
Erratalista för Alexander Engström ”Olikhetens praktiker. Adlig 
begravningskultur i Sverige c:a 1630–1680” 

Innehållkorrigering. Ändring anges kursiverat 
Sida/stycke/rad 
94/2/7–12 Att förhäva sig i klädsel kunde dock enligt vissa betraktas som ett skrytsamt  
 beteende, varför mer blygsam och from klädsel i förekommande fall användes  
 för att visa den dödes sociala och religiösa ödmjukhet. 
114/ not 246  Tesen om att ytterkistan inte användes i processioner bygger 
116/2/9-10  från den sortens följe som andra fick 
120/2/5-6 Då vissa processioner för adelsmän nästintill 
149/1/13 Intervallet består av 49 fall varav två troligen var utländsk adel – en generalmajor  
157/2/5 Av totalt 39 fall av ofrälse personer  
315/ Bil 6C 1630–34 ska det stå 1 adel resp. 0 ofrälse. 1665–69 ska det stå 16 adel resp. 19  
 ofrälse. Den adliga totalen blir därför 97 och den ofrälse totalen 39.   

Textkorrigering 
Generellt Huvudbaner stavas utan é, sålunda inte huvudbanér eller banér. 

Nicodemus Tessin stavas med ett c.  

14/2/2 hovet för att anses 
14/2/2 av adlig status, varför 
16/2/8 1634 års regeringsform 
17/1/18 som fann sig 
17/1/19 Punkt ska inte vara i fet stil 
20/2/4 till vissa personers och familjers 
26/2/16 I en av avhandlingens delstudier studeras 
29/1/17 är även det ett 
33/2/4 Punkt ska inte vara i fet stil 
34/1/15 innebar inte att denne var säker från att exkluderas 
35/2/3 Ljud ska liksom det 
35/2/8 från kanoner och musköter 
37/2/3 Not 58 i text ska vara upphöjd 
51/1/7 verkar ha varit 
55/1/10 liket var kapabelt 
55/2/3  länge varit en 
55/3/1 bilden av att 
57/2/5 liket förblev oberört 
57/not 96 Muir 2005 
60/1/11 i adelns riksdagsprotokoll 
62/2/9 annars enbart visades 
63/2/21 för begravningsbanketten 
64/2/13 belyser vilka som 
64/2/14 samt vilka de anhöriga 
64/2/15 medverka med i  
66/2/8 för att de skulle kunna jordfästas i hans grav 
67/1/15 utnyttjas för transporten 
68/2/5 vara uppställda med gevär 
70/2/4 skulle varit en allmän 
71/1/5 inte ha varit 
71/2/7 dödsfallet vintern 1671 
74/2/11 ett mjukt bindestreck för mycket 
81/2/15 (61 875 d.k.m.) 
84/3/13 månadsskiftet mellan juli och augusti 
85/2/13 i ett sorts flytande 
89/1/3 ovanstående exempel 
93/2/7 Sigtuna, Stade, Strängnäs Söderköping, Tallinn, Vadstena 



94/3/9 kistläggningen av rikskanslern 
99/1/4 och barn i Riddarholmskyrkan 
99/2/9 pågå till efter 
100/2/4 innan processionen började 
106/2/3 ledtrådar i dem  
106/3/7 eller via Slottsbacken 
108/3/9 Med perspektivet på 
113/2/7 hedersuppdrag som tillföll 
117/1/10 varit svår att 
122/2/12 Tre år senare 
128/2/6 Hästar bar schabrak, huvudbaner,  
128/2/10 och regalier förtäljde vem 
131/3/5 gårdar ökade i 
133/3/9 riksskattmästaren 
135/1/16 som Nils Lagerholm 
138/1/2 män, kvinnor och barn 
139/3/5 som ett mer enhetligt adligt skikt 
145/2/6 från detta år till 
148/2/6 arkliräkenskaper 
148/3/2 visar på en 
158/2/4 stövlar utgjorde en 
161/1/1 uppstigande kan betraktas 
165/1/4 resolution som gjorde gällande 
166/1/12 direkta interaktionen 
167/2/4 för utomäktenskapligt  
169/1/10 hustru med i sitt  
170/3/5 att det fanns 
171/3/11 övriga begränsningarna 
177/2/4 i flertalet fall gjordes det med 
177/2/5 samt med ett 
177/2/15 inom varje köns- 
184/1/3 måste ha inträtt 
185/2/3 kistor som skulle 
190/1/14 att förebygga att 
192/1/3 välbekänd och välmeriterad 
199/2/5 Jacob Skytte 
203/3/6 procession sig av ett 
205/2/11 Johan Kasimir  
206/2/6 betalning i reda 
217/4/5 analyseras. Prästeståndet 
218/2/5 Att krossandet genomfördes 
221/2/1 och vilken sorts familjegrav som Ebba Leijonhufvud ville skapa 
223/2/15 kyrkor går det att visa att dessa byggnader 
224/2/15 eller i  gamla katolska 
226/1/20 efterfrågan på gravar inne i kyrkan var 
227/2/2 av 177 undersökta kistor 
249/3/18 Magnus De la Gardies död 
253/2/10 varit gifta mer 
255/1/9 av den romerska 
269/2/5 bildhuggaren Nicolas Millich om ett 
269/3/14 ansåg att det krävdes 
272/2/1 de döda i fred 
272/2/13 Punkt ska inte vara i fet stil 
285/2/9 de döda adelsmännen 
289/3/6 men de blev 
291/1/11 nya ägaren rensade 


