


Maktens kultur 

Den svenska högadelns utbildning 
under 1600-talet 

Anders Thoré 

Främlingskap innebär i många fall utstötning, isolering och margina-
lisering av människor som utesluts ur en större gemenskap. Främ
lingskap kan också betyda utvaldhet, upphöjning och exklusivitet för 
en liten grupp som avskiljer sig från omgivningen. Det senare före
kommer inte sällan som maktteknik hos en samhällselit eller en härs
kande klass. En utomstående har svårt att förstå och tillägna sig de 
sociala och kulturella spelregler, som gäller inom denna klass, och som 
många gånger är nödvändiga för att uppnå de positioner varifrån mak
ten utövas. Ett nutida exempel är den svenska så kallade "ekonomiska 
eliten" som isolerar sig i sitt boende, umgänge och i sin utbildning. 
Tidigare i historien, under 1600-talet, skapade och upprätthöll den 
svenska högadeln en liknande ekonomisk, social och kulturell avskild
het från den övriga befolkningen, och i det följande ska några aspekter 
av denna isolering studeras. 

För statliga ämbeten och militära grader var det ett formellt krav att 
innehavare var av adlig börd, och det gällde tjänster både i över- och 
underordnad ställning. Vid tillsättandet av de allra högsta tjänsterna, 
såsom de fem höga riksämbetena, riksråd och generalsgrad, var det 
dessutom ett informellt krav att innehavarna skulle tillhöra någon 
högadlig släkt. Detta innebar att de viktigaste maktpositionerna inom 
staten var reserverade för en grupp om ungefär 500 personer, vilket var 
det antal vuxna män som högadeln bestod vid mitten av 1600-talet. 
Man kan alltså sluta sig till att denna grupps strategier att erövra och 
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upprätthålla makten var mycket framgångsrika och däribland strate
gin att fjärma sig från övriga samhällsklasser. 

Bevarandet av den högadliga exklusiviteten var beroende av att 
gruppens kultur bevarades, och vidmakthållandet av denna kultur var i 
sin tur avhängigt av att de personer som var delaktiga i kulturen hade 
kunskaper om densamma. Hur tillägnade sig individerna dessa kun
skaper, och den högadliga identiteten, så att den slutna högadliga kul
turen kunde upprätthållas? 

Varken denna kultur eller det samhälle den existerade i var statiska 
utan förändrades ständigt, och det var därför av nöden att hela tiden 
inhämta nya lärdomar. Barn- och ungdomstiden bör emellertid ha 
varit av särskild betydelse för att erövra de nödvändiga kunskaperna i 
livet som adelsman. Den franske sociologen Pierre Bourdieu har beto
nat utbildningens roll för att människor ska tillägna sig symboliskt 
kapital. Med symboliskt kapital menar Bourdieu icke-ekonomiska 
tillgångar som anses betydelsefulla att inneha i ett samhälle. Han upp
märksammar särskilt sambandet mellan utbildning och kulturellt 
kapital; en typ av symboliskt kapital som i dagligt tal brukar benämnas 
bildning. Bourdieus och hans efterföljares studier behandlar visserli
gen nutid, men det hindrar inte att man ställer frågan om utbildning
ens betydelse under 1600-talet, och i detta sammanhang dess betydelse 
för adeln. Vad lärde sig de högadliga ynglingarna i det stormaktstida 
Sverige? Hur inhämtade de sina kunskaper? 

Den bildade adelsmannen 

Adelns skolning under 1600-talet karaktäriseras främst av att den var 
lika mycket inriktad på bildning som utbildning och skulle ge de adli
ga ett brett spektrum av kunskaper. De läste många av de då förekom
mande universitetsämnena. Framförallt studerades juridik och politik, 
som var av nytta vid rikets styrelse vilket många av de unga adelsmän
nen kunde räkna med att bli inbegripna i när de hade växt upp, exem
pelvis som riksråd eller landshövdingar. Dock hände det även att lite 
mera udda ämnen lockade adliga studenter. Bröderna Axel (1583-1654) 
och Gabriel (1587-1640) Oxenstierna fördjupade sig i teologi vid Ros
tocks universitet 1599 och Gabriel Kurck (1630-1712) studerade mate-
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matik både i Uppsala och i Bryssel. Dessa ämnen var emellertid inte så 
aparta kunskaper för en adelsman. Religionen var den ideologi vilken 
förklarade samhället för dåtidens människor, och matematik hade sin 
tillämpning bland annat inom artilleriet och det mer fredliga lant-
mäteriet. 

Andra saker som de lärde sig, och som vi i våra dagar bättre kan för
stå nyttan med, var språk. Det var vanligt att de redan som små lärde 
sig tyska vilket var det språk som var gångbart i flera av Sveriges pro
vinser, exempelvis som förvaltningsspråk i Pommern och Baltikum. 
Av övriga språk var latinet det viktigaste eftersom det var det som 
dominerade inom universitetsvärlden. Därnäst kom franskan, som 
även den hade praktisk betydelse inom diplomatin och därför var ett 
språk som främst appellerade till adeln. Ett adligt intresse var även stu
dier i italienska, som inte kan sägas ha varit ett språk med särskilt stor 
praktisk nytta. Dess värde var i första hand kulturellt varigenom ut
övaren dels kunde visa att han var bildad, dels att han hade både tid 
och råd att bilda sig. Andra språk som förekom i studierna var spanska 
och hebreiska. Engelska tycks helt ha saknat betydelse. När Gabriel 
Kurck fick tillfälle att träffa och tala med protektorn Oliver Cromwell 
vid sitt besök i England 1654 kommunicerade de på tyska, som Crom
well behärskade mycket väl enligt Kurcks egen utsago. 

Kunskaper och färdigheter i språk var bara en del av det som kan 
sägas ha varit adlig bildning. Av större betydelse för att skapa en adlig 
identitet och för att reproducera gruppens sociala och kulturella nor
mer, och därmed också befästa dess särart i samhället, var att lära sig 
fäkta, rida och dansa. Det var något som ingick i alla högadliga mäns 
utbildning. Alla tre ämnena hade en mycket stark adlig prägel och 
kunskaperna kom till sin rätt i ett adligt socialt sammanhang. 

Att lära sig fäkta och hantera en värja på rätt sätt kan i förstone tyck
as ha varit av stort värde för den som kanske skulle bli officer i en tid av 
ständiga krig. Men i den mån värjan kom till användning på slagfältet 
var det inte i strid man mot man utan möjligen som stickvapen från 
hästryggen. Den praktiska nyttan, för det fanns en sådan, av att kunna 
behärska sin värja fanns i duellen, som ett redskap för konfliktlösning. 
Dueller utkämpades för att återupprätta heder och ära där denna blivit 
angripen i en tvist mellan två parter. Det handlade inte enbart om att 
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tillfoga motparten skada utan också att göra det så skickligt att man 
själv klarade sig någorlunda helskinnad. Övning i fäktning var därför 
en viktig social investering. Duellerandet förekom visserligen inom 
andra sociala grupper, men det var främst en adlig företeelse. Samma 
sak var det med värjans symboliska betydelse, som signalerade att här 
kommer en adelsman. Även andra grupper, exempelvis vanliga stu
denter, försökte erövra denna symbol, men åtminstone vid Uppsala 
universitet var det förbjudet för de ofrälse studenterna att bära värja.1 

Vad gäller krigandet så torde det ha varit värdefullare för en officer 
att vara en god ryttare än en god värjfäktare, inte minst om han skulle 
leda en kavallerichock, men det var knappast huvudorsaken till att rid-
lektioner var så viktiga för en ung adelsman. Förklaringen kan sökas i 
den symboliska och kulturella betydelse som hästen och framförallt 
ridningen hade. Det var till exempel mycket storstilat att ge hästar som 
gåva. Dessutom var det adelsmannens naturliga sätt att ta sig fram; sit
tande på hästryggen. Detta kan jämföras med hur den gemena allmo
gen använde hästen, som dragdjur framför sina kärror och slädar. Vid 
de torneringar och ryttarspel, som arrangerades vid kröningar och lik
nade, fick adelsmännen också tillfälle att visa upp sin skicklighet i 
sadeln. 

Både värjan och hästen var en antydning om adelns militära bety
delse. I dansen betonades den andra sidan av den adliga kulturen, som 
bestod av höviskhet och förfining samt förmåga att kunna föra sig i så
dana miljöer. I hov- och adelskretsar utvecklades stiliserade danser i 
detta syfte. Dansen praktiserades på fester, som säkert uppskattades av 
deltagarna för att de var roliga, men de fungerade också som ett skylt
fönster där deltagarna kunde manifestera sin makt och status i allsköns 
överdåd. 

Studiernas inriktning stämmer väl överens med idealen för adlig 
uppfostran och utbildning, som de formulerades under 1600-talet. I 
Frankrike utvecklades tanken om 1'honnéte homme (den höviske man
nen) i slutet av 1500-talet, vilken spreds i hela Europa. Enligt detta 
ideal skulle en adelsman besitta både teoretiska och praktiska kunska
per samt ägna sig åt fysiska övningar. Vid mitten av 1600-talet avlöstes 

1 1655 års universitetskonstitutioner § 23:26 
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rhonnéte homme av le galant homme, som ytterligare betonade vikten av 
de yttre formerna och ett elegant uppförande. Samtidigt i Tyskland 
fanns bilden av der Kavalier, som var starkt påverkad av de franska ide
alen, men som dessutom förespråkade en utbildning som var lämplig 
för tjänst i staten. 

De kunskaper som ansågs nödvändiga för den unge adelsmannen 
hade naturligtvis praktisk nytta för honom, men kunde ha det på olika 
sätt. Viktigast var att nyttan i första hand var social och kulturell på så 
sätt att den stärkte den adliga identiteten och blev avgränsande gente
mot andra grupper. Andra grupper försökte närma sig adeln kulturellt, 
men de var oftast inte i besittning av det sociala och ekonomiska kapi
tal som var nödvändigt för att tillägna sig det kulturella kapitalet. 
Detta blir än tydligare när man studerar på vilket sätt lärandet gick till 
och inom vilka institutioner det skedde. 

Den adliga bildningens institutioner 

Den unge adelsmannens studier inleddes tidigt. Redan i vad som i dag 
skulle kallas för småskoleåldern (6-7 år) sattes de vid skolbänken (eller 
ställdes vid pulpeten) för att börja inhämta alla de kunskaper som de 
skulle lära sig. Denna första undervisning skedde i hemmen och om 
det fanns bröder i samma ålder så läste de tillsammans, ofta under hela 
studietiden. Exempelvis hade Gabriel Kurck och Johan Rosenhane 
(1642-1710) vardera två äldre bröder som följdes åt under studierna, 
men själva var de något yngre och fick därför läsa ensamma. Det hände 
också att kusiner uppfostrades och undervisades gemensamt eftersom 
barnens fostran inte bara var en angelägenhet för föräldrarna utan ock
så för resten av släkten. Under Axel Oxenstiernas barn- och ungdoms
år var det flera brödraskaror som växte upp tillsammans. 

Den första undervisningen meddelades antingen av en präst eller av 
privata informatorer, eller preceptorer som var den allmänna benäm
ningen i samtiden. Prästerna var ibland lierade med familjen sedan 
tidigare eller också var det ett sätt att knyta en präst till sig, som kanske 
kunde se fram emot att bli familjens huspredikant. Dessa präster sköt
te endast den första grundläggande undervisningen. Därefter tog en 
preceptor vid. Preceptorerna var djäknar eller studenter. I de flesta fall 
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är det inte närmare känt hur de kom i de adligas tjänst. Dock utsågs 
Johan Rosenhanes preceptor, Folcker Uhr, efter rekommendation 
från biskopen. Preceptorer bistod de unga adelsmännen en längre tid, 
oftast till tjugoårsåldern, men de hade inte nödvändigtvis samma pre
ceptor hela tiden. Den nämnde Folcker Uhr stannade dock hos Johan 
Rosenhane i hela 14 år. Däremot avverkade hans far, Schering Rosen
hane (1609-1663), hela åtta preceptorer på ungefär lika lång tid. Upp
giften tycks ha varit att dels förmedla grundläggande kunskaper, dels 
att bistå vid mer avancerade studier. 

Efter några år av undervisning i hemmet vidtog en period av studier 
vid något högre lärosäte. Här kan man notera en förändring under 
1600-talets första decennier vad gäller val av studieort. Fram till början 
av 1620-talet valde adeln att studera utomlands, företrädesvis vid tyska 
universitet. Det gällde åtminstone högadeln, som står i förgrunden 
här. Av Oxenstiernorna åkte flera stycken, däribland Axel, till Rostock 
i slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet. Per Brahe d.y. (1602-
1680) begav sig också direkt hemifrån till Tyskland och akademin i 
Giessen så sent som 1618. Schering Rosenhane kom till Uppsala 1624 
vid 15 års ålder efter en i övrigt ganska annorlunda "grundskolekarriär", 
som bland annat innefattade "vanlig" skolgång i Strängnäs och Nykö
ping. Omkring tio år senare hade akademin i Uppsala blivit en institu
tionaliserad del av adelns utbildning och enligt en förteckning från 
1636 var 54 adliga studenter inskrivna vid universitetet, vilket var cirka 
fem procent av det totala antalet studenter. Däribland fanns ynglingar 
från flera av de högadliga släkterna såsom Magnus Gabriel De la Gar-
die, Axel Oxenstiernas son Erik samt söner av ätterna Sparre, Horn, 
Bonde, Fleming, Posse med flera. Uppsalas uppsving kan delvis för
klaras med att det trettioåriga kriget försvårade resor till kontinenten, 
men det berodde också på att undervisningen vid Uppsala universitet 
förbättrades under 1620-talet. 

Högre studier var det till en början inte fråga om eftersom många av 
de adliga studenterna var mycket unga när de skrevs in universitetet. 
Även detta kan dock ha genomgått en förändring. De som i början av 
1600-talet hade sökt sig direkt till utländska universitet var i sjutton-

2 Annerstedt bihang 11877 s. 326f 
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årsåldern. Schering Rosenhane var, som sagt, 15 år när han kom till 
Uppsala 1624, men hans son Johan var endast åtta år gammal när han 
skrevs in vid universitetet 26 år senare. Gabriel Kurck var visserligen 14 
år när han kom till Uppsala 1644, men han hade dessförinnan studerat i 
tre år vid Åbo akademi. 

När adeln kom till Uppsala lät de deponera sig och skriva in sig i 
matrikeln, men de inträdde ej till fullo i universitetskorporationen och 
än mindre i studentkorporationerna. För de vanliga studenterna inne
bar depositionen att de förnedrades och misshandlades under rituella 
former för att markera att de inträdde i universitetets gemenskap. 
Dagens "nollning" är en nutida motsvarighet till depositionen. De ad
liga studenterna genomgick inte den gängse depositionen utan depo
nerades för sig och slapp alla former av pennalism. Gabriel Kurcks 
beskrivning av hans söners deposition 1675 liknar mer en högtidlig 
sammankomst med inbjudna gäster. I detta fall Gabriel Kurcks brö
der, riksråd med fruar, andra adliga samt universitetets dignitärer i 
form av rektor, dekaner och professorer. Livet och verksamheten i stu
dentnationerna, som började formeras under 1640-talet, deltog adeln 
inte alls i.3 

Även undervisningen såg mycket annorlunda ut för de unga adels
männen jämfört med de gemena studenterna. För det första hade de 
sina preceptorer, som hela tiden fanns till hands för att hjälpa till med 
studierna. Denna handledning av mer erfarna studenter bör ha varit 
mycket värdefull vid kunskapsinhämtningen. Vidare erhöll de en 
annan typ av undervisning av akademins professorer. Förutom de 
offentliga föreläsningarna, som inte alltid bevistades av de adliga stu
denterna, hade många professorer privata kollegier där studenter fick 
undervisning mot betalning och det var främst till adeln som denna 
undervisning riktade sig. Ett par exempel är professor Skytteanum 
Johannes Schefferus, som undervisade i politik, och professorn i juri
dik, Johannes Loccenius, vilka hade åtskilliga adliga lärjungar vid sina 
seminarier, som inbegrep både föreläsningar, diskussioner och dispu-
tationer. Dessutom hade de adliga studenterna sin kost och logi hos 
professorerna och vistades därför dagligen i en akademisk miljö. Den 

3 Lars Geshwinds bidrag i antologin behandlar de ofrälse studenterna närmare 
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tredje stora skillnaden mellan de adliga och icke-adliga studenternas 
studier var att examina och disputationer ej var obligatoriska för de 
förstnämnda. De ofrälse var tvungna att ha en examen samt ett så kal
lat testimonium för att få resa utomlands för att studera vilket ej kräv
des av de adliga studenterna. Visserligen lät många adliga ändå 
examinera sig, men det skedde då privat och, som sagt, ej under tvång. 

Det gavs också utrymme för de adliga att förkovra sig i de icke
akademiska disciplinerna, som omnämnts ovan; språk, ridning och 
fäktning. I början var denna verksamhet något trevande. Det började 
med att ett så kallat Collegium illustre inrättades i Stockholm 1625 där 
adelsgossar undervisades i språk, filosofi samt lek och musik. När pes
ten bröt ut 1629 tvingades man dock stänga och verksamheten åter
upptogs aldrig. Vid samma tid tog rikskansler Axel Oxenstierna 
initiativ till och bekostade undervisning i franska vid universitetet i 
Uppsala genom att sända dit en ung fransman. En dansmästare synes 
också ha varit verksam i Uppsala under 1620-talet.4 Ar 1637 ordnade 
Axel Oxenstierna språkmästare i både franska och italienska samt 
dans- och fäktmästare, men universitetets oförmåga alternativt ovilja 
att finansiera verksamheten innebar svårigheter att upprätthålla någon 
kontinuerlig undervisning. Först 1663 anslogs öronmärkta medel för 
ändamålet. Dessutom byggdes under samma decennium exercitie-
gården där undervisningen bedrevs. Ar 1685 skildes finansieringen av 
exercitieundervisningen från universitetets ekonomi genom inrättan
det av en exercitiestat. Det visar sig alltså att det från adligt håll lades 
stor vikt vid att den uppväxande generationen fick kunskaper i den 
adliga kulturen och att denna kultur reproducerades. 

Den adliga särarten visade sig också på andra sätt vid universitetet, i 
sammanhang och situationer som ej hade direkt att göra med studier 
och undervisning. Vid offentliga tillställningar som gudstjänster och 
processioner skulle deltagarna vara placerade hierarkiskt efter rang. 
Här krockade ordningen inom den akademiska korporationen med 
rangskalan i samhället i övrigt, vilket ledde till konflikter på grund av 
att deltagarna hade olika uppfattningar om hur placeringen skulle se 

4 Rosenhane 1763 s. 43 
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ut. I den officiella rangordningen för universitetet var adelns två första 
klasser enligt indelningen på Riddarhuset, grevar och friherrar respek
tive riksråd, placerade före professorerna, medan den tredje klassen, 
lågadeln, kom efter professorerna.5 Trots detta förekom det att låg
adeln bröt ordningen i processioner eller trängde sig in till de förnä
mare bänkarna i kyrkan.6 

Ett annat problem för universitetets ledning var att vissa av de adli
ga studenterna utmärkte sig genom att delta i bråk och våldsamheter 
av olika slag. Sådant beteende var visserligen inte specifikt adligt, de 
ofrälse studenterna var oftare inblandade i upplopp och liknande, men 
de adliga var inte lika lätta att bestraffa. Universitetet hade egen doms
rätt, men det var inte helt klart om de adliga var underställda den efter
som adelns privilegier gav dem rätt att bli rannsakade och dömda i 
hovrätten. Universitetet hävdade emellertid att adeln ingick i korpora
tionen och att de därför kunde ställas inför rätta, vilket även skedde. 
Väl inför rätta tycks det emellertid som om möjligheterna att bestraffa 
dem var begränsade. När straff utdömdes handlade det nästan bara om 
böter. Ett alternativ till bestraffning var att uppmana preceptorerna att 
tillrättavisa sina elever. I riktigt svåra fall, och som sista utväg, bad man 
föräldrarna att hämta hem sina söner. En ofrälse student skulle där
emot ha blivit relegerad under liknande omständigheter.7 

Efter avslutade studier i Uppsala var idealet att ge sig ut på en studieresa 
på kontinenten, en så kallad peregrination. Det gällde både för studen
ter av frälse och ofrälse börd, men målen och medlen skilde sig markant 
åt. Bortsett från att de förstnämnda oftast hade bättre förutsättningar 
och möjligheter att realisera idealet reste de också till andra platser och 
inhämtade andra kunskaper. Deras resor innebar att de accentuerade 
sin särart ytterligare och att den adliga identiteten stärktes. De tog sig 
fram med lätthet i de mest skiftande omgivningar eftersom de ingick i 
en adlig gemenskap som sträckte sig utanför Riddarhusets väggar och i 
princip omfattade hela den europeiska adeln. 

5 1655 års universitetskonstitutioner § 10 
6 Till exempel Akademiska konsistoriets protokoll 1658 16/6 § 1 
7 Till exempel Akademiska konsistoriets protokoll 166613/3 § 3,14/3 § 20 och 17/3 § 3 
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Av högadliga självbiografier och annan litteratur om högadliga per
soner framgår att resan påbörjades i 20-årsåldern och gjordes i sällskap 
med en bror, någon annan adelsyngling och en preceptor samt tjänare. 
I slutet av 1500- och början av 1600-talet skedde utresan i något yngre 
år, men då var syftet att först studera vid något utländskt universitet, 
vilket ej längre var aktuellt sedan Uppsala universitet hade slagit ige
nom som lärdomsanstalt även hos adeln. De akademiska studierna var 
då redan avklarade och peregrinationerna ägnades åt att inhämta and
ra kunskaper. Generellt hade resorna tre ändamål. Ett var helt enkelt 
att besöka olika platser för att titta på sevärdheter. Ett annat var att 
träffa folk, både privat och i lite mer officiella sammanhang. Till sist 
var det att förkovra sig i fäktning, dans och språk. Det fanns dock stora 
individuella variationer. 

Viljan att se och besöka så många platser som möjligt ledde med 
nödvändighet till att färderna gick kors och tvärs genom landskapet. 
Tyskland var oftast det första landet som besöktes vilket delvis har sin 
förklaring i att det låg väl till geografiskt, men det berodde även på att 
banden mellan Tyskland och Sverige var starka och etablerade sedan 
många hundra år. Dessutom hade de flesta goda kunskaper i det tyska 
språket och kunde klara sig ganska väl i tysktalande områden. Även 
om det var sällsynt med universitetsstudier i främmande land så gjor
des korta besök vid olika universitet under utrikesresorna. Ibland lät 
man också skriva in sig vid något av universiteten, utan att för den skull 
ha för avsikt att studera vid dem. Per Brahe d.y. skrev exempelvis in sig 
vid Europas äldsta universitet i Bologna. Det förekom dock att man 
tillbringade någon tid vid universiteten för att studera. Gabriel Kurck 
träffade flera adliga kamrater vid Leidens universitet när han var på 
genomresa 1654. Det är emellertid inte säkert att de bedrev akademiska 
studier, de kan i stället ha deltagit i exercitier, som Axel Gabriel 
Leijonhufvud (1650-1732) vilken tillbringade en vinter vid Heidelbergs 
universitet, sysselsatt med fäktning, språkstudier med mera. 

Ett annat obligatoriskt resmål, och i vissa avseenden kanske också 
det viktigaste, var Frankrike. I Paris samlades snart sagt alla Europas 
unga adelsmän vilket bara det gjorde att ett besök inte kunde undvikas 
eftersom det inte gick att låta bli att göra något som alla andra gjorde. 
Det var ingen slump att de samlades just i Paris. Här fanns nämligen 
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det mesta och det bästa av den adliga kulturen och mycket av den ska
pades här. Inte minst beroende på att det franska hovet bildade möns
ter för den europeiska hovkulturen, och man avlade gärna ett besök vid 
detta. Paris var redan på 1600-talet modets huvudstad och det hände 
att de unga adelsmännen tog tillfället i akt att låta sy upp nya kläder 
som effektivt signalerade var de hade varit och vilka de var. Schering 
Rosenhane nämner att först när han skaffat nya kläder kunde han 
verkligen umgås med folk i Paris. 

Ännu viktigare var att det i Paris fanns de bästa och mest aktade 
fäkt-, dans- och språkmästarna och därmed också den bästa undervis
ningen. Detta föranledde de adliga besökarna från Sverige att stanna i 
Paris flera månader för att under de skickliga lärarnas överinseende ut
veckla sina färdigheter inom fäktning, dans, musik, italienska, spanska 
och så vidare. Några for dessutom till Ångers där det också fanns väl
renommerad och ryktbar exercitieundervisning. Schering Rosenhane 
menade att han lärde sig mer i Ångers än i Paris. 

De flesta styrde också kosan till Holland och många stannade till i 
Leiden och universitetet där, detta gällde både adel och oadel. En del, 
som Johan Rosenhane, passade på tillfället att även besöka Amster
dam och Haag för att lära sig handel och skeppsbyggnad, ämnen som 
holländarna var särskilt duktiga i. 

Förvånansvärt många åkte också till England, det tycks till och med 
som om det var ett vanligare resmål än Italien. England hade inga nära 
förbindelser med Sverige under 1600-talet. Trots detta tillbringade ex
empelvis Schering Rosenhane ett halvår i London. Han nämner dock 
inte närmare vad han gjorde där. Märkvärdigast är nog Gabriel Kurcks 
englandsbesök. Han kom dit med en holländsk ambassad 1654, året 
efter att parlamentet hade upplösts och protektoratet hade upprättats. 
Under hela sin vistelse, drygt tre och en halv månad, blev han varnad 
att Cromwells spioner fanns överallt och att han därför måste undvika 
att säga något olämpligt, ens bland sina vänner. Genom goda kontak
ter fick han personlig audiens hos Cromwell. När det visade sig att 
Kurck var nära släkt med den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna, 
som dessutom var hans patron och välgörare, fick han tillåtelse att resa 
vart han ville och röra sig fritt i hela England. Det gjorde han och av
lade bland annat ett besök vid universitetet i Oxford. Han stannade 
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endast ett par veckor där och studerade ej, men blev ändå promoverad 
till en magistersgrad. 

Gabriel Kurcks tripp till England är bara ett exempel på den indivi
duella variation som fanns i den adliga utbildningen. Kurck gjorde 
dessutom fler ovanliga saker. Redan innan han påbörjade sin resa hade 
han bestämt sig för att skaffa sig praktiska kunskaper i krigföring. Med 
hjälp av drottning Kristinas rekommendationsbrev gick han in i den 
spanska armén i Spanska Nederländerna, som förde krig mot Frank
rike, och deltog i belägringen av Rocroi. 

Resornas varade för det mesta två till tre år, men även detta kunde 
variera. Per Brahe d.y. gjorde två resor, men den första ägnades främst 
åt akademiska studier i Tyskland. Längdrekordet innehas av Bengt 
Bengtsson Oxenstierna, inte utan orsak kallad Resare-Bengt. Han 
lämnade Sverige 1607 för studier vid universitetet i Rostock. Ar 1612 
påbörjade han sin peregrination, som först gick till Italien för att sedan 
bära iväg till Jerusalem, Mellanöstern, Mindre Asien och ända bort till 
Persien, och han återkom till Sverige först 1620. 

Utbildning, kulturell identitet och främlingskap 

I den svenska högadelns fostran fanns en strävan mot bildning och ut
bildning. Man ägnade sig åt teoretiska studier, främst inom juridik 
och politik, såväl som praktiska övningar, med inslag av ridning och 
fäktning. Dessutom studerade man språk, däribland tyska, franska och 
latin. Studierna påbörjades i hemmet med privatlärare redan i sjuårs
åldern. Därefter vidtog universitetsstudier; i början av 1600-talet vid 
något tyskt eller holländskt universitet, men från 1620-talet vid Upp
sala universitet. Till sist företogs en studieresa, peregrination, runt om 
i Europa. Under resan deltog de i undervisningen vid universitet och i 
exercitier. Skolgången och resorna gav högadeln färdigheter som 
överensstämde med de praktiska behoven och det adelsideal som var 
förhärskande. Man kan säga att de fostrades in i den adliga rollen. 
Ledde det samtidigt till ett adligt främlingskap gentemot andra sam
hällsklasser? 

Det råder ingen tvekan om att den svenska högadeln var en mycket 
sluten och exklusiv grupp och att detta delvis var en följd av medvetna 
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val. Kurt Ägren har visat att personer inom den politiska eliten, med 
säte i riksrådet, oftast ingick äktenskap med kvinnor ur andra rådssläk

ter. Mellan åren 1602 och 1647 var 54 riksråd, av totalt 72 stycken, släkt 
med varandra. Dessa släkter var dessutom stora godsägare och till
hörde den yppersta ekonomiska eliten. Den politiska och ekonomiska 
statusen avspeglades i högadelns syn på sig själv och samhället. 
Ståndsläran skildrade samhället som bestående av grupper av männi
skor med särskilda funktioner i en hierarkisk ordning. Överst fann 
man adeln och underst bönderna och däremellan borgare och präster, 
var och en med sina speciella uppgifter. Skillnaden i samhällsställning 
accentuerades av att de kulturella skillnaderna blev större under 1500-
och 1600-talet. Den engelske historikern Peter Burke har formulerat 
det som att det uppstod en klyfta mellan den lärda och den folkliga 
kulturen beroende på att adeln drog sig undan från eller förkastade det 
folkliga, samtidigt som man utvecklade sin egen kultur. 

Samhällsordningen sågs som naturlig och adelns särställning var 
självklar och dessutom given dem vid födseln. Adelns ekonomiska, 
sociala och politiska särställning var ingen ny företeelse utan det nya 
med 1600-talet var att den kulturella skillnaden mellan adeln och övri
ga samhällsklasser hade ökat och betonades mer. Adeln uppfattade sig 
själva och blev betraktade som annorlunda eftersom de stod för en 
främmande kultur. Med en definition av främling som någon som är 
kulturellt avvikande kan man därför tala om ett högadligt främling
skap under 1600-talet. 

Utbildning kan antas ha spelat en viktig roll vid skapandet av denna 
främmande kultur, men under den studerade perioden handlade det 
mera om att upprätthålla den adliga kulturen. Studierna gav de adliga 
pojkarna och ynglingarna mycket av den kunskap som var nödvändig 
för att klara av de krav som ställdes på en adelsman. Med Bourdieus ter
minologi skulle man kunna säga att de tillägnade sig kulturellt kapital. 

Så länge börden var viktigast för att erhålla tjänster i staten kunde 
högadeln behålla sitt monopol på högre ämbeten. Under dessa förhål
landen var det en framgångsrik taktik att sluta sig inom gruppen och 
utestänga andra. Från och med 1670-talet började högadelns maktpo
sition emellertid att svikta. En av de viktigaste orsakerna var att meri
ter blev viktigare än anor vid tjänstetillsättningar. Personer ur andra 
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grupper än högadeln började konkurrera om tjänster och göra karriär. 
Högadeln kunde inte längre räkna med ensamrätt ens till de högsta 
ämbetena. Det var inte längre funktionellt att avskärma sig från det 
övriga samhället och odla den kulturella särarten. De förändrade tider
na fick omedelbara konsekvenser för högadelns utbildning. Inte en 
enda adelsman skrevs in vid Uppsala universitet under 1680-talet. Av 
de 120 studenter som studerade utrikes under perioden 1685-1689 var 
endast 2 stycken av högadlig härkomst. Kunskaper som tidigare hade 
varit nödvändiga var nu föråldrade. Högadeln var tvungen att anpassa 
sig till den nya tiden och söka nya lärdomar. 

Referenser 

De flesta uppgifterna om enskilda adelsmäns studier har hämtats från 
deras självbiografier, som senare har tryckts, och de refererade verken 
är Svea Rikes Drotset Grefve Per Brahes Tänkebok, utgiven av David 
Krutmejer, Stockholm 1806; Landshöfdingenfriherre GabrielKurcks lef-
nadsminnen upptecknade af honom själf utgivna av Reinhold Hausen, 
Helsingfors 1906; "Landshöfdingens friherre Axel Gabriel Leyon-
hufvuds, lefnadsbeskrifning, af honom sielf tid efter annan, upteknad, 
med egen hand sammandragen år 1728, och sedan på nytt öfversedd" i 
Anecdoter om namnkunniga och märkvärdiga Svenska Män, band 1, ut
givna av Samuel Loenbom, Stockholm 1770; "Presidentens friherre 
Johan Scheringsson Rosenhanes lefwerne, af honom sjelf författadt" i 
Anecdoter om namnkunniga och märkwärdiga svenska män, band 2, ut
givna av Samuel Loenbom, Stockholm 1773 och "Riksrådet och över
ståthållaren friherre Schering Rosenhanes lefverne af honom sielf 
beskrifvit" i Nya svenska biblioteket, band 2, utgivet av Carl ChristofFer 
Gjörwell, Stockholm 1763. Dessutom har biografierna "Till Axel 
Oxenstiernas ungdomshistoria" i P'ersonhistorisk tidskrift 751913 av Nils 
Ahnlund och Bengt Bengtsson Oxenstierna: Resåre-Bengt: minnesteck
ning, Stockholm 1918 av Sven Hedin utnyttjats. 

Avsnittet om adeln vid Uppsala universitet bygger på min otryckta 
C-uppsats Adeln och akademien, Feodalklassens utvidgade reproduktion 
vid Uppsala universitet under 1600-talet, Historiska institutionen, 
Uppsala universitet 1990. De direkta referenserna är från "1655 års uni-

42 



versitetskonstitutioner i översättning av Carl Magnus Schybergsson", 
Abo akademis årsskrift 1918 och Uppsala universitet, Akademiska kon
sistoriets protokoll. På universitetets uppdrag utgivna av Hans Sallan-
der, Uppsala 1968-1977. Närmare upplysningar om Uppsala universitet 
finns i Claes Annerstedts flerbandsverk Uppsala universitets historia, 
Uppsala 1877-1914, som även innehåller källutgåvor. 

Den svenska adelns demografi har undersökts av Ingvar Elmroth i 
För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demografi och offent

liga funktioner 1600-1900, Lund 1981. Kurt Ågren i "Rise and Decline 
of an Aristocracy. The Swedish social and political elite in the i7th 
century" i Scandinavian Journal ofHistory 1976 och Björn Asker i Offi
cerarna och det svenska samhället 1650—1700, Uppsala 1983 har båda be
handlat frågan om högadelns ekonomiska, sociala och politiska 
särställning i 1600-talets Sverige. Adelns ideologi och syn på sig själva 
och sin omgivning har studerats av Peter Englund i Det hotade huset. 
Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, Stockholm 

1989. 
Om det svenska undervisningsväsendets och pedagogikens historia 

finns att läsa i Georg Brandells Svenska undervisningsväsendets och 
uppfostrans historia, del 2, Ortodoxins tidevarv, Lund 1931 och i Wil
helm Sjöstrands Pedagogikens historia, II, Sverige och de nordiska grann
länderna till början av 1700-talet, Lund 1958 som bland annat 
innehåller skildringar av adelns utbildning. De utrikes studieresorna 
behandlas mycket ingående i Perigrinatio academica. Det svenska sam
hället och de utrikes studieresorna under 1600-talet, Lund 1983 av Lars 
Niléhn. 

Peter Burkes bok finns i svensk översättning och heter Folklig kultur 
i Europa 1500—1800, Stockholm 1978. Pierre Bourdieus teorier, meto
der och resultat analyseras av Donald Broady i Sociologi och Epistemo-
logi. Om Pierre Bourdieusföfattarskap och den historiska epistemologin, 

Stockholm 1990. 
Dagens svenska överklass har skildrats och analyserats dels av 

Annette Kullenberg i Överklassen i Sverige, Stockholm 1995(1974) och i 
Urp!sa överklassen: eliten i Sverige, Stockholm 1995, dels av Mats Lind
qvist i Herrar i näringslivet. Om kapitalistisk kultur och mentalitet, 
Stockholm 1996. 

43 


