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*** 

Vana har kraften af en lag, när hon är loflig och har sina goda och 

vigtiga skäl: men denna kraften kan mångfaldigt ändras och 

upphäfvas genom omständigheterna, så att man med fog kan göra 

annorlunda än i vanliga fall
1
 

*** 

 

  

                                                
1 Nicoalus Bergius, Kort beskrifning af then högwälborna frus, fru Christiana Juliana Oxenstiernas lefvernes 

lopp; Then sal. Frun til välförtient Ähreminne och odödeligt Beröm, (Kongl. Antiq och Archiv Boktryckiare: 

1704), s. 57 



   

   

 

 

 

Abstract 

The Swedish Great Power Era has traditionally been viewed on as a strict hierarchical society 

with a strong belief in the segregation of different societal classes. This master thesis 

examines noble marriages between different societal classes during the late 17
th
 century, in 

order to illustrate how nobility's beliefs about love and marriage co-existed within a strict 

hierarchically society. By mapping the marriage practices within the nobility and analysing 

specific cases, it has been possible to illustrate how nobility regarded marriages between 

different societal classes. Despite a traditional view that the spouse should be of the same 

social class, a substantial proportion still married a spouse outside the nobility. This pays 

testimony to an attitude towards marriage and love which, after all, was pragmatic and open 

for interpretation. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Efter bloden har hos er så vidrig effect, löner det föga mödan att jag skrifver; lel må I veta att 

jag utan den ringaste oro samma dag fick kunskap om er […] Proposition på Ridderhuset 

[…] Gå i er sjelf, om det är christligt, att I förnöja edert hat, förakt och hvad I vill kallat […]
2
 

Det är den 12 november år 1692, och Christiana Juliana, av den grevliga ätten Oxenstierna, 

skriver till sin äldre bror. Frustrationen i orden blöder genom arket.  

Kanske tror hon att det fortfarande finns hopp, kanske tror hon det inte. Sanningen är att 

hennes brev inte har någon betydelse för brodern. Han kommer inte att förlåta henne för det 

hon gjort, åtminstone inte under de få år hon fortfarande har kvar i livet. 

Det Christiana Oxenstierna gjort sig skyldig till är att hon utan sin familjs samtycke ingått 

äktenskap med den man hon själv valt, för kärleks skull. Det hade kanske inte behövt innebära 

några större kontroverser om det inte vore för en specifik orsak. Nicolaus Bergius är präst, 

vilket ger honom en lägre position i den samhälleliga hierarkin än den grevliga oxenstiernska 

ättens. Genom att äkta en kyrkans man har Christiana Juliana inte bara skymfat sin familj, 

utan hela det adliga ståndet. För det ska hon straffas.  

*** 

Historien om adelsdamen som valde att gå sin egen väg tar plats i stormaktstidens Sverige, i 

ett samhälle där varje människa hade sin av gud givna position i en strikt samhällshierarki. 

Den ståndssamhälleliga indelningen upprätthölls av såväl skrivna som oskrivna regler, där 

särhållandet av de olika samhällsgrupperna traditionellt framhållits som den kanske allra 

främsta principen.  

Samtidigt vittnar Christiana Oxenstiernas äktenskap med prästmannen Bergius om att 

ståndssamhällets normer och förordningar inte alltid passerade utan kritik. Detta öppnar för 

frågor. Är det rentav så att bilden av stormaktstiden brister i att spegla väsentliga nyanser av 

ståndssamhällets villkor? För om till synes omöjlig kärlek trots allt förekom, samt genom 

äktenskap kunde uppnå formell bekräftelse, hur fundamentala var då egentligen 

ståndssamhällets särhållande principer?  

                                                
2 Bergius, s. 117-118 
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1.2 Syfte 
I denna uppsats undersöks ståndsöverskridande äktenskap hos stormaktstidens adel, i syfte att 

belysa hur adliga föreställningar kring äktenskap och kärlek samverkade med den 

ståndssamhälleliga strukturen.  

Genom att studera äktenskap över ståndsgränserna kan förståelsen av den ståndssamhälleliga 

strukturen, men även av människan själv, fördjupas. I en bredare kontext kan detta därför 

bidra med perspektiv på hur relationen mellan mänskliga, individuella drivkrafter och 

samhälleliga strukturer ska förstås. 

1.3 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning ingick stormaktstidens adel äktenskap med individer tillhörandes 

ett lägre samhällsstånd? 

 Fanns det några gemensamma sociala faktorer hos de äktenskap som ingicks över 

ståndsgränserna? 

 Hur argumenterades och resonerades det kring de ståndsöverskridande äktenskapen?  

 På vilket sätt kan framkomna hållningar betraktas som uttryck för ett sammanhållet 

adligt förhållningssätt till ståndsöverskridande äktenskap?  

1.4 Bakgrund och forskningsläge 
1600-talet är i egenskap av Sveriges stormaktstid en väl utforskad period. Det hierarkiskt 

ordnade ståndssamhället utgör på många sätt grunden för förståelsen av 1600-talet och kan 

även ses som en tämligen fundamental teoretetisk utgångspunkt för den existerande 

forskningen. Detta innebär emellertid att olika sociala grupper i samhället generellt studerats 

separat, vilket resulterat i en brokig och inte sällan motsägelsefull helhetsbild av 1600-talet. 

Äktenskap och relationer över ståndsgränserna har studerats förvånansvärt lite med tanke på 

den i övrigt relativt omfattande kartläggningen av synen på känslor och relationer under den 

tidigmoderna perioden. Giftermål mellan adel och ofrälse förbjöds i samband med 

riddarhusförordningens och de adliga privilegiernas tillkomst år 1626.
3
 Detta, samt de 

sanktioner som hotade den som bröt mot regeln utan kungens medgivande, omnämns i 

förbifarten hos flertalet historiker men vanligtvis problematiseras påståendet inte ytterligare. 

1.4.1 Adeln och ståndssamhället 

Ett vanligare perspektiv hos forskningen kring adelsståndet har traditionellt istället varit att 

definiera ståndets strategier för att särskilja sig från övriga grupper i samhället. I Jan 

                                                
3 Jan von Konow, Sveriges adels historia, (Axel Abrahamssons Förlag AB: Karlskrona, 2005), s. 98 
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Samuelssons avhandling Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenska frälsets ekonomi, 

politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611, definieras adelns sociala stratifiering 

som verkande inom tre olika dimensioner; den ekonomiska, den politiska samt den sociala.
4
 

Sociala relationer betraktas här som strategier för upprätthållande och tillskansande av social 

status. Resultatet pekar dock på att äktenskap mellan vad som beskrivs som fattig adel och 

ofrälse var vanliga under 1500-talet, vilket Samulesson förklararar utifrån en ekonomisk 

aspekt.
5
 Metodologiskt har Samuelssons studie stora likheter med den som tillämpas i denna 

undersökning, såväl utifrån material som vid tillvägagångssätt för att definiera 

ståndsöverskridande äktenskap. Tolkningsmodellen som framförs kan dock kritiseras för brist 

på nyanser och samverkande faktorer vid val av äktenskapspartner. Här diskuteras äktenskap 

över huvud taget inte i relation till något annat än strategier kopplade till social status, vilket 

lämnar en otillfredsställande lucka kvar för forskningen att fylla.  

Även i Peter Englunds avhandling Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället 

under stormaktstiden definieras den adliga ideologin utifrån ståndets strategier för att särskilja 

sig från andra grupper i samhället. Till skillnad från hos Samuelsson är Englunds resonemang 

i huvudsak kopplade till attityder och mentaliteter, och som strategi för upprätthållandet av 

social status pekar han på just den starka adliga motviljan mot blandäktenskap. Englund och 

många med honom, så som Kekke Stadin i avhandlingen Stånd och genus i stormaktstidens 

Sverige, menar att ståndsstrukturen var mer än enbart en hierarkisk ordning. Den var 

utgångspunkten för identitetsskapande och självbild för såväl grupp som individ, men även 

för synen på de övriga stånden.
6
 Som den hierarkiskt överordnade gruppen handlade det för 

adeln förutom om att särskilja sig från övriga grupper i samhället, även om att kunna motivera 

den egna överordningen. Synen på de övriga stånden hade därför en starkt funktionalistisk 

prägel, där varje stånd kopplades till en samhällelig funktion.  

Även om 1600-talet i hög grad präglades av politiska och samhälleliga omvälvningar så 

menar Englund att den adliga synen på såväl bondeståndet som prästerståndet under perioden 

ska ha varit tämligen statisk. Medan prästernas uppgift i samhället var av religiös och 

själavårdande karaktär så hade bondeståndet det mer handfasta syftet att verka som rikets 

                                                
4 Jan Samuelsson, Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala 

förbindelser under tiden 1523-1611, (Lund University Press: Lund, 1993), s. 42 
5 Samuelsson, s. 174 
6 Kekke Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, (Nordic Academic Press: Lund, 2004), s. 22-23 



4 

 

försörjare.
7
 Även om adeln därmed i högsta grad var beroende av bondeståndets arbete så lär 

det adliga förhållningssättet till denne emellertid ha präglats av nedlåtande distans. Genom att 

vara den belevade och väluppfostrade adelspersonens totala motsats manifesterade bonden allt 

som den adlige inte var, eller borde vara.
8
  

Även den adliga inställningen till borgarståndet ska under den tidigare delen av 1600-talet ha 

präglats av avståndstagande. Det adliga levernet hade under den tidigare delen av 1600-talet 

präglats av överdådighet och lyxkonsumtion, samt en inställning till handel och annan 

inkomstbringande verksamhet som var direkt negativ och definitivt ovärdig en adelsman.
9
 

Förhållningssättet till borgarståndet, som ju var förkroppsligandet av det merkantila och 

inkomstbringande verksamheten, utgjordes därefter. Englund menar dock att detta var något 

som under 1600-talets senare del kom att förändras. Stormaktstidens politiska och 

ekonomiska utveckling, bestående av krig, ett massivt inflöde av nyadel, samt kungliga 

repressalier så som Karl XI:s skattereduktion, ska på olika sätt ha bidragit till utvecklingen av 

ett nytt adligt ideal. En utveckling som i förlängningen kan betraktas som ett visst utsuddande 

av de tidigare strikta gränserna mellan samhällets övre skikt.
10

 Fram höll ett nytt 

förhållningssätt till stånd på att växa, där detta nu i allt högre grad kom att handla om social 

status snarare än samhällelig funktion.
11

 

Utifrån Englunds resonemang kan den adliga ideologin förstås som i hög grad kretsande kring 

ett upplevt bekymmer om att förbli en exklusiv grupp. Förbudet av äktenskap över 

ståndsgränserna kan därmed förstås utifrån ett strukturellt maktperspektiv, som en strategi för 

bibehållandet av den överordnade positionen. Äktenskapets funktion som upprätthållare av en 

strukturell ordning har av Maria Taussi Sjöberg även kopplats till den tidigmoderna 

genusstrukturen. I artikeln ”Kvinnans sociala underordning – om makt, arv och giftermål i det 

äldre samhället” argumenterar Sjöberg för att dessa två strukturer måste ses i relation till 

varandra. Då kvinnans avsaknad av juridiska rättigheter i högsta grad var en förutsättning för 

mannens maktskapande, kan giftermålet betraktas som både ett verktyg och en förutsättning 

för ståndsstrukturens upprätthållande.
12

 Trots detta, påpekar Sjöberg, tycks kvinnor ha tillåtits 

agera utanför lagstadgade föreskrifter gällande sin könstillhörighets befogenheter och 

                                                
7 Peter Englund, Det hotade huset, adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, (Atlantis: 

Stockholm, 1989), s. 223 
8 Englund, s. 196 
9 Englund, s. 59 
10 Englund, s. 227 
11 Englund, s. 228 
12 Maria Taussi Sjöberg, ”Kvinnans sociala underordning – om makt, arv och giftermål i det äldre samhället”, i 

Scandia: tidsskrift för historisk forskning (Lund: 2008), s. 17 
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handlingsutrymmen. Förklaringen till detta, menar Sjöberg, ligger i att så länge inga 

strukturella maktrelationer i samhället ifrågasattes, så kunde en kvinnas handlingsutrymme i 

princip betraktas som obegränsat.
13

 Detta påpekande är av vikt för hur den levda 

tillämpningen av strukturer ska förstås. 

Ytterligare en ingång till förståelse av förhållningssättet mellan samhällsstånden är genom det 

politiska systemet, fyrståndsriksdagen. Det politiska systemet byggde på föreställningen om 

samhället som en enhet, där adel, präster, borgare och bönder ansvarade för olika områden. 

Utan denna politiskt funktionella uppdelning av befolkningen befarade man att hela 

samhällskonstruktionen skulle rasera.
14

 Detta systems uppbyggnad innebär en möjlighet att 

studera den faktiska ståndsöverskridande interaktionen och samarbetet, vilket medför ett 

viktigt perspektiv på den forskning som fokuserat på ståndens motsättningar. I Karin 

Sennefelts Politikens hjärta. Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm 

skildras det politiska livet i frihetstidens Stockholm, med ett stort fokus på rumsliga aspekter, 

det vill säga de rent praktiska och fysiska arrangemangen som omgärdade det politiska livet. 

Utifrån de politiska principerna och konventionerna visar Sennefelt hur ståndshierarkin 

ständigt befästes, reproducerades och manifesterades inom det politiska livet, men även hur 

många samhällsfrågor krävde ett samarbete över ståndsgränserna. Vid sidan av verksamheten 

i riksdagen präglades det politiska livet i hög grad av tillställningar och sociala samvaro. 

Utifrån dessa arrangemangs strikta kontroll och begränsning av kontakten mellan stånden 

visar Sennefelt i sin studie hur umgänget mellan stånden – trots det ömsesidiga behovet av 

samarbete – skedde i enlighet med de ståndshierarkiska principerna.
15

 Sättet på vilket 

Sennefelt visar hur det politiska livets normer och gränsdragningar för ståndsöverskridande 

interaktion även tillämpades utanför den politiska verksamheten, så som vid festligheter och 

tillställningar, föranleder slutsatsen om hur dessa särhållande konventioner präglade hela 

adelståndet och sättet vilket det bemötte sin omvärld på.  

1.4.2 Tidigmoderna perspektiv på kärlek och äktenskap 

Bilden av det adliga förhållningssättet till de övriga stånden, samt synen på 

ståndsöverskridande interaktion, kan alltså starkt kopplas till sin betydelse för 

upprätthållandet av den ståndsstrukturella ordningen. De fall där känslomässiga relationer 

mellan individer från olika samhällsstånd påträffats har generellt snarare betraktats som 

                                                
13 Taussi Sjöberg, s. 19 
14 Jan von Konow, s. 98 
15 Karin Sennefelt, Politikens hjärta. Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Sverige, (Stockholmia 

förlag: Stockholm, 2015) 
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undantag än som exempel på en rådande känslodiskurs. Dessa exempel har dessutom 

uteslutande diskuterats utifrån sina påföljande konsekvenser och inte utifrån sina motiv.  

Om perspektivet däremot förflyttas till förhållningssätt inom respektive stånd så råder det hos 

historiker i allmänhet konsensus kring att kärleken under den tidigmoderna perioden 

existerade som begrepp såväl som upplevelse. I Malin Lennartssons I säng och säte. 

Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland kartläggs utifrån rättsprotokoll en 

hos bondeståndet rådande kärleksdiskurs. Genom att visa på hur kärlek i rättsliga 

sammanhang angavs som motiv till att få vara med, alternativt slippa en annan människa, 

menar Lennartsson att det under perioden fanns en föreställning om kärlekens betydelse och 

individens fria val.
16

 Slutsatsen om 1600-talets föreställningar om att äktenskap skulle bygga 

på kärlek delas även av andra. Rudolf Thunnanders Förbjuden kärlek: sexualbrott, 

kärleksmagi och kärleksbrev i 1600-talets Sverige bygger på liknande källmaterial som 

Lennartssons avhandling, men tar ett motsatt grepp genom att utifrån rättsfall definiera de 

handlingar och ageranden som inte var förenliga med tidens normer och bestämmelser.
17

  

Föreställningen om kärlekens betydelse har hos vissa historiker betonats utifrån en 

samhällsbevarande funktion, så som den sammanlänkande fogmassan i det tidigmoderna 

samhällets centrala hushållsgemenskap.
18

 I Stadsgemenskapens resurser och villkor: 

samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620 visar Annika Sandén hur den 

tidigmoderna staden organiserades kring ett antal gemenskaper, varav hushållet var den 

minsta, men kanske allra viktigaste enheten. Hushållsgemenskapens funktion betonas även av 

Kekke Stadin, som också understryker hur denna gemenskap var såväl ekonomisk som social, 

och även om dess utformning kunde variera så var det just det äktenskapliga förbundet mellan 

man och hustru som var den centrala utgångspunkten.
19

 I det tidigmoderna samhället 

eftersträvades stabilitet och harmoni, och äktenskap som ingicks på fel grunder var sällan en 

bra utgångspunk.
20

 Även Lennartsson ansluter sig till uppfattningen om hur kyrkans hantering 

av äktenskapsärendena i hög grad tycks ha präglats av pragmatism. Genom att i möjligaste 

mån se till att människor var nöjda med sina äktenskap ville man försäkra sig om samhällets 

                                                
16 Malin Lennartsson, I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland, (Lund 

University Press: Lund, 1999),  s. 351 
17 Rudolf Thunnander, Förbjuden kärlek: sexualbrott, kärleksmagi och kärleksbrev i 1600-talets Sverige, 

(Atlantis: Stockholm, 1992) 
18 Lennartsson, s. 15 
19 Kekke Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, (Nordic Academic Press: Lund, 2004), s. 33 
20 Annika Sandén Stadsgemenskapens resurser och villkor: samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 

1600-1620 , (Enheten för Historia, ISAK, Linköpings Universitet: Linköping, 2005), s. 175 
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fortsatta stabilitet och harmoni.
21

 Det finns således en samstämmighet i den forskning som 

framhåller kärlekens roll vid den tidigmoderna äktenskapsbildningen. Hur denna samverkade 

med den hierarkiska samhällsstrukturen diskuteras dock sällan.  

Det adliga äktenskapet har traditionellt betraktats som en i första hand ekonomisk eller 

politisk uppgörelse mellan två familjer, med det främsta syftet att vidmakthålla en släkts 

sociala ställning. De fall av adliga kärleksäktenskap som kunnat påvisas har närmast 

förklarats som lyckliga men högst slumpmässiga tilldragelser. Giftermålspraxisen inom den 

antalsmässigt begränsade högadliga populationen har sannolikt också haft betydelse för den 

gängse bilden av adliga äktenskap som inget annat än politiska allianser. Under en 30-

årsperiod under 1600-talets tidigare del var 34 av 47 högadliga rådsherrar släkt med varandra, 

vilka sammanlagt utgjorde sju olika kombinationer av adelsfamiljer.
22

  

Sannolikt har denna bild haft betydelse för uppfattningen om adelns icke-representativitet för 

en folklig kärleksdiskurs. I senare forskning har bilden av adliga äktenskap emellertid 

nyanserats. I Kärlekens språk. Adel, kärlek och äktenskap 1750-1900, gör Brita Planck upp 

med bilden av adliga äktenskap som endast pragmatiska affärsuppgörelser.  

Planck ifrågasätter inte att börd och besuttenhet var viktiga parametrar vid valet av 

äktenskapspartner, men hon argumenterar samtidigt för att bilden bör nyanseras och ses ur ett 

annat perspektiv än vad man tidigare gärna gjort. Var den tilltänkta maken eller makans börd 

och tillgångar tillräckligt omfattande så kunde visserligen avkall göras, men det generella 

förhållningssättet tycks ändå ha byggt på att kärleken var något som både eftersträvades och 

respekterades.
23

 Utifrån Plancks resonemang kan slutsatsen förstås som att ståndssamhällets 

strukturer och adelns inbördes äktenskapspraxis inte nödvändigtvis motsätter sig förekomsten 

av varma känslor mellan makarna. Däremot begränsade det onekligen urvalet. 

1.5 En mänsklig natur? Teoretiska ingångar 

Oavsett undersökt tidsperiod tenderar den historiska forskningen kring äktenskap och kärlek 

ofta att vid ett eller annat tillfälle mynna ut i diskussionen kring den mänskliga naturen. Detta 

är kanske inte så märkligt utifrån det faktum att äktenskap som institution återfinns i alla tider 

och i alla kulturer.
 24

 Likaså är såväl historisk som sociologisk forskning tämligen överrens 

om att kärlek haft, och har, en grundläggande betydelse för människan, så som den drivkraft 

                                                
21 Lennartsson, s. 351 
22 Peter Englund, s. 13 
23 Planck, (2014), s. 140  
24 Brita Planck, Förnuft eller känsla. Adel, kärlek & äktenskap, (Appell förlag: Stockholm, 2018), s. 12 
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som inom sociologin beskrivits som […] sökandet efter sig själv via en annan människa, 

längtan efter ett äkta möte och att få dela något tillsammans.
25

 Definitionen som med viss 

försiktighet gör anspråk på begreppet kan tyckas diffus. Kanske säger den dessutom mer om 

vår egen tid än om något annat. Försiktigheten i definitionen är dock nödvändig. För även om 

kärlek som begrepp kunnat påvisas även långt tillbaka i tiden, så är det onekligen en 

företeelse som historiskt visat på mycket stora variationer i både upplevelse och uttryck.
26

  

Diskussionen om kärlek som en allmänmänsklig beståndsdel är nära besläktad med de 

teoretiseringar som gjorts kring den mänskliga naturen. Kan vi över huvud taget tala i termer 

om en mänsklig natur som något evigt och universellt? För att undersöka något så till synes 

undflyende som känslomässiga motiv till mänskligt agerande är frågan högst befogad.  

Teoretiseringen kring den mänskliga naturen kan sammanfattas till två huvudsakliga linjer. 

Inom svensk historieforskning intar Arne Jarricks civiliseringsteori en central roll för den linje 

som menar att mänskligheten bör betraktas ur ett utvecklingsperspektiv mot det humanare 

samhället. Genom att hänvisa till det faktum att människan inte längre utsätts för fysiska eller 

psykiska påfrestningar i samma utsträckning som tidigare menar Jarrick att människor idag 

lärt sig visa större aktning för varandra, att kontrollera sina impulser samt ökat sin empatiska 

förmåga.
27

 Argumentationen bygger således på att känslomässiga förhållningssätt, så som 

medkänsla och empati, snarare skulle vara kollektivt inlärda än uttryck för en allmänmänsklig 

natur. Teorin finner även stöd i viss internationell forskning, där känslomässiga relationer 

mellan människor av flertalet historiker betraktats som resultatet av den tidigmoderna 

periodens ekonomiska utveckling. Vid framväxten av en medelklass och penningekonomi 

menar man att äktenskapets primära funktion kom att förskjutas från att ha varit en 

produktionsenhet, till att istället bli en reproduktions- och konsumtionsenhet.
28

 Den 

känslomässiga bindningen inom hushållet fick därmed en viktig funktion. Resonemanget har 

även kopplats till framväxten av föreställningar om individens autonomi och rätt till personlig 

frihet och lycka.
29

 

Genom att belysa samhället och mänskligheten ur ett utvecklingsperspektiv kan 

ståndssamhällets struktur förstås som en fas i en pågående och kontinuerlig utveckling, vars 

                                                
25 Björn Nilsson, Socialpsykologi. Teorier och tillämpning, (Liber AB: Stockholm, 2015), s. 208 
26 Björn Nilsson, Nära relationer – introduktion till relationspsykologi, (Liber AB: Malmö, 2007), s. 88 
27 Arne Jarrick, Behovet att behövas. En tänkebok om människan, kulturen och världshistorien, (SNS Förlag: 

Kristianstad, 2005), s. 205-206, 208 
28 Brita Planck, Kärlekens språk. Adel, kärlek och äktenskap 1750-1900, (Göteborgs Universitet: Göteborg, 

2014), s. 15 
29 Lennartsson, s. 15 
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uppluckrande är en förutsättning för framväxten av ett jämlikare samhälle. Civiliseringens 

empatiska utveckling, menar Jarrick, innebär en tillväxt av ansvarskänsla, där den empatiska 

beredskapen innefattar allt fler av samhällets människor och grupper.
30

 Resonemangen är 

dock problematiska ur flera hänseenden. Det kanske mest slående är att den retrospektiva 

analysen av det förflutna oundvikligen utgår från dagens samhälle som norm. Detta kan ses 

som underminerande den historieforskning som syftar till att förstå det förflutna utifrån en 

periods egna kontextuella och diskursiva förutsättningar. Finns det över huvud taget någon 

poäng med detta om det förflutna enbart betraktas som ett outvecklat skede av dagens 

samhälle?  

Den andra linjen kring teoretisarandet av den mänskliga naturen kan i högre grad betraktas i 

ljuset av en biologisk och psykologisk förståelse av människan som varelse. Visserligen finns 

det hos historiker som bland andra Hugo Nordland och Brita Planck en sund skepsis kring att 

psykologisera kring känslomässiga förhållningssätt historiskt, då även psykologiska teorier i 

högsta grad bör ses som produkter av sina respektive kontexter.
31

 Historikern Malin 

Lennartsson visar hur problemet kan hanteras genom att inta ett relativistiskt förhållningssätt 

till den mänskliga naturen. Lennartsson påpekar att lösningen på problemet inte handlar om 

att förutsätta existensen av en essentiell mänsklig drivkraft, men menar att ett 

konstruktivistiskt synsätt i högsta grad kan kombineras med en ödmjukhet inför de delar av 

människan som inte kan härledas till sociala och kulturella strukturer.
32

 Detta är en viktig 

utgångspunkt även för denna undersökning. 

Även om Lennartsson således inte positionerar sig i frågan om den mänskliga naturens 

beståndsdelar så visar hon i sin forskning på resultat som motsäger bilden av att 

känslomässiga relationer eller det kärleksgrundade äktenskapet endast skulle vara en modern 

företeelse, en slutsats som delas av fler med henne.  

1.6 Källmaterial 

Frågeställningarnas utformning angriper undersökningens syfte ur ett såväl kvantitativt som 

kvalitativt perspektiv. Undersökningen utgår därför från två separata källmaterial, vitt skilda i 

utformning och karaktär. Ett omfattande genealogiskt material är hämtat ur Gustaf 

                                                
30 Arne Jarrick, Kärlekens makt och tårar – en evig historia, (Norstedts: Stockholm, 1997), s. 271 
31 Planck (2014), s. 21 
32 Lennartsson, s. 65 
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Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor med tillägg och rättelse.
33

 Denna 

producerades mellan åren 1925-1936 och omfattar nio band, om 700-800 sidor vardera. 

Materialet har huvudsakligen legat till grund för undersökningens kvantitativa delar. Även 

delar av kvalitativt värde har hämtats härifrån.  

Medan användningen av ättartavlorna syftar till att förmedla en generell bild av adelns 

äktenskapspraktiker ställer emellertid den tredje frågeställningen andra krav på källmaterial. 

Det huvudsakliga underlaget för studiens kvalitativa resonemang är därför hämtat ur Nicolaus 

Bergius biografi Kort beskrifning af then högwälborna frus, fru Christiana Juliana 

Oxenstiernas lefvernes lopp, utgiven år 1704.
34

 Till skillnad från ättartavlorna har biografin 

egenskapen av en berättande källa såväl som kvarleva och har därför valts ut med syfte att 

nyansera resultatet utifrån ett antal 1600-talsindividers egna resonemang gällande 

ståndsöverskridande äktenskap. 

1.6.1 Ättartavlornas utformning 

Elgenstiernas ättartavlor kan fungerar som ett register över Sveriges adelssläkter. Varje släkts 

genealogi presenteras i kronologisk ordning, ofta från tiden för släktens adlande, men ibland 

även från tidigare än så. De äldsta släkternas genealogi kan finnas beskriven så långt tillbaka 

som till tidig medeltid. Vanligare är dock att släktträden inleds kring 1600-talets början eller 

mitt. 

Ätterna redovisas i alfabetisk ordning, oavsett när adlandet skett. Den äldste kände 

medlemmen, stamfadern, presenteras först, för att därefter följas av avkommor presenterade i 

kronologisk ordning. Det finns ingen standardisering för vilka uppgifter som anges för 

respektive individ. Detta förklaras utifrån det faktum att olika mycket är känt om olika 

individer. Det vanliga är dock att varje individ presenteras utifrån namn, födelseår och 

sysselsättning. Dessutom framgår vanligtvis namnet på, samt uppgifter om personens 

maka/make samt namnen på dennes föräldrar. I vissa fall finns även utförligt beskrivna 

händelser och anekdoter från personens liv, medan det i andra fall inte finns några uppgifter 

annat än namn. Vid några enstaka tillfällen inte ens det. Nedan följer ett par exempel på hur 

individer vanligtvis presenteras. 

                                                
33 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor med tillägg och rättelse, (P. A. Norstedt & 

Söners Förlag: Stockholm, 1925-1936) 
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Elsa Elisabeth, dp 1664 
23/3

 i Stockholm (Jak.), † 1692 15/3 och ligger begr. I Flemingska 

graven i Sorunda kyrka (Sth.). G. 1684 
30/12

 i Stockholm m. vice presidenten i 

reduktionskollegium friherre Axel Fleming af Lais, nr 39, f. 1655, † 1714.
35

 

Anders […] f. 1659 
21/1

; volontär vid livgardet 1675; förare vid Dalreg:t 1676; fänrik vid 

Västgötadals reg. 1677 […].†1714 
21/5

 på Makrismåla kaptensboställe i Elmeboda sn (Kron.) 

.– G. 1682 
15/6

 m. Elisabeth Vendla Holm, levde änka 1731, dotter av ryttmästaren Anders 

Holm och Jonetta Belfrage, nr 782. 
36

 

Claes, f. posthumus 2/2 1677 på Sparreholm i Hyltingesn (Söd.); student i Uppsala 1688 
10/3

; 

pikenerare vid livgardet 1692; furir därst. 1693 
14/10

; fänrik 1696 
22/6

; † ogift 1697 
2/6

. Han 

var förlovad med Helena Christina Bagge af Söderby, till vilken han testamenterade en 

tredjedel i gården Svärtesta.
37

 

Vanligtvis beskrivs den äldste sonen, i egenskap av ättens huvudman, mer ingående än övriga 

syskon. I likhet med materialet i helhet är dock detta något som varierar stort. Kvinnor och 

män presenteras i allmänhet utifrån samma aspekter, även om det finns en central 

genusskillnad för hur sysselsättningar och yrkesverksamhet beskrivs. Medan män presenteras 

utifrån de sysselsättningar han haft under sin livstid, presenteras kvinnor istället utifrån sina 

fäders sysselsättningar.  

1.6.2 Nicolaus Bergius biografi 

Biografin Kort beskrifning af then högwälborna frus, fru Christiana Juliana Oxenstiernas 

lefvernes lopp; Then Sal. Frun til välförtient ähreminne och odödeligt beröm, gavs ut av 

prästen Nicolaus Bergius år 1704. Biografin skrevs tre år efter att dennes hustru Christiana 

Juliana Oxenstiernas avlidit och har det uttryckliga syftet att ge henne upprättelse för de 

kränkningar Bergius ansåg att de båda utsatts för till följd av sitt äktenskap med varandra.  

Giftermålet mellan Christiana Oxenstierna och Nicolaus Bergius orsakade en stor schism 

inom den oxenstiernska släkten och den rättsliga process som inleddes på grund av detta kom 

att få stora personliga konsekvenser för alla inblandade.
38

 I biografin om Christiana 

Oxenstierna argumenterar Bergius för att rättfärdiga äktenskapet och för att det hårda 

fördömandet av dem var oförtjänt. Men här gör sig även andra röster än enbart Bergius hörda, 

                                                
35 Elgenstierna, (1925), 1 vol., s. 222 
36 Elgenstierna, (1925), 1 vol., s. 399 
37 Elgenstierna, (1934), 8 vol., s. 470 
38 Elgenstierna, (1930), 5 vol., s. 600 



12 

 

i form av kopior av brev och skrivelser som paret under flera års tid mottog. På så vis 

framkommer i biografin såväl explicita som implicita exempel på reaktioner Christiana och 

Bergius möttes av från sin omgivning, representerade utifrån de tankar och kommentarer som 

vänner, släktingars och ett flertal präster uttryckte i frågan.  

Den till utförandet lilla, läderinbundna boken utgörs tematiskt av vad som kan betraktas som 

två huvudsakliga delar. I den inledande delen argumenterar författaren själv för det 

orättfärdiga i fördömandet av hans bortgångna hustru. Även en viss beskrivning av det 

kronologiska händelseförloppet, återgivandet av hustruns likpredikningar, samt den 

oxenstiernska släktens genealogi finns här redogjord för. Därefter består biografin 

omväxlande av brev och dagboksanteckningar, i vissa fall kommenterade av författaren. Även 

om Christiana Oxenstierna inte var vid liv vid biografins tillblivelse, så är hon ytterst 

närvarande i den. Genom brev till närstående personer och böner som nedtecknats av henne 

själv ges hon i biografin en egen röst.  

1.6.3 Källkritik 

1.6.3.1 Elgenstiernas ättartavlor 

De två använda källmaterialen är olika till karaktären och kräver därmed olika typer av 

källkritiska förhållningssätt. Särskilt Elgenstiernas ättartavlor, vars tillkomst är både 

oregelmässig och spretig, ställer stora krav på en kritisk medvetenhet. Ättartavlorna inleds 

med ett förord skrivet år 1925, där författaren beskriver hur insamlandet av informationen har 

skett. Här finns även en viss källkritisk diskussion av författaren själv, där det betonas att hur 

det ofta varit omöjligt att kunna kontrollera den insamlade informationens tillförlitlighet.
39

  

Främst baseras ättartavlorna på de genealogiska samlingar som finns i Riddarhusets eget 

arkiv. Det har vid flertalet tillfällen under Riddarhusets historia upprättats listor och 

förteckningar över adelsfamiljer och dess medlemmar. Elgenstierna pekar dock på det faktum 

att det är omöjligt att veta huruvida dessa är kompletta. Den förteckning Elgenstierna istället 

tillmäter störst trovärdighet är den som upprättades vid 1751 års riksdag. I samband med en 

mängd tvister gällande huvudmannarätten blev det viktigt att reda ut släktförhållanden, varpå 

ett gediget utredningsarbete inleddes. Under 1860-talet och framåt kompletterades 

                                                
39 Elgenstierna, (1925), 1 vol., s. v-x 
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riddarhusets genealogier med data från statistiska centralbyrån, samt från vigsel- födelse- och 

dödböcker från rikets samtliga församlingar.
40

  

I vissa fall har medlemmar från adelsätterna ställt egna samlingar och släktforskningsresultat 

till förfogande. Medlemmar ur samtliga adelssläkter har även själva fått bidra med 

information genom frågeformulär och korrekturläsningar. Informationen som Elgenstierna 

utgått från kommer således från en mängd olika håll och författaren påpekar själv att det ofta 

inte funnits möjlighet att kritiskt granska eller kontrollera de uppgifter som lämnats.
41

  

Elgenstiernas ättartavlor är alltså inte helt oproblematiska som källmaterial. Även om 

materialet är korrekt överfört från exempelvis kyrkböcker och matriklar så finns det ingen 

möjlighet att kontrollera huruvida denna information överrensstämt med den faktiska 

verkligheten då den nedtecknades den allra första gången. Denna problematik är dock inte 

unik för just ättartavlor som källmaterial. Snarare är detta ett källkritiskt problem som alla 

historiker måste förhålla sig till.  

Hos Elgenstiernas ättartavlor är den viktigaste källkritiska frågan dock inte huruvida den 

dokumenterade informationen är korrekt återgiven, utan snarare vad som utelämnats. Det 

faktum att adelssläkter själva fått bidra med information innebär en risk att händelser som 

kunnat solka släkters rykte utelämnats. Släktforskning som sker hundratals år efter de aktuella 

händelserna behöver naturligtvis inte innebära ett systematiskt nedtystande eller uteslutande 

av uppgifter som kan verka komprometterande, men det finns alltid en risk att sådana 

händelser medvetet dolts för eftervärlden och därmed kan vara svåra att återfinna även för 

släktforskare.  

Det går alltså inte att utesluta att källmaterialet saknar information som skulle kunna vara av 

relevans för undersökningen. Som en sammanställning av existerande historiska källor och 

genealogiska kvarlämningar kan ättartavlorna dessutom i princip sägas ha sin slutgiltiga form. 

Även om nya handlingar och dokument i teorin skulle kunna återfinnas och därmed kunna 

komplettera den existerande informationen så skulle det källkritiska problemet fortfarande 

vara det samma. Oavsett hur mycket källmaterial som återfinns så kan vi aldrig veta vad som 

har utelämnats. Detta är givetvis ett stort källkritiskt problem. Men det innebär inte att 

materialet inte går att arbeta med. För att kringgå denna källmässiga problematik måste 

istället metoden och frågorna anpassas efter detta.  

                                                
40 Elgenstierna, (1925), 1 vol., s. vi 
41 Elgenstierna, (1925), 1 vol., s. vii 
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1.6.3.2 Bergius biografi 

Till skillnad från ättartavlorna har Nicolaus Bergius biografi karaktären av en berättande källa 

i den bemärkelsen att den kan redogöra för inträffade händelser och tilldragelser, men även av 

en kvarleva genom sättet på vilket den rymmer tankar, värderingar och ståndpunkter från en 

förgången tid. Biografins explicita syfte att ge Christiana Oxenstierna upprättelse innebär att 

det är ett källmaterial fyllt av subjektiva åsikter och värderingar. Såväl författarens tankar som 

de citerade breven är alla skrivna med syftet att övertyga och redogöra för egna åsikter i en 

mycket omtvistad fråga. Då syftet med användandet av detta material är att skapa en bild av 

individuella och personliga förhållningssätt och ståndpunkter innebär materialets starka 

tendenser således inte ett hinder utan tvärtom en förutsättning för dess värde som källmaterial.  

En källkritisk synpunkt värd att nämna är den gällande de brev som citeras i biografin. Här 

förekommer brev från flertalet olika avsändare, liksom ett flertal skrivna av Christiana och 

Bergius själva. Det är förstås omöjligt att avgöra huruvida de citerade breven är skrivna av de 

individer som anges i biografin. Flera av breven och personerna som omnämns är dessutom 

anonyma, vilket gör informationen i princip okontrollerbar. Även om detta kan vara 

frustrerande för den som vill återskapa en komplett bild av vilken specifik individ som yttrat 

vilka specifika ord så innebär det dock inget hinder för undersökningen. Då syftet är att lyfta 

argumentationen kring normbrytande äktenskap är det enda väsentliga huruvida ett argument 

yttrats. Vem som sagt vad är däremot oväsentligt för den generella bilden. Det faktum att 

boken utgavs 1704 och avhandlar det otillbörliga äktenskapet mellan Christiana Oxenstierna 

och Nicolaus Bergius är tillräckligt för att motivera dess värde som källmaterial för studien. 

1.7 Urval och avgränsningar 

Den undersökta tidsperioden är förlagd till åren 1670-1690. Med hänseende till 

stormaktstidens omkring hundraåriga omfång kan en tjugoårsperiod kanske tyckas kort. Den 

tidsmässiga avgränsningen baseras emellertid på det faktum att adelståndet under 

stormaktstiden genomgick stora strukturella och ideologiska förändringar. Då undersökningen 

inte ämnar kartlägga förändring är det därför nödvändigt att avgränsa den undersökta tiden till 

en kortare period.  

Osäkerheten kring källmaterialets ofullständighet gör det poänglöst att göra anspråk på att 

undersöka samtliga äktenskap som ingåtts under perioden. Istället har ett urval bestående av 

454 individer, vilka samtliga ingick äktenskap någon gång under perioden 1670-1690, 

sammanställts. Urvalet av individer har utgått från Riddarhusets sammanställning av 
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adelssläkter. Inom respektive släkt har därefter de individer vars äktenskap uppfyllt nedan 

diskuterade urvalskriterier valts ut. Riddarhusets förteckning över adelsätter utgår från 

fortfarande levande släkter. Individer ur utdöda adelssläkter finns därför bara med de fall de 

förekommer som gemåler. 

Den tidigare diskuterade källkritiska aspekten har bidragit till utformandet av tillämpade 

urvalsprinciper. De släkter som bidrar till urvalsgruppen är utvalda utifrån vilken tid de adlats 

under. På så sätt finns släkter som adlats före undersökningsperioden, likväl som släkter 

adlade senare representerade i urvalet av äktenskap. Denna urvalsprincip är konstruerad för att 

söka kringgå adelssläkters eventuella motiv till att dölja ett ståndsöverskridande äktenskap. 

Enligt ståndshierarkins principer var ett adligt giftermål med en icke adlig att betrakta som ett 

socialt kliv nedåt. En motsatt situation, där en ofrälse istället äktade en adlig individ innebar 

tvärtom ett kliv uppåt på den sociala stegen, vilket implicerar att ståndsöverskridande 

äktenskap hos en icke adlig grupp inte har uppenbara motiv till att medvetet ha dolts för 

eftervärlden. Genom att i urvalet inkludera släkter med förutsatt olika motiv och drivkrafter 

ökar därmed undersökningens tillförlitlighet. Viktigt att poängtera är att de vid den undersökta 

perioden icke adlade släkterna endast bidrar till urvalsgruppen med individer vars 

äktenskapspartner är av adlig börd. 

Att urvalet av äktenskap inte är jämnt fördelade mellan de vid tiden adlade, respektive icke 

adlade släkterna bedöms inte vara ett problem då undersökningen inte avser att jämföra dessa. 

Släkterna är snarare utvalda i ett nyanserande syfte.  

Vid sidan av ovan beskrivna urvalsprincip har ytterligare ett par kriterier tillämpats. 

Äktenskap ingångna av individer som vid den undersökta perioden saknade anknytning till 

Sverige har uteslutits, liksom de äktenskap där väsentlig information saknats. 

Urvalsprincipernas utformning innebär även att ingen hänsyn tagits till könstillhörigheten hos 

den adlige individen. Detta för att skapa en representativ urvalsgrupp med möjlighet att spegla 

genusskillnader. I metodkapitlet diskuteras de metodologiska avpassningar som därmed varit 

nödvändiga att göra för att ta hänsyn till tidsperiodens genusstruktur.  

Bergius biografi har till skillnad från ättartavlorna inte fordrat denna typ av urvalsprinciper. 

Samtliga delar av biografin betraktas här som potentiella förmedlare av en diskurs och därmed 

motiverat att biografin analyserats i sin helhet och utifrån sitt samtliga innehåll.  
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1.8 Metod 

För att kunna uppnå undersökningens syfte utgörs metoden, liksom materialet, av två separata 

delar. Det för undersökningen centrala begreppet förhållningssätt definieras här som 

innefattandes såväl handlingar och praxis, som föreställningar och mentaliteter. För att kunna 

belysa dessa skilda aspekter av ett adligt förhållningssätt tillämpas en kvantitativ kartläggning 

av adelsståndets äktenskapspraxis, liksom kvalitativ analys av Bergius biografi.  

1.8.1 Att kvantifiera ättartavlor. Analysschema, variabler och genus 

Tillämpningen av ovan beskrivna urvalsprinciper på Elgenstiernas genealogiska material 

resulterade i en urvalsgrupp bestående av 454 individer, 247 män och 207 kvinnor, som 

samtliga ingick äktenskap någon gång mellan år 1670-1690. För att skapa en överblick över 

det omfattande materialet inordnades samtliga individer i ett analysschema. Detta schema har 

därefter fungerat som underlag för de sammanställningar som i undersökningsdelen tolkas och 

analyseras.  

Analysschemats variabler är utformade i enlighet med de grundläggande generella uppgifter 

som funnits i materialet, det vill säga ättetillhörighet, tid för adlande, tid för giftermål, 

födelseår och sysselsättning. Sporadiskt angivna uppgifter i källmaterialet så som anekdoter 

har därmed inte ingått i kvantifieringen, utan har i vissa fall istället bidragit till analysen 

utifrån sina kvalitativa egenskaper.  

Variablerna är utformade för att kunna appliceras på såväl kvinnliga som manliga individer. 

Detta är fruktbart vid samtliga variabler utom en. För att ta hänsyn till den tidigmoderna 

periodens genusstruktur utgår variabeln mätandes sysselsättning hos de kvinnliga individerna 

från faderns sysselsättning. Att husfadern var familjens överhuvud var under den 

tidigmoderna perioden gällande inom samtliga samhällsstånd.
42

 Även om adelskvinnor vid 

sina makars frånvaro inte sällan agerade ställföreträdare för denne i verksamheten, så hade 

gifta adelskvinnor, med få undantag, inga egna sysselsättningar. En familjs ställning och 

sociala status avgjordes därför av mannens sysselsättning.
43

 Utifrån det faktum att ogifta 

adelskvinnors sociala ställning alltså i hög grad definierades utifrån faderns sysselsättning är 

det alltså rimligt att i undersökningen utgå från denna. 

                                                
42 Stadin, s. 36 
43 Stadin, s. 143 
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Figur 1: Adliga individer 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Figur 2: Gemåler 

Ätt (gemål)  
Adlad år 

(gemål) 
Namn Födelseår Sysselsättning 

Holst 1638 Carl Fredrik Holst 1637 Militär  

Bure 1621 Maria Bure 1666 Överjägmästare 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Figurerna visar två exempel på individer ur materialet schematiserats utifrån ett antal 

variabler. Figur 1 visar hur individerna i urvalsgruppen definieras utifrån ättetillhörighet, tid 

för adlande, tid för giftermål, födelseår, samt sysselsättning. I figur 2 redovisas respektive 

gemåler utifrån samma variabler. I undersökningens första kapitel kartläggs den totala 

urvalsgruppen utifrån ovan beskrivna variabler. 

I undersökningens andra kapitel, i vilken den andel individer som ingick ståndsöverskridande 

äktenskap undersöks närmre, har ytterligare ett par variabler lagts till analysen. Vid sidan av 

variablerna som beskrivits ovan undersöks denna grupp även utifrån den adlige individens 

plats i syskonskaran, samt huruvida den icke adlige gemålen tilldelas adelskap i ett senare 

skede av sitt liv.  

1.8.2 Textanalys 

Syftet med användandet av Bergius biografi är belysa den argumentation som omgärdade 

ståndsöverskridande äktenskap, positiv såväl som negativ. 

Formulerandet av argument och resonemang betraktas här som uttryck för en sin tids rådande 

föreställningar. I denna uppsats används begreppet mentalitet för att beskriva den samling av 

föreställningar en grupp har av sin verklighet. Begreppet mentalitet är mångbottnat, men kan 

tydliggöras genom att sättas i relation till begreppet ideologi. Medan en ideologi, som 

visserligen också utgörs av samlade föreställningar, karaktäriseras av systematik och, ofta, 

rationalitet i sin idéartikulering, utgörs mentaliteter istället av betydligt mer diffusa och 

osystematiskt sammansatta idéer. En mentalitets främsta uttryck kan därför i hög grad sägas 

Ätt  Adlad år Giftermål år Namn Födelseår Sysselsättning 

Banér Friherrlig 1622 1689 Anna Catharina 1665 Riksråd, stallmästare 

Von Hirscheit Natural. 1662 1680 Erik Albrekt 1664 Student, militär (furir, löjtnant) 
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vara de meningar och påståenden som uttrycks oreflekterat, likväl som de handlingar som 

utförs automatiskt.
44

  

Bergius biografi är i egenskap av sitt argumenterande syfte rik på resonemang och åsikter. För 

att strukturera materialet och låta det tala utifrån sina inneboende förutsättningar har här, 

liksom vid hanteringen av ättartavlorna, ett analysschema konstruerats. Detta schema har 

konstruerats utifrån analysfrågor med koppling till olika textanalytiska traditioner, med 

inspiration hämtad från statsvetaren Kristina Boréus resonemang om hur textanalys kan 

struktureras och tillämpas.
45

 Analysen av Bergius biografi kan beskrivas som mångfacetterad. 

Med detta avses det faktum att de olika delarna av biografin kan spegla flera dimensioner 

samtidigt, som dessutom ofta fungerar i samspel med varandra. Exempelvis kan ett återgivet 

brev i biografin dels analyseras utifrån det som uttryckligen påstås, dels utifrån vem det sänds 

till och i vilket syfte, men även utifrån hur formuleringarna implicerar påståenden och åsikter 

som yttrats av andra. I analysen betraktas arbetsfrågornas påvisade hållningar därför inte som 

separerade från varandra. Nedan presenterade analysschema visualiserar textanalysen utifrån 

tre steg, vilka syftar till att åskådliggöra olika aspekter av materialet. 

Analysfrågor att 

ställa texten 

Syfte 

Vad påstås 

uttryckligen? 

 Att belysa uttryckta åsikter och ställningstaganden. 

Vilka argument 

uttrycks? 

 Att belysa de sätt olika ståndpunkter motiveras på. 

 Att belysa hur argument används i såväl positivt som 

negativt syfte. 

Vad underförstås? 

 

 Att belysa ståndpunkter även hos individer som inte själva 

kommer till tals i materialet. 

 Att belysa vad som vid textens tillkomst förutsatts så 

uppenbart att det inte ansetts nödvändigt att skriva ut. 

 

Ett grundläggande metodologiskt ställningstagande vid arbetet med Bergius biografi är att 

undersöka samtliga delar av materialet utifrån samma villkor. Detta för att de olika delarna av 

                                                
44 Englund, s. 17 
45 Kristina Boréus, ”Texter i vardag och samhälle”, i Göran Ahrne & Peter Svensson (red.) Handbok i kvalitativa 

metoder, (Liber AB: Stockholm, 2015), s. 172  
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materialet betraktas som komponenter av en helhet. Till begreppet mentalitet hör just det 

faktum att dess inneboende föreställningar i högsta grad kan vara både spretiga och 

motsägelsefulla, vilket motiverar en metodologi där olika aspekter kan framträda.
46

 

Även om frågeställningen uttryckligen avser fokusera på argument, så finns det även en 

poäng med att vara öppen för det faktum att argument kan återfinnas även där de inte explicit 

uttrycks. Att vid analysen bortse från detta vore att negligera den viktiga aspekten att 

biografin kan innehålla argument som i sin samtid var högst tydliga, även om de inte är det 

för den nutida betraktaren.  

Analysen av Bergius biografi presenteras i undersökningsdelens tredje kapitel. Då syftet inte 

är att redogöra för det kronologiska händelseförloppet, utan för karaktären av 

argumentationen kring ståndsöverskridande äktenskap, är kapitlet tematiskt ordnat efter de 

olika typer av argumentation som framträder i materialet.  

1.8.2.1 Ett kritiskt förhållningssätt 

Den kvalitativa närläsningen av ett historiskt material innebär stora möjligheter att genom 

språket rekonstruera händelser och sammanhang, attityder och relationer. På många sätt kan 

språket betraktas som en bro till det förflutna. Samtidigt finns det anledning att lyfta den kritik 

som ibland framförs mot den kvalitativa fallstudien, där den kanske allra viktigaste 

invändningen handlar om historikerns utlämnande till den egna subjektiviteten. Detta påpekas 

inte minst hos Planck, som menar att bilden av kärlekens betydelse inom det adliga 

äktenskapet i hög grad avgjorts av vilken typ av material som använts, samt vilka uttryck som 

historikern letat efter.
47

  

Lennartsson lyfter också en relevant aspekt i frågan huruvida man kan tala ”förtrogenhet 

med” eller ”intuition för” ett material och samtidigt mena att detta har ett vetenskapligt 

värde.
48

 För vad är det egentligen som skiljer historikerns analys av källorna från 

lekmannens? Lennartsson hänvisar i sin studie till den danske statsvetaren Bent Flyvbjergs 

resonemang kring förhållningssätt till material som inte kan nås genom naturvetenskapens 

metoder. Humanisters expertis måste istället bygga på erfarenhet och praktiskt utövande.
49

 

Utifrån principer om hur utvecklingen av förståelsen av ett material bygger på en växelverkan 

mellan kontextbaserad intuition och analytiska ställningstaganden kan kvalitativa fallstudier 

                                                
46 Englund, s 17 
47 Planck, (2014), s. 17 
48 Lennartsson, s. 56 
49 Lennartsson, s. 56 
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fungera såväl teorigrundande som teorifalsifierande. Utifrån det faktum att mänskligt 

beteende svårligen kan förutsägas utifrån teoribildningar kan det därför argumenteras för att 

det är just den kontextberoende kunskapen, fallstudien, som är den mest värdefulla inom de 

humanistiska fälten.
50

 Resonemangen är av vikt för undersökningen och motiverar dessutom 

kombinationen av de två typerna av metoder som här används.  

Den tidsmässiga distansen till fallstudiens material diskuteras ibland som problematiska för en 

analys i enlighet med den undersökta diskursen. Lennartssons resonemang kring just denna 

distans utgör även här en väsentlig utgångspunkt. Även om den retrospektiva tolkningen alltid 

sker inom den egna levda diskursen, så är det just distansen som möjliggör en utomstående 

tolkning av det förflutna. Närsyntheten är trots allt inte den enda vägen att uppnå kunskap 

genom. Som Lennartsson resonerar; ”vi står inte på någon utvecklings högsta punkt, men det 

betyder inte att vi ska vara rädda för att erkänna den fördel vi har i att vi faktiskt inte finns 

där, i det vi studerar. […] Endast om vår solidaritet med de liv som en gång levdes är 

bräcklig, ligger det någon fara i att erkänna att även vår position är priviligierad.”
51

 

1.9 Disposition 

Undersökningsdelen består av fyra kapitel vilka kronologiskt och tematiskt utgår från de 

inledningsvis presenterade frågeställningarna. I det inledande kapitlet presenteras och 

analyseras den undersökta adelsgruppen i sin helhet. Detta för att visa på generella mönster 

hos adeln som i den fortsatta analysen betraktas som normativa. Här relateras statistiken även 

till sitt kontextuella sammanhang.  

I nästföljande kapitel placeras det ståndsöverskridande äktenskapet i centrum för analysen. 

Analysen av det ståndsöverskridande äktenskapets sociala aspekter och omständigheter 

diskuteras mot fonden av det normativa äktenskapspraxis som föregående kapitel visat på.  

I undersökningens tredje kapitel intas ett kvalitativt förhållningssätt, där olika individers 

resonemang och argument kring ståndsöverskridande äktenskap analyseras i en fallstudie. 

Kapitlet är tematiskt ordnat efter de olika typer av argument som materialet kunnat visa på. 

I det fjärde och avslutande undersökningskapitlet sammanfattas föregående kapitel och 

diskuteras tillsammans som uttryck för ett gemensamt adligt förhållningssätt. 

  

                                                
50 Lennartsson, s. 57 
51 Lennartsson, s. 71 
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2. Undersökning 

2.1 Adeln och äktenskapet 

Omkring årsskiftet 1690 gifte sig den nitton år gamla friherrinnan Sigrid Magdalena Banér 

med sin frände, den åtta år äldre löjtnanten greve Jakob Stenbock.
52

 Även om innebörden i 

begreppet frände med sin tvetydighet kan anspela på djup vänskap såväl som på blodsband, så 

skiljer noteringen om frändeskapet detta äktenskap från många av de andra. Förutom att 

makarna tycks ha hyst en ömsesidig förtrolighet för varandra, så var förbundet även ett 

synnerligen gott parti för dem båda. Äktenskapet mellan fröken Banér och greve Stenbock 

kan alltså betraktas som idealbilden för det adliga äktenskapet. 

*** 

För att kunna förstå hur det ståndsöverskridande äktenskapet skilde sig från det sedvanliga är 

det nödvändigt att börja i just denna ände. Nämligen genom att definiera sociala faktorer som 

präglade den adliga grupp undersökningen utgår från och genom att definiera det som brukligt 

var, både för den adlige individen och för det äktenskapliga förbundet. Undersökningen utgår 

från 454 adliga individer, varav 54 % är män och 46 % är kvinnor. Samtliga i varierande 

åldrar och samtliga ingående äktenskap någon gång under perioden 1670-1690.  

Denna adliga grupp var utspridd över hela Sverige, somliga av dem bosatta även utanför 

landets gränser. Gruppen präglas av olika bakgrunder och öden, här finns såväl uradliga som 

precis nyadlade släkter representerade. Politiska omvälvningar och kungliga repressalier i 

form av exempelvis Karl XI:s reduktion hade vid tiden dessutom medfört ett visst omdanande 

av de konventioner och ideal som byggts upp under århundraden. Men i en tid av omvälvning 

förenades gruppen av den adliga ställning som särskilde dem från resten av Sveriges 

befolkning. 

En inbördes hierarki 

Som en spegling av samhällets ståndsindelning präglades adelsståndet även inbördes av en 

formell hierarkisk ordning. Denna uppdelning av ståndet i tre klasser uppstod i samband med 

riddarhusförordningens tillkomst år 1626, och var en av de åtgärder som upprättades i 

ordningsskapande syfte. Klasserna utgjordes av herreklassen, riddarklassen och 

svenneklassen. Herreklassen, bestående av grevar och friherrar, var den förnämsta. Till 

                                                
52 Elgenstierna, (1925), 1 vol., s. 222 
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högadeln räknades även riddarklassen, vilken utgjordes av obetitlade riksrådsättlingar. Den 

talrikaste svenneklassen utgjordes av resterande släkter, lågadeln.
53

  

L å g a d e l

H ö g a d e l  ( F r i h e r r l . )

H ö g a d e l  ( G r e v l . )

 

Figur 1. Klassfördelning hos adliga individer gifta mellan åren 1670-1690 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Diagrammet visar klassfördelningen hos de adliga individer som ingick äktenskap under 

tidsperioden 1670-1690. Av dessa tillhörde 72 % lågadeln. Endast 27 % av de adliga 

äktenskapen under perioden ingicks av individer ur högadeln, varav 4 % av innehade grevlig 

värdighet.  

Då somliga individer ur statistiken tillhör samma släkt eller familj, representeras vissa släkter 

fler än en gång, vilket föranleder att diagrammet inte bör förväxlas med adelsståndets faktiska 

klassfördelning, vilken vanligtvis utgår från antal släkter och inte som här utifrån individer. 

Gruppens klassfördelning motsvarar emellertid i huvudsak tidigare forsknings beräkningar av 

ståndets totala klassfördelning. I mitten av 1600-talet lär de två högadliga klasserna 

tillsammans ha utgjorts av ett 100-tal vid Riddarhuset introducerade ätter, medan den 

lågadliga svenneklassen utgjordes av omkring 800 ätter.
54

  

Klasstillhörigheten hade stor betydelse för den adliges sociala status, skillnaden mellan hög- 

och lågadel kunde vara så stora att de var jämförbara med statusskillnaden mellan en 

adelsman och en torpare.
55

 De interna klasskillnaderna cementerades ytterligare av det ojämna 

röstningssystem, där en röst per klass gällde vid politiska omröstningar. Att högadeln 

utgjordes av två klasser – riddarklassen och herreklassen – gentemot lågadelns svenneklass, 

                                                
53 Bo Eriksson, Svenska adelns historia, (Norstedts: Stockholm, 2011), s. 175 
54 von Konow, s. 149 
55 Eriksson, s. 175 
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möjliggjorde dennes dominans. Interna konflikter inom adelsståndet hörde på grund av detta 

till vanligheten.
56

  

Sysselsättningar 

Som det överordnade samhällsståndet hade adeln ensamrätt på statens högsta ämbeten.
57

 

Traditionellt betraktades adelsmannen främst som krigare och ämbetsman, men historiker 

menar att det tidigare strikta särskiljandet mellan adliga och borgerliga sysselsättningar under 

1600-talets senare del hade börjat uppluckras.
58

 

M i l i t ä r

Ä m b e t s m ä n

F ö r v a l t n i n g

K y r k o ä m b e t e n

E g e n f ö r e t a g a r e / h a n t v e r k

U t b i l d n i n g

H o v e t

E j  a n g i v e t

 

Figur 2: Adliga sysselsättningar  

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Statistiken visar att en majoritet, motsvarande 62 % av den undersökta adelsgruppen (i de 

kvinnliga individernas fall fadern) var verksam inom den militära sektorn. Även om 

stormaktstidens militärväsende rymde stora inbördes skillnader i rang och befattningar så 

visar den undersökta gruppen på stor homogenitet då den övervägande majoriteten av de 

militärt sysselsatta innehade officersbefattning. Av de 273 individer verksamma inom 

militären innehade tio individer istället generalstitel, vilket hierarkiskt överställdes 

officerstiteln, samtidigt som fem av individerna var underställda officersgraden genom 

gruppbefälsbefattning. Att undersökningens militärt sysselsatta i hög grad visar på enhetlighet 

i sin yrkesmässiga status innebär emellertid inte att dessa individer per automatik var 

statusmässigt likställda inom andra sociala aspekter.  

                                                
56 Eriksson, s. 178 
57 Stadin, s. 22-23 
58 Englund, s. 152  
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Den kategori som vid sidan av militärväsendet utgjorde en betydande del av gruppens 

sysselsättningar var ämbetsmannayrken. Kategorin sysselsatte 25 % av den adliga gruppen 

och utgjordes av varierande yrken och titlar, förenade av den statliga anställningen. Här 

representeras bland andra rådmän, assessorer och sekreterare.  

Kategorin som benämns förvaltning utgörs av titlar som häradshövding, landshövding och 

borgmästare. Inom den undersökta gruppen kan 4 % förläggas till denna kategori. 

Även kategorin egenföretagare/hantverk utgörs av 4 %. Kategorin består av gods-och 

jordägare, handelsmän, samt en livmedikus. Av de minst frekvent förekommande 

sysselsättningskategorierna utgörs kyrkoämbeten, utbildningssektorn samt hovet av 1 % 

vardera. 

Bestämmandet av gruppens sysselsättningar försvåras avsevärt av det faktum att en stor del av 

individerna under sin livstid var verksamma inom olika sektorer. Flertalet sysselsättningar 

kunde dessutom kombineras. Det var exempelvis inte ovanligt att en häradsfogde samtidigt 

arbetade som assessor, eller att plötsliga krigsskador hos militärt verksamma kunde förorsaka 

oförutsedda karriärsbyte. Flertalet av sysselsättningarna var dessutom nära besläktade med 

varandra. Hit kan exempelvis den låga representationen av utbildningssektorn kopplas. Till 

skillnad från vad statistiken visar så var det i själva verket ett större antal adelsmän som i 

ungdomen ägnade sig åt studier, för att därefter gå vidare till en mer traditionell adlig 

sysselsättning. Även om det alltså var få adelsmän som ägnade sin karriär till 

utbildningssektorn så var det alltså ett område som många kom i kontakt med åtminstone 

under en period i livet. Liknande analys kan även göras kring hovets låga representation, där 

en stor del av de individer som var verksamma inom exempelvis militären även kunde knytas 

till kungens förehavanden. Gränsdragningen mellan de olika kategorierna förefaller därmed i 

praktiken ha varit mindre tydliga än vad diagrammet antyder. 

Bestämmandet av samtliga individers sysselsättningar utgått från vad denne, alternativt 

fadern, huvudsakligen varit verksam som. Detta innebär emellertid att statistiken inte kan 

betraktas som ett demografiskt återgivande av adelståndets sysselsättningsfördelning, utan 

snarare som en generaliserande fingervisning där den ibland ovissa gränsdragningen bör tas i 

beaktande. 
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Äktenskapsålder 

Det finns en allmän föreställning om att framför allt adelskvinnor var mycket unga vid sina 

giftermål. Studier har emellertid visat att alltför unga brudar varken ansågs önskvärt eller 

särskilt lämpligt, i likhet med attityden kring alltför stora åldersskillnader mellan makarna. 

Enligt 1734 års lagstiftning skulle en kvinna minst ha fyllt 15 år vid sitt äktenskap, men även 

tidigare ska barnäktenskap endast ha förekommit sporadiskt och då i huvudsak som 

nödlösning vid exempelvis försörjningsproblem.
59

 

 

Figur 3: Ålder vid giftermål 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Figur 3 visar på en betydande genusskillnad för ålder vid giftermål hos den undersökta 

adelsgruppen. Statistiken visar kvinnliga och manliga individers ålder vid sitt giftermål under 

perioden 1670-1690 och gör därmed inte skillnad på huruvida detta är ett första äktenskap 

eller inte för individerna.  

De undersökta adelskvinnorna var vanligen 20-25 år gamla när de ingick äktenskap för första 

gången. Flertalet exempel vittnar emellertid om att det inte var ovanligt att hon var yngre än 

så. Den för kvinnor lägsta påträffade ålder vid giftermål är fjorton år, vilket representerats av 

sex individuella fall. Adelskvinnan kunde även vara äldre, 25-30 års ålder vid giftermålet kan 

även anses tillhöra vanligheten. Därefter går statistiken dock kraftigt nedåt. Den adelskvinna 

som i statistiken var äldre än 30 år gammal vid giftermålet hade i allmänhet varit gift tidigare.  

                                                
59 Planck, (2014), s. 36-37 
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För manliga individer ser statistiken annorlunda ut. Endast ett fåtal av de undersökta 

adelsmännen var yngre än 25 år gamla vid sitt giftermål. Av 165 manliga individer var fyra 

personer yngre än 20 år gamla, vilket kan jämföras med de motsvarande 59 kvinnorna. 

Vanligtvis ingick den adlige mannen äktenskap vid 25-30 års ålder. Även ålderskategorin 30-

40 år är ofta förekommande, liksom det även finns ett flertal exempel på män som var 

ytterligare äldre än så. Kategorierna 40-50 år, samt 50 år och äldre representeras med 

sammanlagt ett drygt 30-tal fall, och det var då ofta inte ett första giftermål. Hos kvinnor är 

dessa ålderskategorier endast representerade med tre individer.  

Diagrammet för åldersfördelning förmedlar en bild av det generella adliga brudparet som 

bestående av en 20-25 år gammal brud och en 25-30 år gammal brudgum. Denna mycket 

generaliserade bild vittnar om en åldersskillnad mellan makarna på maximalt tio år. 

Generaliseringen tar dock inte hänsyn till de stora variationer som materialet visar på. Här 

finns exempelvis äktenskapet mellan fyrtiotvå år gamle Mattias Björnberg och sextiofyraåriga 

Anna Silfversparre.
60

 Lika avlägset den sedvanliga giftermålsåldern ter sig även äktenskapet 

mellan den sexton år gamle Erik Albrekt von Hirscheit och fjortonåriga Maria Bure.
61

  

Gemålens ståndstillhörighet 

Äktenskapet reglerades genom ett flertal bestämmelser, där inskränkningen av giftermål 

mellan adel och ofrälse utgjorde en. Det var vid riddarhusförordningens tillkomst år 1626 som 

beslutet fattades om en reglering av ståndsöverskridande giftermål. Den adelsperson som 

äktade en ofrälse riskerade sin sociala position, men även att bli arvlös.
62

 Historiker som 

Englund menar emellertid att det under det sena 1600-talet ska ha höjts röster av 

ifrågasättande kring denna reglering av de adliga äktenskapen.
63

  

 

 

 

 

 

                                                
60 Elgenstierna, (1925), 1 vol., s.398  
61 Elgenstierna, (1925), 1 vol., s. 612  
62 Englund, s. 229 
63 Englund, s. 229 
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A d l i g  g e m å l

I c k e  a d l i g  g e m å l

 

Figur 4: Ståndstillhörighet hos gemål 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Att diskussionen kring ståndsöverskridande äktenskap vid tiden alltså lär ha börjat uppvisa 

nyanser tycks utifrån statistiken för gemålens ståndstillhörighet inte ha inneburit några 

drastiska följder. Inom den undersökta adelsgruppen äktade en tydlig majoritet, 84 %, en 

partner inom det egna ståndet. Samtidigt visar statistiken på det för undersökningen 

betydelsefulla faktum att 16 % av de adliga äktenskapen inte följde denna konvention, utan 

tvärtom ingicks mellan individer med olika ståndsbakgrunder. 

2.1.2 Sammanfattning 

Kapitlet redogör för klasstillhörighet, sysselsättning, ålder vid giftermål, samt 

ståndstillhörighet hos äktenskapspartner utifrån de 454 undersökta individerna. Med hjälp av 

statistiken kan ett typexempel av det adliga äktenskapet åskådliggöras. Det adliga giftermålet 

ingicks mellan en 20-25 år gammal brud, vars far sannolikt hade en statlig anställning 

alternativt sysselsattes inom militären. Brudgummen var något äldre, troligen 25-30 år 

gammal och var även han verksam inom den militära sektorn, innehavandes officerstitel. 

Såväl mannen som kvinnan kom från lågadliga släkter, men hade tack vare goda insatser 

under krigen nått en viss social status. 

Bruket att äkta en individ ur det egna ståndet frångicks emellertid i 16 % av äktenskapen. 

Vilka var det som bröt mot seden? Var dessa äktenskap slumpmässigt fördelade över 

adelsståndet, eller kan några mönster urskiljas? Det ståndsöverskridande äktenskapet kan 

dessutom betraktas utifrån två aspekter. Var äktenskapet ett resultat av sociala faktorer hos 

den adlige individen, eller var det tvärtom den icke adlige gemålen som uppfyllde en adlig 
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kravbild på äktenskapspartner? För att belysa aspekter som dessa förflyttas fokus i 

nästföljande kapitel till de individer som frångick seden och gifte sig över ståndsgränsen.  
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2.2 Det ståndsöverskridande äktenskapet  

 

[…] vartill hon svarade, att hon satte mera värde på en levande korpral än en död 

amiral[…]
64

 

Kommentaren ska ha yttrats av adelsdamen Christina Maria Sparre af Rossvik efter att kung 

Karl XI skämtsamt ifrågasatt hennes beslut att förlova sig med en simpel korpral efter att 

tidigare ha varit gift med den store amiralen Claes Uggla, vilken år 1676 omkommit i 

sjöslaget vid Ölands södra udde.
65

 De lättsamt yttrade orden avsåg förmodligen inte till att ta 

ställning till äktenskap mellan hög och låg och Sparres nya fästman var dessutom ett långt 

ifrån dåligt parti. Genom anspelningen på den döde maken kan den pragmatiskt klingande 

kommentaren emellertid ges en djupare innebörd, så som en insinuation om att valet av 

äktenskapspartner trots allt handlade om mer än enbart börd, besuttenhet och social status.  

*** 

Föregående kapitel visade att det fanns en tydlig likriktning inom adeln gällande val av 

äktenskapspartner, där denna huvudsakligen tillhörde det egna ståndet. Men samtidigt visar 

statistiken på att det fanns undantag. I den följande delen av undersökningen undersöks de 16 

% av äktenskapen där makarna härrörde från olika ståndsbakgrunder. Genom att granska de 

ståndsöverskridande äktenskapen med avseende på sociala faktorer hos både den adlige 

individen och den icke adlige gemålen, är syftet att ta hänsyn till äktenskapets tudelning. För 

på samma sätt som att det kan ha varit aspekter hos den adlige individen som påverkade 

dennes val av gemål, så kan det likväl ha varit egenskaper hos den ofrälse gemålen som 

uppfyllde den adliga kravbilden på en äktenskapspartner.  

I granskningen av den adlige individen i det ståndsöverskridande äktenskapet sker en löpande 

referering till statistiken i föregående kapitel. Detta för att belysa huruvida det fanns sociala 

faktorer hos den adlige som skilde denne från den generelle adelspersonen. För att särskilja 

den adlige som ingick ståndsöverskridande äktenskap, från den traditionella adelspersonen, 

benämns denne i kapitlet som en ståndsöverskridande adelsperson.  

                                                
64 Elgenstierna, (1934), 8 vol., s. 470 
65 Elgenstierna, (1934), 8 vol., s. 470 
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2.2.1 Den ståndsöverskridande adelspersonen 

Sysselsättningar 

M i l i t ä r

Ä m b e t s m ä n

f ö r v a l t n i n g

E g e n f ö r e t a g a r e / h a n t v e r k

K y r k a

U t b i l d n i n g

E j  a n g i v e t

 

Figur 5: Sysselsättningar ståndsöverskridande adel  

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Diagramet visar att bland de adliga som ingick ståndsöverskridande äktenskap fanns det en 

något större diversitet av sysselsättningar än inom den generella gruppen. Detta innebär att 

även om ståndsöverskridande giftermål skedde inom samtliga sysselsättningskategorier, så 

skedde de inte i överrensstämmelse med den totala populationens sysselsättningsfördelning.  

Till skillnad från den totala gruppens procentsats på 62 % så var det endast 49 % inom den 

ståndsöverskridande gruppen som var sysselsatta inom militären. En större andel, 26 % var 

istället verksamma som ämbetsmän. Detta kan jämföras med den generella 

adelspopulationens 25 %. Ytterliggare en skillnad värd att lyfta mellan de båda grupperna är 

hur de mindre representerade kategorierna får betydligt större utrymme inom den 

ståndsöverskridande gruppen än inom generella gruppen. Procentuellt utgörs denna skillnad 

av 30 % gentemot 15 %. Detta innebär exempelvis att kyrkoämbeten, vilka endast består av 1 

% i den generella gruppen, uppstiger till 4 % i den ståndsöverskridande gruppen. Även 

förvaltning, företagande och hantverk representeras till högre procent inom denna grupp.  

Hur ska då statistiken tolkas? Det faktum att diagramen inte överensstämmer med varandra 

tyder på att det fanns mönster och strukturer som kan ha spelat en roll vid valet av 

äktenskapspartner. Hade de ståndsöverskridande äktenskapen skett slumpvis så borde 

diagramen överrensstämma någorlunda med varandra. Medan statistiken från föregående 

kapitel visar att den generelle adelspersonen i hög grad kunde kopplas till militären, så visar 

diagrammet att den ståndsöverskridande adelspersonen inte kunde göra det i samma 
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utsträckning. Det var således inte den typiske adelspersonen som ingick ståndsöverskridande 

äktenskap. 

Antagandet stärks ytterliggare vid granskningen av ståndsöverskridande individers 

klasstillhörighet inom ståndet. Samtliga av dessa äktenskap skedde inom lågadeln. Den totala 

undersökta adelsgruppen bestod till 33 % av högadel, och till 77 % av lågadel. Denna 

klassfördelning speglas alltså inte inom den ståndsöverskridande adelsgruppen. Här kan 

således en viktig aspekt av det ståndsöverskridande äktenskapet utskiljas, då denna typ av 

äktenskap alltså kan betraktas som en i huvudsak lågadlig företeelse.  

Könsfördelning 

 

K v i n n o r

M ä n

 

Figur 6: Könsfördelning ståndsöverskridande adel 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Statistiken visar att den större delen av de ståndsöverskridande äktenskapen, 62 %, ingicks 

mellan en adlig kvinna och en icke adlig man. I 38 % av de undersökta äktenskapen var fallet 

det omvända. Resultatet stärks ytterligare av det faktum att det i den totala adelspopulationen 

fanns en något högre representation av män. Trots detta domineras den ståndsöverskridande 

gruppen alltså av kvinnor.  

Den tidigmoderna genusstrukturen innebar att en kvinna vid giftermålet övergick till att 

tillhöra sin makes släkt. Då ett hushålls sociala status bestämdes av mannen innebar detta att 

en adelskvinna, ur ett socialt hänseende, torde ha haft mer att förlora på ett nedgifte i den 

sociala hierarkin, än vad än adelsman hade. Även om kvinnan inte fråntogs sitt adelskap 

(vilket ibland dock var fallet), så var detta inget som överfördes till maken eller till deras 
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avkommor.
66

 I det omvända fallet, då en adelsman äktade en icke adlig kvinna, kunde kvinnan 

däremot tillräkna sig makens adelskap. Trots detta ingicks den övervägande delen av de 

ståndsöverskridande äktenskapen av kvinnor. 

En kontextuell koppling kan möjligen skänka perspektiv åt denna könsfördelning. Den 

tidigare forskningen pekar enigt på hur det vid 1600-talets slut skedde en explosionsartad 

ökning av adelsståndet, vilket förklaras genom de många krigen. Krigsbedrifter belönades inte 

sällan genom adlande.
67

 Därför torde det inte vara långsökt att utgå från att den politiska 

utvecklingen fört med sig en växande militär grupp som tillskrevs hög status – trots att 

individerna inte alltid innehade formellt adelskap. Överrepresentationen av kvinnor hos de 

adliga ståndsöverskridande äktenskapen kan alltså förklaras som en följd av att det plötsligt 

fanns gott om välansedda icke adliga män, samtidigt som krigen också hade medfört en viss 

åtgång på adelsmännen.
68

  

Arvföljdens betydelse 

Tidigare forskning implicerar att även om samtliga avkommor i en familj erhöll adelskap, så 

borde det äldsta barnet i syskonskaran i egenskap av främste arvtagare ha större sociala krav 

på sitt giftermål än efterföljande syskon.
69

 Utifrån detta borde således äldsta syskon endast 

sporadiskt finnas representerade i den ståndsöverskridande äktenskapsstatistiken. 

Ä l d s t /  ä l d s t a  s o n e n

A n n a t

E j  a n g i v e t

 

Figur 7: Placering i syskonskara 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

                                                
66 Stadin, s. 36 
67 Eriksson, s. 168 
68 Eriksson, s. 167 
69 Planck, (2014), s. 12 
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Diagrammet visar dock att 20 % av de gränsöverskridande äktenskapen ingicks av det äldsta 

barnet i syskonskaran. Så som representanter för en femtedel av alla ståndsöverskridande 

äktenskap kan äldsta syskon därmed inte betraktas som underrepresenterade till den grad som 

tidigare forskning implicerar.  

I övrigt måste statistiken över placering i syskonskaran tolkas med försiktighet. Detta på 

grund av de stora variationer som de tidigmoderna familjekonstellationerna uppvisar. Dödsfall 

inom familjen innebar dessutom att syskonens placering hastigt kunde förändras. Ett yngsta 

syskon kunde plötsligt bli äldst, ett äldsta kunde ibland plötsligt bli det enda. Huruvida 20 % 

är att betrakta som en hög eller låg representation i relation till omständigheterna är alltså 

svårt att avgöra. Den tolkning som med försiktighet ändå kan göras är att förhållningssättet till 

ståndsöverskridande äktenskap inte i första hand var av praktisk och funktionell karaktär. 

Om äldsta syskon inte hade representerats i statistiken för denna typ av äktenskap hade det 

vittnat om praktiska och ekonomiska skäl till att motarbeta en uppblandning av adelsståndet. 

Att neka det äldsta barnet ett ståndsöverskridande äktenskap torde alltså i förlängningen 

kunna betraktas som en strategi att bibehålla tillgångar och egendomar inom det adliga 

ståndet. Utifrån detta resonemang skulle alltså de yngre syskonens äktenskap inte spela 

samma väsentliga roll för bibehållandet av adelsståndets position. Utifrån statistiken tycks 

dock detta inte varit fallet. Eventuella skäl till att motsätta sig ståndsöverskridande äktenskap 

tycks alltså inte ha varit av praktisk karaktär, utan hade mer troligt att göra med sociala 

konventioner och aspekter.  

Gemensamma familjenormer 

De 73 fallen av ståndsöverskridande äktenskap var fördelade över 45 adelsläkter. I flera av 

släkterna skedde därmed ståndsöverskridande äktenskap fler än en gång, vilket diagrammet 

nedan bekräftar.  
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E n  g å n g

T v å  g å n g e r

T r e  g å n g e r  e l l e r  f l e r

 

Figur 8: Fördelning av ståndsöverskridande äktenskap inom adelssläkter 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

I 64 % av de representerade släkterna ingicks ståndsöverskridande äktenskap endast en gång. 

I 19 % inträffade det två gånger och i 17 % inträffade det tre eller fler gånger. I de släkter där 

denna typ av äktenskap inträffar fler än en gång handlade det ofta om syskon ur samma familj 

som äktade en icke adlig individ.  

Granskningen av materialet visar emellertid inte på några specifika utmärkande drag hos de 

släkter där de ståndsöverskridande äktenskapen skedde fler än en gång. Sysselsättningarna 

varierar, liksom tiden då när adlandet skett. Såväl nyadliga som uradliga släkter finns 

representerade bland dem där de ståndsöverskridande äktenskapen förekommer oftare. Inga 

av variablerna tyder alltså på att de återkommande släkterna skiljer sig från dem där 

ståndsöverskridande äktenskap endast skett en gång. Detta innebär att andra faktorer bör ha 

haft inverkan på äktenskapen. Även om materialet endast sporadiskt innehåller information 

som kan ge indikation om individers sociala nätverk finns det anledning att analysera de i 

statistiken återkommande ståndsöverskridande släkterna i ljuset av just detta.  

Ett exempel på detta är den adliga släkten Mannerfelt. Under 1680-talet ingick tre systrar ur 

samma familj äktenskap med ofrälse män. Granskningen av dessa äktenskap visar att två av 

makarna innehade yrkestiteln amiralitetskapten. Även systrarnas far, samt en broder var 

sysselsatta inom amiralitetet, svenska flottans överstyrelse.
70

 Detta ger indikationer om att 

äktenskapen torde kunna kopplas till det sociala nätverk som familjen Mannerfelt verkade 

inom och att detta således spelade en mer betydande roll än vad avsaknaden av makarnas 

adelskap gjorde.  

                                                
70 Elgenstierna, (1930), 5 vol., s. 165 
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Exempel som de ovan beskrivna antyder att de sociala nätverken alltså hade betydelse för de 

förhållningssätt som rådde inom en släkt eller familj gentemot ståndsöverskridande äktenskap. 

Likväl vittnar de återkommande representationerna av ståndsöverskridande äktenskap inom 

vissa släkter om hur släkter och familjer präglades av gemensamma normer för vad som 

ansågs acceptabelt respektive oacceptabelt gällande äktenskapsbildning.  

2.2.2 Den ofrälse gemålen 

I kapitlets inledning ställs frågan huruvida förklaringen till de ståndsöverskridande 

äktenskapen egentligen bör sökas hos den adlige individen eller hos den icke adlige gemålen. 

I det följande undersöks därför gemålen utifrån faktorer som syftar att åskådliggöra social 

status hos den part i äktenskapet som måhända hade lyckats göra ett gott äktenskapsparti, men 

som trots allt saknade adelskap. 

Sysselsättningar  

M i l i t ä r

Ä m b e t s m ä n

F ö r v a l t n i n g

E g e n f ö r e t a g a r e / h a n t v e r k

K y r k o ä m b e t e n

U t b i l d n i n g

E j  a n g i v e t

 

Figur 9: Sysselsättningar ofrälse gemål 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Materialet visar att de ofrälse individerna i de ståndsöverskridande äktenskapen var 

sysselsatta inom samma yrkeskategorier som de adliga individerna. Däremot visar 

diagrammet en betydligt större diversitet hos denna grupp än hos såväl den totala 

adelspopulationen, som den ståndsöverskridande adelsgruppen. Den militära yrkeskategorin 

är här, liksom inom adeln den främst representerade, men kan långt ifrån likställas med dess 

dominans i de ovan undersökta grupperna. Inom övriga sysselsättningar är fördelningen något 

jämnare.  

Det finns ett par centrala skillnader mellan den adlige och den ofrälse individen värda att 

lyfta. Andelen ofrälse gemåler sysselsatta inom kyrkliga ämbeten var mer än dubbelt så stor 
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som den motsvarande ståndsöverskridande adliga gruppen. I den ofrälse gruppen utgjorde 

denna sysselsättning 9 %, till skillnad från motsvarande 4 %. Den allra främsta skillnaden 

mellan de adliga och ofrälse individerna är emellertid frekvensen av sysselsättningar inom 

kategorin egenföretagare och hantverk. Av de ofrälse gemålerna var 15 % sysselsatta inom 

denna kategori, vilket motsvaras av 7 % av de ståndsöverskridande adliga individerna och 2 

% inom den totala adelspopulationen. I den icke adliga gruppen utgjordes denna kategori av 

fyra handlande, fem hantverkare, samt en fältskär. Naturligtvis kunde stora inbördes sociala 

variationer råda inom kategorin. Hantverkaryrkena, vilket vanligtvis kopplas till 

borgarståndet, representerades här av exempelvis en guldsmed och hovjuvelerare. Av de 

handlande fanns det flera individer som även hade samhälleligt inflytande i form av 

exempelvis rådmannatitlar. 

Även om fördelningen såg något annorlunda ur så innehade alltså de ofrälse gemålerna 

generellt samma typ av sysselsättningar som de adliga makarna, alternativt makornas fäder. 

Det tycks sålunda i många fall endast varit den adliga titeln som skilt den adlige individen 

från den ofrälse gemålen. Stickprov från omkringliggande tidsperioder visar emellertid att det 

finns exempel på ståndsöverskridande äktenskap där gemålen inte innehaft en hög social 

position, som statistiken här indikerar var det huvudsakliga fallet. I den adliga släkten 

Lagergréen ska en fröken Anna Margareta, född under 1680-talet, ha äktat en bonddräng och 

en tid senare finns även äktenskapet mellan adelskvinnan Elisabeth Christiana Gyllenspetz 

och arbetskarlen Håkan Larsson dokumenterat.
71

  

Att inget liknande äktenskap påträffats inom undersökningens tjugoåriga tidsavgränsning 

vittnar dock om dessa händelsers ovanlighet. Här finns visserligen en källkritisk aspekt att ta 

hänsyn till, men det faktum att denna typ av äktenskap trots allt finns redovisade (om än 

utanför tidsavgränsningen) ger en fingervisning om att åtminstone ingen allomfattande 

försköningskampanj rensat ut allt som eventuellt kunnat anses komprometterande.  

Äktenskap leder till adelskap? 

En ofrälse man som gifte sig med en adlig kvinna övertog inte genom äktenskapet hennes 

adelstitel. Däremot kunde han visserligen själv adlas, men då med ett eget namn. Hustruns 

adliga titel var alltså formellt och rättsligt oväsentlig för den som äktade henne. En ofrälse 

kvinna kunde däremot vid äktenskap med en adelsman tillräkna sig både dennes adelskap och 

                                                
71 Elgenstierna, (1928), 4 vol., s. 460, samt: (1927), 3 vol., s. 342 
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namn. Den ofrälse kvinnans familj kunde även adlas i eget namn, vilket motiverar att ett 

äktenskap med en adlig skulle kunna gynna en ofrälse (alternativt dennes familj) med ett 

påföljande adelskap, oavsett vilket kön personen var av.  

A d l a s  s e n a r e

A d l a s  e j

 

Figur 10: Ofrälse gemåler som senare adlades 

Källa: Elgenstierna, (1925-1936), 1-9 vol. 

Utifrån diagrammet kan inget markant samband spåras mellan ett adligt gifte och ett 

efterföljande adlande av gemålen. Cirkeldiagramet visar att majoriteten av de ofrälse individer 

som ingick äktenskap med en adlig person även i fortsättningen förblev ofrälse. Andelen som 

faktiskt gjorde det var emellertid tillräckligt stor för att inte kunna betraktas som enstaka 

undantag. Vad detta beror på är dock utifrån statistiken svårtolkat. Det kan inte uteslutas att 

ett adligt gifte hade positiva verkningar för en ofrälse individs sociala status, vilket i sin tur 

motiverar ett adlande av individen. Samtidigt kan det i många fall ha handlat om individer 

vilka redan innan sitt inträde i adligt gifte tillhandahöll en hög social status inom sitt ämbete 

och därmed redan var aktuella för adlande.  

2.2.3 Historier om äktenskap 

Statistiken ovan visar en generell bild över det ståndsöverskridande äktenskapets sociala 

faktorer. Det finns dock vissa variationer i materialet som vid generalisering tenderar att 

osynliggöras. Genom att lyfta några av dessa exempel är syftet att synliggöra hur 

förutsättningarna och omständigheterna kunde variera vid de olika fallen som tillsammans 

utgör den ståndsöverskridande gruppen.  
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Jordan – en socialt problematisk familj? 

En släkt som redan diskuterats är den år 1638 adlade ätten Jordan. Om släktens bakgrund är 

inte mer känt än att den sägs härstamma ”från en förnämlig ätt i Schlesien”.
72

 Släkten bidrar 

till den ståndsöverskridande äktenskapsstatistiken med fem kvinnor, varav fyra systrar vilka 

alla äktade ofrälse män. Dessa ståndsöverskridande giftermål tycks dock inte ha bedömts 

likvärdigt av varken sin omgivning eller familj. Av de fem ofrälse makarna kom två att själva 

senare adlas. Om kaptenen Mattias Busck samt den studerade Johan Tykman, finns inga 

särskilda anmärkningar. Gällande äktenskapet mellan den näst yngsta systern Ebba och 

regementsskrivaren Johan Mårtensson Steen återfinns emellertid noteringen om att Ebba, till 

följd av sitt giftermål med en ofrälse, ska ha mist sin arvsrätt.
73

  

Även om dessa ståndsöverskridande äktenskap i sig alltså inte kan anses anmärkningsvärda i 

andra avseenden än att de var just ståndsöverskridande, så finns det orsak att lyfta ytterligare 

ett par händelser kopplade till släkten. Förutom systrarna som presenterats ovan utgjordes 

syskonskaran av ytterligare elva syskon. De åtta bröderna gjorde alla karriär inom militären, 

som officerare, liksom fadern Mikael von Jordan, och farfadern dessförinnan. Till skillnad 

från systrarna så ingicks samtliga av brödernas äktenskap med adelskvinnor.  

Kanske beror överseendet med (åtminstone tre av) systrarnas ståndsöverskridande äktenskap 

på två situationer som resulterade i konsekvenser som sannolikt överskuggade mycket annat. 

Carl Jordan, den näst äldste i syskonskaran, gifte sig med den adliga landshövdingsdottern 

Ebba Fleming och fick tillsammans med henne två barn. År 1656 blev Carl fängslad för 

tvegifte och av Åbo hovrätt dömd till döden. Omständigheterna kring händelserna återges inte 

i materialet, vilket innebär att följderna och reaktionerna på den i april år 1662 utförda 

avrättningen endast kan spekuleras kring. 

Kanske fläckades familjens rykte ytterligare av den händelse som den äldsta systern Christina, 

född år 1644, stod för. Tillsammans med den gifte borgaren Johan Delvendal rymde hon till 

det då tyska Danzig. Enligt Elgenstiernas material lär det inte ha varit fråga om något 

äktenskap dem emellan, men rymningen fick ändå juridiska konsekvenser. Mannen ifråga 

dömdes av Åbo hovrätt att år 1670 böta 80 daler silvermynt, samt till ”beständig landsflykt”. 
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År 1672 ska dock både borgaren och Christina benådats, vilket implicerar att även Christina 

fått någon form av juridisk påföljd för sitt agerande.
74

 

Familjen Jordan tycks alltså ha haft ett antal problem att hantera. Regleringen av arvsrätten 

var en av de sanktioner som fadern kunde ta till, något som flera av barnen drabbades av. 

Trots att ståndsöverskridande äktenskap inte var ovanligt inom familjen, lär det endast ha 

varit en av döttrarna som straffades för det. Detta pekar oundvikligen på att det inte ska ha 

varit det ståndsöverskridande elementet i sig som ansågs förkastligt inom familjen, utan att 

det istället var andra aspekter som avgjorde hur äktenskapet mottogs. 

Anspråkslösa familjen Gripenberg? 

Den sociala och hierarkiska struktur som framträder i materialet kan liknas vid en trappa, där 

den statusmässiga ökningen skedde stegvis. Nyadlade släkter hörde till lågadeln och det tycks 

som att föradligandet av en släkt skedde genom en övergångsperiod. Den adliga släkten 

Gripenberg var inte unik, men illustrerar genom sina äktenskapsmönster väl hur en släkts 

medlemmar även sedan den adlats fortsatte att gifta sig med icke adliga individer.  

Johan Wittman adlades Gripenberg år 1678. Han var då 46 år gammal och vice landshövding 

över Nyland och Tavastehus län. Bakom sig hade han en karriär som bland annat 

regementsskrivare, militiebokhållare och krigskommissarie. Det första äktenskapet med 

dottern av en salpetersjuderiinspektor Andersson resulterade i åtta barn. Nästa äktenskap 

ingicks år 1670 med handlardottern Margareta Bartels, varpå ytterligare tretton barn föddes, 

och det tredje ingicks år 1698 med adelsbördiga Anna Körnig. Av sina tre äktenskap var det 

alltså först det tredje som ingicks med en adlig kvinna, tio år efter att Johan Wittman själv 

adlats.
75

 

Av Johan Wittmans totalt 25 barn dog 14 redan som mycket unga. Av hans tre överlevande 

döttrar ur första giftet äktade samtliga män som inte var av adlig börd. Döttrarnas äktenskap 

ingicks åren kring Johan Wittmans eget adlande, vilket sannolikt hade betydelse för döttrarnas 

äktenskap. Det är troligt att familjen Gripenberg vid tiden för döttrarnas äktenskap ännu inte 

tillämpat sig ett adligt socialt kapital som kunde påverka valen av äktenskapspartners. Det ska 

heller inte förutsättas att Gripenberg och döttrarna ens hade adliga äktenskapsanspråk. Det är 
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högst tänkbart att äktenskapsvalen skedde i enlighet med familjens sociala position, trots att 

det fanns ett nyförvärvat adelskap.
76

 

Den oxenstiernska skandalen 

Släkten Oxenstierna kan väl vara en av de idag mest välkända adelssläkterna. Sannolikt den 

för eftervärlden främst ihågkomna torde greve Axel Oxenstierna vara, såsom bland annat 

rikskansler och inflytelserik medlem i drottning Kristinas förmyndarregering.
77

 Denne hade 

även stor betydelse för adelsståndets utveckling, så som anstiftare av 1611- och 1617 års 

adelsprivilegier. 
78

 Flera medlemmar ur den oxenstiernska släkten kom att få stor betydelse 

för Sveriges statsapparat och styre under 1600-talet och som högadliga tillhörde släkten en 

exklusiv grupp, vilken genom äktenskap var nära sammanlänkade till ett flertal andra väl 

ansedda släkter.
79

 Under den senare delen av decenniet kom dock namnet Oxenstierna att bli 

omtalat av en helt annan orsak, nämligen på grund av ett skandalomsusat äktenskap.  

Den som var orsak till uppståndelsen var den omkring trettio år gamla Christiana Juliana 

Oxenstierna af Korsholm och Wasa, barnbarn till Axel Oxenstiernas kusin (som även han 

ingått i drottning Kristinas förmyndarregering). Då Christiana tidigt blev föräldralös bodde 

hon under uppväxten hos sin faster, grevinnan Anna von Dohna. Under slutet av 1680-talet 

fanns även den tysk-lutherska pastorn Nicolaus Bergius inhyst i hemmet. Denne Bergius var 

uppvuxen i Reval, Estland, men återvände efter att ha disputerat vid universitet i Giessen till 

Sverige för att verka som predikant i Stockholms nyinrättade franska församling.
80

 Efter att 

han under en lång period lidit av ett tillstånd, som för dagens betraktare inte kan tolkas som 

annat än depression, blev Christiana ombedd av sin faster att försöka hjälpa Bergius i hans 

svårmod. Det var inledningen till en kontakt som med tiden, enligt egen utsago, kom att 

utvecklas till kärlek.
81

 Utifrån Bergius biografi över sin hustru framgår tydligt de personliga 

tvivel och svårigheter deras relation innebar, då de båda var högst medvetna om det 

problematiska i situationen.  

Trots situationens olägenhet valde paret till slut att gifta sig med varandra, utan den 

oxenstiernska familjens samtycke. När detta väl blev offentligt, lät reaktionerna inte vänta på 

                                                
76 Elgenstierna, (1927), 3 vol., s. 117-118 
77 Elgenstierna, (1930), 5 vol., s. 606 
78 Eriksson, s. 169 
79 Eriksson, s. 191 
80 SBL: Nicolaus Bergius, (https://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=18622), hämtad 13/4-18 
81 Bergius, s. 104 



41 

 

sig.
82

 Christianas tretton år äldre bror, Gustav Adolf kan ha varit den som reagerade starkast 

då han valde att gå vidare med fallet rättsligt.  

Korrespondensen mellan Christiana Oxenstierna och brodern vittnar om försök till försoning 

från hennes sida. Men då detta inte tycktes vara annat än fruktlöst valde hon till sist att bryta 

kontakten med sin familj och fortsätta sitt liv utan dem. Äktenskapet mellan Christiana och 

Bergius resulterade i fyra barn, vilka alla avled som spädbarn. År 1701 insjuknade Christiana 

efter en förlossning och avled senare, liksom barnet efter henne. Året därpå gav Bergius ut 

skriften Kort Beskrifning af then högvälborna frus Christiana Juliana  

Varför väckte Christianas äktenskap så starka reaktioner? Som magister och pastor innehade 

Bergius en väl ansedd social position och i Elgenstiernas ättartavlor finns flera exempel på 

adelskvinnor som gift sig med kyrkans män. Trots det liknar reaktionerna som äktenskapet 

väckte inget som kunnat återfinnas hos de övriga ståndsöverskridande äktenskapen. I följande 

kapitel lyfts det oxenstiernska fallet till närmre granskning för att visa på resonemang och 

argument kring det ståndsöverskridande äktenskapet från sin egen samtid. 

2.2.4 Sammanfattning 

Av de äktenskap som ingicks inom adeln under tjugoårsperioden 1670-1690 var 16 % 

ståndsöverskridande. Andelen var förstås liten i relation till de 84 % av äktenskapen som 

ingicks mellan makar av samma ståndstillhörighet, men är trots det av betydelse för hur det 

adliga förhållningssättet till äktenskap ska förstås.  

Granskningen av sociala faktorer hos den grupp som ingick ståndsöverskridande äktenskap 

visar på att dessa äktenskap inte skett slumpvis. Det faktum att samtliga ingicks inom lågadeln 

och inte sällan inom samma familjer är viktiga. Även fördelningen av sysselsättningar inom 

denna ståndsöverskridande adelsgrupp pekar på att sociala faktorer spelade in vid valet av 

äktenskapspartner. Till skillnad från den totala adelspopulationen där de militära 

sysselsättningarna dominerade var den ståndsöverskridande gruppen i högre grad sysselsatta 

inom de i mindre utsträckning representerade yrkeskategorierna. Ståndsöverskridande 

äktenskap kan alltså betraktas som vanligare förekommande hos individer verksamma inom 

de icke-traditionella adliga sysselsättningarna.  

Beträffande den ofrälse gemålen visar materialet även här på tydliga mönster. Det var inte 

vem som helst som kunde gifta sig med en adlig person. Trots en större spridning av yrken 
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var det i princip samma sysselsättningar som fanns representerade hos de icke adliga 

äktenskapspartnerna som hos de adliga individerna. Vid sidan av den högre representationen 

av hantverksyrken och egenföretagare hos de icke adliga tycks det främst ha varit den 

formella adelstiteln som skilt den adlige individen från den icke adlige gemålen. 

Utifrån Elgenstiernas ättartavlor kan alltså mönster urskiljas hos de adliga äktenskapen. 

Ståndsöverskridande äktenskap förekom, men de var inte jämnt fördelade över den totala 

adelsgruppen. Kvantifieringen av ättartavlorna kan således peka strukturer och mönster vid 

den adliga äktenskapsbildningen. Det generaliserande elementet innebär dock att individuella 

ståndpunkter och hållningar ur sin samtid går förlorade. Även känslomässiga motiv är här 

svåra att härleda. Kan vi utifrån äktenskapliga praktiker dra slutsatser om förekomsten av 

kärlek? Kan praxis berätta något om hur den individuella känslan upplevdes? 

För att belysa ståndsöverskridande äktenskap ur ett argumenterande perspektiv intas i följande 

kapitel ett kvalitativt förhållningssätt till källorna, där enskilda röster får möjlighet att tala.  
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2.3 Att bryta mot seden. Argumentation och motivering 

Statistiken visar alltså att trots en tydlig likriktning inom adelns äktenskapsmönster, så var det 

ett faktum att somliga frångick regeln och agerade utanför det som var brukligt. Av 

källmaterialen kan det emellertid uttydas att detta inte alltid var oproblematiskt för individen 

eller familjen som valde att bryta mot seden och välja en annan väg än majoriteten.  

Det kan antas att ett osedvanligt agerande, så som ett ståndsöverskridande äktenskap ju var, 

ställde krav på individens förmåga att kunna motivera sitt beslut inför såväl sig själv som 

inför omgivningen. Vilken typ av argument som brukades bör dessutom ha varierat beroende 

på vem mottagaren var. I denna del av undersökning granskas och kartläggs därför den 

argumentation som omgärdat ståndsöverskridande äktenskap utifrån olika sammanhang, 

motiv och mottagare. Kapitlet är tematiskt ordnat utifrån de huvudsakliga områden som 

framträder i materialet.  

2.3.1 Att be om lov 

I det insamlade materialet finns ett flertal äktenskap som beskrivs ha ingåtts ”med kungligt 

tillstånd”. Utifrån källmaterialets karaktär (med sin avsaknad av formalisering för den 

information som dokumenterats), liksom det faktum att den kungliga dispensen var ett 

juridiskt krav, kan det antas att denna dispens funnits med i fler än enbart vid de fall där denna 

noterats. Att utifrån materialet föra någon form av statistik över förekomsten av kungliga 

tillstånd är således poänglöst. Om än sporadiskt förekommande, så medför dock dispenserna 

ett viktigt perspektiv i analysen. Genom sin existens tydliggör de hur särhållandet av stånden 

var av juridisk karaktär, såväl som social.  

I det fåtal fall där kommentaren ”gift med kungligt tillstånd” finns noterad följs detta generellt 

inte av någon given orsak till varför tillstånd ska ha krävts. Kunglig dispens vid äktenskap 

kunde fordras även i andra situationer, vilket föranleder det faktum att de noterade kungliga 

dispenserna inte nödvändigtvis avser det ståndsöverskridande elementet.
83

 I ett par av 

äktenskapen finns emellertid orsaken till dispensansökningen angiven. Ätten Reenstierna är 

en av de släkter i materialet som representeras vid flertalet tillfällen. Jakob och Isak 

Reenstierna, födda under slutet av 1650-talet, var söner till handelsmannen och brukspatronen 

Jakob Momma, adlad Reenstierna år 1669.
84

 Under 1670-talet ska bröderna tillsammans ha 

gjort långa resor i Europa, innan de slog in på sina olika yrkesbanor. Jakob studerade i 

                                                
83 Bonnie Clementsson, Förbjudna förbindelser. Föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-

1940, (Universus Academic Press: Stockholm 2016), s. 73 
84 Elgenstierna, (1931), 6 vol., s. 177 



44 

 

Uppsala, för att så småningom verka som lagman och assessor, medan brodern Isak efter att 

ha studerat fick tjänst som hovjunkare hos drottning Ulrika Eleonora d.ä. Det torde inte vara 

alltför långsökt att förutsätta att det var här han kom att lära känna sin blivande hustru, Maria 

Toutin vilken, i egenskap av dotter till en hovjuvelerare Valentin Toutin, inte var av adlig 

börd. Bröllopet stod år 1683, mellan den då tjugofyraårige Isak och den sjuttonåriga Maria.
85

 

Med anledning av att Isak ”träda i ofrälse gifte” krävdes kungligt tillstånd för äktenskapet. 

Detta även för Jakob, som tre år senare gifte sig med sin svägerskas syster, Magdalena 

Toutin.
86

 Även om hovjuveleraryrket i undersökningen kategoriseras som hantverkaryrke, så 

lär Valentin Toutins sociala status emellertid inte kunna likställas med vilken hantverkares 

som helst. Att inte bara en, utan två av hans döttrar gifte in sig i det adliga ståndet tyder på ett 

gott anseende och social status. Antagandet stärks ytterligare av det faktum att Maria, efter att 

hennes make bara några år efter äktenskapet avlidit, gifte om sig med ännu en adelsman.
87

  

Utifrån förmodandet om familjen Toutins goda anseende, samt i egenskap av sin 

yrkesmässiga närhet till kungahuset, är det inte orimligt att förutsätta att såväl Isaks som 

Jacobs dispensansökningar för att få ingå äktenskap med ofrälse i första hand var en fråga om 

formaliteter. 

År 1683 ingick Brita Wattrang, assessorsdotter, äktenskap med häradshövdingen Johan 

Bysing. Vid tiden för äktenskapet innehade brudgummen inget adelskap, något han dock 

skulle komma att få åtta år senare. Källmaterialet implicerar dock att det kungliga tillståndet 

till äktenskapet kan relateras till det faktum att Brita var brorsdotter till Johans styvfar, snarare 

än det faktum att brudgummen saknade adelskap.
88

 

Även om tidigare forskning fastslår att äktenskap mellan adel och ofrälse var tvunget att 

beviljas av kungen så finns det skäl att tolka det mycket sporadiska omnämnandet av kungliga 

tillstånd som att detta inte alltid ansöktes om, eller ens förekom, i praktiken. Ett regelbundet 

tillämpande av dessa kungliga tillstånd borde rimligen ge avtryck i materialet såsom 

omnämnda i samtliga fall, alternativt i inget av dem. Att materialet i själva verket mycket 

oregelbundet omnämner det kungliga tillståndet tolkas här som att det även i praktiken fanns 

en viss oregelbundenhet kring dessa. Däremot ska det betonas att frekvensen av de kungliga 
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tillstånden i materialet inte bör ses som en spegling av i vilken utsträckning dessa förekom i 

praktiken.  

Förekomsten av äktenskap över ståndsgränserna kan på ett sätt betraktas som ett 

ifrågasättande av den samhälleliga ordning som föreskrev särskiljande av stånden. Det faktum 

att det fanns tydliga rutiner kring hur dessa ärenden skulle hanteras implicerar dock samtidigt 

att de ståndsöverskridande äktenskapen kunde inrättas i leden för vad som var acceptabelt. 

Utifrån såväl individers argumentation som ättartavlornas redogörelser tycks det som att det 

formella kungliga godkännandet var det enda som krävdes för att ett till synes förbjudet 

äktenskap skulle bli godtagbart. Detta implicerar starkt att reglerandet av de 

ståndsöverskridande äktenskapen hade en upprätthållande funktion för den hierarkiska 

maktstrukturen.  

Utifrån resonemanget finns det anledning att diskutera de ståndsöverskridande äktenskapen i 

ljuset av Maria Taussi Sjöbergs resonemang om kvinnliga befogenheter i det tidigmoderna 

Sverige. Liksom de ståndsöverskridande äktenskapen var förbjudna var även det kvinnliga 

handlingsutrymmet ytterst begränsat juridiskt. Taussi Sjöberg förklarar detta utifrån ett 

maktperspektiv, där en kvinnas befogenheter alltid var kopplade till den man hon var 

underordnad. Men så länge hon i sitt agerande inte ifrågasatte den strukturella maktordningen 

så var hennes handlingsutrymme inte ett hot och därmed accepterat.
89

 De kungliga 

äktenskapsbeviljningarna, som trots allt tycks ha varit relativt okomplicerade att få till stånds, 

är ett fysiskt bevis på hur den strukturella maktordningen både erkändes och underkastas av 

den som ansökte om tillståndet. När väl kungen givit sitt godkännande fanns det inte längre 

anledning att betrakta de ståndsöverskridande äktenskapen som ett hot mot den strukturella 

maktordningen. 

2.3.2 Att övertyga en auktoritet 

I det oxenstiernska fallet, vilket presenterades i föregående kapitel, finns ingen kunglig 

ansökan dokumenterad, men däremot ett brev där Christiana vädjar till kungen om nåd och 

beskydd. Brevet är inte daterat, men finns bifogat som kopia i en skrivelse till kanslirådet i 

augusti år 1692. Vid den tiden var Christiana Oxenstierna gift med pastorn Nicolaus Bergius 

och den rättsliga processen mot dem var inledd av den oxenstiernska familjen. 
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I brevet, som syftar till att rättfärdiga äktenskapet inför kungen, lyfter Christiana gud och 

kristligheten som den främsta orsaken till relationen mellan henne och Bergius uppstod.
90

 Här 

finns även ett explicit ståndsmedvetet perspektiv. Som stående inför den högste 

representanten för den strukturella ordningen tycks Christiana upplevt ett krav att förhålla sig 

till detta i sin argumentation. Varken implicit eller explicit finns några antydningar om att 

ifrågasätta den ståndssamhälleliga strukturen. Argumenten kan snarare ses som bejakande och 

reproducerande av den strukturella ordningen då de bland annat bygger på hur Christiana 

aldrig sett sig själv som hemmahörande inom det stånd hon fötts till. 

[…] huruledes jag ifrån barndomen op funnit hoos mig en leda, och helt inte behag till alt mit 

stånds vahnliga pracht och fjäs
91

 

Brevet innehåller även referenser till hur hon som föräldralös alltid upplevt sig vara beroende 

av andra människors välvilja. Denna känsla av att vara en börda för andra ska ha skapat en 

önskan hos Christiana om ett liv i stillhet, utan det hon beskriver som adelns ”prakt och fjäs”. 

Möjligheten att få hjälpa Bergius i hans svårmod beskriver Christiana som en ”vink från gud”, 

en chans att komma närmre det liv hon innerst inne dragits till. Kärleken omnämns explicit, 

men även denna ges en kristen koppling, så som en konsekvens av den kristliga plikten att 

hjälpa sin näste; 

Det christliga medlidandet jag då var skyldig at hafva öfver hans olycka, som och den vidare 

omsorgen hans välstånd at befrämja, förorsakades hoos os båda en närmare kärlek […]
92

 

Det finns en viss skillnad i argumentationen mellan skrivelsen till kungen och det brev som 

Christiana vid samma tillfälle sände till kanslirådet. Medan brevet till kungen i första hand 

tycks syfta till att beskriva äktenskapet som ett kall och en kristlig plikt, finns det i 

kanslirådets brev en något mer personligt anstruken ton.  

Orsaken hvarföre jag herr Cansli Rådet medh detta mit bref beswärer, är den förändring 

Gudh behagat giöra medh mig […]
93

 

Visserligen beskrivs här, liksom i föregående brev att förändringen i hennes sinne är orsakad 

av gud. Samtidigt betonar Christiana att beslutet att ingå äktenskap med Bergius inte hastats 

fram, utan noggrant och länge övervägts. Christiana är tydlig med att hon står för sitt beslut, 
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men skriver samtidigt att situationen tär på henne. Kanske kan rådet lägga ett gott ord för 

henne hos kungen, då Christiana, som hon själv skriver, inte vet vad hon annars ska ta sig till.  

[…] och mit sinne ingen ro gifvit, förr än det komit til et sluth […]
94

 

De argument som Christiana främst hänvisar till är av religiös karaktär. Det är förstås svårt att 

veta hur starkt detta är kopplat till det faktum att Bergius var hemmahörande inom just det 

kyrkliga ståndet. Men likväl skulle den religiöst kopplade argumentationen också kunna vara 

uttryck för en hos Christiana stark personlig gudstro, liksom det likaväl kan handla om ett för 

tidsperioden allmänt språkbruk.  

Det finns däremot resonemang i Christianas argumentation som är värda att lyfta i egenskap 

av sin generella och teoretiska karaktär. Det främsta av dessa är det som kopplas till det som 

idag skulle beskrivas som ödestro. I 1600-talskontexten benämns denna istället som guds 

vilja. Att Christiana och Bergius hörde till varandra var, enligt denna retorik, inte något de 

själva hade beslutat, utan det snarare något som bestämts utom deras kontroll. Det som av 

Christiana beskrivs som ”guds skickelse” kan betraktas som den förutbestämda vägen, som i 

egenskap av guds vilja inte kan eller bör kämpas emot. I sin kontext är detta ett starkt 

argument, som har fördel i att det inte ifrågasätter det främsta samhällsfundamentet – 

religionen – utan tvärtom underkastar sig denna.  

Argumenten är alltså anpassade efter såväl den givna samhällsstrukturen, som efter den 

religiösa ordningen. Den totala avsaknaden av argument som skulle kunna riskera att tolkas 

som ifrågasättande av dessa samhällsfundament bör dock inte utan vidare analys ses som ett 

fullkomligt återspeglande av Christianas tankar i frågan. Utifrån brevens syfte, att söka hjälp, 

skulle hon ha allt för mycket att förlora på att hamna i onåd hos såväl kungen som kanslirådet. 

Det är därför inte otänkbart att det fanns en stark medvetenhet i vilken typ av argument som 

användes.  

2.3.3 Att rättfärdiga sitt beslut 

Det är alltså inte fruktsamt att stanna där, vid hur argumentationen för ett äktenskap lyder då 

den sker inom en tydlig maktstruktur. Christiana Oxenstiernas brev till såväl kungen som 

prästerna präglas av en respektfull underdånighet, vilken riskerar att överskugga hennes 

personliga motiv och förhållningssätt i frågan.  
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Kring midvinter år 1690, alltså vid tiden innan äktenskapet ingicks, sände Christiana ett brev 

till sin skriftefader, pastorn N.N. i Frötuna, där hon vädjade om dennes hjälp. Till skillnad 

från skrivelserna till kungen och kanslirådet är brevets syfte inte att övertyga om att ett 

äktenskap med en präst var rätt och riktigt. Brevets formuleringar ger istället anledning att tro 

att detta i högre grad speglar Christianas personliga känslor i frågan. Skriftefaderns 

tystnadsplikt tycks spela en viktig roll för sättet hon formulerar sig på. I brevet beskriver 

Christiana hur hon och Bergius kom att lära känna varandra och liksom i breven till kungen 

och kanslirådet finns gud ständigt närvarande i formuleringar och argument. Men till skillnad 

från i dessa brev, så ger den religiösa anspelningen i brevet snarast intrycket av ett allmänt 

språkbruk, än en faktiskt argumentativ funktion med syfte att övertyga.  

Bergius mentala ohälsa utgör en viktig omständighet för hur Christiana förklarar hur kärleken 

mellan dem kom att uppstå. Christiana beskriver en händelse som tycks ha varit av stor 

betydelse för henne och hennes känslor gentemot Bergius;  

[…] hade jag en dröm om honom, huru mig tyckte han låg i döds nöd och beklagade sig mot 

mig, at jag låte honom dö i vahnrycht; det förtalte jag fröken N. och undrade hvad det skulle 

betyda.
95

 

Händelsen, där Christiana ska ha drömt att hon lät Bergius dö, tycks ha varit utgångspunkten 

för hur hennes känslor kom att utvecklas för Bergius, som innan dess knappast verkar ha varit 

mer än ett bekant ansikte för Christiana. Allt eftersom att tiden gick beskriver Christiana hur 

de båda ska ha kommit varandra närmre, men utan att det till en början var fråga om djupare 

känslor.  

[…] och taltes wij ofta vid, at jag då tämlig lärde känna honom och han mig: Jag kan ock väl 

säja, at jag igenom Guds nåd många svagheter ändrat hoos honom, och han hoos mig, uthan 

at jag kunde märkia någon kiärlek hos honom.
96

 

Det ska ha varit först långt senare som Bergius till slut lät Christiana få veta att hon efter all 

godhet och omsorg han visats, väckt känslor hos honom som han inte kunde jaga bort. 

Christiana ska först ha reagerat avståndstagande, hon visste att detta var emot allt vad seden 

föreskrev. 
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Jag blef rätt illa vid, och tänckte skal nu det du i en god mening gjordt intet lyckas bättre; och 

viste intet hvad jag här af skulle sluta, bad honom rota uth de tanckar, och betänkia huru 

svårt det blefwe at värkställa: huru jagh skulle bli förtalt och han hatat, om det märcktes 

[…]
97

 

Christiana beskriver i brevet hur hon tog avstånd från Bergius, då hon förstod att en relation 

mellan en grevinna och en präst skulle orsaka stora svårigheter om den blev känd. Hon rådde 

honom istället att tala med en präst och att försöka utrota den olämpliga känslan. Bergius var 

naturligtvis även själv medveten om situationens otillbörlighet. Christiana beskriver hur han 

bedrövat ska ha försäkrat henne om hur han bett gud att […] vända hans hierta der ifrån.
98

 

Trots allt, skriver Christiana, kan hon inte förneka att hon innerst inne påverkades av orden 

från Bergius. Att det var olämpligt förstod hon mycket väl, men när de båda en tid senare åter 

möttes ska hon i viss mån ha nått en ny ståndpunkt. 

[…] då han åter begynte sitt förra tahl, och kan jagh inte neka, at jagh icke fant mig i hiertat 

rörd. Jagh påminte mig den skickelsen, och huru jagh i alla mina dagar, heller önskat ett 

stånd som kiänner den mödan Gudh människian för syndens skull pålagt […]
99

 

Det verkar således som att Christiana, någon gång under den tid hon och Bergius spenderade 

ifrån varandra, långsamt började inse att hon faktiskt hade möjlighet till ett annat liv än det 

hon fötts till. Men innan hon bestämde sig för vad hon skulle göra, ville hon vara säker på att 

hon handlade i enlighet med Gud.  

[…] först jagh vore försäkradt jagh giör det Gudh vil.
100

 

I korrespondensen med skriftfadern ger Christiana således ett personligare perspektiv på 

relationen till Bergius. Här ges uttryck för tvivel, något som överhuvudtaget inte syns i 

skrivelserna till kungen eller kanslirådet. Ur en kronologisk synpunkt är detta kanske inte så 

märkligt, då brevet till skriftefadern författades i en tid då Christiana fortfarande inte var säker 

på sin sak.  

Det är dock omöjligt att bortse ifrån att även skriftefaderns position, i egenskap en högt 

uppsatt kyrkans man, sannolikt har betydelse för Christianas sätt att formulera sig. Även om 
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det tycks finnas en uppriktighet i beskrivningarna av hur relationen kom att uppstå och 

utvecklas, så präglas skrivelsen i huvudsak av endast en frågeställning; nämligen hur 

Christiana bör agera som en god kristen i frågan. 

Brevens religiösa karaktär innebär att en avvägning ständigt måste göras i tolkningen gällande 

i vilken mån detta språkbruk främst fungerar som retoriska verktyg, samt i vilken mån de kan 

sägas spegla ett faktiskt känsloliv. Därför finns det ett värde i att även undersöka skrivelser 

vars huvudsakliga syfte inte är att argumentera för det livsval som gjorts. I korrespondensen 

som finns bevarad mellan Christiana och hennes bröder syns, om än inte befriad från religiösa 

referenser, så åtminstone en känslomässig laddning som kan hänvisa till några av de känslor 

som situationen gav upphov till. 

Den 11 augusti år 1692 skrev Christiana ett brev till sin äldste bror, Gustav Adolf 

Oxenstierna. Det tycks som att äktenskapet mellan henne och Bergius nu hade börjat bli känt 

för allmänheten och i brevet ber Christiana sin bror om förståelse. Orsaken till att hon inte 

tidigare velat anförtro honom sina känslor och planer, menar hon berodde på att hon förstått 

vilken bedrövelse det skulle orsaka hos honom. Christianas implicita formuleringar tyder på 

en medvetenhet om hur brodern inte såg med blida ögon på det hon gjort. Christianas ton är 

bedjande och ödmjuk, tycks måna om att inte göra sin bror mer uppretad. I brevet hänvisar 

hon till den syskonrelation de alltid haft, undrar om brodern verkligen tycker att det är värt att 

låta den gå om intet.  

[…] så hoppas jag för den kärlek I för mig vist, at I och nu lärer låtat Er behaga, och unna 

mig mit lilla nöje, och inte försumma något som mig dervid kunde conservera […]
101

 

Av Christianas formuleringar att döma är det tydligt att hon gör allt i sin makt för att blidka 

sin äldre bror. Hon vill inte att hennes val ska behöva bekosta henne relationen med familjen.  

[…] önskar af alt hierta Er och de Edra må gå väl. Och fast I intet tör behöfva heller vilja 

min tienst herefter emottaga, lär jag lel skatta mig lyckelig, om jag kan tiena Eder heller Edra 

[…]
102

 

Trots sin bedjan lyckades Christiana inte att vinna tillbaka sin brors förtroende eller välvilja. 

Nästa brev är daterat till 14 september år 1692 och skrevs av Christiana efter att hon fått 

vetskap om att Gustav Adolf bestämt sig för att gå vidare juridiskt med fallet. 
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[…] på alt sätt sökia at plåga den, som det då aldrig af eder förorsakat, och nu ej heller sökt 

att betaga eder någon ting […] så lär I ock inga skiäl ha at klaga […]
103

 

Christianas oförståelse över Gustav Adolfs agerande tycks uppriktig. Hon kunde inte begripa 

broderns skäl till att göra en rättssak av hennes äktenskap och utifrån brevet är det tydligt hur 

det gjorde henne ont att han ville vända även deras syskon emot henne.
104

 Det tycks 

emellertid som att Gustav Adolf inte hade alla syskon på sin sida. Korrespondensen mellan 

Christiana och hennes yngre bror Gabriel Oxenstierna tyder på att Christiana åtminstone hade 

en bror som hon fortfarande kunde vända sig till. I augusti år 1692 skrev Christiana ett brev 

till denne, ett brev som tycks handla om deras äldste bror och det sätt han valt att framgå. 

Den kärlek han förr har vijst för mig, kommer mig ock nu at hoppas min bror […] lär behaga 

at påminna sig, at det intet står i menniskians macht, huru hon vandra skal, uthan at Gudh 

förer henne som honom behagar.
105

 

Återigen omnämns situationen som guds vilja. I brevet till Gabriel, som tycks ha varit en 

bundsförvant, är behovet av att argumentera för sin sak och försvara sitt beslut knappast lika 

trängande som i korrespondensen med Gustav Adolf. Trots det hänvisar Christiana alltså till 

guds vilja även här, vilket tyder på hur detta är ett argument som kan kopplas till Christianas 

personliga övertygelse. Det är tydligt att hon i detta skede fortfarande hoppades på att kunna 

försonas med Gustav Adolf, vilket hon också anförtrodde Gabriel. 

Men att min Bror och de mine, hvar emellan förr en trogen vänskap varit, sig ock nu förändra 

torde, beklagar jag; och skal om jag kan bli så lycklig, i hvad tillstånd jag ock komma kan, 

må samma trogne hierta tiene honom, min hiertans Blys, och alla de hans, så framt han eljest 

vil unna mig det nöje, och ta det emot, och tillika tro mig vara sin […]
106

  

Ett drygt år senare blev det dock uppenbart att en försoning inte skulle komma att bli fallet. 

När Christiana fick kännedom om att hennes bror, hösten år 1693, valt att göra rättsfall av 

hennes äktenskap sände hon återigen ett brev till Gustav Adolf. Det är tydligt att Gustav 

Adolf nu hade passerat gränsen för vad hon kunde acceptera. Tonen i brevet är inte längre 

underdånig och bedjande, utan nu enbart sårad och arg.  
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Efter Bloden haar hoos er så vidrig effect, löner det föga mödan at jag skrifver […]
107

 

Christiana vill att hennes bror ska veta att hon är fullt införstådd i vad han är i begrepp att 

göra. Genom att lägga fram fallet i riksdagen kränker han såväl hennes stolthet som hennes 

rykte. 

Medan de föregående breven ödmjukt vädjat till Gustav Adolfs välvilja och förstånd vittnar 

Christianas formuleringar i detta brev om en annan sinnesstämning. Hon ser ingen logisk 

förklaring till att hon och Bergius förföljs på det sätt de gör. Ingenting de gjort kan rimligtvis 

motivera sättet de behandlas på, eller denna kränkning i synnerhet. 

Gå i Er sielf om det är christligit, at förnöja Edert haat föracht och i vil kallat, under den 

pretext I troo mig intet vara vigd […] betänck då om Era procedurer äro skäliga heller 

Christeliga, at I uthan uphör haar upsåth at förfölja den, som tillika med mig, Gudh skeelof, 

aldrig ha giord Er för när. Och hvad söker heller vinner I der med? Ingenting, än det Er vist 

nock ångrar med tiden.
108

 

Christianas korrespondens med bröderna präglas av de upprörda känslor som konflikten gett 

upphov till. Förutom att argumentera för sitt beslut, så måste Christiana även förhålla sig till 

det faktum att detta resulterat i starka spänningar och omvälvningar inom familjen.  

Argumenten, vilka till viss del överskuggas av konfliktens känslouttryck, är dock fortfarande i 

huvudsak av religiös betingelse. Christianas fasta övertygelse är att det är guds vilja att hon 

och Bergius ska tillhöra varandra. Men det finns även tendenser till argument med en i högre 

grad personlig innebörd. Det kanske främsta exemplet på detta är Christianas frågor om vad 

brodern egentligen tjänar på att trakassera henne för hennes livsval. Det faktum att Christiana 

betonar att hennes äktenskap inte påverkar någon annan tyder på en människosyn med 

ståndpunkten att varje människa måste finna sin egen väg. Så länge denna väg var förenlig 

med guds vilja, så kunde detta omöjligt få bestämmas eller påverkas av andra.  

Även mellan Christianas make, Nicolaus Bergius, och bröderna Gustav Adolf och Gabriel 

förekommer det korrespondens. Hur denna lyder berättar inte källmaterialet, men utifrån 

Christianas antydningar lär Bergius ha fått motta hårda ord från den äldste brodern. I en bilaga 

till ett av de brev som Christiana sände till Gustav Adolf finns även några rader skrivna av 

Bergius bifogade. I enlighet med sin position av en kyrkans man kretsar Bergius argument 
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kring just föreningen mellan adel och prästerskap. Det är således inte heller för Bergius fråga 

om ett generellt ifrågasättande av den ståndssamhälleliga strukturen, utan snarare om det 

specifika i just ett äktenskap mellan adel och prästerskap. Genom att lyfta flera historiska 

exempel på ståndsöverskridande äktenskap pekar Bergius på att ett äktenskap mellan en 

adelsdam och en präst inte är ett nytt fenomen. Dessutom finns det rent praktiska skäl till att 

frångå det normativa, menar Bergius; 

I längden lär det än ta icke räckia til, att gifta idel Adel medh Adel
109

 

Och vid sidan av detta finns det ytterligare ett argument, det första hittills med en direkt 

koppling till människosyn och som med dagens ögon sett går stick i stäv med den hierarkiska 

samhällsordningen; 

Om vij än för verlden äre olike, så äre vij doch för Gudh alle like
110

 

2.3.4 Den personliga övertygelsen 

I argumentationen med utomstående framträder en bild av hur ett osedvanligt äktenskap 

kunde motiveras och argumenteras kring. Men att välja en annan väg i livet än den som 

föreskrevs, måste i ett primärt skede ha föregåtts av även ett personligt ställningstagande i 

frågan. I korrespondensen med skriftefadern gav Christiana uttryck för tvivel, men endast i 

fråga om huruvida hennes val var förenliga med guds vilja.  

För Christiana grundade sig den personliga övertygelsen således i en tillförsikt om att hon 

handlade i enlighet med vad gud förutbestämt. Men detta är ett motiv med karaktären av att 

rättfärdiga och motivera en redan etablerad känsla. I processen där Christiana gick från att 

vara en traditionell adelsdam till en som bröt mot konventionen kan således det religiöst 

betingade argumentet inte ha haft den avgörande rollen för känslornas uppkomst. I brevet till 

skriftefadern beskriver Christiana uttryckligen hur det var umgänget och kontakten mellan 

henne och Bergius som var den avgörande faktorn för att kärleken mellan dem över 

huvudtaget uppstod.
111

 Men det var först i nästa steg, i samband med erkännandet av känslan, 

som det även uppstod ett behov av att kunna rättfärdiga denna. Det är dock tydligt att innan 

detta steg i den emotionella processen föregicks av mycket personlig vånda hos Christiana. 
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Som tidigare avsnitt visat, beskrev Christiana i brevet till sin skriftefader, hur hon när hon 

först delgavs Bergius känslor, reagerade med ogillande. Betyder detta att Christiana själv 

aldrig dessförinnan betraktat Bergius som något annat än en präst, vilken hennes plikt det var 

att hjälpa? Är bedyrandet om den egna kristligheten ett sätt Christiana uttrycker sig på för inte 

att ge skriftefadern några skäl att tvivla på hennes dygd och gudfruktighet? Eller är det 

Bergius som i sitt arbete med biografin helt valt att utesluta material som skulle kunna visa 

något annat? Oavsett svaren på dessa frågor är det är högst troligt att Christianas sätt att 

uttrycka sig på var starkt kopplat till vem mottagaren är, vilket gör det omöjligt att utifrån 

materialet klargöra Christianas personliga känslor inför situationen. Den utförliga 

beskrivningen i brevet visar dock att Christiana ansåg Bergius känslor olämpliga. Det faktum 

att hon tog avstånd från honom under en lång tid visar att hon till en början inte var beredd att 

gå Bergius till mötes. 

Men Christiana nämner samtidigt att hon blev rörd av Bergius känslor för henne. Huruvida 

det är fråga om antydan till besvarade känslor för Bergius eller kanske snarare ett uttryck för 

det smickrande i situationen är förstås omöjligt att bedöma. Men att Christiana säger sig blivit 

berörd av Bergius ord, samtidigt som hon valde att ta avstånd från honom, visar att hon var 

kluven. Kanske var Christiana redan här i ett skede där de egna känslorna stred mot hennes 

föreställningar om världens beskaffenhet.  

Det tycks som att tiden Christiana spenderade ifrån Bergius blev avgörande för hur hon sedan 

i fortsättningen valde att förhålla sig till situationen. För när denna period av avståndstagande 

avslutades, hade Christiana plötsligt ändrat sig. Hon ville vara med Bergius och som den 

dygdiga kvinna hon var, betydde detta inget annat än äktenskap. Utifrån böner som Christiana 

nedtecknade strax innan giftermålet är det tydligt att hon vid det laget helt överlämnat sig i 

händerna på gud.
112

 Förmodligen var det en trygghet, förvissningen om att gud skulle leda 

henne rätt. På så sätt kunde hon kanske bortse från eventuella tvivel, samt hantera motgångar 

lite lättare. 

2.3.5 Omgivningens reaktioner 

Det tycks ha rått delade åsikter om äktenskapen som ingicks över ståndsgränserna. Så var 

även fallet med äktenskapet mellan Christiana Oxenstiernas och Nicolaus Bergius. Innan 

giftermålet genomfördes rådfrågade Christiana flera präster för att få deras syn på situationen. 

Den första prästen tyckte sig inte kunna se något hinder för äktenskapet.  
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[…] efter thet förstånd Gudh mig täckts förläna, kan jag intet finna något i Andelig eller 

Verdslig lagh förbiuda eller hindra […]
113

 

Inte heller kunde han se något högmod i att en kyrkans man ville äkta en kvinna ur ett högre 

stånd. Ett sådant giftermål, påpekade prästen, innebar inte alls ett vanhedrande av guds namn, 

och var inte heller en anledning till att tala illa om det kyrkliga ståndet.
114

 Om kungen bara 

kunde ge sin paret sin välsignelse så torde alla problem snart vara ur världen; 

Kunde Kongl. Maj:t samtycke och allernådigaste bevilliande ther til komma, torde thet många 

annorlunda menandes tanckar föreandra […]
115

 

Även Christianas skriftefader, pastorn i Frötuna, utryckte sig, om än vagt, i uppmuntrande 

termer. Pastorn menade att det som gud själv bestämt, det kan aldrig vara av ondo. Och om 

inte gud själv förargades eller tyckte att äktenskapet var fel, varför skulle då människor göra 

det?
116

 Skriftefadern framlade i brevet ytterligare ett argument för Christiana och Bergius 

äktenskap, kopplat till Christianas betydelse för Bergius välmående; 

[…] om Fröken skulle kunna ändra sin tancka, och förvägra honom hans begiäran, torde han 

åter falla i en ny svagheet, och förderfvat blifva, der af Fröken sedan kunde få plågas med itt 

ondt Samvete.
117

 

Huruvida detta argument främst avsåg Bergius eller Christianas känslor att göra är oklart, men 

tydligt är att resonemanget tillmäter känsloliv och psykiskt välmående så stor betydelse att det 

lyftes som ett skäl till att följa sitt hjärta. Genom att understryka vikten av ett känslomässigt 

välmående skiljer sig detta resonemang från de annars i huvudsak religiöst betingade 

argumenten. Trots att det var en kyrkans representant som skrev orden, så har kärnan i 

resonemanget explicit inget med kristlighet att göra, utan kan liksom Christianas brev till 

brodern associeras till ett mer individualistiskt synsätt på människan. Resonemanget tillmäter 

individens känslomässiga välmående stor betydelse och dessutom är det just kärleken och 

äktenskapet som associeras till detta. Kanske har det med Bergius prästämbete att göra, men 

pastorn tycks anse att valet av äktenskapspartner ligger hos Christiana själv och inte bör 

påverkas av andra.  
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[…] jag hvarken kan eller vil […] afråda Fröken ifrån samtyckiet til det ächtenskapet […]
118

 

I brevet till skriftefadern berättar Christiana om en av de reaktioner hon fick när relationen 

med Bergius blev känd. En kvinnlig släkting till Christiana fann hos henne ett brev, skrivet av 

Bergius. När kvinnan förstod vad det handlade om ska hon ha blivit mycket upprörd; 

[…] då hon grufvelig begynte bannas och plåga migh, och sade det vore vist nog en synd och 

skam och ärgelse, att gå uthur sitt stånd och ta en Präst; hon trodde migh inte om at vilja 

giörat, men at reflectera der på, vore redan synd […]
119

 

Så otänkbart var det alltså för vissa personer i Christianas närhet att ens tänka tanken på ett 

äktenskap över ståndsgränsen. Att släktingen, trots sin upprördhet, samtidigt framhöll att hon 

naturligtvis inte tror att Christiana skulle vara i stånd att göra något sådant, tyder på det 

mycket kränkande i att ens antyda något sådant om en annan människa. Kvinnan skrädde 

dock inte orden i övrigt; 

[…] om hon intet vore rädd, at theras huus skulle skiämas uth, skulle hon strax säjat och 

sökia at fördrifva honom […] och så mycket godt hon om honom sagt förr, så många lyten 

fant hon sedan […]
120

 

Det var i november år 1693 som Christianas bror Gustav Adolf lade fram sin besvärsskrift i 

riksdagen, med det tydliga uppsåtet att systern skulle få rättsliga påföljder för sitt 

äktenskap.
121

 Skriften vari Gustav Adolf beskrev ärendet består inledningsvis av argument av 

moralisk karaktär, där Gustav Adolf hänvisar till plikten att hedra sina föräldrar, eller dess 

ställföreträdare. Vördnaden inför sina föräldrar, vilken Gustav Adolf hänvisade till, hade en 

fundamental betydelse i det tidigmoderna samhället. Den hierarkiska relationen mellan barn 

och föräldrar kan betraktas som en spegling av samhällets hierarkiska ordning, där en 

rubbning av denna på sätt och vis var ett hot mot hela tillvarons existens.
122

 Detta inledande 

argument kan därmed varken betraktas som av en provocerande eller för tiden särskilt ovanlig 

retorisk karaktär. 

Efter detta tar retoriken emellertid snart en annan vändning. I skriften menar Gustav Adolf att 

Christiana helt förkastat sina plikter och skyldigheter gentemot familjen för sitt eget behags 
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skull. Han anser att hon och Bergius har låtit det kroppsliga begäret regera sitt sinne och sitt 

hjärta och; 

[…]som oskälige creatur att löpa tillsammans och hemligen i vinklar och vrår sig 

copulera […]
123

 

Anklagelsen var mycket allvarlig, och det av flera skäl. Vid sidan av att likna systern och 

hennes make vid djur menade Gustav Adolf att relationen hade skett i hemlighet, vilket alltid 

var en stor synd enligt den tidigmoderna synen på vigslar och sexualitet. Att det hela 

betraktades som en stor skymf är tydligt i Bergius biografi, där det återkommande betonas att 

vigseln inte ska ha skett i lönndom. Som bevis för detta hänvisar Bergius exempelvis till det 

faktum att Christianas yngre bror redan innan vigseln ska ha försökt avråda sin syster därtill 

och således alltså haft kännedom om det hela.
124

 

Begreppet ”copulera” innehade under den tidigmoderna perioden betydelsen av att 

”sammanviga”. På så sätt kan Gustav Adolfs inlägg betraktas som en anklagelse om hur 

Christiana och Bergius utan tillstymmelse till eftertanke ingått en form av förbund med 

varandra. Det sätt på vilket begreppet används tillsammans med hänvisningen till kreatur ger 

dock anledning att betrakta anklagelsen som även en insinuation om otillbörligt sexuellt 

umgänge. Gustav Adolfs utspel hade alltså för sin omgivning sannolikt en tvetydig innebörd. 

Kränkningen kan inte betraktas som annat än oerhörd i en tid då religionen satt upp en tydlig 

inramning för sexualitetens villkor.
125

 Av materialet går det också att förstå att både 

Christiana och Bergius upplevde besvärsskriften som katastrofal. Det sätt på vilken 

Christianas dygd och kristlighet gång på gång framhålls i Bergius biografi kan utifrån Gustav 

Adolfs anklagelser förstås ett idogt arbete för att rentvå Christianas namn från den upplevda 

smutskastningen. 

När Gustav Adolfs besvärsskrift presenterats och överlagts i riksdagen medgav ridderskapets 

talare Erik Sparre att Christianas beteende förvisso var straffbart, och att man genom ett ge 

henne rättsliga följder skulle kunna förebygga liknande händelser så att andra familjer skulle 

slippa vanhedras på liknande sätt. Däremot var detta inte ett ärende som ridderskapet ville 

driva vidare, eftersom kungen utifrån tidigare ärenden av liknande karaktär varit tydlig med 
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att han ansåg detta vara en privatsak.
126

 Gustav Adolf fick således aldrig till stånds några 

juridiska påföljder för Christiana. Av materialet att döma var det dock för henne och Bergius 

illa nog att fallet över huvud taget tagits till riksdagen. 

Trots dramatiken finns det emellertid tecken på att det inte var samtliga som reagerade med 

motvilja, förfäran och avståndstagande över Christianas och Bergius äktenskap. I samband 

med att Christiana i februari år 1693 nedkom med sitt första barn fick hon ta emot flera 

brevhälsningar från icke namngivna grevinnor. Lyckönskningarna och frågorna om 

Christianas hälsa efter förlossningen var vänligt och kärleksfullt formulerade. Inte ett ord 

nämndes om den konflikt som under flera års tid varit offentlig.
127

 Det gör det dock i det brev 

som Christiana tog emot omkring ett halvår senare. Även det här brevet är skrivet av en 

grevinna som inte nämns vid namn. Av hennes formulering framgår det att Christiana i ett 

tidigare brev måste ha frågat om ett par specifika personers inställning till henne efter allt som 

skett. 

Jagh sir hvad du skrifver om C. O., så kan jag försäkra deij, at hon skrifvit mig til om deij, 

både dygdigt och tendert 
128

 

Det tycks alltså fortfarande funnits solidaritet kvar hos flera av Christianas vänner och 

släktingar. Vid granskningen av de reaktioner som väcktes verkar det som att det ibland varit 

fråga om just lojalitet snarare än ett faktiskt ställningstagande i sakfrågan som varit den 

avgörande faktorn för hur omgivningen ställt sig i konflikten. 

Kanske hade äktenskapet alltså inte behövt få de konsekvenser det fick, om det inte vore för 

Gustav Adolf Oxenstierna som i materialet äger den överlägset mest tongivande rösten för det 

oacceptabla i systerns agerande. Det kan dock förstås att denne knappast var den ende som 

reagerade med fientlighet. Detta uttrycks exempelvis genom hur en manlige släkting på nåder 

lät sin hustru skriva till Christiana för att be om ekonomisk hjälp. Detta par råkade dessutom 

enligt Bergius ha varit ett av dem som varit hårdast i sitt fördömande.
129

 Visserligen beskriver 

han i biografin hur han och Christiana fått utstå ”vrånga domar” från det som trots allt är en 

odefinierad omgivning, men av materialet att döma tycks de hårdaste kritikerna alltså vara 

medlemmar ur den egna familjen.
130

 Utifrån det här kan en viktig reflektion göras. Om det i 
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huvudsak var den egna familjen som reagerar negativt på ett normbrytande äktenskap så bör 

detta kanske snarare betraktas som en fråga om familjeheder än om värnande om en 

hierarkisk ståndsstruktur. Reflektionen styrks av det faktum att trots Gustav Adolf 

Oxenstiernas åberopande av hotet mot ståndet, så betraktar ridderskapet och självaste kungen 

frågan som av privat natur.  

Samtidigt var Gustav Adolf trots allt inte Christianas enda syskon och i bjärt kontrast till 

dennes aggressiva retorik står breven från den yngre brodern, Gabriel. När han, efter att 

Christiania vintern år 1701 avlidit i barnsäng, skrev till Bergius var sorgen omisskännlig.  

[…] sedan wij bägge, uthi en ädel af själsdrifter, och uthi all dygdevandel fulkommen person 

förlorat, en vördesam hustru och jag min endesta älskansvärda syster. Gudh tröste oss som 

denna afsaknaden erlefva måste […]
131

 

I mörkret finns ändå en tröst, det nyfödda barnet. Gabriel bedyrar svågern sin trohet och han 

svär på att alltid finnas där för den lille pojken. Den broderliga kärleken han haft för 

Christiana kommer för alltid i fortsättningen att tillfalla hennes son.
132

  

Att bli offentligt uthängd av en av landets mest inflytelserika adelssläkter satte med högsta 

sannolikhet sina spår för hur Bergius uppfattades av sin omgivning. Men han var trots allt inte 

ensam. Det Gabriel Oxenstierna skriver i sitt brev efter Christianas död är viktigt, men kanske 

ännu viktigare är det faktum att det är just honom, en betydelsefull medlem ur den 

oxenstiernska familjen, orden kommer ifrån; 

[…] att jag intet nödigt finner, det man sig skulle binda vid en eller annans ogrundade 

meningar, hvilka mehra smak eller luchtt föra af en oskälig, hatlik ifver, den ock efter eller 

med döden icke vill ända taga […]
133

 

2.3.6 Sammanfattning 

Även om de resonemang och argument som här granskats bär prägel av sina skilda 

omständigheter så genomsyras samtliga av en gemensam aspekt. Här ryms inga spår av 

ifrågasättande av den ståndssamhälleliga strukturen. Tvärtom bygger argumentationen 

återkommande på ett erkännande, samt underkastande av denna, vilket illustreras väl utifrån 

hur Christiana motiverade sitt äktenskap genom att beskriva hur hon passade bättre i ett annat 
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stånd än det hon fötts till. Resonemanget implicerar att felet således ska ha legat hos henne 

själv, snarare än i den hierarkiska samhällsstrukturen.  

Vid sidan av detta är emellertid det oxenstiernska fallet ett tydligt exempel på det komplexa i 

att återge en enhetlig bild av de attityder och förhållningssätt som råder under en avgränsad 

period. I biografin av Nicolaus Bergius målas ett komplext nät av ståndpunkter, känslor och 

åsikter upp, såväl explicit uttryckta som underförstådda i det som i sin samtid förutsattes vara 

självklart. Vissa linjer kan dock uttydas i argumentationen, både gällande ett förespråkande 

samt ett fördömande av ståndsöverskridande äktenskap i samhället. Medan vissa av 

argumenten tydligt kan kopplas till det specifika i just det oxenstiernska fallet, kan andra 

lyftas även till en generell nivå.  

Exempel på detta är de resonemang som avsåg argumentera för att äktenskapet mellan 

Christiana och Bergius var fel. Dessa kan främst hänföras till tidens föreställningar om heder 

och ära. Visserligen lyftes även ståndsöverskridande äktenskap som ett hot mot adelsståndet, 

men i första hand förefaller det vara det vanhedrande elementet som var det mest upprörande 

för den oxenstiernska släkten, som de mest kränkta rösterna tycks ha tillhört. Hur argumenten 

kretsade kring vikten av att hedra sina föräldrar och dess ställföreträdare stärkerbilden av den 

tidigmoderna perioden som ett grupporienterat samhälle, där en persons heder knöts till 

familjen och släkten. Även argument med koppling till den sexuella dygden lyftes, då det 

impliceras hur Christiana låtit sina kroppsliga begär styra henne, tvärt emot de dygdeideal 

som föreskrev ett undertryckande och kontrollerande av de drivkrafter som kunde anses 

djuriska.  

Samtidigt lyfts många argument för varför äktenskapet inte borde anses otillbörligt. Många av 

dessa argument är knutna till det specifika för just Bergius och Christianas situation. 

Exempelvis var argumenten som kopplades till historiska exempel äktenskap mellan adel och 

präster svårligen tillämpbara på individer tillhörandes något av de andra samhällsstånden.  

Oavsett vilket sammanhang argumenten yttrats inom så är kopplingen till gud och 

kristligheten ständigt närvarande. Detta stödjer bilden av att den religiösa retoriken handlar 

om mer än enbart ett allmänt språkbruk kopplat till tidsperiden. Snarare kan det ständigt 

återkommande gudsargumentet ges betydelsen av en slags ödestro, som i sitt kontextuella 

sammahang benämns som guds vilja. Den kristliga plikten beskrevs som att följa den väg som 

valts ut för just den egna individen. Även anförandet om hur allas lika värde inför gud och 

den individualistiska skiftningen i påpekandet om att varje människa måste följa sin egen 
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givna väg, kan skönjas. För Christiana Oxenstierna tycks kärleken varit det främsta 

argumentet, men i hennes sätt att argumentera kan även detta begrepp kopplas till en religiös 

diskurs. Snarare än att känslan av kärlek var ett syfte i sig, tycks hon ha betraktat denna känsla 

som ett tecken på att äktenskapet skedde i enlighet med guds vilja. 
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2.4 Äktenskap över ståndsgränserna. Ett adligt förhållningssätt 

[…] at hus och ägodelar ärfvas af föräldrom, men en förnuftig hustru kommer af herranom
134

 

Resultaten av de skilda analytiska perspektiven på materialen pekar onekligen åt olika håll. 

Medan kvantifieringen av ättartavlorna visar att ståndsöverskridande äktenskap trots allt var 

en förhållandevis ovanlig företeelse pekar Bergius biografi istället på resonemang som ibland 

tycks rentav positiva till att bryta den av samhället föreskrivna särskiljande princip. Som trots 

allt sprungna ur samma kontextuella sammanhang måste dock de påvisade hållningarna 

betraktas som olika aspekter av en helhet. Men hur ska då dessa bitar sammanfogas i en 

helhetsbild av det adliga förhållningssättet till ståndsöverskridande äktenskapet?  

Svaret ligger i att betrakta framkomna hållningar som sam- och växelverkande. Den absoluta 

huvuddelen av de adliga äktenskapen, 84 %, ingicks inom det egna ståndet. Oavsett de 

individuella ståndpunkter som framkommit i materialet är detta viktigt att betona. Det adliga 

äktenskapsmönstret innefattade en äktenskapspartner från det egna ståndet och som en djupt 

rotad vana lär behovet att reflektera därom i många fall inte ens ha uppstått. Men det är 

samtidigt en realitet att 16 % av äktenskapen ingicks över ståndsgränserna, vilket i praktiken 

innebar omkring var sjätte äktenskap. Det lär således inte vara en orimlig tanke att utgå från 

att samtliga inom adeln på ett eller annat sätt kände till någon som gift sig över gränsen.  

Svaret på hur den kartlagda adliga äktenskapspraxisen samverkade med de stundvis rent 

liberala resonemangen kring ståndsöverskridande äktenskap söks bäst genom att definiera 

adelns mentalitet kring kärlek och äktenskap. Här finns det anledning att återanvända 

Englunds mentalitetsbegrepp, vilket beskrivs som en samling föreställningar av mer eller 

mindre logiskt strukturerad karaktär.
135

 Det sätt vilket mentaliteten avgör människors 

handlingar och hållningar till sin omgivning på gör det fruktsamt att förklara det adliga 

förhållningssättet till ståndsöverskridande äktenskap genom just detta. 

Genom ett abstraherande av föregående kapitels kartläggning av argument och resonemang 

kan ett antal värdeord definieras. Dessa betraktas här som aspekter av den mentalitet som var 

avgörande för hur stormaktstidens adel betraktade sin omvärld och därefter agerade. Även om 

dessa värdeord varken kan göra anspråk på att vara universella eller motsvara tidens samtliga 

idégods så var de centrala för stormaktstidens adels mentalitet och därmed förhållningssätt till 

äktenskap, såväl inomadliga som ståndsöverskridande, formades.  
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Av de utkristalliserade värdena kan gudsbegreppet tillmätas en övergripande betydelse. Guds 

vilja var avgörande för alla människors vägval och öden och alla människors lika värde var 

en, åtminstone teoretiskt, essentiell utgångspunkt. Det fanns tendenser till ett betonande av 

människors känslomässiga välmående, likväl som att kärleken betraktades vara av central 

betydelse för just detta. Således finns det inom denna mentalitet tendenser som vittnar om 

betydelsen av individens känsla, något som för dagens betraktare kan synas välbekant. Men 

här ryms även värden av mer pragmatisk och kontrollerande karaktär. Här utgör begreppet 

dygd en central roll, vilken bland annat kontrollen över sexualiteten kan kopplas. 

Förekomsten av kroppsliga begär erkändes visserligen, men ett dygdigt leverne krävde att 

dessa undertrycktes. Till dygden kan även begrepp som heder och ära kopplas, värden som 

kopplades till såväl individ som släkt vid denna tid. Det handlade om en medvetenhet om den 

egna positionen i samhället, samt vad som krävdes för att upprätthålla och införliva just denna 

position.  

De abstraherade värdena kan tyckas breda och abstrakta. Samtidigt är det just de breda 

tolkningsmöjligheterna av värdeorden som är svaret på frågan hur ståndsöverskridande 

äktenskap ska förstås i relation till den ståndssamhälleliga strukturen. Undersökningens 

resultat vittnar nämligen om att de ståndsöverskridande äktenskapen inte syftade till att 

ifrågasätta sin tids föreställningar och mentalitet, utan tvärtom snarare om alternativa sätt att 

tolka dessa på. Och återigen finns det därmed anledning att betrakta förhållandet mellan 

osedvanliga äktenskap och den hierarkiska samhällsstrukturen i ljuset av Taussi Sjöbergs 

resonemang om hur den enskilde individen kunde tillåtas i princip vilka vägval som helst i 

livet, så länge den strukturella ordningen inte ifrågasattes.
136
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3. Avslutning 

3.1 Resultat 

[…]at kärleken icke alltid allenast efter lika Ståndspersoner […] sig rättar
137

 

Analysen av empirin vittnar om att den sena stormaktstidens adliga föreställningar kring 

äktenskap och ståndstillhörighet, och därmed även förhållningssätt till ståndsöverskridande 

äktenskap, var mer komplexa än vad som ofta tidigare framhållits. Att endast betrakta adelns 

äktenskap som pragmatiska alliansbyggen är att reducera både den tidigmoderna periodens 

människor och dess samhälle till endimensionella och enkelriktade. Resultatet av 

undersökningen kan sammanfattas utifrån de tre inledningsvis anlagda frågeställningarna.  

I huvudsak valde stormaktstidens adel sina gemåler inom det egna ståndet. En mindre grupp 

gick emellertid emot denna sedvänja genom att äkta en individ ur ett lägre stånd. De 

ståndsöverskridande individerna var emellertid inte slumpmässigt fördelade över adeln, utan 

tvärtom visar ger resultatet indikationer om att gemensamma sociala faktorer förenade de 

ståndsöverskridande äktenskapen. Den övervägande delen av dessa äktenskap skedde inom 

vad som skulle kunna beskrivas som ett eget ”mellanadligt” skikt, bestående av – ofta 

nyadlade – lågadliga familjer och individer. Den ofrälse gemålen var dessutom i inte vem som 

helst, utan kom i allmänhet från den övre borgarklassen, vilka i tidigare forskning ibland 

kallas för ofrälse ståndsperoner. Det förekom dock undantag, vilka tillsammans med argument 

och resonemang från sin tid ger hänvisningar om den diskurs som präglade adelns 

förhållningssätt till äktenskap, kärlek och ståndsuppdelning. Argumenten emot 

ståndsöverskridande äktenskap kan sammanfattas till att handla om ett värnande om den 

samhälleliga ordningen och den egna positionen i den hierarkiska ordningen. Inom samma 

diskurs fanns dock argument om kärlek, välmående och framför allt Guds vilja, vilka istället 

kunde användas för att motivera att de ståndsöverskridande äktenskapen inte alls behövde 

vara av ondo. Det adliga förhållningssättet till kärlek och äktenskap kan ses som pragmatiskt. 

För även om traditionen föreskrev att äktenskapspartnern valdes inom det egna ståndet, så 

fanns där också en öppenhet för alternativa tolkningar, så till den grad att det även kunde 

motivera ett ståndsöverskridande äktenskap. Så länge den strukturella ordningen inte 

ifrågasattes så fanns det således även hos stormaktstidens adel ett visst utrymme för 

individens fria val.  
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3.2 Diskussion och slutsats 

Hvad månde väl här til hafva varit orsaken?
138

 

 

Genom att betrakta resultaten i ljuset av sitt kontextuella sammanhang blir dessa inte bara 

begripliga, utan kan även förklaras som en spegling av sin samtid. Tidigare forskning av 

tidsperioden har kunnat påvisa hur det sena 1600-talets politiska utveckling ledde till en 

explosionsartad ökning av adelsståndet, med stora inbördes sociala förändringar som följd. 

Medan den övervägande majoriteten av adeln, vilka höll fast vid de traditionella 

äktenskapsmönstren, kan betraktas som manifesterande av den gamla traditionen kan den 

ståndsöverskridande adeln istället ses som förkroppsligande av de nya adliga ideal som kom 

att utvecklas under det sena 1600-talet. I ett samhälle där gränsen mellan adel och borgerskap 

blev alltmer oklar torde ståndsöverskridande äktenskap vara en av de främsta yttringarna på 

en sådan utveckling. Detta kan även förklara det faktum att den övervägande majoriteten av 

de ståndsöverskridande äktenskapen ingicks inom en grupp där makarna i hög grad tycks ha 

varit socialt likställda, trots att endast en av dem var av adlig börd.  

Förekomsten av ståndsöverskridande äktenskap kan således betraktas som symptom av sin 

tid, där traditionella adliga ideal i allt högre grad kom att få se sig utmanade. Men det faktum 

att denna utveckling endast omfattande en liten grupp kan inte bortses från. Även om ett skifte 

i hög grad kan skönjas så ska detta inte ges för stora proportioner. Det sena 1600-talet var 

fortfarande en tid präglad av hierarkisk ordning. Genom att relatera resultatet till tidigare 

forskning kan emellertid en kronologisk utveckling skönjas. Jan Samuelssons inledningsvis 

diskuterade forskning av 1500-talets adel vittnade om hur ståndsöverskridande 

äktenskapspraxis ska ha varit ett vanligt inslag i åtminstone det lägre adelskiktet. Utifrån de 

resultat som bland andra Englund vittnar om, framträder en bild av det strikt slutna 

adelsståndet som nåendes en höjdpunkt under 1600-talets mitt, för att gränserna därefter 

skulle komma att börja uppluckras. Det resultat som här kunnat påvisas, där 

ståndsöverskridande äktenskap trots allt var en förekommande realitet, kan således betraktas 

som en del i denna utvecklingskurva. 

Parallellt med detta visar även resultatet, i likhet med tidigare forskning, hur det under 

perioden fanns en föreställning om att kärlek och äktenskap hörde samman. För den som bröt 

mot konventionen och ingick ståndsöverskridande äktenskap kunde kärleken i högsta grad 
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anges som fullvärdigt motiv. Visserligen långt ifrån accepterat av alla, men likväl ett fullgott 

motiv för dem det gällde. Men hur sammanfogas då denna föreställning om kärlek, där 

känslan tillmättes en i viss mån egen vilja, med det faktum att äktenskapsbildningen i hög 

grad tycks ha styrts av strukturella aspekter? Enligt uppfattningen om kärleken som fri, borde 

den tvärtom ha kunnat slå ner var som helst, mellan vilka individer som helst, och utan 

hänsyn till ståndstillhörighet. Men så tycks fallet ju inte ha varit. 

Frågan kan möjligen besvaras genom att betrakta den ståndssamhälleliga strukturen utifrån de 

särhållande principer Sennefelt framhållit i sin forskning. Genom att förstå särhållandet av 

stånden som av fysisk karaktär snarare än som enbart en föreställningsmässig finns det 

utrymme för kärleksdiskursen och ståndsstrukturen att existera i sida vid sida. Principen är 

enkel, men väsentlig. De sociala sammanhang adeln vistades inom, tillställningar där 

potentiella äktenskapspartners granskades och bedömdes, var exklusiva och definitivt slutna 

för dem som inte hörde hemma där. Och även i de sammanhang där stånden faktiskt 

blandades så reglerades dessa tillställningar enligt strikta principer. Att inleda en relation eller 

ens etablera kontakt över ståndsgränserna lär naturligtvis ha varit svårt när 

ståndsöverskridande festligheter och tillställningar ständigt arrangerades för att minimera 

tillfällena för samspråk eller kontakten mellan personer ur de olika stånden. Ännu idag vore 

det ju högst osannolikt för en relation att uppstå mellan två individer om de uteslutande 

tvingades vistas i separata rum – oavsett hur festlig tillställningen vore. 

Perspektivet på ståndsöverskridande äktenskap och kärlek förstås här alltså som att 

ståndsstrukturen inte var allsmäktig i den mån att den hindrade människor från olika 

samhällstånd att förälska sig i varandra. Men ståndsuppdelningens starkt fysiska karaktär 

innebar stora hinder för kärlek att uppstå, genom att strikt begränsa möjligheterna till det 

fysiska mötet mellan individer ur olika stånd. 

Kanske är det just balanserande på denna knivsegg som svaret på frågan om den adliga 

äktenskapspraxisen befinner sig. Balanserandes på kanten mellan å ena sidan starka 

föreställningar om kärlekens betydelse och å andra sidan en struktur som i stor utsträckning 

förhindrade och försvårade det fysiska mötet mellan individer ur olika samhällsstånd. Och 

utifrån principer om bibehållandet av social status, släktens resurser och adliga alliansbyggen 

är det givet att somliga kärlekshistorier lär ha ansetts mer fördelaktiga än andra.  
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3.3 Resultatens betydelse. En bredare kontext 

Tidigare forskning om stormaktstidens samhälle utgör en betydande roll för hur materialet 

tolkats och analyserats. Men vilken betydelse kan egentligen resultat tillmätas i omvänd 

riktning? Och hur ska resultaten förstås i en bredare kontext? I undersökningens syfte anläggs 

ett perspektiv där äktenskaplig praxis påstås kunna visa på relationen mellan människans 

inneboende natur och den samhälleliga strukturen. Men kan resultaten verkligen göra anspråk 

på något sådant? 

Resultatet av undersökningen ansluter sig till de historiker som pekar på kärleken som såväl 

begrepp som upplevelse under den tidigmoderna perioden. I huvudsak höll den, kärleken, sig 

till de kulturellt konstruerade ramarna. Men ibland slog den fel och uppstod även där den inte 

borde. Avsikten för undersökningen har inte varit att definiera den mänskliga naturens essens, 

men utifrån resultatet kan en försiktig positionering göras. Resultatet vittnar om att 

människans förmåga till kärlek var och är i hög grad kulturellt betingad. Men det faktum att 

den ibland uppstod även där den inte borde innebär att den även bör ges fler bottnar än enbart 

sociala. I enlighet med Lennartsson har undersökningen alltså kunnat lyfta belägg för kärlek, 

som känsla och upplevelse. Även om anspråken varken här eller hos Lennartsson har varit att 

definiera det essentiellt mänskliga så innebär resultatet – om kärleken som verksam såväl 

inom som utom människans konstruerade diskurser – att föreställningen om ”det mänskliga” 

inte kan betraktas som resultatet av en civiliseringsprocess.  

Arne Jarricks civiliseringsteori, i vilken samhället och historien betraktas ur ett 

utvecklingsperspektiv, förklarar ståndssamhällets särhållande principer och kan därmed 

appliceras på det faktum att huvuddelen av äktenskapen ingicks inom det egna ståndet. Men 

här finns ändå grundläggande problem som svårligen kan förena undersökningens resultat 

med ståndpunkten att empati och andra känslomässiga hållningar skulle vara kollektivt 

inlärda. 

Visserligen betonar Jarrick modellens generaliserande aspekt. Utrymmet för individens 

känslomässiga drivkrafter historiskt är dock onekligen begränsat om den empatiska förmågan 

ska betraktas som resultatet av en civiliseringsprocess. Resultatet motsätter sig därmed en 

väsentlig del av Jarricks civiliseringsteori. För även om den samhälleliga strukturen kunnat 

påvisas inneha en fundamental roll i konstruktionen av individen och hennes upplevelse av 

omvärlden, så pekar resultatet om att människan inte ett tomt skal dessförinnan. Äktenskapen 
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som ingicks, trots att de inte var önskvärda, är allt för viktiga för att kunna reduceras till 

historiska felaktigheter.  

3.4 Undersökningens begränsningar och möjligheter 

Även om påvisade resultat varken kan sägas särskilt kontroversiella eller gå i direkt polemik 

mot tidigare forskning finns anledning att resonera kring alternativa tolkningar såväl som 

begränsningar hos undersökningen.  

Inom all historisk forskning är den källkritiska aspekten en realitet att förhålla sig till. Den 

forskning som sträcker sig långt bakåt måste hantera det faktum att de skriftliga källorna är 

bristfälliga. På grund av detta brukar adeln, oavsett tidsperiod, betraktas som en fruktsam 

grupp att studera, tack vare den förhållandevis rika källsituationen. Detta konstaterande är 

förstås relativt, vilket är tydligt för den som försätter sig i arbetet att på ett helomfattande vis 

kartlägga den adliga gruppen utifrån ett historiskt problem. Sveriges adel är måhända 

väldokumenterad i förhållande till de namnlösa individer ur de lägre stånden vilka endast kan 

anas i somliga källmaterial, men luckorna är likväl otillfredsställande stora. Även om 

metoden, urvalet och frågeställningarna här utformats för att söka kringgå tendenser och 

felaktigheter i materialet är betraktaren utlämnad till det som medvetet valts att dokumenteras. 

Den kvantitativa metoden, vars variabler utformats i enlighet med materialets tillgängliga 

information är särskilt bunden av detta faktum. Den kvalitativa metoden har å sin sida 

utformats för att kunna ta hänsyn även till det som inte är explicit utskrivet, men är då istället 

bunden till uttolkarens förförståelse och analys. 

Historikern ställs därmed inför ett beslut. Att förkasta samtliga källor för dess osäkerheter och 

tolkningsproblem och på så sätt undvika reproduktionen av felaktiga bilder av det förflutna. 

Eller att acceptera det faktum att vi alltid kommer förbli otillfredsställda ur det källkritiska 

hänseendet och arbeta utifrån de förutsättningar som ges. Genom att studera det normbrytande 

och osedvanliga kan historiens relativitet och gråskalor blottläggas. Och för en ödmjuk och 

öppen förståelse av det förflutna är det just detta som är nödvändigt.  

3.5 Till sist 

När vi blickar tillbaka kan vi, trots de hundratals år som ligger mellan oss, urskilja konturerna 

av de många män och kvinnor som alla försökte finna sin väg i livet och sin plats i samhället. 

Det vi tycker oss se kullkastar inte de uppfattningar vi haft om stormaktstiden. Fortfarande är 

det ett samhälle som på så många sätt skiljer sig från vårt. Ett viktigt perspektiv har dock gjort 

sig gällande och det är det sätt på vilket män och kvinnor, trots den strikta samhällsstrukturen, 
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ändå hade viss möjlighet kontrollera sina liv. Och med det även en viss möjlighet att skapa sin 

egen historia. Det ska inte förutsättas att de personer som gick emot äktenskapsseden 

nödvändigtvis stötte på hinder och motstånd hos sin omgivning till följd av sina val. I vissa 

fall tycks dessa äktenskap ha varit både självklara och lämpliga på alla sätt och vis. Då liksom 

nu kunde förutsättningarna och omständigheterna skifta i det oändliga.  

Ett gemensamt drag hos dem som valde att å emot seden kan emellertid skönjas. Det handlade 

inte om att bryta konventioner och att ställa samhället på ända. För dem som gifte sig över 

gränserna handlade det om att skapa sig den tillvaro som var menad för dem, att hitta sitt eget 

sätt att leva. Men i vissa fall tycks dessa äktenskap trots allt ha varit förenade med massivt 

motstånd och stora svårigheter. Och även om vi utifrån våra observationer lyckas skapa en 

bild av vad som var accepterat och inte och om handlingsutrymmet hos den enskilde 

individen, så är en av de mest grundläggande frågorna både ogripbar och höljd i dunkel. 

Varför? Vad var egentligen poängen med att välja en väg i livet som sannolikt skulle komma 

att vara förenad med svårigheter? 

Nicolaus Bergius tycks småle där han sitter vid sin skrivpulpet. Han ler åt våra bestyr med den 

fråga som för honom är så självklar till sitt svar. Framför honom ligger boken, den är 

färdigskriven nu. I skenet av vaxljuset slår han upp en sida och låter fingret löpa över de 

tryckta bokstäverna tills han hittar den mening han söker.  

[…] Hvad månde väl här til varit orsaken? Näst Guds försyn, ingen annan än en trogen 

kärlek 
139
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Summary 

This thesis has examined noble marriages between different classes, all from nobility within 

the great power era. Aimed to illustrate how the nobles viewed love and marriage and how it 

worked in conjunction with the social structure of that time.  

To enlighten on the views nobles had on marriage between classes, the field has been 

examined through two perspectives and two different source materials. This is based on the 

definition for the term attitude which includes actions and practices, as well as conceptions 

and mentality. By mapping noble marriages during the period 1670-1690, with a focus on 

class affiliation and social factors, it has been possible to clarify the marriage practice of the 

nobility. In order to illustrate the mentality surrounding this practice, individual cases have 

been raised for a qualitative analysis.  

Mapping of the noble marriage practice has been based on the quantifying of Gustav 

Elgenstiernas ättartavlor, which is an assembled register over the Swedish nobility. Based on 

the mapping, a clear picture emerged of how the majority of the nobility during the examined 

period chose a spouse within his or hers own class. However, a smaller proportion, equivalent 

to approximately every sixth marriage, was between spouses in which one party was not of 

noble class.  

For the qualitative analysis, with the aim of illustrating the mapping of noble marriage 

practice based on the mentality perspective, arguments and reasoning were examined from 

Nicolaus Bergius biography Kort beskrifning af then högwälborna frus, fru Christiana 

Juliana Oxenstiernas lefvernes lopp; Then Sal. Frun til välförtient ähreminne och odödeligt 

beröm, published 1704. This source provides arguments and reasonings which are both 

positive and negative for marriages between social classes. The argument that encompasses 

marriages between different social classes can, in spite of their sometimes changing positions, 

be summed up to ideas about the order of society, the will of God and the individuals right to 

go their own way. No argument can be traced to question the social order. All arguments 

instead relate to recognition and confirmation of this social structure. The arguments and 

reasoning contained in the material are considered as an expression of contemporary views, 

thus having a breadth in the possibilities of interpretation.  



 

 

Based on the fact that other historians have discussed the actuality that people's actions are 

not determined by social reality, but by the imagined, it is therefore reasonable to relate 

mentalities and practices to each other in an interchangeable symbiosis. Thus, by bringing 

together these two analytical perspectives, practices and performances, an overall picture of 

the nobility's approach towards marriage between classes can be described.  

Using this approach, the practice shows that marriage between classes was, albeit relatively 

unusual, at least one prevalent element within the nobility. In spite of the clear framework of 

noble marriage, the mentality upon which nobility considered and valued its world, it is so 

broad and interpretable that marriage between different classes was largely motivated by the 

same argument that could also argue for the opposite. Perhaps the most obvious for this is the 

use of God's argument. At the same time as adversaries of marriage between classes could 

motivate the social structure as God's given order, that same argument could be used by those 

in favour of marriage between classes.  

The relatively broad interpretation of the existing mentality therefore shows that the nobility's 

approach to marriage between classes during the latter part of the great power era was more 

pragmatic than traditionally argued. As long as the structural order was not questioned, but on 

the contrary was instead acknowledged and confirmed, the scope of action was relatively 

large.  

The result can be seen in light of the societal development that previous research has shown. 

The great power era was characterized by political and social transformations, which in the 

latter part of the 17th century resulted in a transformation of the nobility and the appearance 

of new noble ideals. This was something that had an impact in the eyes of the other classes, 

which mainly reflected the nobility's approach to marriages between classes. The result of this 

study can thus be regarded as a phase of continuity, where the strict separation of the classes 

was gradually eroding.  

 

 

 


