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Abstract 

 

This is a study that will focus on the possibility to learn information about a town and its 

inhabitants of the 18
th

 century by analyzing individual titles in the church records. The records 

that are used in this study are marriage registration administrated by the local church of the 

town of Uddevalla. The records are very detailed and each individual registered have a title, 

such as “tradesman” or “maiden”. Since the source are a registration of all the weddings that 

took place during the period of 1700 to 1749, the source gives very broad and valid 

information about the inhabitants of the town. By inspecting the titles of the individuals listed 

in the source, we learn that the town of Uddevalla had a lot of craftsmen, dragoons and public 

servants for the era. During the early years in the source the largest groups were farmers and 

farm-helpers as well as a large group of “young men”, lacking a title connected to a 

profession.  The variety of craftsmen increases steadily throughout the time period being 

studied, meaning that there were a lot more specialization among the craftsmen, as well as an 

increase in the total number of craftsmen in the wedding registry. The women’s titles are also 

studied in detail and absolute majority of the women had the title maid. Those women that 

were not maids possessed the titles of “jungfru”, meaning something similar to maiden. 

“Jungfru” were commonly married to men with a higher status kind of title, thus implying that 

these titles were of a high status themselves.  

 

Inledning 

 

Denna undersökning kommer att granska den sociala hierarkin i staden Uddevalla under 

1700-talets första hälft. Syftet med undersökningen är inte att skriva av den existerande källan 

i en mer överskådlig tabell utan att göra en analys av de slutsatser vilket kan dras via källans 

information. Ett stort fokus i undersökningen kommer att var 1700-tals människans titlar och 

användandet av dessa. Dagens samhälle har, liksom alla samhällen genom historiens lopp, 

olika grader av titlar. Dessa kan idag vara militära, akademiska, yrkesbeteckningar eller ens 

civilstånd. I det svenska samhället har vikten av titlar minskat drastiskt, men i stora delar av 

världen är titlar fortfarande förknippade med stor betydelse. Detta fenomen med titlar är alltså 

ett mycket aktuellt tema även i vår egen samtid, och därav är det av intresse att studera hur 

fenomenet har yttrat sig genom historiens lopp.  

 

En stad karakteriseras genom vad det är för slags personer som lever och arbetar i staden. Det 

är min personliga uppfattning att detta påstående är sant och viktigt för att definiera vad en 

stad egentligen är. En stad är ju dess invånare och om majoriteten av en stads invånare är 

industriarbetare eller universitetsstudenter, många ungdomar eller äldre, så bildar individerna 

stadsbilden och atmosfären. Det måste då vara ett utmärkt sätt att få reda på Uddevallas 
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stadsliv och karaktär genom att kartlägga invånarnas titel, för att på så vis få kunskap om vad 

det var för personer vilket bodde i staden.     

 

Det handlar om mer än att bara göra en mikrostudie kring Uddevallas historia. Visar det sig 

att denna metod fungerar bra så är det en mycket bra kunskap att kunna använda sig av i 

kommande studier i historieämnet som stort. Det handlar om att se hur väl en vigbok fungerar 

som en källa för att studera en stads sociala uppbyggnad lika väl som att studera Uddevalla i 

sig. 

 

Frågeställning och syfte 

 

Denna undersökning har ett antal frågeställningar vilket främst fokuserar på staden 

Uddevallas sociala befolkningsstruktur under den tidigare hälften av 1700-talet. 

 Hur kan stadens vigselböcker visa på en indelning av klass gällande stadens 

befolkning under den aktuella tidsperioden? 

 Hur användes titlar för att spegla och visa på individens sociala ställning? 

  Skedde det någon märkvärd förändring i hur titlar redovisades för i källan, samt 

huruvida något förändrat mönster av individers användning av titlar förändrades 

under undersökningens tidsförlopp? 

 Hur var relationen mellan manliga och kvinnliga titlar gällande vigsel? Finns det några 

tydliga mönster eller samband? 

Dessa är alla avgreningar till den huvudsakliga frågeställningen: Det huvudsakliga syftet för 

undersökningen är alltså i vilken utsträckning de olika formerna av klasser i 1700-

talssamhället använde sig av titlar. Det kommer även att finnas ett fokus på hur kvinnors 

titlar användes i samband med männens, då kvinnor hade ett mycket mindre antal titlar och i 

regel ej hade en yrkestillhörighet i sin titel, till skillnad ifrån männen. Genom att analysera hur 

män med varierande klass och yrken gifte sig i förhållande till kvinnornas titlar går att skapa 

en bild av kvinnors bruk av titlar.  

 

Uddevalla passar som mål för undersökningen då det var, då liksom nu, en stad av medelstor 

storlek i Sverige. Då det var just i städer vilket det fanns en blandning av klasser och 

yrkeskategorier så är valet av en stad det mest lämpliga för denna jämförelse. Sverige hade ett 

oerhört litet antal större städer under den aktuella tidsperioden, därför vore det inte särskilt 

representativt för landet att välja en sådan som studieobjekt. Den svenska landsbygden hade 

inte heller tillräckligt med variation inom klasser eller yrkestillhörighet för att kunna ge något 

underlag vilket behandlar samhällets olika sociala skikt. Uddevalla var dessutom centralorten 
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för landskapet Bohuslän, vilket innebar att staden innehade flera myndighetspersoner. Staden 

hade även ett regemente, Bohusläns regemente, vilket ger den stora förmånen inför denna 

undersökning att även militära titlar kommer att påvisas i vigböckerna. Det finns ytterligare 

ett argument för det geografiska valet, nämligen det att Uddevalla har mycket välskrivna och 

utförligt dokumenterande vigböcker vilket underlättar för denna undersökning. 

 

Tidigare forskning 

 

Då detta är en mikrostudie vilket fokuserar på ett litet geografiskt område så är det enkelt att 

konstatera att ingen liknande undersökning har gjorts vilket begränsar sig till samma 

geografiska område. Det finns inga uppsatser vilket har använt sig av samma källa på ett 

liknande sätt vilket denna undersökning gör. Däremot finns det ett stort utbud av forskning 

vilket behandlar sociala klasser under 1700-talet. Däremot är inte 1700-talets titlar i Sverige 

utrett i någon större omfattning, särskilt inte ur ett perspektiv där titel och klass har 

analyserats via vigböcker. Kekke Stadin har författat en bok vilket diskuterar 1700-talets 

klasser ur ett genusperspektiv, vilket inte riktigt kan ses som tidigare forskning inom just 

titlar. Däremot analyserar boken ett par frågeställningar vilket denna uppsats har, så som 

kvinnornas sociala ställningar. Dessutom ger boken en god inblick i det svenska samhället för 

tiden. Stadins bok, ”Stånd och genus i stormaktstidens Sverige” kommer därför att vara en 

betydande litteraturkälla för denna undersökning.  

 

Det finns en del undersökningar om hur titlar användes i 1700-talest England, därav valet att 

använda en stor del engelsk litteratur för denna undersökning. Studier vilket fokuserar på 

samhällsuppbyggnad och vardagsliv under den aktuella tidsperioden är vanligare och 

utförligare inom den akademiska världen i Storbritannien. Ganska naturligt så fokuserar dessa 

studier just på Storbritannien under 1700-talet geografiskt sett, vilket skiljer sig gentemot 

denna studie. Däremot fanns det stora kulturella och samhällspraktiska likheter länderna 

emellan, vilket gör dessa studier och forskningsresultat relevanta för denna undersökning. 

Båda länderna var protestantiska med stor militär makt. Under tidsperioden styrdes nationerna 

båda av en form av kombination av regering och monarki. (Frihetstiden som perioden i 

Sverige kallades.) England hade visserligen nått mycket längre i sin industrialisering än 

Sverige under århundradet, så det finns uppenbara skillnader. Det går dock att överföra stora 

delar av Englands utveckling till den svenska historien, dock senarelagd inom områden så 

som industrialiseringens effekter på användandet av titlar. Dessa engelska undersökningar 

kommer att användas som litteratur för analysen, närmare bestämt ”Daily life in 18th century 

England” samt ” Women, work, and sexual politics in eighteenth-century England”.  
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Metod 

 

Undersökningen kommer gå till väga på så vis att en analys av förekomsten av diverse titlar 

bland invånarna i Uddevalla stad för den aktuella tidsperioden. Denna analys ska ha som mål 

att påvisa eventuella mönster inom användandet av titlar. Resultatet kommer att redovisar i 

kategorier vilket behandlar de olika titlarna alternativt titelgrupper. Mycket vanligt 

förekommande titlar eller de med stor betydelse kommer att analyserar och diskuteras i detalj, 

medan sällan frekvent förekommande titlar kommer att diskuteras gruppvis. Dessa mönster 

och resultat skall sedan granskas med hjälp av litteratur kring 1700-talets klassindelning 

kommer att användas för att försöka dela in de nedskrivna personernas ställning baserad på 

dess titel, liksom för att ge en bakgrund till 1700-talets hierarkier. 

 

Ytterligare ett tillvägagångssätt vilket kommer att utföras under undersökningen är en 

jämförelse mellan vigda parters titlar. Detta kommer inte att bli en jämförelse av samtliga 

vigda par då detta är på tok för mycket data för en undersökning på denna nivå. Istället 

kommer ett antal par att väljas ut, urvalet kommer att baseras på ett antal exempel inom varje 

samhällsklass, för att på så vis kunna visa på de allmänna dragen i de diverse klasserna 

giftermål. Denna jämförelse kommer ha som målsättning att redogöra för eventuella stora 

märkbara tendenser inom bruket av titlar, det kommer inte att bli en ren omskrivning av 

vigböckerna till ett mer lättläst format.  

 

Ett problem med källan är den att det är svårt att veta huruvida titeln vilket de tilldelas är 

tilldelad just för vigboken eller om denna titel användes i övriga sammanhang. En dragon 

hade ju troligtvis titeln dragon till vardags, men en individ med titeln änkeman kanske endast 

tillskrevs denna titel för att redovisa att denne ingått äktenskap tidigare i vigboken. Faktumet 

kvarstår ju dock att änkemannen var en änkemannen vare sig denne kallade det sig till vardags 

eller ej. 

 

Det är viktigt att poängtera att källan inte visar den exakta befolkningen i staden. Då antalet 

smeder diskuteras i undersökningen exempel, så gäller det att ha i åtanke att detta antal inte är 

hur många smeder vilket bodde och verkade i staden utan hur många det är som gifte sig 

under studieperioden. Detta kan dock ge oss en bild av hur många smeder det fanns i staden 

ställt mot den övriga befolkningen; är det 14 smeder som gifte sig enligt vigböckerna 

gentemot 2 tunnbindare så kan vi dra slutsatsen att det fanns fler smeder än tunnbindare i 

staden. Detta blir än tydligare när det är större grupperingar. På så vis kan vi få en bild av hur 

befolkningen var uppdelad utan att ha exakta uppgifter om samtliga invånare i staden. 
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Källan 

 

Den huvudsakliga källan kommer att vara en avskrivning av Uddevallas samlade vigböcker 

under åren 1700-1799. Det handlar om en digital kopia av de faktiska vigböckerna vilket finns 

arkiverade hos Uddevalla församling. Denna digitala version av källan är kontrollerad och 

korrekturläst av ett flertal individer vilket gör den till en god och pålitlig kopia av originalen, 

vilket jag själv även har granskat.  Dessa vigböcker redogör alltså för samtliga vigslar som 

skedde i Uddevalla församlings område. Vigslar vilket skedde på andra orter finns även de 

registrerade, men en av de vigda parterna är hemmahörande i församlingen alternativt så 

utfördes vigseln av en präst ur den aktuella församlingen. Dessa vigböcker redogör för 

parternas namn och titlar, datum för vigseln, de vigdas hemtrakt samt övriga noter kring 

vigseln. Källan är mycket utförlig och för vissa vigsal kan det finnas intressanta upplysningar. 

Detta gör att Uddevallas vigböcker är en av de mer detaljerade vigböcker vilket jag själv har 

granskat inför undersökningen. Det faktum att samtliga, med några få undantag, individer 

nämns med sin titel gör vigböckerna till ett mycket nyttigt verktyg för att granska den sociala 

uppbyggnaden i en medelstor stad under 1700-talet.  

 

Det finns en möjlighet att via källan studera och göra en analys av hela 1700-talets vigslar i 

staden, dock kommer denna undersökning att göra en avgränsning fram till år 1748. Detta är 

för att titlarnas utformning och bruk kan ha förändrats i såpass stor utsträckning under denna 

tidsrymd att det skulle vara irrelevant att jämföra de titlar vilket användes i början av 

århundradet mot de vilket var i bruk under den senare delen. Samhället hann förändras mycket 

under 100 år, särskilt ett så dynamiskt århundrade som 1700-talet, varpå en social analys av 

århundrades första årtionde ej är relevant med århundrades sista. Utvecklingen mellan år 1700 

och 1748 är emellertid hanterbar för denna undersökning, vilket förklarar avgränsningen i tid. 

De anteckningar vilket specificerar detaljerna kring var vigseln ägde rum kommer inte att 

användas i någon större utsträckning i denna undersökning då fokuset ligger på just titlar. Det 

finns dock gott om utrymme i denna källa för en kommande undersökning om vigselmönster 

och dylikt i framtiden.  

 

Det totala antalet vigslar vilket finns registrerade i vigboken år 1700-1 Jan 1749: 1183 

stycken. Det är alltså en stor mängd vigslar vilket denna undersökning kommer att ha till 

grund för sin forskning. Genom att det är ett så stort antal giftermål så är det troligare att de 

tendenser vilket syns i vigböckerna ger en korrekt bild av hur stadens klassindelning såg ut.  
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Resultatet 

 

Resultatet kommer att bli en sammanfattning av trenderna i källan så som omnämnts i 

metodbeskrivningen. Allt vilket kommer att redogöras för i denna avdelning av studien är 

baserat på den huvudsakliga källan och inget annat.  

 

En viktig och uppenbar trend vilket är svår att undvika under analysen av källan är den att 

staden har en lägsta klass i vigböckerna vilket tycks vara drängen. Denna benämns simpelt 

och enkelt så som ”den unge drängen” utan vidare titlar. Då borgare tenderade att ha flera 

titlar, så som en yrkestitel samt en hederstitel, så var det allt som oftast så att drängarna endast 

tillskrevs ”ung dräng”.  Dräng är också den absolut vanligaste yrkestiteln bland de 

registrerade vigda personerna i källan. Föga förvånande så gifte sig drängar nästan uteslutande 

med kvinnor med titeln ”Piga”. Då det avviker ifrån mönstret att drängen gifte sig med en 

piga, så är det simpla titlar kvinnan innehar, så som ”hustru” eller kvinnfolket.  

 

Tilltalstitlar utan koppling till ett yrke 

Det är viktigt att poängtera att långt ifrån samtliga personer registrerade i vigböckerna hade en 

yrkestitel. Det finns en mängd olika tilltalstitlar vilket både kan komplettera en persons 

yrkestitel alternativt vara den enda titel en person tillskrevs i källan.   

 

 De vilket saknar en konkret yrkestitel och endast tituleras med ”unge karl” är en av de 

absolut största grupperingarna. Under de första åren i vigboken är den absoluta majoriteten av 

de vigda prydda med titeln ”unge karl” men användandet minskar markant under den senare 

delen av den studerade tidsperioden.  Omskrivningen av denna titel till ”Ehrlig ung karl” 

tycks ha varit populär under den första hälften av tidsperioden i denna studie. Titeln fortsätter 

dock att vara frekvent under hela studiens tidsfokus och är utan tvekan den vanligaste 

enskilda titeln. Under 1720-talet tycks ”unge karl” försvinna i viss utsträckning och ersättas 

av ”wällachtad man” i olika variationer.  

 

 Övriga titlar vilket ej förknippas med någon form av yrke är ”Herr”, ”Borgare” samt 

”Inwånare”.  Dessa är dock inte lika vanliga som variationerna av ”Unge karl” utan tycks 

tillskrivas personer med högre social ställning. Dessa tycks bli vanligare från och med 1720-

talet. ”Monsieur” är också en titel vilket tillhör denna kategori där yrke inte förknippas med 

individen. Denna titel är relativt ovanlig men håller en väldigt konstant nivå genom hela 

tidsperioden. Titeln har ungefär samma grad av frekvens under de första åren och slutet av 

den studerade tidsperioden, vilket är unikt för titeln. De flesta övriga titlar inom denna 
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borgarklass tycks användas extra mycket i särskilda tidsperioder, då de hade en särskilt stor 

popularitet.  

 

1700-talet var ju ett århundrade med stora influenser av Frankrike och det märks även i 

Uddevalla. Det var vanligt att kalla sig för monsieur enligt källan. Faktum är att denna titel är 

ofta förekommande och det är en variant av att kalla sig för ”Herr” eller dylikt. Det är svårt att 

få en bra bild av vad för status denna titel hade, då män med denna titel gifte sig med både 

pigor, jungfrur och hustrur. Då män av lägre social status ofta kallades ”Unge karl” eller 

dylikt i källan så är det troligt att män vilket kallades för monsieur hade högre status än dessa 

och eftersom det är så pass många med titeln vilket gifter sig med jungfrur, så var denna titel 

åtminstone något av en medelklasstitel. Det var inte någon titel i den högre skalan men den 

var definitivt högre än drängar eller enkla karlar.  

 

Änkemän har titeln änkeman utskriven i sin titel i vigböckerna. Änkemännens titlar kan delas 

upp i två kategorier; antingen tituleras de endast som en änkeman alternativt har de en 

yrkestitel samt änkeman som titel. Ett exempel av många på detta är ” Järndragare 

änckiomannen”, eller ”Änckioman och Enrollerings båtzman”. Det var alltså viktigt att 

poängtera att personen ifråga var änkeman även om denne hade övriga titlar, åtminstone i 

vigböckerna. Änkemän är vanligt förekommande i källan och det är minst lika ofta 

förekommande som titeln änka är hos kvinnorna. Detta betyder inte nödvändigtvis att det var 

lika många änkemän som änkor i staden, utan det är mycket möjligt att det var så att änkemän 

gifte om sig i högre utsträckning än änkorna, vilket i sin tur leder till att de förekommer i 

högre utsträckning i vigböckerna även om det fanns fler änkor i staden. 

 

Militära titlar i Uddevalla; Regementets närvaro speglas. 

Stadens karaktär avspeglas i bruket av titlar. Uddevalla hyste under 1700-talet Bohusläns 

regemente, vilket hyste Bohusläns kavalleri- dragonregemente. Individer med titeln Dragoun 

alternativt Dragon är många i staden och tycks vara extra vanliga kring 1740-talet. Faktum är 

att denna titel är en av de vanligaste yrkestitlarna vilket finns representerade i hela källan. Den 

militära närvaron i staden tycks alltså ha varit mycket markant och andelen unga män i 

giftesmogen ålder vilket var sysselsatta som dragoner i staden var stor. I vissa fel skrivs titeln 

ut mer utförligt, så som ”Dragoun vid Bohuslänska Dragoun Regement”. Det finns dock inget 

som tyder på att detta innebar att dessa hade en större ställning än de vilket endast tillskrevs 

Dragoun, utan det hela tycks snarare handla om den person vilket antecknade personernas 

titlar. Detta baserar jag på det faktum att är inom en viss tidsram vilket titeln skrevs ut mer 

utförligt och således inte är ett fenomen vilket yttrar sig över en längre tidsperiod i studien. 

Det finns även ett antal personer med titeln ”Afskedade dragoun” vilket tyder på att de män 

vilket ej längre var i tjänst som dragoner tenderade att bo kvar i staden. Den titel de erhöll 

som dragoner följde dem även ut. Avskedade dragoner är även ibland försedda med övriga 
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titlar, så som ”änkjoman” samt en person vilket även är ”husman”.  Dragoner tycks ha gift sig 

med kvinnor med titeln piga, så som de flesta yrkesgrupper vilket inte tillhörde den övre 

klassen. Soldat är en ovanlig titel i källan. Då Bohusläns regemente för tiden var ett 

kavalleriregemente är detta inte särskilt underligt.  

 

  Det finns övriga militära titlar representerade, så som ”Corporalen”, ”Rustemästare” eller 

”Krigs Comissisarie”, dessa är dock mer ovanliga, vilket förstås är förväntat. Regementet 

krävde en mängd ämbetsmän förutom just soldaterna i de olika kompanierna. Officerarna var 

betydelsefulla personer både på regementet och i staden, det finns en major i vigböckerna 

vilket gifte sig med en jungfru. Förutom denna major är det mycket svårt att finna någon 

högre officer i vigböckerna.  Lägre officerare så som konstapel och korpral finns 

representerade. Konstapeln var en ” Constapeln af Kongl. Fällt Artill.” och vigdes med en 

kvinna vilket kallades jungfru.   

 

De militära titlarna innehåller ofta en beskrivning för i vilket kompani militären tjänstgjorde. 

Ett exempel på detta är ” Soldat af Hr General Major von Leuten”. Antalet diverse kompanier 

blir tydliga då dessa titlar betraktas, av alla dragoner och soldater i källan så är det sällan det 

handlar om samma kompani. Titlarna beskriver alltså regementets mångfald av kompanier 

och divisioner.  

 

Handelsmän och hantverkare. 

Staden hade även ett relativt stort antal personer med titeln ”handelsman” vilket ytterligare 

visar på hur viktig handeln som näring var i staden.  Handelsmän gifte sig endast med kvinnor 

med mer prestigefyllda titlar, så som ”jungfru” eller ”madame”. Detta tyder på att 

handelsmannen hade en aktad ställning och en hög social status. Den stora frekvensen av 

handelsmän i staden tyder på att Uddevalla fungerade som en central handelsplats för övriga 

mindre orter i närheten, då antalet handelsmän tycks vara allt för stort för att kunna försörjas 

av endast stadens egna invånare. Handelsmän tycks ha kallates ”Herr Handelsman” då denna 

yrkestitel i princip alltid kompletteras med Hr. Vidare så kan vi se stadens handelsklimat 

genom att betrakta handelsmännen titlar, exempelvis finns det en handelsman vilket kallas 

”Handelsman och skepparen” vilket visar att stadens handelsmän utförde handel över 

sjövägen.   

 

Det fanns en bred variation av diverse hantverkare verksamma i staden, vilket speglas genom 

alla de yrkestitlar vilket finns representerade i vigböckerna. Jag har valt att sammanställa en 

lista på ett fåtal slumpmässigt utvalda exempel av vad för slags hantverkartitlar vilket finns 

representerade:  
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Skiärsliparen Mäster, Skorstensfäijaren Mäster, Skomakare gesällen, Plåt och Harneskmakare 

Mäster, Gesällen af det lofl. Böckare Hantw.  

 

Uddevalla var som sagt var en stad av medelstorlek och det finns en ganska stor samling av 

hantverkare vilket är inriktade på väldigt specialiserade varor så som böcker, hattar och ett 

antal smeder. Stadens funktion som centralort blir ganska tydligt då det finns ett så stort antal 

smeder, vilket det i regel inte krävdes så många av i ett samhälle. Just smeder är ett av de 

hantverksyrken vilket är konstant förekommande under studieperioden, det är inte någon 

märkbar ökning av smeder under studieperioden utan de är jämnt utspridda i vigböckerna 

under hela studieperioden. Antalet vi talar om är 14 smeder vilket finns med i källan.    

 

En stad i Uddevallas storlek hade alltså ett brett spektrum av hantverkaryrken. Det finns både 

gesäller och mäster representerade i vigböckerna. Det är dock mer frekvent förekommande 

med mäster än med gesäll i källan. En förklaring till detta kan vara det att gesällen var för ung 

för att vara i giftesmogen ålder, alternativt ej tjänade tillräckligt för att kunna försörja ett 

äktenskap.  

 

 Intressant att notera är att gesäller tenderade att gifta sig med kvinnor vilket hade titeln 

”piga” medan mästare, vilket förstås hade en högre status än gesällen, gifte sig med kvinnor 

vilket kallades ”jungfru” eller änka. Den stora förekomsten av just änka som giftermålspartner 

för hantverksmästare visar på fenomenet att dessa inte var yngre personer. Det borde ha varit 

mer lämpligt för en individ av en mästares rang och ålder att gifta sig med en änka i 

någorlunda lämplig ålder snarare än en mycket yngre kvinna med titeln jungfru eller Madame.  

 

Det faktum att Uddevalla var en hamnstad är också märkbart. Yrkestitlar med förknippning 

till det maritima fältet är väl representerade. Båtsman och skeppare är de vanligaste bland 

dessa och är inte lika påtagliga så som ”dragon” men än dock frekvent förekommande. 

Skepparen hade högre social status än exempelvis båtsmannen, då skepparen i vigböckerna 

tenderade att viga sig med en kvinna med titeln ”jungfru”. Båtsmannen däremot gifte sig 

antingen med en piga eller en kvinna vilket titulerades hustru. En båtsman är gift med en 

kvinna vilket endast har fått titeln ”qwinfollcket”. Det finns även titlar vilket förekommer 

väldigt sällan vilket har anknytning till sjöfart, så som sjöman.  Ett exempel på e nav de mer 

extravaganta titlarna är ” Visiteuren wid Stora Siötullen Monsieur” vilket visar på att staden 

innehade en aktiv sjötull och att handeln via sjövägen hade en betydande roll för stadens 

sociala struktur.  
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Sammanfattning av titelgrupperingarna 

Totalt sett kan den totala strukturen av yrkestitlar sammanfattas som att den består av 

hantverksyrken, handelsmän dragoner, olika variationer av båtsmän och ett mindre antal 

tjänstemän. Denna indelning av yrken ger oss information av hur Uddevalla stads ekonomi 

var uppbyggd, med fokus på hantverk och handel. Andra karaktärsdrag för staden visar sig 

också, så som regementet och närheten till havet. Drängar är också mycket vanligt 

förekommande, däremot är antalet husmän eller regelrätta bönder litet. Drängarna arbetade 

alltså knappast för bönder inom lantbruket utan tjänstgjorde troligtvis som hjälpredor åt 

hushåll i staden. Detta borde ha varit aktuellt för pigorna likaså; pigor är i särklass den enskilt 

största yrkesgruppen. Slutsatsen är att Uddevalla församling under tidsperioden beboddes av 

en hög andel borgare. Mästarna inom olika hantverk ansågs exempelvis vara borgare. 

Handelsmän utgör en betydande delen av stadens yrkesmän och även detta är en borgerlig 

grupp. De borgerliga yrkena är alltså en stor del av yrkesfördelningen i staden.   

 

Kvinnornas titlar i vigboken 

Piga är utan tvekan den vanligaste kvinnotiteln i vigböckerna. Det tycks vara så att detta var 

den överlägset mest frekventa titeln på en ung kvinna under tidsperioden. Det är inte så att det 

endast var drängar eller soldater vilket gifte sig med pigor, det finns även exempel på 

skräddare, gränstullare och rent av en ” Mästaren wid det lofl. Klensmeds hantw” som gift sig 

med just pigor. Det är dock de lägre borgarklasserna, drängar, änkemän alternativt personer 

vilket är avskedade ifrån en ännu högre post vilket är de vanligast förekommande 

giftespartner till pigor.   

 

Jungfru är även den en vanligt förekommande titel för kvinnor i vigböckerna, dock inte i 

samma utsträckning som piga. Titeln jungfru tycks ha ökat i användning under senare delen 

av studieperioden, det är dock oklart om detta beror på att titeln värde sjönk och fler kvinnor 

kunde ta den till sig eller om andelen individer i staden med högre social rang ökade. Typiska 

giftermålspartner till jungfrur är en handelsman, kyrkoherde, rådsman, organist och det 

väldigt överdådiga ”Comminister Ährewördige Wällärde Hr”. Kvinnor med titeln ”Jungfru” 

tycks ha vigts med personer med de högre titlarna så som ”Borgare” eller ”Inwånare i staden”. 

Jungfru kan alltså kopplas samman med borgarklassen i staden.   

 

Madame är en betydligt mer ovanlig titel i vigböckerna för Uddevalla församling.  Det är 

endast 29 personer vilket tillskrevs titeln madame vilket förekommer i vigböckerna under hela 

tidsperioden.  Det var mest ämbetsmän vilket gifte sig med kvinnor vilket kallades madame, 

enligt vigböckerna. Exempel på individer vilket gifte sig med en madame är en tingsnotarie, 

en ”högachtad rådman”, en hovrättskomissarie och en kapten.  Det är tydligt att madame 

alltså innehade en högre social status än jungfru, och definitivt en betydande högre plats än 

piga. Det är intressant att se en form  av pyramid av bruket av en titel, där piga är i botten och 
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mest använd, följt av en mindre använd jungfru och i toppen en liten klick av kvinnor vilket 

anses ha status nog att kalla sig för madame.  

 

Det finns förstås titlar vilket kvinnor tog vilket är utöver dessa tre vilket tidigare nämnts. 

Matrona är en av dessa och är inte helt ovanlig i vigböckerna. Däremot förekommer den 

endast fram till och med år 1718. Titeln är relativt vanlig i början av studien men åren kring 

1718 är det nästintill obefintligt förekommande. Matrona var alltså en titel vilket var oerhört 

tidsbunden på så vis att den försvann ur bruk en bit in i studieperioden, titeln var alltså en titel 

vilket användes under de första två årtiondena under 1700-talet, vilket tyder på att titeln även 

var i bruk under slutet av 1600-talet. Anledningen till att titeln togs ur bruk med tiden 

diskuteras i analysen av resultatet.    

 

En mer svårplacerad kvinnotitel är då kvinnan innehar titeln ”Hustru” i vigboken.  Kvinnor 

med denna titel har inte någon distinkt urval av yrkestitlar gällande deras män. Under den 

första hälften av studieperioden så är det nästan uteslutande med män utan någon yrkestitel 

vilket gifter sig med en kvinna kallad hustru i vigboken. I de fall där männen vilket gifter sig 

med en ”hustru” så innehar de relativt varierade titlar; exempelvis en Mäster Skomakare och 

en bonde. Det faktum att det i största grad är män utan en yrkestitel vilket gifter sig med 

kvinnor av denna titel liksom att det inte förekommer någon högre besatt person som gifte sig 

med en hustru, tyder på att det handlar om unga kvinnor som inte var pigor men ej hade 

statusen nog att bli kallade jungfru. ”Hustru” tycks alltså vara den kvinnliga motsvarigheten 

till de manliga titlarna ”Ung karl” eller ”Ährlige Herr”. Det är dock betydligt mer ovanligt 

med en kvinna med denna titel än vad det är män med titlar som ”Herr” eller ”Inwånare”.  

 

Änkor är frekvent förekommande i vigböckerna under hela studieperioden, bland kvinnorna 

liksom bland männen. Änkor gifte sig oftast med män vilket själva var änkemän, enligt källan. 

Det var dock inte uteslutande så överhuvudtaget, det är inte alls ovanligt att källan redovisar 

en änka vilket gift sig med en ”ung karl” eller ”unge dräng”. Källan ger inga detaljer kring 

änkans ålder eller dylikt, men det visar ändå på att en änka inte var bunden till att gifta sig 

men en änkeman. För att hinna bli änka måste ju, naturligtvis och uppenbarligen, en kvinna ha 

hunnit gifta sig en gång tidigare, vilket visar på att en änka i regel måste ha hunnit bli 

åtminstone ett par år äldre än den normala giftesåldern.   

 

Det är alltså ett tydligt samband mellan vad mannen har för titel och vilket titel kvinnan har 

vid vigseln.  Det är dock omöjligt att avgöra via detta källmaterial huruvida en kvinna tog sig 

titeln jungfru i och med giftermålet med en man med tillräckligt hög status, eller om kvinnan 

hade titeln sedan tidigare. Det kan vara så att när en kvinna gifte sig med en man med 

tillräckligt hög social status så erhöll en titel som exempelvis jungfru. Alternativet är det att 

män med en social status endast sökte sig till kvinnor med en tillräckligt hög status, och därav 
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är sambandet. Detta, det vill säga orsaken bakom sambandet, är inget vilket denna 

undersökning kan svara på då källmaterialet ej ger tillräckligt med information. Det vilket kan 

konstateras är att det fanns ett klart och distinkt samband mellan männens och kvinnorna 

titlar.   

 

Förändringar i tillskrivande med tiden 

Det mest uppenbara vilket förändrades under källans tidsrymd tycks vara titlarnas mångfald. 

Under den tidiga delen av källan så var det större grupperingar av titlar vilket dominerade i 

stor utsträckning, så som dräng eller unge karl. Annorlunda titlar var få i jämförelse till dessa 

större grupperingar. Under mitten av studieperioden, vilket innebär kring 1720, så förändras 

titlarnas natur så sakteliga till att bli mer extravaganta och varierade. Fler hantverkstitlar 

dyker upp och titlarna för tilläggstitlar så som ”vördnadsvärde” eller ”högaktad” vilket knappt 

förekom överhuvudtaget under källans tidiga år. Yrkestitlarna blir alltså fler och i mindre 

grupperingar, det blir en ökad mångfald av titlar i samhället. De titlar vilket inte förknippas 

med yrken blir mer extravaganta och det blir vanligare att en individ får flera titlar. Detta 

fenomen kan inte förklaras med det enkla faktum att det troligtvis var andra personer vilket 

skrev källan. Naturligtvis var det knappast samma individ vilket skötte vigböckerna under 

hela studien tidsram, men då förändringen är så pass konstant och inte helt plötslig så tyder 

detta på att det var en förändring i protokoll och attityd, snarare än en ny notarie.  

 

Förändringen över tid i källan visar som sagt var på en ökad mångfald av titlar. En part i detta 

tycks vara förändring i hur titlar användes, den andra faktorn är att det blev en förändring i 

stadens uppsättning av yrken. Under den senare hälften av studieperioden är den en större 

mängd hantverkare vilket gifter sig och titlarna ”Borgare” och ”inwånare” blir mer frekventa. 

Staden tycks få en större borgerlig befolkning under studieperioden och där med nya titlar. 

Eftersom det är fler med borgerlig social status under den senare hälften av studietiden så är 

det även ett ökat antal jungfrur och kvinnor med en titel av högre rang. Under senare delen av 

studieperioden minskar även användandet av en av de vanligaste titlarna; de olika 

variationerna av dräng. Det är inte så drastiskt att den blir ovanlig eller försvinner. De 

yrkestitlar vilket var så dominerande i början av studieperioden blir alltså mindre vanliga och 

ersätts av fler varierade titlar med högre social status. Titlarna blir fler och mer personliga i 

och med att stadens befolkning blir mer borgerlig.  
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Analys och diskussion av resultatet 

 

Denna avdelning av undersökningen kommer att ägnas åt att analysera och diskutera de 

resultat vi funnit. Analysen kommer främst att fokusera på hur klassindelningen överlag såg 

ut under 1700-talet och hur detta kan jämföras med Uddevalla, men även övriga frågor vilket 

har dykt upp i och med resultatet.  

 

Hur såg klassindelningen under 1700-talet ut? 

“Daily life in 18th century England” talar om att over en tredjedel av befolkningen i England 

var sysselsatta inom lantbruket kring sekelskiftet 1800. 
1
Tidigare under 1700-talet skall denna 

andel ha varit betydligt högre än en tredjedel, påpekar boken. Betänk då att England under 

denna tidsperiod hade nått mycket längre i sin urbanisering och industrialisering än Sverige, 

vilket knappt hade påbörjat denna process under studieperioden.   

 

”Stånd och genus i stormaktstiden” nämner att endast 4-5% av befolkningen i Sverige under 

1720-talet inte var av bondeståndet.
2
 Detta visar på hur få personer det var vilket inte var 

lantbrukare. I Uddevalla tycks inte lantbruket dominera alls, alltså borde denna stad ha varit 

en ganska betydelsefull ort, eftersom de flesta orter bestod av lantbrukare i huvudsak i Sverige 

under tiden.  

 

Detta kan ge perspektiv på hur den tidiga industrialisering och liberaliseringen i England 

skapade en ny form av borgarklass med nya titlar vilket så småningom skulle ske i Sverige 

likaså. Vad jag med detta försöker visa är att Englands sociala indelning förändrades drastiskt 

under en kort period och detta förändrade hur titlar användes där. Denna förändring 

påbörjades i långsammare takt även i Sverige vilket kan vara en förklaring till att mångfalden 

titlar sakteliga ökar i och med att studieperioden närmar sig sitt slut.   

 

Ett intressant faktum är att trots att 95% av befolkningen tillhörde bondeståndet så märktes 

det så lite av detta stånd i Uddevalla. Detta visar verkligen att de övriga klasserna i princip 

endast existerade i städerna, så som Uddevalla. Trots att dessa klasser var en så liten del av 

landets befolkning så är de i majoritet i vigböckerna, åtminstone under den andra hälften av 

studieperioden. Detta kan ses genom att betrakta individernas titlar, vilket kan ses i resultatet. 

Genom att studera individers titlar kan vi alltså komma fram till att staden var ett viktigt 

centra och knutpunkt för borgare, hantverkare och handelsmän. Dessa personer fanns i regel 

inte på landsbygden eller mindre orter, enligt litteraturen och därför kan vi också förstå att 

                                                           
1
 Olsen, sid 122. 

2
 Stadin, sid 265. 
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Uddevalla var en betydelsefull stad. Titlarna i källan ger alltså information av stadens 

ekonomiska och byråkratiska betydelse, förutom stadens klassindelning.  Titlarna på stadens 

invånare har gett information om stadens medborgare men även om staden själv, dess karaktär 

och betydelse. Frågeställningen huruvida titlarna i en vigbok kan förklara stadens sociala 

indelning är alltså underskattad; dessa titlar berättar mycket om stadens liv och karaktär.  

 

”Stånd och genus i stormaktstiden” diskuterar bland annat äktenskapet under 1700-talet.
3
 Här 

diskuteras hur vanligt det var att gifta sig av kärlek gentemot ekonomiska skäl under Sveriges 

stormaktstid. Enligt boken så var det vanligare än vad allmänt tros, det spelade ganska stor 

roll för personer vilket gifte sig och var rätt så accepterat av samhället att romantiska motiv 

låg bakom ett äktenskap. Ekonomi och status spelade fortfarande in och kunde påverka 

huruvida familjen accepterade en dotters äktenskap, men det var inte helt avgörande i den 

utsträckning vilket det finns en bild av i vår normala historieuppfattning. Detta är intressant 

för denna studie då det är svårt att veta hur stor roll mannens status hade på kvinnans titel vid 

giftermålet. Gifte sig männen med kvinnor med högre familjestatus eller gifte de sig av kärlek 

och gav kvinnan en bättre titel med sin egen status?  

 

Det tycks som om kvinnan tog sig en titel vilket passade den blivande makens nivå i och med 

bröllopet, då det knappt existerar några män med högre status som inte gifter sig med en 

jungfru eller än ovanligare titlar. Det vore väldigt osannolikt att det fanns ett så lämpligt antal 

jungfrur att inga av de män vilket ansåg att lägre titlar ej dög för deras äktenskap fick ”nöja 

sig” med annat. Det är troligare att titeln jungfru tilldelades kvinnan vid äktenskapet och 

således registrerades i källan. Detta betyder inte att jag påstår att kvinnor med låg social status 

kunde gifta sig med vem som helst, men det fanns troligtvis utrymme för viss flexibilitet.   

 

Vad kan den ökade mångfalden av titlar bero på?  

”Stånd och genus i stormaktstiden” beskriver yrkesfördelningen av diverse hantverksyrken i 

svenska städer under stormaktistiden som liten, åtminstone under 1600-talet.
4
 Detta kan 

konfirmeras i undersökningen på så vis att det är relativt få hantverkare i källan under det 

första årtiondet under studieperioden.  Detta förändras vilket nämns i resultatet kring 1720-

talet då hantverkarna blir fler och mer större mångfald av yrken. Däremot kan vi ju i resultatet 

se att det dyker fler variationer bland hantverksyrken i Uddevalla ju senare av studieperioden 

det handlar om.  

 

                                                           
3
 Stadin, sid 57. 

4
 Stadin, sid 215. 
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”Daily life in 18th century England” skriver att 1700-talet var en period av ökad konsumtion 

och detaljhandel.
5
 Detta gäller främst England men även i övriga Europa. Europa hade en 

ökning liknande Englands men med viss frödröjning. Anledningen till denna ökade 

detaljhandel skall bland annat ha berott på kolonisationen och industrialiseringen. Fler 

råmaterial och ökade produktionsmedel ledde till lägre priser på hantverksvaror och således 

en större marknad. En större marknad leder i sin tur till ett behov av fler hantverkare vilket 

kan ses i Uddevallas vigbok. Ett större antal hantverkare med olika inriktningar gifter sig och 

detta måste bero på att det blir fler och fler hantverkare bosatta i staden. Dessutom borde 

behovet av en större bredd varor ha ökat i staden i och med att det fanns en marknad för alla 

dessa ny specialisthantverkare.  

 

Ytterligare en anledning till att antalet hantverkare ökar kan ha att göra med att staten för 

första gången i Sverige aktivt sökte att utöka antalet inom hantverksyrken. ”Från rike till 

nation” ger information i sin avdelning vilket behandlar arbetspolitik om att staten sökte att 

minska monopol inom industrisektorn och uppmuntra fler människor att söka sig till yrket.
6
 

Detta gjordes genom en ny skråordning år 1720 med ett antal nya regler mot kartellbildning 

och andra hinder för gesäller vilket önskade att bli mästare. Detta borde ha avspeglats i 

Uddevalla i form av en ökning av mästare vilket också kan ses i källan.  

 

Gesäller och mästare 

I resultatet kom en frågeställning kring vad anledning till att det var fler mästare som gifte sig 

än gesäller var. Stadin, författaren till ”Stånd och genus i stormaktstidens Sverige” diskuterar 

gesällernas yrke och liv och nämner bland annat att åtminstone under 1600-talet var det en 

omöjlighet för en gesäll att gifta sig. Mästare däremot hade en social press på sig att gifta sig, 

vilket är en mycket god förklaring till varför källan ser ut som den gör. Det är alltså naturligt 

att det är betydligt fler mästare än gesäller i vigböckerna ifrån tiden. Detta påstående för än 

större tyngd då gesäller endast förekommer under de två sista årtiondena i källan; synen på 

gesällen och dennes möjligheter att gifta sig förändrades under denna tidsperiod. Vi kan då 

dra slutsatsen att gesäller levde och verkade i staden även under den tid vilket de inte 

förekommer i vigboken. Det faktum att hantverksmästarna i regel hade krav på sig att gifta sig 

för att anses respektabla gör att antalet mästare vilket finns i källan borde stämma väl överrens 

med hur många mästare vilket levde och verkade i staden. I och med att en hantverkare 

avancerade till att bli mästare så tillhörde det ofta att denne gifte sig som en del av ceremonin, 

vilket ger oss en god bild av hur många hantverkare vilket avancerade till att bli mästare 

under undersökningens tidsperiod.  

 

Om tillskriften ärlig och hederlig 

                                                           
5
 Olsen, sid 192.  

6
 Edgren, sid 78. 
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”Stånd och genus i stormaktstiden” beskriver titeln ”ährlig” eller ”hederlig”, vilket helt enkelt 

betyder just ärlig eller hederlig, som de mest positiva egenskaperna vilket personer i 

borgarståndet kunde tillskrivas och kallas.
7
 Dessa två karaktärsdrag hade ursprungligen med 

handeln att göra; de personer vilket var ärliga satte rättvisa och korrekta pris på sina varor. 

Deras affärer var helt enkelt korrekta och de hade ett gott rykte. Dessa egenskaper ansågs vara 

lika viktiga för män som för kvinnor inom borgarståndet.  

 

I källan är ”ärlige unga karl” en av de absolut mest använda och frekvent förekommande 

titlarna och ärlig eller hederlig förekommer ofta även på andra titlar. Det är uppenbart att 

dessa titlar var oerhört viktiga i staden då så många personer i källan erhöll titeln. Det var 

alltså borgerliga ideal vilket styrde hur äktenskapen registrerades i Uddevalla eftersom en titel 

vilket i huvudsakligen användes av det borgerliga ståndet hade så stor utbredning i staden.  

Bruket av tillskriften ärlig minskar, vilket redovisas i resultatet, mot slutet av studieperioden. 

Detta tycks ha handlat om en förändring i sättet att skriva titlar i källan snarare om någon 

minskning av de borgerliga idealen. Detta grundar jag på att det förekommer fler borgerliga 

yrkestitlar under denna del av studieperioden än det gjorde under den tidiga delen. Det tycks 

alltså vara så att borgare var närvarande i staden i hög utsträckning både under 

studieperiodens tidiga och sena del men med en skillnad i deras bruk av titlar.  

 

Om änkemän och änkor 

Ett intressant resultat i denna studie var det att det finns lika många änkemän representerade 

som det finns änkor, trots det faktum att kvinnor, alltså änkor, hade längre medellivslängd än 

männen och var betydligt fler än änkemännen. Stadin berättar i sin bok
8
 det att det var mer 

naturligt att änkemän gifte om sig än änkor. Änkemän vilket inte gifte om sig var oerhört 

ovanligt, såvida inte änkemännen var åldringar, medan det var betydligt vanligare att en änka 

levde som änka livet ut. Ett hushåll påverkades faktiskt mindre av att en man dog snarare än 

om en kvinna; ett borgarhushåll behövde betala hälften så mycket mindre skatt om mannen 

dog medan inga dylika subventioner gällde om kvinnan dog.  Hushållsstrukturen behövde 

också en kvinna vilket kunde agera som husmor även i borgerliga familjer, likväl som 

bondefamiljer. Änkan blev också överhuvud över hushållet och fick på så vis ökade 

rättigheter som änka jämfört med situationen som hustru. Detta är alla förklaringar till att det 

förekommer färre änkor än änkemän; jämfört med hur många det fanns generellt i landet 

under tiden.  

 

I England var det under 1700-talet även vanligt att änkor till hantverkare själva tog över 

rörelsen och utförde hantverket.
9
 Där anställde änkorna ofta själva gesäller vilket skötte 

                                                           
7
 Stadin, sid 261. 

8
 Stadin, sid 89. 

9
 Hill, sid 240. 
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arbetet medan änkan kontrollerade rörelsen. Änkan ärvde alltså mannen status och yrkesroll i 

många fall vilket kan vara en förklaring till att änkan ofta gifte sig med män med högre social 

status i källan. Änkan kunde inneha en av de högsta sociala rollerna bland stadens kvinnor. 

Även i England var det betydligt vanligare att män gifte om sig än kvinnor. Alla dessa 

fördelar med att vara änka ger intrycket av att det endast fanns nackdelar med att gifta om sig 

som kvinna, vilket uppenbarligen inte stämmer. Änkor förekommer ju i källan vilket kan läsas 

om i resultatet, och inte så sällan så att det kan anses vara särskilt ovanligt att det var en änka 

vilket stod framför prästen.  

 

En diskussion kring borgarklassen 

Det är lätt att få uppfattningen av att alla invånare med en särskild status i staden ansågs var 

borgare. Så var inte fallet under 1700-talet, utan det var de personer vilket var sysselsatta 

inom ett yrke vilket ansågs vara borgerligt vilket hade rätten att kallas för en borgare. 

Exempel på borgerliga yrken var handelsmän, köpmän och hantverkare. De personer med 

politiska rättigheter i staden ansågs också var borgare och i regel innebar ett borgerligt yrke 

rätten till dessa privilegier. Det är därför svårt att definiera vilka som ansågs vara borgare då 

detta varierade stort ifrån stad till stad. Detta är ytterligare en fördel med den källa vilket 

studien har använt, då den är nedskriven av lokala tjänstemän så får vi en korrekt bild av vilka 

individer som hade rätt till en borgerlig titel enligt de lokala reglerna. Eftersom reglerna 

varierade så mellan stad och stad så är detta oerhört viktigt att poängtera, en person vilket 

ansågs vara borgare enligt Uddevalla regler skulle inte nödvändigtvis kunna åtnjuta samma 

privilegier enligt en annan stads stadgar. Städer var alltså mycket unika i sin sociala hierarki 

och förutsättningarna för dessa.  Detta visar ytterligare på behovet av att verkligen använda 

sig av lokala källor för studier så som denna. I regel var det inte så att tjänstemän tillhörde 

borgerskapet utan ansågs vara enkla arbetare. Intressant nog så tycks det vara så i källan att 

många av dessa tjänstemän gifte sig med kvinnor som kallades jungfru, så dessa tjänstemän 

och tullare var något av en medelklass mellan lägre arbetare och ”fullvärdiga” borgare. Källan 

ger ju inte med säkerhet information om vem som var borgare i sig själv, utan endast vilkas 

om hade yrkestitlar vilket ansågs vara borgerliga. Källan kan alltså inte ge oss säker 

information om vilka som tillhörde borgarklassen men kan ge oss en aning om hur många 

individer det var som hade yrken och status nog att ha möjlighet att tillhöra borgarståndet.   
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Sammanfattning 

 

Denna undersökning har gett oss mycket information om stadslivet i Uddevalla och hur titlar 

användes. Genom att betrakta vad det var för personer som gifte sig under första hälften av 

1700-talet och vad dessa personer hade för titlar så har vi kommit fram till ett antal svar på de 

frågeställningar som ställdes innan undersökningen inleddes. Vigboken och dess information 

kan ge en god bild av hur livet i Uddevalla såg ut för över 300 år sedan; vi kan studera denna 

källa och förstå vad det var för människor som bodde i staden. Uddevalla beboddes av många 

militärer och hantverkare. Regementet i staden var alltså märkbart på gatorna i hög 

utsträckning och ett av de vanligaste yrkena var någon lägre form av hantverkare . Det fanns 

ett stort antal handelsmän och stadstjänstemän vilket visar på att staden var ett ekonomiskt 

och administrativt center för regionen.  

 

Vi kan också konstatera att det skedde förändringar i hur titlar skrevs under den tid vilket 

studerades. Nya titlar dök upp och ökade i bruk medan andra blev mindre vanliga. Framförallt 

så var det fler titlar i bruk under slutet av studieperioden medan det var färre titlar under den 

tidiga delen av 1700-talet, vilket innebär färre men större grupperingar av titlar.  

 

Denna uppsats har också fokuserat på relationen mellan männen och kvinnornas titlar i källan. 

Frågeställningen var om det fanns något uppenbart samband mellan maken och makans titlar, 

vilket det tycks göra. I resultatet kan ses att yrkestitlar med en traditionellt sett högre status 

ingår äktenskap där kvinnor har titlar vilket skiljer sig mot de män med lägre social status. 

Detta leder till att det går att förknippa vissa kvinnotitlar med högre social status. Då det är 

tveksamt vilken status en manstitel hade går det då att se vilken titel kvinnan hade, och i sin 

tur då få en aning om vilken status mannen hade som kunde gifta sig med en kvinna med den 

aktuella titeln. Genom deduktion kan vi alltså förstå vilken status titlar hade, genom att 

betrakta de kvinnliga titlarna. Naturligtvis borde det ha förekommit skandaler där kvinnor gift 

sig med män med lägre social status eller vise versa, men detta var knappast så vanligt 

förekommande att det borde göra denna metod värdelös.  

 

I källan var det titeln som visade på vad det var för slags människa vilket gifte sig. Endast ett 

namn sade inte mycket, men en persons tilltalstitel eller yrkestitel ger oss en hel historia om 

denne. En ärlig dräng eller välaktad handelsman, båda ger oss en liten historia av vad denne 

kan ha varit för en människa. Framförallt säger det oss oerhört mycket mer än ett enkelt 

namn, även när det inte handlar om en yrkestitel.  
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