


Skrivet i sten 

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

Stefan Lundblad 

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

Nekrolog gällande Per Murén den 2 maj 1888 

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

Gravtal gällande Peter Brändström den J I  

augusti 1809 

I döden - status 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 



ideal och egenskaper framhålls och hur de förändras med samhällets 
omvandling. 

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

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

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

Med statusen i behåll 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En ny status 

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

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

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

25 Kuuse (1999), s. 13. 
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dessa två områden i samhället tydde dels på givmildhet och omsorg 
om sin omvärld (något som även tidigare var viktigt), dels på bildning, 
vilket tillhörde den nya tidens statussystem.26 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medborgarbegreppet som under 1700-talet baserades på att perso-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skrivet i sten - en sammanfattning 

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

Det framkom i artikeln att under det tidiga 1800-talet var status
bilden främst inriktad på personliga egenskaper hos den avlidne. För
klaringen var att handeln och handelshusen var beroende av tillit och 
ryktet hos grundaren. Detta medförde i sin tur att om den ekonomiska 
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verksamheten skulle kunna fortsätta var de efterlevande tvingade att 
flytta över den avlidnes status och ära till sig själva. 

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

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