vinnare. 

Efter 1660-talet började den expansionistiska politiken för det fatti
ga och glesbefolkade Sverige att kräva ett allt högre pris. Expansionen 
övergick i försvarskrig, förvisso förda med ett inte obetydligt inslag av 
offensiva metoder. I enlighet med Sten Carlssons resonemang var det 
de grupper som från början haft störst resurser och förmåner som ock
så fick göra de största uppoffringarna, när ytterligare medel skulle 
mobiliseras för att försvara de tidigare vinsterna. 

Riket hade därmed upphört att expandera och staten kom istället 
att expandera inom riket. Ar 1680 genomförde som bekant Karl XI 
reduktionen och införandet av det yngre indelningsverket kom att 
innebära att betydande mängder jord omfördelades från godsägararis
tokratin till staten och dess behov. Behoven var huvudsakligen, men 
inte enbart, av militär karaktär. 

Den radikala reformen kunde dock inte i längden rädda stormakts
väldet. 1721 slöts freden i Nystad och rikets hörnstenar, de baltiska pro
vinserna, förlorades. De baltiska provinserna hade inte bara hjälpt till 

8 Gunnar Artéus, Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och socialför
ändring under Vasasönernas regering (Stockholm 1986), s. 71. 

9 Carlsson (1973), s. 335. 
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att utgöra ett lås kring finska viken, utan hade även varit det svenska 
stormaktsväldets kornbod. 

Man kan fråga sig vad de övre skikt som den svenska statsapparaten 
under stormaktstiden hjälpt till att skapa, nu kunde göra för att bibe
hålla sin samhälleliga ställning. En fortsatt expansiv krigföring under 
1700-talet (efter 1721) framstod som ett mindre väl fungerande alterna
tiv. Emellertid fanns indelningsverket kvar. Sverige var, sin småstats
ställning till trots, ett av militära ändamål kraftigt präglat land.10 

Indelningsverket torde med sina på boställen utskiftade resurser ha 
utgjort en god jordmån för de övre skikten och deras möjligheter till 
social reproduktion. Utnyttjandet av resurserna för sådana syften 
kunde heller inte utan vidare stävjas av centralmakten i och med den 
frihetstida politikens mindre monolitiska karaktär. Det finns därför 
anledning att något mer ingående behandla 1700-talets indelta krigs
makt. 

Den svenska indelta krigsmaktens officerare var i jämförelse med 
kontinentens officerskårer något mindre socialt exklusiva. Orsakerna 
till detta kan delvis antas ha varit strukturellt betingade. Indelnings
verket hade i princip kunnat fyllas med folk ifrån vilka sociala skikt 
som helst, eftersom reduktionen en gång för alla löst krigsmaktens 
finansieringsproblem i fredstid. Den svenska kronan behövde inte av 
tvingande nödvändighet samarbeta med adeln för att få krigsmakten 
att fungera. Att samhällselitens företrädare ändå i hög grad sökte sig 
till denna verksamhet var, menar jag, ett uttryck för krigsmaktens stora 
betydelse för dessa gruppers bibehållande av sin sociala ställning efter 
stormaktstidens slut. 

Om officersyrket i Sverige under 1700-talet nu var en så pass viktig 
verksamhet för bibehållandet eller stärkandet av gruppers sociala ställ
ning, kan man fråga sig: vad var det som krävdes för att bli officer? Det 
kan inledningsvis konstateras att utbildning under epoken inte var 
något krav för de indelta förbandens officerare. Gunnar Artéus 

10 Gunnar Artéus, Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige (Stockholm 1982), 
passim. 

11 Kaarlo Wirilander, Officerskåren i Finland under 1700-talet. En socialhistorisk av
handling om den finska arméns officerare (Falun 1964), s. 157. 

12 Wirilander (1964), s. 164. 
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bedömer istället möjligheterna till en lyckad karriär - i fredstid och 

inom den indelta armén - som någorlunda ljusa om officeren i fråga 
var adelsman eller hade sociala och ekonomiska förbindelser till in
flytelserika krigsmaktsfunktionärer. Tillgång till kapital var vidare vik
tigt för den som önskade göra sig en karriär vid det värvade garnisons-
infanteriet." Det bör dock poängteras att kapital i praktiken spelade 
en betydande roll även vid de indelta förbanden, då ackordssystemet -
i realiteten ett institutionaliserat tjänsteköpssystem - bokstavligen var 
fast förankrat i den svenska militärkorporativa myllan. Kompetens 
kunde vidare, tillsammans med viss förmögenhet, öppna vägen för 
officerare vid de så kallade genivapnen (artilleriet, fortifikationen och 
flottorna). Artéus anser därmed att ju fler av de nämnda egenskaperna 
en person besatt, adelskap, kontakter och kontanter, ju större var hans 
avancemangsmöjligheter. En person som saknade alla dessa tillgångar 
och endast ägde yrkesmässig begåvning, hade däremot mycket be
gränsade möjligheter att göra militär karriär. 

Arten av de karriärmässiga meriterna hade även i viss mån att göra 
med vem som försökte göra sig en karriär och inte enbart vid vilket 
förband som avancemanget skulle ske. Kaarlo Wirilander menar att 
köpmannasöner relativt enkelt kunde stickas in i de indelta officers
kårernas led, utan att de för den sakens skull behövde ha särskilt goda 
sociala kontakter. De hade istället pengar som fungerade som kraft
fulla bräckjärn in i regementena.161 sammanhanget synes den utifrån 
kommande kompletteringen av officerskåren ha skett ifrån kretsar 
som stått på samma sociala nivå som den övriga officerskårens med
lemmar.17 

Av intresse i sammanhanget blir även hur mycket en officer vid den 
svenska indelta armén tjänade. Gunnar Artéus har genom realisering 
av markegången för årslönespannmålen år 1764 uppskattat att en kap
ten vid Kronobergs infanteriregemente årligen tjänade 1870 daler sil-

13 Artéus (19S2), s. 313. 
14 För andra perspektiv på ackordssystemet, se Esbjörn Larssons artikel i denna anto

logi. 
15 Artéus (1982), s. 313. 
16 Wirilander (1964), s. 127. 
17 Wirilander (1964), s. 122. 
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vermynt. Majoren vid livregementet till häst kunde för sin del räkna 

med en årlig lön på 7255, medan översten vid Västerbottens infanteri

regemente drog in 12445 årligen. På dessa belopp betalades sedan en 

skatt på måttliga 4% samt generella avgifter som officerarna hade att 

betala i egenskap av ämbetsmän. Dessa avgifter motsvarade 44 daler 

silvermynt för översten, 26 för majoren och 13% daler silvermynt för 

kaptenen.18 

Som exempel på lönens köpkraft kan nämnas att om majoren vid 

livregementet till häst för sin lön hade valt att år 1764 köpa kor, hade 

han kunnat förvärva en imponerande livdjursbesättning om 183 djur.19 

Under den senare delen av frihetstiden drabbades bland annat Sve

rige av en kraftig inflationsvåg, något som torde ha gjort indelnings

verkets naturalöner än mer eftertraktansvärda, då de var inflations-

skyddade. I samband med detta bör även nämnas 1700-talets ökande 

spannmålspriser som kom att öka de indelta lönernas värde, under 

förutsättning att de utbetalades efter markegången och i spannmål. 

För att få sina tjänster hade kaptenen betalat ackord om 1833 daler, 

majoren 4333 och översten 6667 daler silvermynt.21 Dessa summor 

betalades vid befordringstillfället och var således inte, såsom löne

spannmålens intäkter, årliga. 

I ljuset av detta framstår den svenska krigsmakten som en tämligen 

viktig institution för de övre skiktens möjligheter att bibehålla sina 

samhälleliga positioner. Om 1600-talet i hög grad kom att handla om 

att förvandla adelsmän till redskap i statens tjänst, handlade 1700-talet 

snarare om användandet av staten som verktyg för de övre skiktens 

reproduktion. Men hur såg då situationen ut i ett av rikets södra 

grannländer och en av 1700-talets ledande stormakter? 

18 Artéus (1982), s. 383 £ 
19 Beräkningen bygger på majors lön (netto) i relation till priset för en ko (38 daler sil

vermynt) i Upplands län år 1764. Lönen som Artéus bygger sin uträkning på gäller även 
den upplandsförhållanden. Lennart Jörberg, A history ofprices in Siveden 1732—1914, bd 1 
(Lund 1972), s. 238. 

20 Artéus (1982), s. 173-185. 
21 Artéus (1982), s. 384. 

17 9 



Den preussiske junkerns svårigheter och statsintegration 

I Osteuropa var förhållandena under medeltiden relativt gynnsamma 
för bönderna, något som vid den tidigmoderna epokens inbrott radi
kalt skulle förändras. Med 1500-talets stigande befolkning ökade 
spannmålspriserna, vilket i sin tur gjorde adliga jordegendomar mer 
lönande.22 Bakom detta låg de snabbt växande städerna vid Östersjön 
och i Nederländerna, vilka bidrog till en ökande efterfrågan på livs
medel. Detta fick till följd att den östeuropeiska godsägaradeln bör
jade ägna sig åt handel.231 Västeuropa var sedan 1500-talet borgerska-
pet på frammarsch. Något motsvarande inträffade inte i Osteuropa, 
där livegenskapen istället bredde ut sig och fördjupades. Eftersom 
adeln genom sina privilegier var skattebefriad, kunde den utifrån en 
fördelaktig konkurrensposition slå ut städernas borgerskap genom 
försäljning av skattebefriade produkter. Den gamla riddaradeln hade 
påbörjat en metamorfos och omvandlades därmed till en köpmanna-
och godsägaradel.24 Från 1400- och 1500-talen fram till 30-åriga kri
gets början, var de grupper som så småningom skulle komma att ut
göra den preussiska adeln, utpräglat civila. Först under 1600- och 
framför allt 1700-talen kom detta förhållande att ändras och adeln 
började ägna sig åt militär verksamhet i statlig regi. 

Hans Rosenberg karakteriserar den fredlige adelsmannens samhäl
leliga ställning innan 30-åriga krigets utbrott på följande sätt: 

Local dominance was complete, for, in course of time, the Junker had 
become not only an exacting landlord, hereditary serf master, rigorous 
entrepreneur, assidous estate manager, and non-professional trader, but 
also the local church patron, police chief, prosecutor and judge.26 

22 Francis L. Carsten, "Gutsherrschaft und Adelsmacht", i Manfred Schlenke 
(Hrsg.), Preussen - Beiträge zu einerpolitischen Kultur (Berlin 1981a), s. 32. 

23 Carsten (1981a), s. 38. 
24 Francis L. Carsten, "Die Entstehung des Junkertums", i Otto Biisch &Wolfgang 

Neugebauer (Hrsg.), Möderne preussische Geschichte i648-ig4j, Eine Anthologie (Berlin 
1981b), s. 276-278. 

25 Carsten (1981a), s. 42. 
26 Hans Rosenberg, Bureaucracy, aristocracy and autocracy. The Prussian experience 

1660-1815 (Cambridge 1958), s. 30. 
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Anledningen till att denne synnerligen mäktige figur ändrade livs
mönster och mer eller mindre motvilligt gick i statlig tjänst, står när
mast att finna i spåren av det nya storkrigets ankomst. Under 1600-
talet förekom det som bekant rikligt av den varan i både Ost- och 
Västeuropa. Förändringen som sådan var till den godsägande och 
handlande samhällselitens nackdel, alldeles särskilt under 1600-talets 
första hälft. Inte minst skedde detta under svenskarnas framfart i och 
med Karl X Gustavs Polska krig (1655-1660), då Friedrich Wilhelm 
(1620-1688) stundtals var allierad med Sverige. Adeln i Polen och i de 
nordösttyska områdena drabbades då hårt av svenskarnas till skatt för
klädda plundringar. Adelns försvagade ställning i samband med härj
ningarna är att se som en viktig förklaring till uppbyggandet av en 
krigsmakt i statlig regi. Depressionen från 1618 fram till 1650 ändade 
således eran av ekonomisk junkerexpansion. Inte förrän under de sista 
decennierna av 1700-talet upplevde adeln något som kunde mäta sig 
med glansdagarna innan 30-åriga kriget. Då såg emellertid den 
preussiska samhällselitens förutsättningar radikalt annorlunda ut. 
Dess solida dominans hade på ett tidigare otänkbart sätt utmanats och 
underminerats av inte bara främmande länders krigföring i området, 
utan även av den framväxande preussiska staten med dess växande 
resursanspråk. 

Det är nu dags att skifta fokus från samhällets övre skikt till dess 
nyblivna herre. Som nämnts hade den nya framväxande typen av cen
traliserade stater ett närmast omättligt behov av resurser för att kunna 
klara av den nya tidens storkrig. Statsbyggnadsprocesserna kom därtill 
att till stor del att handla om just resursanvändningen. Utgångsläget 
för det preussiska statsbygget var inte det bästa. De områden som så 
småningom skulle utgöra det preussiska territoriet var huvudsakligen 
fattiga, jordbrukspräglade, glesbefolkade och hade få råvaror. En vik
tig fråga blev därför hur den framväxande staten med små finansiella 
resurser skulle uppbringa och bekosta tillräckligt många soldater. 
Värvade soldater i den mängd som behövts för ett mer ambitiöst mili-

27 Hans Blecwenn, Unter dem Preussen-Adler (Munchen 1978), s. 16, 22 f. 
28 Rosenberg (1958), s. 33. 
29 Karl Heinrich Kaufhold, "Leistungen und Grenzen der Staatswirtschaft" i Man

fred Schlenke (Hrsg.), Preussen —Beiträge zu einerpolitischen Kultur (Berlin 1981), s. 107 £ 

l8l 



tärstatsbyggande skulle i längden ha blivit för dyrt. Lösningen blev 
därmed en krigsmakt som huvudsakligen rekryterades ur den egna 
befolkningens led. Till en början skedde rekryteringen av soldater 
genom synnerligen brutala "uppsnappningsoperationer" som snarast 
kan liknas vid militärt organiserad kidnappning. Detta kom att leda 
till att folk flydde ifrån det redan glest befolkade landet eller stympade 
sig själva, vilket i sin tur hotade jordbruksekonomin.30 

Ar 1733 togs det avgörande steget mot en mer organiserad, enhetlig 
och nationell rekrytering i form av det så kallade kantonsystemet. Sys
temet som sådant kan ses som en kompromiss mellan statens behov av 
resurser och adelns behov av arbetskraft, varav det sistnämnda var en 
nödvändighet för storskalig godsdrift i ostelbisk tappning. 

Kantonen som sammanföll med regementets upptagningsområde, 
utgjorde en rekryteringsmässig geografisk grundenhet, varur soldater
na hämtades. De som tagits ut som soldater övades under 2-3 månader 
per år, varefter de sedan hemförlovades för att återgå till sin roll i pro
duktionen.31 Kantonsystemet kom i praktiken att innebära en livslång 
tjänsteplikt för alla tjänstedugliga män ur de lägre samhällsklasserna. 
Nämnas bör dock att en tredjedel av armén alltjämt kom att bestå av 
utländskt värvade soldater. 

Den stora fördelen med kantonsystemet var att konflikten mellan 
statens behov av soldater och godsägarnas behov av arbetskraft kunde 
mildras. Vidare ökades förutsägbarheten, medan de samhällsekono
miska förlusterna minskades, i jämförelse med de brutala, bökiga och 
oregelbundna kidnappningsraider som tidigare praktiserats. Systemet 
fick som konsekvens att samhället i högre grad än tidigare kom att 
militariseras. Staten kunde nu nå ända ner på lokalsamhällets nivå, låt 
vara att man var tvungen att gå via adeln i de områden som kontrolle-

30 Otto Biisch, Military system and social life in old-regime Prussia, 1J13—180J. The 
beginning of the social militarization of Prusso-German society (Atlantic highlands 1996), 
s. 4 f. 

31 Otto Biisch, "Die Militarisierung von Staat und Gesellschaft im alten Preussen", i 
Manfred Schlenke (Hrsg.), Preussen —Beiträge zu einerpolitischen Kultur (Berlin 1981a), 

s. 49 ff. 
32 Otto Biisch, "Das altpreussische Militärsystem", i Peter Brandt, Thomas 

Hoffmann & Reiner Zilkenat (Hrsg.), Preussen - zur Sozialgeschichte eines Staates. Eine 
Darstellung in Quellen (Reinbeck bei Hamburg 1981b), s. 39 f. 
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rades av denna. Detta militärsystem gav upphov till en parallell social 
struktur i vilken kantonist-soldaten i det civila ofta var livegen, under
officeren självägande bonde och officeren adelsman.33 

Vad kom då den framväxande staten att betyda för de under 1600-
talets första hälft illa åtgångna godsägarsläkten? Den tidigmoderna 
statens överlägset mest betydande verksamhet och största utgiftspost 
utgjordes av krigsmakten. Detta faktum gällde även Preussen, som i 
mycket hög takt kom att militariseras under 1700-talet. Det finns där
med tungt vägande skäl för att i forskningen rikta fokus mot just 
denna verksamhet. 

Adeln hade förvisso kommit att bli ett slags redskap i statlig tjänst, 
men inte utan betydande förmåner. Mycket talar för att krigsmakten 
blev något av en räddningsplanka att klamra sig fast vid efter 1600-
talets kriser. Runt 90% av de preussiska officerarna var nämligen 
blåblodiga runt år 1800.34 Hans Bleckwenn påpekar även att 50% av 
den manliga adeln var officerare.35 Det är således ingen överdrift att 
hävda att officerskarriären spelade en mycket stor roll för den preussis
ka adeln som stånd, om inte annat som kompensation för 1600-talets 
försämrade avsättningsmöjligheter för jordbruksprodukter. Vilka var 
då villkoren för officerarna och hur kunde den militära verksamheten 
mer konkret fungera som en kompensatorisk verksamhet? 

Huvuddelen av den preussiska officersutbildningen under 1700-
talet skedde på i stort sett samma sätt som i Sverige, det vill säga 
genom gradpassering. Officersaspiranten arbetade sig sålunda upp 
ifrån en utbildningsgrad på underofficersnivå. Regementschefen före
slog sedan ett antal kandidater till officersbefattningar som kungen i 
sista hand hade att välja emellan.36 Börden var den huvudsakliga inträ
desbiljetten till den preussiska officerskåren under 1700-talet, alldeles 
särskilt efter 1740 då man började reservera officerstjänsterna för adeln 
och 1763, då en skärpning av bördshänsynen genomdrevs.37 Enligt min 
mening kan detta mycket väl ses mot bakgrund av kantonsystemets 

33 Biisch (1996), s. 15. 
34 Biisch (1981b), s. 37. 
35 Bleckwenn (1978), s. 70. 
36 Wirilander (1964), s. 165, Bleckwenn (1978), s. 153. 
37 Bleckwenn (1978), s. 214. 

183 



införande. Eftersom staten nu på ett mer systematiskt sätt började 
göra anspråk på den för godsägarskikten så viktiga arbetskraften - i 
praktiken ett slags skatt i natura för adelsståndet - måste denna kom
penseras. Adeln bytte med detta perspektiv skattefrihet mot snudd på 
statligt tjänstemonopol. 

Hur lönande var det då att vara officer? Inledningsvis - innan 
officeren fått ett eget kompani - tycks tjänsten ha betalt sig tämligen 
dåligt. 8 Efter det att han nått kaptens grad och därmed fått befälet 
över ett kompani, blev han också ansvarig för kompaniets förvaltning 
och ekonomi, på liknande sätt som hos de värvade förbanden i Sverige. 
I denna position skulle han vara ansvarig för förbandets utbildning, 
utrustning och förplägnad. Termen för denna passevolansekonomi var 
Kompaniewirtschaft.39 Den preussiska kronan hade således lagt ut 
krigsmaktens förvaltning på entreprenad. Genom att manipulera med 
de ifrån staten anslagna summorna, bland annat genom att spara in på 
utrustningens kvalitet och kvantitet samt genom att göra utbildningen 
kortare än fastställt, kunde avsevärda summor stoppas i officerarnas 
egna fickor.40 En måttstock på dessa vinster kan perioden mellan 1763 
och 1786 utgöra, då Fredrik II temporärt centraliserade den militära 
anslagsfördelningen och därmed kunde spara 800000 daler.41 Siffror
na säger något om läckaget i statens finanser. Ar 1786 utgjorde nämli
gen detta svinn närmare 10% av de totala skatteintäkterna. Den 
preussiska adeln hade således kommit att inkorporeras i statsbygget 
och hade i detta funnit nya vägar för social och ekonomisk dominans. 

38 Bleckwenn (1978), s. 153 f. 
39 "Passevolans [...] (av fr. passe-volant eg. 'som passerar förbi i flygande fart', av pas-

ser 'passera' och voler 'flyga'), militärt underhållssystem som innebar att befälet mot 
ersättning åtog sig att helt eller delvis svara för truppens utrustning, i äldre tider även för 
dess rekrytering [...] Benämningen uppkom därav att soldater i Frankrike endast visades 
upp vid mönstring, medan befälet tillägnade sig deras löner." "Passevolans" (uppslags
ordet) i Nationalencyklopedin. 

40 Biisch (1996), s. 66-97. 
41 Biisch (1996), s. 78 f. 
42 Kaufhold (1981), s. 114. Läckagets storlek dividerat med skatteintäkterna 1786. 

Officerslöner och andra "officiella" förmåner ej medräknade. 

184 



Danmark och adelns marginalisering 

Även i Danmark kom förändringens vind - pådriven av kriserna vid 
1650-talets slut - att blåsa med för den jordägande adeln allt allvar
ligare konsekvenser. 

De danska jordägande skikten kan sägas ha utgjorts av stor
godsägare av närmast östeuropeisk typ. De ekonomiska grund
förutsättningarna liknade de som förelåg i Preussen vid samma tid
punkt, det vill säga tvångsintensiv storgodsdrift baserad på olika 
typer av ofri arbetskraft. Detta gav denna grupp en starkt lokalt och 
regionalt förankrad maktbas. Livegenskapen i Danmark kom under 
1700-talet att modifieras och döpas om, för att så småningom av
skaffas. 

Precis som i Preussen kan Danmarks avgörande steg mot en mer 
centraliserad stat sägas ha sin grund i de svenska arméernas härjningar 
på 1600-talet, och då alldeles särskilt i samband med Karl X Gustavs 
första danska krig (1657—1658). Den danska krigsmakten led då ett 
omfattande nederlag och samhället drabbades av de svenska förban
dens gräshoppsliknande framfart. I enlighet med de av Sten Carlsson 
förda resonemangen om misslyckade krigs konsekvenser för det tidig
moderna samhällets övre skikt, och utrikespolitikens betydelse för 
dessa grupper, bröt den danska adelns makt samman år 1660. Detta 
skedde omedelbart efter det att maktbalansen i norden definitivt 
tippat över till Danmarks nackdel. 

Gunner Lind har studerat hur den danska krigsmakten utvecklades 
fram till enväldets införande. Från att ha använt tillfälligt inhyrda för
band med egna officerare i början av den aktuella perioden övergick 
krigsmakten till att bli en mer nationellt, socialt och ekonomiskt inte
grerad del av det danska samhället under 1600-talets gång.44 Lind 
påpekar att den stående armén var 50 år äldre än enväldet, och ser där
för inte envälde som politisk form och förekomsten av en stående 
krigsmakt, som nödvändigtvis två sidor av samma mynt. Han ser istäl
let enväldets införande som ett resultat av en extrem konjunktur. 

43 Carlsson (1973), s. 335. 
44 Gunner Lind, Haren og magten i Danmark 1614-1664 (Odense 1994), passim. 
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Något som av kungen resolut kom att utnyttjas för att stärka central
makten. 45 

Den danska adelns inflytande kom även att minska drastiskt inom 
krigsmakten. Adeln hade aldrig stått så stark inom krigsmakten som 
under 1650-talet, men 1660 års politiska kris satte dock abrupt punkt 
för detta. De statliga möjligheterna att kringgå de övre jordägande 
skiktens intressen står bland annat att finna i de extraordinära resurser 
som den danska kronan förfogade över i form av Oresundstullen, den 
starka norska exporten och det sena 1700-talets goda spannmålskon
junkturer.46 

I Jan Lindegrens jämförelse mellan det svenska och det danska 
resurssystemet under 1600-talet, framkommer att den danska ekono
min var vida mer diversifierad än den svenska.47 Detta kom även att få 
konsekvenser för den danska statens sätt att rekrytera krigsmaktens 
personal. I Danmark var det billigare att värva utländska soldater istäl
let för att som i Preussen skriva ut den egna befolkningen. Detta häng
de samman med att en utskriven dansk bonde eller hantverkare relativt 
sett kostade mer än att värva en soldat på den europeiska värvnings
marknaden.48 Den danska kronan kunde således bygga upp en stående 
armé och flotta efter 1660-talet, utan att på samma sätt som i Sverige 
och Preussen behöva dra in samhället och dess övre samhällsskikt. 
Staten kunde helt enkelt hyra in passande arbetskraft i detta viktiga 
avseende. Landets och framförallt kronans rikedom blev på detta 
paradoxala sätt adelns problem. Detta förhållande fick långtgående 
konsekvenser för de traditionella jordägande skikten. 

Statsbyggnadsprocessen kan i många avseenden ses som en för
handlingssituation som mycket förenklat kan sägas ha gått ut på att 
staten fick resurser. I utbyte mot detta kunde den statliga motparten 
få politiskt inflytande, tjänster i statsförvaltningen eller skydd.49 I 
Danmarks fall kom detta - efter enväldets införande - att innebära 

45 Lind (1994), s. 18, 401. 
46 Lind (1994), s. 392, Lindegren (1995), s. 39 ff. 
47 Lindegren (1995), s. 25. 
48 Lindegren (1995), s. 41. 
49 Jan Glete, War and the state in early modern Europé. Spain, the Duch Republic and 

Sweden asfiscal-military states, 1500—1600 (London 2002), passim. 
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Den expanderande svenska stormakten och alldeles särskilt de krig som den utkäm
pade — huvudsakligen päfrämmande länders mark — kom att verka som en kataly
sator på statsformeringsprocesserna i Östersjöområdet. Varken Danmark eller de 
Nordösttyska områdena skulle bli sig lika igen efter de svenska arméernas härj
ningar vid 1600-talets mitt. Bilden föreställer ett par soldater ur Karl X Gustavs 
armé under tåget över Bält 1658. Teckning av Jonas Anderson 2002. 

att de danska jordägande skiktens förhandlingsposition försvagades. 
Vad som inträffade var att den danska kronan helt sonika skapade 

en ny och lojal statstjänaradel. Vid 1660-talets ingång utgjordes den 
danska ståndsordningen av tre av varandra oavhängiga stånd - med i 
stort sett likvärdiga rangförhållanden och rättigheter - nämligen 
adeln, Köpenhamns borgerskap och kungens tjänare. Inget av stånden 
hade dock företrädesrätt till kungliga ämbeten. Kungen kunde därför 
själv välja varifrån han ville rekrytera sina tjänare. Detta förhållande 
gav kungen möjligheter att spela ut de olika stånden emot varandra.50 

Det låg av uppenbara skäl inte i kronans intresse att de splittrade grup
peringarna närmade sig varandra, eftersom en bibehållen splittrad 
samhällselit relativt sett skulle stärka enväldets politiska maktbas. 

Hur såg då denna nya statstjänargrupp ut? Under vilka förhållanden 

50 Lind (1994), s. 258 f. 
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verkade den? Och vilka strategier använde den danska kronan för att 
försäkra sig om dess lojalitet? Den danska officerskåren var i stånds
hänseende inte att betrakta som en socialt homogen korporation. Den 
var av ovan nämnda skäl ytterst heterogen, i synnerhet vid en jäm
förelse med situationen i Preussen. Arméns officerskår bestod till stor 
del av utlänningar, medan flottan däremot hade en huvudsakligen 
dansk rekryteringsbas.51 

En viktig rekryteringskälla för arméns del utgjordes av landkadett-
akademien. Akademien grundades 1713/14, drygt ett decennium 
senare än sjökadettakademien, som grundades 1701." Gunner Lind 
menar att de danska akademiernas syfte snarare var att stärka den 
mentala professionaliseringen än att utgöra en utbildning i modernt 
yrkeshänseende. Detta var troligtvis viktigt med tanke på det socialt 
heterogena rekryteringsunderlaget. Jämte utbildningen spelade 
sannolikt även den danska rangordningen en viktig roll i enväldets 
konstruktionsarbete av de nya statstjänargrupperna. 

Vidare skymtar ett annat, minst lika viktigt syfte fram bakom den 
danska utbildningsivern. Den danske kungen betalade förvisso för 
kadetternas uppehälle och undervisning, men i utbyte mot en mot
prestation. Kadettens föräldrar måste nämligen lova att deras son 
förblev i kronans tjänst under resten av sitt verksamma liv. Enväldets 
behov av lojala kuggar i sitt militära och förvaltningsmässiga maski
neri skulle således tillgodoses via akademiernas lektionssalar. Utbild
ningen, de nya danska statstjänarnas adelskap, kom även att med tiden 
bli viktigare. 1783 bestämdes att ingen kadett kunde lämna landkadett-
akademien med uppnådd officersstatus, utan att ha avlagt examen. 
Ar 1799 blev det vidare obligatoriskt för alla officerare att avlägga 
examen.56 

Den danska officerskåren tycks i jämförelse ha varit mer kontrolle-

51 J. C. Essemann, "Landkadetakademiet", i Mogens Rosenlöv (red.), Uddannelsen 
af haerens linieojjicerer 1713—1763 (Köpenhamn 1963), s. 18 f. 

52 Essemann (1963), s. 25. 
53 Essemann (1963), s. 11. 
54 Gunner Lind, "Den dansk-norske haer i det 18. Århundrade. Optimering, moder

nisering og professionalisering", i (dansk) Historisk Tidskrift (1986), s. 51 f. 
55 Essemann (1963), s. 40. 
56 Essemann (1963), s. 40. 
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rad av sin arbetsgivare och i detta hänseende ha erbjudit mindre spel
rum för olika strategier för social reproduktion. 

Svärdets reproduktiva potential 

Under 1600-talet snurrade förändringens hjul med betydande hastig
het och högst skiftande resultat i norra Europa. Vem var det då som 
föll från lyckans tinnar i denna omvälvande process och vem blev vin
naren? 

Den svenska expansionspolitiken hade redan under 1600-talet på 
ett avgörande sätt börjat påverka samhällets övre skikt. Den svenska 
staten kom i många avseenden att fungera som en social smältdegel, i 
vilken gammal adel gjordes om till statstjänare och statstjänare för
packades om till adel. Fram till 1660-talet hade dessa grupper mycket 
att vinna på den förda politiken. I och med reduktionen drabbades den 
jordägande aristokratin av den avstannande expansionens konsekven
ser. Istället expanderade staten inom rikets gränser. Indelningsverket 
kom, efter stormaktstidens slut, och under den resterande delen av 
1700-talet att bli ett av samhällselitens viktigare verktyg för att bibe
hålla sina positioner. Detta eftersom de resurser som var knutna till 
indelningsverket i många avseenden låg bortom centralmaktens kon
troll. 

Den handlande godsägaren, med närmast oinskränkt lokal och 
regional makt i de nordösttyska områdena under 1600-talet, var en av 
dramats förlorare. I hans ställe kom en ny typ av statstjänande gods
ägare med kronan som arbetsgivare. Denna adelsman hade förlorat 
mycket av sin tidigare lokala maktställning, och hade istället att följa 
den preussiska militärstatens imperativ. Såsom kunglig tjänare hade 
han dock betydande fördelar att hämta. Det hans förfäder förlorat på 
det statliga integrationsprojektet, kunde han i sin tjänsteposition ta 
igen, låt vara att metoderna för detta inte alltid var i linje med arbets
givarens intentioner. 

Om både Sveriges och Preussens adel huvudsakligen gjorde gemen
sam sak med den framväxande staten, blev utfallet i Danmark radikalt 
annorlunda. I Danmark hade de gamla jordägande skikten gradvis 
under 1600-talet börjat skaffa sig ett allt större utrymme och infly-
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tände inom statens domäner. Den stora katastrofen vid 1600-talets 
mitt ändade dock detta. I början på 1660-talet infördes enväldet och 
tämligen snabbt började uppbyggnaden av en ny och framförallt lojal 
statstjänargrupp. Den gamla danska adeln fortsatte såsom godsägare, 
men med begränsade möjligheter att använda staten som ett redskap 
för sina syften. 

Mot bakgrund av hypotesen som ovan presenterats, kan konstateras 
att staten och dess för epoken viktigaste verksamhet - krigsmakten -
tycks ha spelat en central roll i de övre skiktens bibehållande och/eller 
stärkande av sin sociala position. Detta gäller alldeles särskilt Sverige, 
även efter det att stormaktstiden nått sitt slut, och Preussen som under 
1700-talet kom att bli en expansiv militärstat. Villkoren för detta sked
de dock under radikalt olika förhållanden. I Danmark växte däremot 
efter enväldets införande en ny statstjänargrupp fram, i vilken adeln 
hade en tämligen begränsad plats. Där blev således inte den absoluta 
staten den hotade adelsklassens nya politiska rustning som Anderson 
omtalat. 57 

57 Anderson (1994), s. 18. 
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Deklasserad överklass eller 
anpassad elit? 

1800-talets svenska adel och det 
borgerliga samhället 

Göran Norrby 

Hösten 1999 lämnade vänsterpartiet med stöd av socialdemokrater 
och folkpartister in en motion till Sveriges riksdag om "adelns av
skaffande".1 Motionärerna bekymrade sig över att Ridderskapets och 
adelns privilegier (SFS 1723:1016 s. 1) ännu offentligträttsligt kvarstod 
och yrkade på, att såväl privilegiebrev som Riddarhusordning skulle 
upphävas. Något materiellt innehåll i dessa stadganden saknas visser
ligen, medgav man; de angivna motiven är istället principiella (och 
politiskt retoriska): dessa historiska kvarlevor "fungerar som ett 
offentligträttsligt erkännande av en ordning, som symboliserar en ärft
lig privilegieställning, som är både odemokratisk och ojämlik i förhål
landet mellan könen". 

Myt eller verklighet? 

I uppslag och helsidor uppmärksammade Svenska Dagbladet riks
dagsärendet med rubriker som: "Adeln står inför sista striden", 
"Maktens korridorer rena adelskalendern" och, slutligen: "Adeln 
mister sina privilegier". Tidningen har därmed ganska aningslöst 

1 1999/2000^ 251, undertecknad av Johan Lönnroth (v), Bengt Silfverstrand (s), 
Karin Pilsäter (fp). Justitiedepartementet har sedan föreslagit, att privilegiebrevet från år 
1723 upphävs från och med 2003, och att den offentligrättsliga statusen hos 1866 års rid
darhusordning avskaffas (Ds 2002:6). 
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fullföljt en 250-årig tradition av hur adeln skall presenteras för den 
allmänna opinionen.2 

Denna bild av adeln är motsägelsefull. A ena sidan bortföll ju adelns 
sista privilegier av vikt redan 1809 - å den andra tycks adeln ha kvar 
betydande sådana ännu idag (bland andra ensamrätten att bedriva 
kvarnrörelse, enligt SvD). An tog borgarna makten från adeln vid 
1800-talets inträde, än tycks adelsmän ännu ha för stor makt. Borgar
nas seger sägs ha vunnits i en intensiv, målmedveten klasskamp - sam
tidigt som adeln utmålas som så dekadent och personligt inkompe
tent, att man undrar hur den alls kunde bjuda något motstånd värt 
namnet. Privilegierna tycks äga en strategiskt avgörande roll: utan 
adelsprivilegier ingen adlig makt. Vad är myt, vad är verklighet? 

Nog är väl adelns privilegierade ställning sedan länge död och be
graven? Den gängse uppfattningen är ju, att "the dual revolution" -
den industriella revolutionen och de demokratiska revolutionerna i 
Frankrike 1789 och 1830 - gjorde slut på den europeiska adelns forna 
maktställning. Allmänt har man menat, att en kapitalistisk bourgeoi
sie istället tog över elitpositionen i samhället, samtidigt som borgerliga 
medelklassvärderingar blev förhärskande. Med den magi, som ligger i 
bestickande lika årtal, utpekas gärna år 1830 som den konkreta bryt
punkten: året för julirevolutionen i Frankrike, för ist Reform Bill i 
England (visserligen 1832, men ändå) - och, för Sveriges del, Afton
bladets utgivning och Richerts och Anckarsvärds förslag till national
representation. 

Sambandet mellan adelns särställning och orättvisa privilegier ver
kar vara starkt rotat hos allmänheten - som för övrigt också är väl 
underrättad om adelns fåfänga, personliga oduglighet och ärkereaktio-
nära samhällssyn. Sådan är ju den schablonbild, som i press och skönlit
teratur började spridas från Frankrike redan från 1700-talets mitt - och 
som okritiskt kopierades i samtida svenska dagblad (se bild). I 1800-
talets borgerliga samhälle var det medelklassen, som i kamp om diskur
sens hegemoni drev den allmänna opinionen genom att framställa sig 
som moralisk förebild, i kontrast till den dekadente aristokraten. Merit 
ställdes mot börd. Borgare utmålades som sparsamma, flitiga och 

2 SvD 31/12 2001, 27/6 2002. 
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Olika exempel på fransk antiadlig propaganda. När konsul Bonaparte bjöd de 
adliga emigranterna att återvända till det republikanska Frankrike 1802, fram
ställdepropagandan de tidigare så farliga, komplotterande aristokraterna som ut
fattiga, desillusionerade och ofarliga (stora bilden). I8JO var det dags att återgå till 
den gamla, fientliga bilden av högdragna aristokrater, som i klädsel ä l'anden 
régime högljutt krävde sin plats i styret av Restaurationens Frankrike (Ulla bil
den). Bilden ur Revue du Souvenir Napoléonien, nr 432, dec/jan 2001, s. 20. 
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ansvarstagande, aristokrater som förfallna och skuldsatta. I striden mot 
resterna av det feodala samhällssystemet skapades så en internationellt 
gångbar bild av Motståndaren - en schablonbild av idealtypisk karak
tär, som ännu idag utövar stark kraft på oreflekterade sinnen. 

Det är anmärkningsvärt, att "aristokratfördömandet" fortsatte långt 
efter ståndsriksdagens avskaffande (ofta med darwinistisk eller social-
darwinistisk underton). Så kunde vid förra sekelskiftet dansken Gus
tav B ang och svensken Pontus Fahlbeck ange fysisk degeneration som 
möjligt skäl till att många gamla adelsätter dog ut. Sten Carlsson har i 
en lång rad arbeten beskrivit den inträdande ståndsnivelleringen som 
resultatet av en klasskamp, eller i varje fall som en medveten kamp 
mellan två organiserade intressegrupper - adel och ofrälse. De ofrälse 
förde striden olika hårt under olika perioder, men deras mål var klart 
uttalat: ökat inflytande i samhället och social utjämning. 

Adelsståndet förde under reträtt en uppehållande försvarsstrid, men 
tvingades att uppge position efter position. I Carlssons huvudverk om 
adelns och de ofrälse ståndspersonernas roll i 1800-talets ståndsnivel-
lering är det privilegieförlusten som implicit anges som den ena 
huvudorsaken till adelns fall.3 Adelns föregivna monopol på höga och 
civila och militära ämbeten kunde därmed inte upprätthållas; att suc
cessivt allt mer frälsejord övergick till ofrälse ägare tas som bevis för att 
adeln förlorade sin ekonomiska maktställning - ja rent av att den 
"pauperiserades". Den andra huvudorsaken var medelklassens upp
komst; den föddes 1780-1792, och fick sitt genombrott 1820-1840. 

Ingvar Elmroth påbörjade på 1960-talet en demografisk studie av 
svensk adel mellan 1600 och 1900 med fokus på generationernas olika 
växlingar (förmodligen delvis inspirerad av Bångs och Fahlbecks 
teser). I motsats till Sten Carlsson hävdar han ett slags demografisk 
automatik som källa till adelns självutplåning: kortare livslängder för 
nya adelsätter, lägre nativitet än för ofrälse och upphörande nyadling 
"förgubbade" adeln, som därigenom förlorade sin energi och sin kon
takt med det övriga samhället.4 Bångs och Fahlbecks teser vederläggs 

3 Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-/865. Studier rörande det 
svenska ståndssamhällets upplösning (Lund 1973). 

4 Ingvar Elmroth, För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demograf och 
offentliga funktioner 1600—1900 (Lund 1981). 
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visserligen uttryckligen, men Elmroth menar ändå, att adeln "deklas
serades"; som skäl härför anförs, att de nyadlades sonsöner och son
son-söner oftast inte nådde lika högt i rang som ättefadern.5 Någon 
jämförande analys av ofrälse ätters upp- och nedgång görs inte. Och 
att det pågick en samhällsnivellering'ix]\x för övrigt i sig en självklarhet. 

En anpassningsbar elit? 

Sedan ett par decennier finns det emellertid nu internationell forsk
ning, som vill ge en kompletterande syn på adelns roll i 1800-talets 
samhällsomvandling. Särskilt uppmärksammad blev Arno Mayers 
The Persistance of the Old Régime\ Mayer hävdar däri, att de gamla 
adliga maktstrukturerna i Europa överlevde och lyckades hävda sig väl 
ända fram till första världskriget. Långt ifrån att "ställa sig i skuggan" 
och anta borgerliga värderingar, var det istället adeln och dess värde
ringar, som fortsatt avgjorde vilka ur bourgeoisien, som skulle upptas i 
den nya tidens elit. Före 1870 var samhället ännu förindustriellt och 
baserat på jordinnehav. En rik och välorganiserad adlig godsägarklass, 
stödd av en stark kyrka, kunde därför länge hävda sin politiska makt
position mot en splittrad borgerlighet. Dessutom var adeln sedan 
århundraden van att anpassa sig till nya förhållanden - med bibehållen 
status, i en nydefinierad elit. 1800-talets adel kan därmed ännu framstå 
som stark, initiativrik och modern - och inte längre med nödvändig
het som svag, reaktionär och tillbakablickande. 

Det är väl relativt lätt att föreställa sig en kvardröjande stark adlig 
maktställning i de ostelbiska kejsardömena. Den mäktigaste adeln i 
1800-talets Europa var emellertid den engelska. I England hade de 
sista adelsprivilegierna avskaffats redan under 1600-talet. Istället gavs 
kapitalismen fritt spelrum - och den gamla engelska aristokratin 
transformerades till en kvasiborgerlig elit av jordbruks kapitalister. 
Förmögenhet blev nu den definitiva maktbasen - men det var the 
landedinterest som räknades. Adeln dominerade helt den politiska are-

s Ingvar Elmroth, Från överklass till medelklass. Studier i den sociala dynamiken inom 
Sveriges adel 1600—ic/oo (Lund 2001). 

6 Arno Mayer, The Persistance of the Old Régime. Europé to the Great War (New York 
1981). 
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nan, såväl lokalt som i parlament ock kabinett. Den hade en lysande 

elitposition - med rikedom, makt ock status i wekersk mening - som 
på det hela taget kunde upprätthållas 1800-talet ut. När så ändrade 
förmögenhetsförhållanden och demokratiskt tryck krävde konkreta 
förändringar, ställde sig den engelska aristokratin inte i vägen för 
reformer, utan bidrog genom egna eftergifter till en fredlig omvand
ling av det engelska samhället - vars klasskillnader ju var större än i de 
flesta andra länder.7 

L'ancien régimes franska adel har kommit att utgöra sinnebilden för 
adlig dekadens och reaktionärt motstånd mot ofrälse jämlikhetskrav; 
revolutionens adliga emigranter utpekas ju till och med som landsför
rädare och folkfiender. Fran^ois Furet har emellertid påvisat, att det 
egentligen inte var konkreta motsättningar mellan folk och adel, vari 
själva revolutionens kärna bestod. Den så kallade aristokratiska kom
plotten var en diskursivt förmedlande länk, som krävdes för att ge det 
centrala credot - jämlikhetstanken - nödvändig revolutionär energi.8 

I själva verket tillhörde stora delar av den franska adeln upplys
ningstidens elit - och tog initiativ till såväl inkallandet av 1789 års 
generalständer som Nationalförsamlingens bildande. Men adeln ut
gjorde naturligtvis inte en sammanhållen elit; klyftan var stor mellan 
fattiga och rika adelsmän, mellan obildade lantjunkare och kulturellt 
välutbildad salongsadel, mellan senfeodala rentierer och adliga kapita
listiska exploatörer. Eliten inom adeln hade mer gemensamt med eli
ten inom tredje ståndet än med den adliga icke-eliten.9 

Inte heller medförde revolutionen att adeln förlorade allt — men 
maktbasen i det franska samhället förändrades onekligen, vilket 
krävde anpassning. De förmögnare bland adelsmän och ofrälse kom 
under 1800-talet att förenas i en ny samhällselit - les notables. Det 
var för övrigt inte första gången gamla eliter tvangs till anpassning. 
Ludvig XIV:s envälde hade under 1600-talet efter hand raserat den 

7 Se t.ex. F. M. L. Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century 
(London 1963) och David Cannadine, The Decline and Fall of the British Aristocracy (New 
York 1999). 

8 Fran^ois Furet, Penser la Révolution frangaise (Paris 1978), s. 90 ff. 
9 Guy Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVIIIéme siécle. De la Féodalité aux 

Lumiéres (Paris 1976). 
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maktbas, som den adliga bördsäran tidigare ägt - till förmån för per
sonlig förtjänst; efter 1830 gällde penningens ekonomiska och poli
tiska makt.10 

Hur skall man då karaktärisera läget för 1800-talets svenska adel, 
och den process som ledde till dess integration i det borgerliga sam
hället? Var det adelsprivilegierna, som allt stod eller föll med? Var det 
en allt talrikare - och rikare - näringsidkande borgarklass, som i kraft 
av större kompetens och livskraft rev det gamla ståndssamhällets sista 
feodala hinder? Eller var det - liksom i Frankrike och England - fråga 
om en medveten anpassning, som tillät adelsmän att bevara betydande 
delar av sin forna elitställning? 

Sanningen om de kvarvarande adelsprivilegierna var nog den, att de 
egentligen var utan sakligt värde för dess innehavare. Något försvar för 
dessa privilegier restes inte av adeln - inte ens när en kortvarig tryck
frihet 1792 släppte loss en intensiv debatt om nyttan av ärftligt adel-
skap. Det är tvärtom iögonenfallande, att så många adliga initiativ 
togs för att självmant avstå från adelsprivilegierna. 

Greve Adolf Ludvig Ribbing - en av de ledande konspiratörerna 
mot Gustav III - var tidigt en av talesmännen för att adeln skulle av
säga sig sina privilegier. På 1792 års riksdag var det den samlade adels
oppositionens avsikt att ge upp privilegierna i utbyte mot de ofrälse 
ståndens stöd. Man fick aldrig detta stöd, men planerna blev allmänt 
kända, och ledde till en del offentligt beröm i pressen. Vid riksdagen i 
Norrköping 1800 samlades oppositionen runt friherre Nils Silfver-
schiöld, som yrkade på att adelns säterimonopol skulle upphöra; som 
bekant avsade sig ett par hetsporrar sina adelskap vid samma riksdag. 
1809 accepterade adeln på friherre L. A. Mannerheims förslag att offra 
både säterimonopol och stora delar av skattefriheten. En intressant 
jämförelse kan för övrigt göras med den finska adeln efter rikssplitt
ringen 1809; den löd fortfarande under 1789 års privilegieförordning. 
Först 1863 kunde den emellertid politiskt representeras på en stånds-
indelad lantdag; bland dess första åtgärder var då att på eget initiativ 
avskaffa sina kvarvarande privilegier. Ar alla dessa adliga initiativ att 

10 Chaussinand-Nogaret/Constant/Durandin/Jouanna, Histoire des élites en France 
au XVle au XXe siécle. Uhonneur — le mérite — Fargent (Paris 1991). 
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betrakta som ett spel för galleriet - eller var det rentav så, att privilegi

erna för många var mer till hinder än till nytta? 
Adelns ensamrätt till de högre ämbetena innebar inte att börden i 

sig medförde företräde vid befordran. Alltsedan Karl XI:s dagar var 
det grundlagsfäst, att "skicklighet och förtjenst, ärfarenhet och be-
pröfvad medborgerlig Dygd [skulle vara] enda och rätta grunden för 
befordran till alla Rikets Embeten och Tjenster, utan afseende på 
Börd, eller särskilta Stånd". Samtiden visste väl, att ofrälse karriärister 
regelmässigt adlades, när de nått tillräckligt högt i karriären; adeln 
utgjorde således en öppen elit. När Gustav III ännu adlade kaptener, 
fick man efter 1789 dock oftast vänta till översteutnämningen; resul
tatet blev minskad nyadling. 

Sten Carlsson har hävdat, att ofrälse ämbetsmän successivt under 
1800-talets ståndsskede trängde undan sina adliga kolleger. Studerar 
man hans tabeller över civila ämbetsmän, finner man, att det är den 
minskade nyadlingen, som huvudsakligen ligger bakom denna sken
bara effekt; den gamla adeln höll i stort ställningarna ståndstiden ut. 
Denna tolkning stöds också av den analys, som Torbjörn Nilsson gjort 
av rekryteringen till de centrala kollegierna 1809-1880. 

Under 1700- och 1800-talen gick efter hand allt mer frälsejord över i 
ofrälse ägo. Sten Carlsson har härav dragit slutsatsen, att adeln "pau-
periserades"; underförstått blir då, att borgerlig rikedom och makt 
kom att konkurrera ut en allt fattigare adel. Nu var det ju emellertid så 
under ståndstiden, att politisk makt inte byggde direkt på förmögen
het — så som det kom att bli efter 1866. Och möjligheten att sälja frälse
jord till fler än adliga spekulanter (med släktens företräde) torde avse
värt ha höjt jordpriserna - och alltså istället kunnat göra adelsmännen 
rikare. Många adelsmän saknade nog också intresse för jordbruk; var
för inte ta chansen att sälja till ett bra pris, slippa bekymren med natu
rens osäkerheter - och i staden skaffa sig ett socialt och kulturellt rika
re (och modernare) liv, än vad en avsides sätesgårds ensamhet kunde 
erbjuda? Det var för övrigt adelsmän, som var pionjärer i 1800-talets 
inflyttning till städerna: 1825 bodde 31% av adeln i stad, 1890 61% (den 

11 Torbjörn Nilsson, Ämbetsmannen i själva verket — rekrytering och avancemang i en 
moderniserad stat (Stockholm 2000). 
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totala urbaniseringsgraden i Sverige var samtidigt bara 10% respektive 
19%). 

Slutsatserna om adelns "pauperisering" är nog byggda på alltför svag 
grund. 1845 ägde ju den svenska adeln ännu ca 20% av jorden. Framför 
allt var de största jordägarna adliga: 70 % av alla jordbruk över 5 mantal 
- och 47% av alla över 2 mantal - ägdes av adelsmän. Av de porton 
största jordägarna i landet (med mer än 50 mantal) var tretton adliga. 
Adeln dominerade också bland bruksägarna: 125 adliga bruksägare 
ägde nära 57% av bergsbrukens totala värde, medan 170 ofrälse bruks
ägare stod för 38%. 

Dessutom gav det svenska statsskicket adeln ett viktigt politiskt 
inflytande via riksdagen. Det var med andra ord en ännu stark adel, 
som mötte en borgerlighet, som var ganska svag och splittrad. De 
ofrälse ståndspersonerna var mestadels civila och militära ämbetsmän 
- och vid sidan av bruksnäringen var Sveriges näringsliv outvecklat 
före 1870, då ännu 72% av landets befolkning var sysselsatta inom jord
bruk och fiske (mot 44% i Danmark och 54% i Norge). Den borgerlig
het som fanns - och växte i betydelse - var till sitt väsentliga ett Bil-
dungsburgertum,; endast ofrälse bruksägare och storgrosshandlare kun
de göra anspråk på att representera ett mycket litet Wirtschaftsbiirger-
tum. En grande bourgeoisie av julimonarkiska mått saknades alltså. 
Krafterna bakom den svenska adelns anpassning till det borgerliga 
samhället var nog i hög grad av annan art. 

En ny tidsanda: frihet, jämlikhet, välstånd 

Den starkaste förändringskraften utgjordes nog av den allmänna 
opinionen. Den nya tidsandan betydde mer än privilegieförlust, min
skat jordägande och ett borgerligt kapitals utmaning. Den adliga nid
bild, som förmedlades av tidningar och litteratur efter tryckfrihetens 
återinförande 1810, var främst en symbol för de "döda samhällsfor
mer", som Johan Gabriel Richert talade om, vilka tidsandan med en 
lätt pust skulle blåsa bort - "så bort, att eftervärlden knappt skall märka 
var de varit". Frihet, jämlikhet och välstånd var slagord för det nya 
borgerliga samhället, som var byggt på medborgerlighet och frigöran
de av marknadens dynamik. Det finns all anledning att förmoda, att 
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också 1800-talets unga adelsmän var mer tilltalade av sådana ideal än 
av det kollektiva, korporativa senfeodala samhällets tvång. 

Privilegieförlusterna hade ju också en positiv sida: de befriade från 
reciprociteten. Utan särskilda rättigheter krävdes inte heller några sär
skilda skyldigheter: inget ansvar för det allmänna, ingen osjälvisk 
uppoffring för andra, vare sig i krig eller i obetald statlig civil tjänst. 
Det borgerliga samhällets personlighetsprincip - den nyväckta indivi
dualismens seger över det korporativa tvånget - gjorde det möjligt att 
instämma med August Blanches romanfigur Figge: 

Icke valt mig en bättre bana, men säg mig då, vilken är bättre? [...] Ar 
det bättre att med oprövad värja i hand anföra vaktparaden, svältande 
under en galonerad rock och beständigt svävande mellan arrest på hög
vakt och bysättningshäkte på Hornsgatan? Eller är det bättre att såsom 
extra i verken tjäna kunglig majestät och kronan för tretton och sexton 
om året för att, medan man bedragit sig själv på drömmen om livet, be
draga annat hederligt folk på deras penningar?12 

De unga adelsmännen började också ta avstånd från det yrke, som 
ännu symboliserade den adliga äran - officersyrket. Ännu vid mitten 
av 1700-talet gjorde cirka 75% av adelsmännen någon form av militär 
karriär - om inte annat för att skaffa sig den prestigefyllda officers
titeln. Men från och med 70-talisterna visar statistiken ett allt mer 
sviktande engagemang för det militära. Av dem, som var födda på 
1810-talet, ägde bara hälften en officerstitel; femtio år senare var an
delen nere i en fjärdedel!13 

En annan attraktiv (manlig) frihet var nog att få gifta sig med den 
man ville, oavsett börd. Den svenska adeln hade i och för sig alltid i 
stor utsträckning gift sig utanför sitt stånd. I mitten av 1700-talet låg 
den ofrälse andelen ganska konstant på 40%; på 1860-talet hade den 
emellertid ökat till 65%, och var i fortsatt ökande.14 

Börden förlorade väl inte omedelbart i praktisk betydelse, laddad 
som den var med stort symboliskt kapital. Den svenska adelns börds-

12 Tom Söderberg, Två sekel svensk medelklass. Från gustaviansk tid till nutid (Stock
holm 1972), s. 152. 

13 Elmroth (1981), s. 214 ff. 
14 Carlsson (1973), s. 188. 
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stolthet var emellertid aldrig i närheten av den franska eller engelska. I 
Sverige fanns ingen erövrande adel med rasmässiga särpretentioner, 
inga dokumenterat ärorika anor från korstågstid, inga månghundra
åriga släktinnehav av slott, möjliggjorda genom primogeniturarv. I 
Sverige var de stora slotten få - och omsättningen på gårdar tycks hela 
tiden ha varit ganska omfattande. För mycken bördshögfärd stack i 
ögonen. En av orsakerna till Adolf Ludvig Ribbings förakt för Gustav 
III var dennes "barocka veneration för börden [...] en besynnerlig pas
sion för genealogier och gamla namn". Ribbing var själv greve, och 
kunde räkna sina adliga anor tillbaka till 1200-talet. Han uppmanade 
ändå sina ståndsbröder: 

Skynda, svenska adel, att frivilligt uppoffra allt, som kan kallas privile
gier, håll jämna steg med Edert århundrade, kasta till marken dessa tit
lar, dessa skjöldebref, dessa ordensband, denna samhällsställning, som 
utkräfves såsom ett medfödt arv. Blygens att hafva någon annan än Eder 
själfva att tacka för en rättighet, en social förmån, af hvad slag den vara 

Det var en hyllning till det meritokratiska ideal, som slog igenom vid 
införandet av det karolinska enväldet. Då uppstod ett nytt jämlikhets
tänkande inom ståndet och ämbetskårerna, om än inte i förhållande till 
andra stånd. Vid frihetstidens början tvingade "riddarhusdemokratin" 
fram klassindelningens avveckling på Riddarhuset, och fastän Gustav 
III lät införa den igen, tycks den inte ha fatt någon praktisk verkan. 
"Över huvud synes det, som om adeln [...] varit vida mindre efter sin 
tid än den upplyste despoten Gustav III", lyder Fredrik Lagerroths 
slutomdöme.16 Inslaget av ofrälse kolleger inom krigsmakt och civila 
ämbetsverk var alltid stort, och någon större skillnad mellan adliga och 
ofrälse kolleger tycks inte ha gjorts. 

Den sociala närheten mellan jordägande adliga och ofrälse stånds
personer har många samtida vittnen. En intressant jämförelse utgör 
utvecklingen i Finland; trots adliga privilegier, fortsatt nyadling och 
ett juridiskt ännu kvarlevande ståndssamhälle, skiktades samhället där 

15 Elof Tegnér, "Ur Adolf Ludvig Ribbings papper", i Historisk tidskrift (1892), s. 55 f. 
16 Fredrik Lagerroth, Konung och adel (Stockholm 1917), s. 70. 
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efter 1809 om till en verklig klassindelning i två klasser: ett överhetens 
svensktalande herrskapsstånd (adliga och ofrälse ämbetsmän) och en (i 
huvudsak) finsktalande allmoge, arbetarklassen.17 

För välståndet skulle den inbrytande kapitalismen stå. Det kapita
listiska löftet om ökat välstånd borde ha utgjort en lockelse för många 
initiativkraftiga adelsmän. Och varför inte - också den konservative 
Geijer avföll ju till liberalismen ursprungligen av nationalekonomiska 
skäl. Handelns frihet blev för honom efter 1838 roten till allt välstånd 
och förutsättningen för all andlig odling, det bärande elementet i idén 
om friheten (efter att tidigare ha stått längst ned på hans närings
politiska värdeskala).18 

I mitten av 1800-talet inleddes också en strukturomvandling av den 
svenska bruksindustrin till större kombinationer i syfte att uppnå mer 
rationell drift. Samtidigt började man skaka av sig beroendet av han
delshusens krediter, och sträva efter direktförsäljning till större kunder 
i utlandet. Bland de ledande bruksägarna fanns många adliga: Tamm, 
De Geer, von Stockenström, Tersmeden - för att nu nämna några.19 

Även i annan industriell verksamhet finner man adliga entreprenö
rer. Lars Johan Hierta blev en förmögen man, mindre på grund av 
Aftonbladet än på sina ekonomiska intressen i Liljeholmens stearin
fabrik och andra företag. En annan samtida adlig entreprenör var 
bryggaren Fredrid Rosenqvist af Akershult, en av skarpskytterörelsens 
grundare; järnvägspionjären Adolf von Rosen är ännu ett exempel. 
Men närmare till hands än industriella värv låg ett mer kapitalistiskt 
engagemang i jordbruket. De växande städerna skapade en marknad, 
som kunde exploateras genom intensivare drift. Den agrara revolutio
nen, som i sig skapade såväl ökat välstånd som grunden för den kom
mande industrialiseringens framgång, drevs i det väsentliga av adliga 
och ofrälse godsägare; bondejordbruken producerade aldrig spannmål 

17 Se t.ex Kaarlo Wirilander, Herrskapsfolk. Ståndspersoner i Finland ij2i—i8jo 
(Stockholm 1982) och Anna-Maria Åström, Sockenboarne. Herrgårdskultur i Savolax 
(Helsingfors 1993). 

18 Carl Arvid Hessler, Geijer som politiker. II: Hans senare utveckling (Stockholm 
1947), s. 79. 

19 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia ( Stockholm 1996), s. 286 f. 
20 Söderberg (1972), s. 192, 197. Rosenqvist af Akershult hade för övrigt på 1828 års 

riksdag föreslagit, att adeln gemensamt skulle avsäga sig adelskapet. 
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för avsalu, och bönderna var länge öppet negativa till lantbruksutbild
ning och införande av nya metoder. 

En ekonomisk blomstringstid hägrade. Den främste visionären var 
kanske J. A. Gripenstedt, som i sina så kallade blomstermålningar 1857 
förutspådde en lika snabb utveckling som i Amerika. Innan det bor
gerliga samhällets vinster kunde förverkligas, måste emellertid de 
gamla feodala näringshindren brytas ned. Och i denna nya värld måste 
också adeln finna en plats - i konkurrens med den nya medelklassen. 

Man kan dock med rätta fråga sig, om det under första hälften av 
1800-talet verkligen fanns en konkret medelklass i Sverige. Socio-
ekonomiskt är den svår att definiera - och den liknar i varje fall inte det 
vi idag avser med begreppet. Det var nog snarare frågan om en ny anda 
— frihet, jämlikhet, välstånd — som förenade adlig och ofrälse elit i 
kampen mot det senfeodala samhällets makthavare. Att det i mycket 
var en stridsfras, en politiskt retorisk figur, ett instrument i agitatio
nen, framstår desto tydligare av att medelklassbegreppet försvann ur 
den offentliga debatten ungefär samtidigt med representationsrefor
men 1866; i den nya tvåkammarriksdagen ersatte olika gruppintressen 
genast en samlande klasspolitik. Med en sådan definition av 1830- och 
1840-talens medelklassbegrepp blir det förståeligt, att Carl Henrik 
Anckarsvärd kunde göra anspråk på att tillhöra medelklassen, trots att 
han som greve, överste, rik godsägare och oppositionsledare snarast är 
att betrakta som aristokrat. I sin Politisk trosbekännelse pekade han 
också ut de andra kontrahenterna i kampen om framtiden: "Embets-
mannaclassens uppställande i främsta rummet, såsom innehavare av 
magten [och] den råa, okunniga, obildade massan". 

Trycket från massan började bli betydande. Den snabba folk
ökningen medförde en förr ej sedd proletarisering av landsbygden, 
som helt sprängde ståndssamhällets ramar; det gamla korporativa sys
temet visade sig maktlöst. Nog var det ganska naturligt, att progressiva 
adelsmän och ofrälse ståndspersoner skulle förenas till försvar för 
gemensamma värden, och som en ny "medlande klass" söka slå en bro 
över den ökande klyftan mellan rika och fattiga. 

Det var i början av 1800-talet dock ännu inte fråga om en kamp 
mellan klasser, utan en kamp mellan eliter. Den nya medelklasselitens 
huvudmotståndare var den gamla makteliten: de höga ämbetsmännen. 
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Byråkratins position var väl förskansad: ämbetsmännen var oavsätt-
liga, de dominerade helt ståndsriksdagen, och de hade stöd i en stark 
kungamakt. De var inte trakterade av utsikten att stå till svars inför 
folkets valda representanter och motarbetade försöken att riva gamla 
maktstrukturer; även Karl XIV Johan insåg ju för övrigt ståndsriks
dagens förmåga att säkerställa kunglig kontroll över statsmakten. 
Kampen måste också föras inom stånden. På Riddarhuset ställdes en 
besutten godsägararistokrati mot en löneberoende tjänsteadel. Inom 
borgarståndet höll minuthandlare och hantverkare hårt på sina skrå
privilegier. Borgarståndet måste infiltreras av krafter utifrån, innan en 
reformering kunde beslutas: 1830 släpptes ofrälse bruksägare in, 1858 
näringsidkare och fastighetsägare i städerna utan burskap. 

I själva verket gick nog adeln före. Genom att självmant offra sina 
privilegier ville man kanske öppna vägen för att de korporativa reg
leringarna inom stads- och bruksnäringar skulle kunna avvecklas. 
Adelsmän tog också själva säte i borgarståndet; vid 1859 års riksdag 
vann Aftonbladets Lars Johan Hierta, Ostgöta Correspondentens 
C. F. Ridderstad och bryggaren Fredrik Rosenqvist af Åkershult sitt 
inträde - och efter 1863 kunde även adliga bruksägare inlemmas. Fri
herre J. A. Gripenstedt, själv genom gifte förmögen gods- och bruks
ägare, blev det ledande namnet i den allians mellan progressiva ofrälse 
och adelsmän, som i mitten av seklet grundligt reformerade Sveriges 
nationalekonomi. 

"De bästas vttt och vilja [skulle nu bli] samhällets regulator", mena
de Geijer efter sitt avfall till liberalismen 1838. I denna elit hade adeln 
utan tvekan goda förutsättningar att vara väl representerad - inte bara 
som deltagare, utan också i dess ledning. Man var mer än de flesta 
andra väl försedd med ekonomiskt, symboliskt och socialt kapital. 
Den adliga äran krävde ledarskap och självuppoffring, inte reaktionärt 
försvar av orättvisa förmåner. Noblesse oblige. Och adelns traditionella 
samhällsuppgift var ännu offentlig tjänst - med ett ansvar för det all
männa, som andra medborgare inte ansågs känna. 

I Jiirgen Habermas (med)borgerliga samhälle karaktäriseras medel
klassen av tre nyckelbegrepp: stadsboende, frivilliga associationer och 
av tidningar förmedlad allmän opinion. Adeln var i samtliga fall väl 
företrädd. Den blev, som redan nämnts, tidigt en stadsadel - långt 
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innan urbaniseringen tagit verklig fart i Sverige. Adelsmän och borga
re samsades i ledningen för de fria associationer, som i början och mit
ten av århundradet försökte fylla det tomrum, som uppstod då den 
gamla feodala enhetsstaten avvecklade sina aktiviteter och innan den 
kapitalistiska staten ännu hunnit växa sig stark. Även bland ledande 
tidningsmän finner vi starka adliga namn som Hierta, Ridderstad och 
Dagligt Allehandas W. F. Dalman. Som bekant var det också en adels
man, friherre Louis De Geer, som kunde lösa den gordiska knuten och 
få till stånd ståndsriksdagens upplösning. 

Den första tvåkammarriksdagen visade, att adeln 1867 inte var en 
"besegrad överklass"; adeln fick 62,5 % av platserna i första kammaren 
och 10,5% i andra kammaren - tillsammans 31 % av den nya riksdags
representationen. Landstingsreformen 1863 hade också för första 
gången givit den jordägande adeln formell lokal makt - med till exem
pel 29 % av representationen i östra Svealand. En godsägararistokrati 
hade tagit över ämbetsmännens plats. Det var en seger i allians mellan 
adliga och ofrälse egendomsägare, över de gamla ståndsgränserna. 

Den svenska adelns anpassning över tiden 

Man får inte förledas att tro, att det hela tiden är samma svenska adel, 
som möter oss under historiens gång; genom nyadlingen förändrades 
ju ståndets sammansättning ständigt. Inte heller tillhörde alla adels
söner makteliten - men så länge som nyadlandet var omfattande, 
kunde ståndet tillföras de bästa ur andra samhällsgrupper. När adlan
det så sinade och upphörde, måste elitformeringen ta sig andra former 
- och samtidigt ske på nya premisser. Det var stor skillnad på stor
maktstidens offensiva krigstillstånd och 1800-talets fred och välstånd. 

Genushistorikern Anita Göransson har hävdat, att manligheten är 
starkt knuten till makten, materiell såväl som andlig, i samhället (man
ligheten är den primära könskonstruktionen, menar hon; kvinnlig
heten skapas ur det utrymme som blir över). Olika samhällstyper och 
historiska perioder domineras av olika maktbaser, kring vilka män och 
manlighet är organiserade och symboliskt knutna; när maktbasen 
förändras, måste också manligheten omdefiniera sig för att passa den 
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nya typen av makt.21 Hennes tanke är slående relevant också för adelns 
förändrade verklighet från 1600- till 1900-tal. Liksom för den franska 
adeln kan ju utvecklingen för den svenska adeln beskrivas som en suc
cessiv anpassning till nya maktbaser - med den formering av nya eliter, 
som då uppstår vid varje avgörande förändring. 

Den verkligt avgörande privilegieförlusten drabbade i själva verket 
den svenska adeln redan i samband med det karolinska enväldets in
förande. Förmyndarräfst och reduktion drabbade ett tjugotal familjer i 
aristokratin hårdast - men all adel drabbades av inskränkningar i 
frälsejordens frihet: 1686 förbjöds adeln att anlägga nya säterier; från 
1691 fick inte längre skattejord omvandlas till frälse; 1695 upphävdes 
adelns skattefrihet inom bruksnäringen. Före 1680 gällde fortfarande 
börd och ära som hierarkisk princip - helst genealogiskt väldokumen
terad. Rangstriderna var ofta häftiga, inte minst därför att bördens 
företräde kunde få kaptener att gå före överstar, grevliga fröknar fram
för lågadliga fruar och omyndiga barn före vuxna män. 1680 införde 
emellertid Karl XI en officiell rangskala i 28 klasser (snart utökad till 
40 klasser), i vilken endast militära och civila ämbetsmän kom ifråga -
och dessutom helt oberoende av om de var adelsmän eller ofrälse. Det 
var nu meritens princip som fick råda. Grevliga storgodsägare utan 
tjänst fick plötsligt se sig rangmässigt underordnade ofrälse kaptener 
och sekreterare (endast en honorär hovtitel kunde råda bot på denna 
nesa). Ett slående exempel på den nya hierarkiska principens allkraft 
gavs, när friherre C. O. Palmstierna (bland annat lantmarskalk 
1840/41) avböjde Karl XIV Johans erbjudande om grevetitel; han bad 
istället att få bli serafimerriddare - vilket stod högst av allt på den 
officiella rangskalan! Den nya tjänsteadeln transformerade adelseliten, 
samtidigt som den gjorde ofrälse ståndspersoner i kollegier, domstolar 
och regementen till sina i yrket jämbördiga kolleger. 

Den sista officiella rangskalan publicerades 1855 - men började nog 
redan då kännas otidsenlig. Med de nya yrken, som successivt tillkom 
utanför den traditionella offentliga sektorn, kunde den inte svara upp 
mot ett borgerligt samhälles krav. Det borgerliga samhällets maktbas 

21 Anita Göransson, "Mening, makt och materialitet. Ett försök att förena realistiska 
och poststrukturalistiska positioner", i Häften för kritiska studier 4 (1998). 
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blev istället inkomst och förmögenhet - vilket gav valbarhet och rösträtt 
till landsting och riksdag och ett förmånligt utgångsläge för nya 
näringsmässiga fång och kapitalistiska satsningar. Inkomst och för
mögenhet skulle förslå långt som maktbas också in på 1900-talet. 

Låt mig till sist återvända till motion 1999/2000^251. Det är väl 
inte troligt, att motionärerna utan reservationer kan hålla med om min 
version av 1800-talets historia. "Segrarnas" historia skrivs på ett annat 
sätt än "förlorarnas" - och elit är ett närmast tabubelagt begrepp i 
dagens politiska diskurs. Men man kan väl ändå tillåtas konstatera, att 
Richerts (och senare tiders) "tidsanda" inte mäktat att fullt ut blåsa 
bort minnet av forna tiders eliter - "så bort, att eftervärlden knappt 
skall märka hvar de varit". 
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