


Deklasserad överklass eller 
anpassad elit? 

1800-talets svenska adel och det 
borgerliga samhället 

Göran Norrby 

Hösten 1999 lämnade vänsterpartiet med stöd av socialdemokrater 
och folkpartister in en motion till Sveriges riksdag om "adelns av
skaffande".1 Motionärerna bekymrade sig över att Ridderskapets och 
adelns privilegier (SFS 1723:1016 s. 1) ännu offentligträttsligt kvarstod 
och yrkade på, att såväl privilegiebrev som Riddarhusordning skulle 
upphävas. Något materiellt innehåll i dessa stadganden saknas visser
ligen, medgav man; de angivna motiven är istället principiella (och 
politiskt retoriska): dessa historiska kvarlevor "fungerar som ett 
offentligträttsligt erkännande av en ordning, som symboliserar en ärft
lig privilegieställning, som är både odemokratisk och ojämlik i förhål
landet mellan könen". 

Myt eller verklighet? 

I uppslag och helsidor uppmärksammade Svenska Dagbladet riks
dagsärendet med rubriker som: "Adeln står inför sista striden", 
"Maktens korridorer rena adelskalendern" och, slutligen: "Adeln 
mister sina privilegier". Tidningen har därmed ganska aningslöst 

1 1999/2000^ 251, undertecknad av Johan Lönnroth (v), Bengt Silfverstrand (s), 
Karin Pilsäter (fp). Justitiedepartementet har sedan föreslagit, att privilegiebrevet från år 
1723 upphävs från och med 2003, och att den offentligrättsliga statusen hos 1866 års rid
darhusordning avskaffas (Ds 2002:6). 
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fullföljt en 250-årig tradition av hur adeln skall presenteras för den 
allmänna opinionen.2 

Denna bild av adeln är motsägelsefull. A ena sidan bortföll ju adelns 
sista privilegier av vikt redan 1809 - å den andra tycks adeln ha kvar 
betydande sådana ännu idag (bland andra ensamrätten att bedriva 
kvarnrörelse, enligt SvD). An tog borgarna makten från adeln vid 
1800-talets inträde, än tycks adelsmän ännu ha för stor makt. Borgar
nas seger sägs ha vunnits i en intensiv, målmedveten klasskamp - sam
tidigt som adeln utmålas som så dekadent och personligt inkompe
tent, att man undrar hur den alls kunde bjuda något motstånd värt 
namnet. Privilegierna tycks äga en strategiskt avgörande roll: utan 
adelsprivilegier ingen adlig makt. Vad är myt, vad är verklighet? 

Nog är väl adelns privilegierade ställning sedan länge död och be
graven? Den gängse uppfattningen är ju, att "the dual revolution" -
den industriella revolutionen och de demokratiska revolutionerna i 
Frankrike 1789 och 1830 - gjorde slut på den europeiska adelns forna 
maktställning. Allmänt har man menat, att en kapitalistisk bourgeoi
sie istället tog över elitpositionen i samhället, samtidigt som borgerliga 
medelklassvärderingar blev förhärskande. Med den magi, som ligger i 
bestickande lika årtal, utpekas gärna år 1830 som den konkreta bryt
punkten: året för julirevolutionen i Frankrike, för ist Reform Bill i 
England (visserligen 1832, men ändå) - och, för Sveriges del, Afton
bladets utgivning och Richerts och Anckarsvärds förslag till national
representation. 

Sambandet mellan adelns särställning och orättvisa privilegier ver
kar vara starkt rotat hos allmänheten - som för övrigt också är väl 
underrättad om adelns fåfänga, personliga oduglighet och ärkereaktio-
nära samhällssyn. Sådan är ju den schablonbild, som i press och skönlit
teratur började spridas från Frankrike redan från 1700-talets mitt - och 
som okritiskt kopierades i samtida svenska dagblad (se bild). I 1800-
talets borgerliga samhälle var det medelklassen, som i kamp om diskur
sens hegemoni drev den allmänna opinionen genom att framställa sig 
som moralisk förebild, i kontrast till den dekadente aristokraten. Merit 
ställdes mot börd. Borgare utmålades som sparsamma, flitiga och 

2 SvD 31/12 2001, 27/6 2002. 
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Olika exempel på fransk antiadlig propaganda. När konsul Bonaparte bjöd de 
adliga emigranterna att återvända till det republikanska Frankrike 1802, fram
ställdepropagandan de tidigare så farliga, komplotterande aristokraterna som ut
fattiga, desillusionerade och ofarliga (stora bilden). I8JO var det dags att återgå till 
den gamla, fientliga bilden av högdragna aristokrater, som i klädsel ä l'anden 
régime högljutt krävde sin plats i styret av Restaurationens Frankrike (Ulla bil
den). Bilden ur Revue du Souvenir Napoléonien, nr 432, dec/jan 2001, s. 20. 
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ansvarstagande, aristokrater som förfallna och skuldsatta. I striden mot 
resterna av det feodala samhällssystemet skapades så en internationellt 
gångbar bild av Motståndaren - en schablonbild av idealtypisk karak
tär, som ännu idag utövar stark kraft på oreflekterade sinnen. 

Det är anmärkningsvärt, att "aristokratfördömandet" fortsatte långt 
efter ståndsriksdagens avskaffande (ofta med darwinistisk eller social-
darwinistisk underton). Så kunde vid förra sekelskiftet dansken Gus
tav B ang och svensken Pontus Fahlbeck ange fysisk degeneration som 
möjligt skäl till att många gamla adelsätter dog ut. Sten Carlsson har i 
en lång rad arbeten beskrivit den inträdande ståndsnivelleringen som 
resultatet av en klasskamp, eller i varje fall som en medveten kamp 
mellan två organiserade intressegrupper - adel och ofrälse. De ofrälse 
förde striden olika hårt under olika perioder, men deras mål var klart 
uttalat: ökat inflytande i samhället och social utjämning. 

Adelsståndet förde under reträtt en uppehållande försvarsstrid, men 
tvingades att uppge position efter position. I Carlssons huvudverk om 
adelns och de ofrälse ståndspersonernas roll i 1800-talets ståndsnivel-
lering är det privilegieförlusten som implicit anges som den ena 
huvudorsaken till adelns fall.3 Adelns föregivna monopol på höga och 
civila och militära ämbeten kunde därmed inte upprätthållas; att suc
cessivt allt mer frälsejord övergick till ofrälse ägare tas som bevis för att 
adeln förlorade sin ekonomiska maktställning - ja rent av att den 
"pauperiserades". Den andra huvudorsaken var medelklassens upp
komst; den föddes 1780-1792, och fick sitt genombrott 1820-1840. 

Ingvar Elmroth påbörjade på 1960-talet en demografisk studie av 
svensk adel mellan 1600 och 1900 med fokus på generationernas olika 
växlingar (förmodligen delvis inspirerad av Bångs och Fahlbecks 
teser). I motsats till Sten Carlsson hävdar han ett slags demografisk 
automatik som källa till adelns självutplåning: kortare livslängder för 
nya adelsätter, lägre nativitet än för ofrälse och upphörande nyadling 
"förgubbade" adeln, som därigenom förlorade sin energi och sin kon
takt med det övriga samhället.4 Bångs och Fahlbecks teser vederläggs 

3 Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-/865. Studier rörande det 
svenska ståndssamhällets upplösning (Lund 1973). 

4 Ingvar Elmroth, För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demograf och 
offentliga funktioner 1600—1900 (Lund 1981). 

194 



visserligen uttryckligen, men Elmroth menar ändå, att adeln "deklas
serades"; som skäl härför anförs, att de nyadlades sonsöner och son
son-söner oftast inte nådde lika högt i rang som ättefadern.5 Någon 
jämförande analys av ofrälse ätters upp- och nedgång görs inte. Och 
att det pågick en samhällsnivellering'ix]\x för övrigt i sig en självklarhet. 

En anpassningsbar elit? 

Sedan ett par decennier finns det emellertid nu internationell forsk
ning, som vill ge en kompletterande syn på adelns roll i 1800-talets 
samhällsomvandling. Särskilt uppmärksammad blev Arno Mayers 
The Persistance of the Old Régime\ Mayer hävdar däri, att de gamla 
adliga maktstrukturerna i Europa överlevde och lyckades hävda sig väl 
ända fram till första världskriget. Långt ifrån att "ställa sig i skuggan" 
och anta borgerliga värderingar, var det istället adeln och dess värde
ringar, som fortsatt avgjorde vilka ur bourgeoisien, som skulle upptas i 
den nya tidens elit. Före 1870 var samhället ännu förindustriellt och 
baserat på jordinnehav. En rik och välorganiserad adlig godsägarklass, 
stödd av en stark kyrka, kunde därför länge hävda sin politiska makt
position mot en splittrad borgerlighet. Dessutom var adeln sedan 
århundraden van att anpassa sig till nya förhållanden - med bibehållen 
status, i en nydefinierad elit. 1800-talets adel kan därmed ännu framstå 
som stark, initiativrik och modern - och inte längre med nödvändig
het som svag, reaktionär och tillbakablickande. 

Det är väl relativt lätt att föreställa sig en kvardröjande stark adlig 
maktställning i de ostelbiska kejsardömena. Den mäktigaste adeln i 
1800-talets Europa var emellertid den engelska. I England hade de 
sista adelsprivilegierna avskaffats redan under 1600-talet. Istället gavs 
kapitalismen fritt spelrum - och den gamla engelska aristokratin 
transformerades till en kvasiborgerlig elit av jordbruks kapitalister. 
Förmögenhet blev nu den definitiva maktbasen - men det var the 
landedinterest som räknades. Adeln dominerade helt den politiska are-

s Ingvar Elmroth, Från överklass till medelklass. Studier i den sociala dynamiken inom 
Sveriges adel 1600—ic/oo (Lund 2001). 

6 Arno Mayer, The Persistance of the Old Régime. Europé to the Great War (New York 
1981). 
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nan, såväl lokalt som i parlament ock kabinett. Den hade en lysande 

elitposition - med rikedom, makt ock status i wekersk mening - som 
på det hela taget kunde upprätthållas 1800-talet ut. När så ändrade 
förmögenhetsförhållanden och demokratiskt tryck krävde konkreta 
förändringar, ställde sig den engelska aristokratin inte i vägen för 
reformer, utan bidrog genom egna eftergifter till en fredlig omvand
ling av det engelska samhället - vars klasskillnader ju var större än i de 
flesta andra länder.7 

L'ancien régimes franska adel har kommit att utgöra sinnebilden för 
adlig dekadens och reaktionärt motstånd mot ofrälse jämlikhetskrav; 
revolutionens adliga emigranter utpekas ju till och med som landsför
rädare och folkfiender. Fran^ois Furet har emellertid påvisat, att det 
egentligen inte var konkreta motsättningar mellan folk och adel, vari 
själva revolutionens kärna bestod. Den så kallade aristokratiska kom
plotten var en diskursivt förmedlande länk, som krävdes för att ge det 
centrala credot - jämlikhetstanken - nödvändig revolutionär energi.8 

I själva verket tillhörde stora delar av den franska adeln upplys
ningstidens elit - och tog initiativ till såväl inkallandet av 1789 års 
generalständer som Nationalförsamlingens bildande. Men adeln ut
gjorde naturligtvis inte en sammanhållen elit; klyftan var stor mellan 
fattiga och rika adelsmän, mellan obildade lantjunkare och kulturellt 
välutbildad salongsadel, mellan senfeodala rentierer och adliga kapita
listiska exploatörer. Eliten inom adeln hade mer gemensamt med eli
ten inom tredje ståndet än med den adliga icke-eliten.9 

Inte heller medförde revolutionen att adeln förlorade allt — men 
maktbasen i det franska samhället förändrades onekligen, vilket 
krävde anpassning. De förmögnare bland adelsmän och ofrälse kom 
under 1800-talet att förenas i en ny samhällselit - les notables. Det 
var för övrigt inte första gången gamla eliter tvangs till anpassning. 
Ludvig XIV:s envälde hade under 1600-talet efter hand raserat den 

7 Se t.ex. F. M. L. Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century 
(London 1963) och David Cannadine, The Decline and Fall of the British Aristocracy (New 
York 1999). 

8 Fran^ois Furet, Penser la Révolution frangaise (Paris 1978), s. 90 ff. 
9 Guy Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVIIIéme siécle. De la Féodalité aux 

Lumiéres (Paris 1976). 
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maktbas, som den adliga bördsäran tidigare ägt - till förmån för per
sonlig förtjänst; efter 1830 gällde penningens ekonomiska och poli
tiska makt.10 

Hur skall man då karaktärisera läget för 1800-talets svenska adel, 
och den process som ledde till dess integration i det borgerliga sam
hället? Var det adelsprivilegierna, som allt stod eller föll med? Var det 
en allt talrikare - och rikare - näringsidkande borgarklass, som i kraft 
av större kompetens och livskraft rev det gamla ståndssamhällets sista 
feodala hinder? Eller var det - liksom i Frankrike och England - fråga 
om en medveten anpassning, som tillät adelsmän att bevara betydande 
delar av sin forna elitställning? 

Sanningen om de kvarvarande adelsprivilegierna var nog den, att de 
egentligen var utan sakligt värde för dess innehavare. Något försvar för 
dessa privilegier restes inte av adeln - inte ens när en kortvarig tryck
frihet 1792 släppte loss en intensiv debatt om nyttan av ärftligt adel-
skap. Det är tvärtom iögonenfallande, att så många adliga initiativ 
togs för att självmant avstå från adelsprivilegierna. 

Greve Adolf Ludvig Ribbing - en av de ledande konspiratörerna 
mot Gustav III - var tidigt en av talesmännen för att adeln skulle av
säga sig sina privilegier. På 1792 års riksdag var det den samlade adels
oppositionens avsikt att ge upp privilegierna i utbyte mot de ofrälse 
ståndens stöd. Man fick aldrig detta stöd, men planerna blev allmänt 
kända, och ledde till en del offentligt beröm i pressen. Vid riksdagen i 
Norrköping 1800 samlades oppositionen runt friherre Nils Silfver-
schiöld, som yrkade på att adelns säterimonopol skulle upphöra; som 
bekant avsade sig ett par hetsporrar sina adelskap vid samma riksdag. 
1809 accepterade adeln på friherre L. A. Mannerheims förslag att offra 
både säterimonopol och stora delar av skattefriheten. En intressant 
jämförelse kan för övrigt göras med den finska adeln efter rikssplitt
ringen 1809; den löd fortfarande under 1789 års privilegieförordning. 
Först 1863 kunde den emellertid politiskt representeras på en stånds-
indelad lantdag; bland dess första åtgärder var då att på eget initiativ 
avskaffa sina kvarvarande privilegier. Ar alla dessa adliga initiativ att 

10 Chaussinand-Nogaret/Constant/Durandin/Jouanna, Histoire des élites en France 
au XVle au XXe siécle. Uhonneur — le mérite — Fargent (Paris 1991). 
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betrakta som ett spel för galleriet - eller var det rentav så, att privilegi

erna för många var mer till hinder än till nytta? 
Adelns ensamrätt till de högre ämbetena innebar inte att börden i 

sig medförde företräde vid befordran. Alltsedan Karl XI:s dagar var 
det grundlagsfäst, att "skicklighet och förtjenst, ärfarenhet och be-
pröfvad medborgerlig Dygd [skulle vara] enda och rätta grunden för 
befordran till alla Rikets Embeten och Tjenster, utan afseende på 
Börd, eller särskilta Stånd". Samtiden visste väl, att ofrälse karriärister 
regelmässigt adlades, när de nått tillräckligt högt i karriären; adeln 
utgjorde således en öppen elit. När Gustav III ännu adlade kaptener, 
fick man efter 1789 dock oftast vänta till översteutnämningen; resul
tatet blev minskad nyadling. 

Sten Carlsson har hävdat, att ofrälse ämbetsmän successivt under 
1800-talets ståndsskede trängde undan sina adliga kolleger. Studerar 
man hans tabeller över civila ämbetsmän, finner man, att det är den 
minskade nyadlingen, som huvudsakligen ligger bakom denna sken
bara effekt; den gamla adeln höll i stort ställningarna ståndstiden ut. 
Denna tolkning stöds också av den analys, som Torbjörn Nilsson gjort 
av rekryteringen till de centrala kollegierna 1809-1880. 

Under 1700- och 1800-talen gick efter hand allt mer frälsejord över i 
ofrälse ägo. Sten Carlsson har härav dragit slutsatsen, att adeln "pau-
periserades"; underförstått blir då, att borgerlig rikedom och makt 
kom att konkurrera ut en allt fattigare adel. Nu var det ju emellertid så 
under ståndstiden, att politisk makt inte byggde direkt på förmögen
het — så som det kom att bli efter 1866. Och möjligheten att sälja frälse
jord till fler än adliga spekulanter (med släktens företräde) torde avse
värt ha höjt jordpriserna - och alltså istället kunnat göra adelsmännen 
rikare. Många adelsmän saknade nog också intresse för jordbruk; var
för inte ta chansen att sälja till ett bra pris, slippa bekymren med natu
rens osäkerheter - och i staden skaffa sig ett socialt och kulturellt rika
re (och modernare) liv, än vad en avsides sätesgårds ensamhet kunde 
erbjuda? Det var för övrigt adelsmän, som var pionjärer i 1800-talets 
inflyttning till städerna: 1825 bodde 31% av adeln i stad, 1890 61% (den 

11 Torbjörn Nilsson, Ämbetsmannen i själva verket — rekrytering och avancemang i en 
moderniserad stat (Stockholm 2000). 
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totala urbaniseringsgraden i Sverige var samtidigt bara 10% respektive 
19%). 

Slutsatserna om adelns "pauperisering" är nog byggda på alltför svag 
grund. 1845 ägde ju den svenska adeln ännu ca 20% av jorden. Framför 
allt var de största jordägarna adliga: 70 % av alla jordbruk över 5 mantal 
- och 47% av alla över 2 mantal - ägdes av adelsmän. Av de porton 
största jordägarna i landet (med mer än 50 mantal) var tretton adliga. 
Adeln dominerade också bland bruksägarna: 125 adliga bruksägare 
ägde nära 57% av bergsbrukens totala värde, medan 170 ofrälse bruks
ägare stod för 38%. 

Dessutom gav det svenska statsskicket adeln ett viktigt politiskt 
inflytande via riksdagen. Det var med andra ord en ännu stark adel, 
som mötte en borgerlighet, som var ganska svag och splittrad. De 
ofrälse ståndspersonerna var mestadels civila och militära ämbetsmän 
- och vid sidan av bruksnäringen var Sveriges näringsliv outvecklat 
före 1870, då ännu 72% av landets befolkning var sysselsatta inom jord
bruk och fiske (mot 44% i Danmark och 54% i Norge). Den borgerlig
het som fanns - och växte i betydelse - var till sitt väsentliga ett Bil-
dungsburgertum,; endast ofrälse bruksägare och storgrosshandlare kun
de göra anspråk på att representera ett mycket litet Wirtschaftsbiirger-
tum. En grande bourgeoisie av julimonarkiska mått saknades alltså. 
Krafterna bakom den svenska adelns anpassning till det borgerliga 
samhället var nog i hög grad av annan art. 

En ny tidsanda: frihet, jämlikhet, välstånd 

Den starkaste förändringskraften utgjordes nog av den allmänna 
opinionen. Den nya tidsandan betydde mer än privilegieförlust, min
skat jordägande och ett borgerligt kapitals utmaning. Den adliga nid
bild, som förmedlades av tidningar och litteratur efter tryckfrihetens 
återinförande 1810, var främst en symbol för de "döda samhällsfor
mer", som Johan Gabriel Richert talade om, vilka tidsandan med en 
lätt pust skulle blåsa bort - "så bort, att eftervärlden knappt skall märka 
var de varit". Frihet, jämlikhet och välstånd var slagord för det nya 
borgerliga samhället, som var byggt på medborgerlighet och frigöran
de av marknadens dynamik. Det finns all anledning att förmoda, att 
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också 1800-talets unga adelsmän var mer tilltalade av sådana ideal än 
av det kollektiva, korporativa senfeodala samhällets tvång. 

Privilegieförlusterna hade ju också en positiv sida: de befriade från 
reciprociteten. Utan särskilda rättigheter krävdes inte heller några sär
skilda skyldigheter: inget ansvar för det allmänna, ingen osjälvisk 
uppoffring för andra, vare sig i krig eller i obetald statlig civil tjänst. 
Det borgerliga samhällets personlighetsprincip - den nyväckta indivi
dualismens seger över det korporativa tvånget - gjorde det möjligt att 
instämma med August Blanches romanfigur Figge: 

Icke valt mig en bättre bana, men säg mig då, vilken är bättre? [...] Ar 
det bättre att med oprövad värja i hand anföra vaktparaden, svältande 
under en galonerad rock och beständigt svävande mellan arrest på hög
vakt och bysättningshäkte på Hornsgatan? Eller är det bättre att såsom 
extra i verken tjäna kunglig majestät och kronan för tretton och sexton 
om året för att, medan man bedragit sig själv på drömmen om livet, be
draga annat hederligt folk på deras penningar?12 

De unga adelsmännen började också ta avstånd från det yrke, som 
ännu symboliserade den adliga äran - officersyrket. Ännu vid mitten 
av 1700-talet gjorde cirka 75% av adelsmännen någon form av militär 
karriär - om inte annat för att skaffa sig den prestigefyllda officers
titeln. Men från och med 70-talisterna visar statistiken ett allt mer 
sviktande engagemang för det militära. Av dem, som var födda på 
1810-talet, ägde bara hälften en officerstitel; femtio år senare var an
delen nere i en fjärdedel!13 

En annan attraktiv (manlig) frihet var nog att få gifta sig med den 
man ville, oavsett börd. Den svenska adeln hade i och för sig alltid i 
stor utsträckning gift sig utanför sitt stånd. I mitten av 1700-talet låg 
den ofrälse andelen ganska konstant på 40%; på 1860-talet hade den 
emellertid ökat till 65%, och var i fortsatt ökande.14 

Börden förlorade väl inte omedelbart i praktisk betydelse, laddad 
som den var med stort symboliskt kapital. Den svenska adelns börds-

12 Tom Söderberg, Två sekel svensk medelklass. Från gustaviansk tid till nutid (Stock
holm 1972), s. 152. 

13 Elmroth (1981), s. 214 ff. 
14 Carlsson (1973), s. 188. 
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stolthet var emellertid aldrig i närheten av den franska eller engelska. I 
Sverige fanns ingen erövrande adel med rasmässiga särpretentioner, 
inga dokumenterat ärorika anor från korstågstid, inga månghundra
åriga släktinnehav av slott, möjliggjorda genom primogeniturarv. I 
Sverige var de stora slotten få - och omsättningen på gårdar tycks hela 
tiden ha varit ganska omfattande. För mycken bördshögfärd stack i 
ögonen. En av orsakerna till Adolf Ludvig Ribbings förakt för Gustav 
III var dennes "barocka veneration för börden [...] en besynnerlig pas
sion för genealogier och gamla namn". Ribbing var själv greve, och 
kunde räkna sina adliga anor tillbaka till 1200-talet. Han uppmanade 
ändå sina ståndsbröder: 

Skynda, svenska adel, att frivilligt uppoffra allt, som kan kallas privile
gier, håll jämna steg med Edert århundrade, kasta till marken dessa tit
lar, dessa skjöldebref, dessa ordensband, denna samhällsställning, som 
utkräfves såsom ett medfödt arv. Blygens att hafva någon annan än Eder 
själfva att tacka för en rättighet, en social förmån, af hvad slag den vara 

Det var en hyllning till det meritokratiska ideal, som slog igenom vid 
införandet av det karolinska enväldet. Då uppstod ett nytt jämlikhets
tänkande inom ståndet och ämbetskårerna, om än inte i förhållande till 
andra stånd. Vid frihetstidens början tvingade "riddarhusdemokratin" 
fram klassindelningens avveckling på Riddarhuset, och fastän Gustav 
III lät införa den igen, tycks den inte ha fatt någon praktisk verkan. 
"Över huvud synes det, som om adeln [...] varit vida mindre efter sin 
tid än den upplyste despoten Gustav III", lyder Fredrik Lagerroths 
slutomdöme.16 Inslaget av ofrälse kolleger inom krigsmakt och civila 
ämbetsverk var alltid stort, och någon större skillnad mellan adliga och 
ofrälse kolleger tycks inte ha gjorts. 

Den sociala närheten mellan jordägande adliga och ofrälse stånds
personer har många samtida vittnen. En intressant jämförelse utgör 
utvecklingen i Finland; trots adliga privilegier, fortsatt nyadling och 
ett juridiskt ännu kvarlevande ståndssamhälle, skiktades samhället där 

15 Elof Tegnér, "Ur Adolf Ludvig Ribbings papper", i Historisk tidskrift (1892), s. 55 f. 
16 Fredrik Lagerroth, Konung och adel (Stockholm 1917), s. 70. 
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efter 1809 om till en verklig klassindelning i två klasser: ett överhetens 
svensktalande herrskapsstånd (adliga och ofrälse ämbetsmän) och en (i 
huvudsak) finsktalande allmoge, arbetarklassen.17 

För välståndet skulle den inbrytande kapitalismen stå. Det kapita
listiska löftet om ökat välstånd borde ha utgjort en lockelse för många 
initiativkraftiga adelsmän. Och varför inte - också den konservative 
Geijer avföll ju till liberalismen ursprungligen av nationalekonomiska 
skäl. Handelns frihet blev för honom efter 1838 roten till allt välstånd 
och förutsättningen för all andlig odling, det bärande elementet i idén 
om friheten (efter att tidigare ha stått längst ned på hans närings
politiska värdeskala).18 

I mitten av 1800-talet inleddes också en strukturomvandling av den 
svenska bruksindustrin till större kombinationer i syfte att uppnå mer 
rationell drift. Samtidigt började man skaka av sig beroendet av han
delshusens krediter, och sträva efter direktförsäljning till större kunder 
i utlandet. Bland de ledande bruksägarna fanns många adliga: Tamm, 
De Geer, von Stockenström, Tersmeden - för att nu nämna några.19 

Även i annan industriell verksamhet finner man adliga entreprenö
rer. Lars Johan Hierta blev en förmögen man, mindre på grund av 
Aftonbladet än på sina ekonomiska intressen i Liljeholmens stearin
fabrik och andra företag. En annan samtida adlig entreprenör var 
bryggaren Fredrid Rosenqvist af Akershult, en av skarpskytterörelsens 
grundare; järnvägspionjären Adolf von Rosen är ännu ett exempel. 
Men närmare till hands än industriella värv låg ett mer kapitalistiskt 
engagemang i jordbruket. De växande städerna skapade en marknad, 
som kunde exploateras genom intensivare drift. Den agrara revolutio
nen, som i sig skapade såväl ökat välstånd som grunden för den kom
mande industrialiseringens framgång, drevs i det väsentliga av adliga 
och ofrälse godsägare; bondejordbruken producerade aldrig spannmål 

17 Se t.ex Kaarlo Wirilander, Herrskapsfolk. Ståndspersoner i Finland ij2i—i8jo 
(Stockholm 1982) och Anna-Maria Åström, Sockenboarne. Herrgårdskultur i Savolax 
(Helsingfors 1993). 

18 Carl Arvid Hessler, Geijer som politiker. II: Hans senare utveckling (Stockholm 
1947), s. 79. 

19 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia ( Stockholm 1996), s. 286 f. 
20 Söderberg (1972), s. 192, 197. Rosenqvist af Akershult hade för övrigt på 1828 års 

riksdag föreslagit, att adeln gemensamt skulle avsäga sig adelskapet. 
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för avsalu, och bönderna var länge öppet negativa till lantbruksutbild
ning och införande av nya metoder. 

En ekonomisk blomstringstid hägrade. Den främste visionären var 
kanske J. A. Gripenstedt, som i sina så kallade blomstermålningar 1857 
förutspådde en lika snabb utveckling som i Amerika. Innan det bor
gerliga samhällets vinster kunde förverkligas, måste emellertid de 
gamla feodala näringshindren brytas ned. Och i denna nya värld måste 
också adeln finna en plats - i konkurrens med den nya medelklassen. 

Man kan dock med rätta fråga sig, om det under första hälften av 
1800-talet verkligen fanns en konkret medelklass i Sverige. Socio-
ekonomiskt är den svår att definiera - och den liknar i varje fall inte det 
vi idag avser med begreppet. Det var nog snarare frågan om en ny anda 
— frihet, jämlikhet, välstånd — som förenade adlig och ofrälse elit i 
kampen mot det senfeodala samhällets makthavare. Att det i mycket 
var en stridsfras, en politiskt retorisk figur, ett instrument i agitatio
nen, framstår desto tydligare av att medelklassbegreppet försvann ur 
den offentliga debatten ungefär samtidigt med representationsrefor
men 1866; i den nya tvåkammarriksdagen ersatte olika gruppintressen 
genast en samlande klasspolitik. Med en sådan definition av 1830- och 
1840-talens medelklassbegrepp blir det förståeligt, att Carl Henrik 
Anckarsvärd kunde göra anspråk på att tillhöra medelklassen, trots att 
han som greve, överste, rik godsägare och oppositionsledare snarast är 
att betrakta som aristokrat. I sin Politisk trosbekännelse pekade han 
också ut de andra kontrahenterna i kampen om framtiden: "Embets-
mannaclassens uppställande i främsta rummet, såsom innehavare av 
magten [och] den råa, okunniga, obildade massan". 

Trycket från massan började bli betydande. Den snabba folk
ökningen medförde en förr ej sedd proletarisering av landsbygden, 
som helt sprängde ståndssamhällets ramar; det gamla korporativa sys
temet visade sig maktlöst. Nog var det ganska naturligt, att progressiva 
adelsmän och ofrälse ståndspersoner skulle förenas till försvar för 
gemensamma värden, och som en ny "medlande klass" söka slå en bro 
över den ökande klyftan mellan rika och fattiga. 

Det var i början av 1800-talet dock ännu inte fråga om en kamp 
mellan klasser, utan en kamp mellan eliter. Den nya medelklasselitens 
huvudmotståndare var den gamla makteliten: de höga ämbetsmännen. 
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Byråkratins position var väl förskansad: ämbetsmännen var oavsätt-
liga, de dominerade helt ståndsriksdagen, och de hade stöd i en stark 
kungamakt. De var inte trakterade av utsikten att stå till svars inför 
folkets valda representanter och motarbetade försöken att riva gamla 
maktstrukturer; även Karl XIV Johan insåg ju för övrigt ståndsriks
dagens förmåga att säkerställa kunglig kontroll över statsmakten. 
Kampen måste också föras inom stånden. På Riddarhuset ställdes en 
besutten godsägararistokrati mot en löneberoende tjänsteadel. Inom 
borgarståndet höll minuthandlare och hantverkare hårt på sina skrå
privilegier. Borgarståndet måste infiltreras av krafter utifrån, innan en 
reformering kunde beslutas: 1830 släpptes ofrälse bruksägare in, 1858 
näringsidkare och fastighetsägare i städerna utan burskap. 

I själva verket gick nog adeln före. Genom att självmant offra sina 
privilegier ville man kanske öppna vägen för att de korporativa reg
leringarna inom stads- och bruksnäringar skulle kunna avvecklas. 
Adelsmän tog också själva säte i borgarståndet; vid 1859 års riksdag 
vann Aftonbladets Lars Johan Hierta, Ostgöta Correspondentens 
C. F. Ridderstad och bryggaren Fredrik Rosenqvist af Åkershult sitt 
inträde - och efter 1863 kunde även adliga bruksägare inlemmas. Fri
herre J. A. Gripenstedt, själv genom gifte förmögen gods- och bruks
ägare, blev det ledande namnet i den allians mellan progressiva ofrälse 
och adelsmän, som i mitten av seklet grundligt reformerade Sveriges 
nationalekonomi. 

"De bästas vttt och vilja [skulle nu bli] samhällets regulator", mena
de Geijer efter sitt avfall till liberalismen 1838. I denna elit hade adeln 
utan tvekan goda förutsättningar att vara väl representerad - inte bara 
som deltagare, utan också i dess ledning. Man var mer än de flesta 
andra väl försedd med ekonomiskt, symboliskt och socialt kapital. 
Den adliga äran krävde ledarskap och självuppoffring, inte reaktionärt 
försvar av orättvisa förmåner. Noblesse oblige. Och adelns traditionella 
samhällsuppgift var ännu offentlig tjänst - med ett ansvar för det all
männa, som andra medborgare inte ansågs känna. 

I Jiirgen Habermas (med)borgerliga samhälle karaktäriseras medel
klassen av tre nyckelbegrepp: stadsboende, frivilliga associationer och 
av tidningar förmedlad allmän opinion. Adeln var i samtliga fall väl 
företrädd. Den blev, som redan nämnts, tidigt en stadsadel - långt 
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innan urbaniseringen tagit verklig fart i Sverige. Adelsmän och borga
re samsades i ledningen för de fria associationer, som i början och mit
ten av århundradet försökte fylla det tomrum, som uppstod då den 
gamla feodala enhetsstaten avvecklade sina aktiviteter och innan den 
kapitalistiska staten ännu hunnit växa sig stark. Även bland ledande 
tidningsmän finner vi starka adliga namn som Hierta, Ridderstad och 
Dagligt Allehandas W. F. Dalman. Som bekant var det också en adels
man, friherre Louis De Geer, som kunde lösa den gordiska knuten och 
få till stånd ståndsriksdagens upplösning. 

Den första tvåkammarriksdagen visade, att adeln 1867 inte var en 
"besegrad överklass"; adeln fick 62,5 % av platserna i första kammaren 
och 10,5% i andra kammaren - tillsammans 31 % av den nya riksdags
representationen. Landstingsreformen 1863 hade också för första 
gången givit den jordägande adeln formell lokal makt - med till exem
pel 29 % av representationen i östra Svealand. En godsägararistokrati 
hade tagit över ämbetsmännens plats. Det var en seger i allians mellan 
adliga och ofrälse egendomsägare, över de gamla ståndsgränserna. 

Den svenska adelns anpassning över tiden 

Man får inte förledas att tro, att det hela tiden är samma svenska adel, 
som möter oss under historiens gång; genom nyadlingen förändrades 
ju ståndets sammansättning ständigt. Inte heller tillhörde alla adels
söner makteliten - men så länge som nyadlandet var omfattande, 
kunde ståndet tillföras de bästa ur andra samhällsgrupper. När adlan
det så sinade och upphörde, måste elitformeringen ta sig andra former 
- och samtidigt ske på nya premisser. Det var stor skillnad på stor
maktstidens offensiva krigstillstånd och 1800-talets fred och välstånd. 

Genushistorikern Anita Göransson har hävdat, att manligheten är 
starkt knuten till makten, materiell såväl som andlig, i samhället (man
ligheten är den primära könskonstruktionen, menar hon; kvinnlig
heten skapas ur det utrymme som blir över). Olika samhällstyper och 
historiska perioder domineras av olika maktbaser, kring vilka män och 
manlighet är organiserade och symboliskt knutna; när maktbasen 
förändras, måste också manligheten omdefiniera sig för att passa den 
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nya typen av makt.21 Hennes tanke är slående relevant också för adelns 
förändrade verklighet från 1600- till 1900-tal. Liksom för den franska 
adeln kan ju utvecklingen för den svenska adeln beskrivas som en suc
cessiv anpassning till nya maktbaser - med den formering av nya eliter, 
som då uppstår vid varje avgörande förändring. 

Den verkligt avgörande privilegieförlusten drabbade i själva verket 
den svenska adeln redan i samband med det karolinska enväldets in
förande. Förmyndarräfst och reduktion drabbade ett tjugotal familjer i 
aristokratin hårdast - men all adel drabbades av inskränkningar i 
frälsejordens frihet: 1686 förbjöds adeln att anlägga nya säterier; från 
1691 fick inte längre skattejord omvandlas till frälse; 1695 upphävdes 
adelns skattefrihet inom bruksnäringen. Före 1680 gällde fortfarande 
börd och ära som hierarkisk princip - helst genealogiskt väldokumen
terad. Rangstriderna var ofta häftiga, inte minst därför att bördens 
företräde kunde få kaptener att gå före överstar, grevliga fröknar fram
för lågadliga fruar och omyndiga barn före vuxna män. 1680 införde 
emellertid Karl XI en officiell rangskala i 28 klasser (snart utökad till 
40 klasser), i vilken endast militära och civila ämbetsmän kom ifråga -
och dessutom helt oberoende av om de var adelsmän eller ofrälse. Det 
var nu meritens princip som fick råda. Grevliga storgodsägare utan 
tjänst fick plötsligt se sig rangmässigt underordnade ofrälse kaptener 
och sekreterare (endast en honorär hovtitel kunde råda bot på denna 
nesa). Ett slående exempel på den nya hierarkiska principens allkraft 
gavs, när friherre C. O. Palmstierna (bland annat lantmarskalk 
1840/41) avböjde Karl XIV Johans erbjudande om grevetitel; han bad 
istället att få bli serafimerriddare - vilket stod högst av allt på den 
officiella rangskalan! Den nya tjänsteadeln transformerade adelseliten, 
samtidigt som den gjorde ofrälse ståndspersoner i kollegier, domstolar 
och regementen till sina i yrket jämbördiga kolleger. 

Den sista officiella rangskalan publicerades 1855 - men började nog 
redan då kännas otidsenlig. Med de nya yrken, som successivt tillkom 
utanför den traditionella offentliga sektorn, kunde den inte svara upp 
mot ett borgerligt samhälles krav. Det borgerliga samhällets maktbas 

21 Anita Göransson, "Mening, makt och materialitet. Ett försök att förena realistiska 
och poststrukturalistiska positioner", i Häften för kritiska studier 4 (1998). 
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blev istället inkomst och förmögenhet - vilket gav valbarhet och rösträtt 
till landsting och riksdag och ett förmånligt utgångsläge för nya 
näringsmässiga fång och kapitalistiska satsningar. Inkomst och för
mögenhet skulle förslå långt som maktbas också in på 1900-talet. 

Låt mig till sist återvända till motion 1999/2000^251. Det är väl 
inte troligt, att motionärerna utan reservationer kan hålla med om min 
version av 1800-talets historia. "Segrarnas" historia skrivs på ett annat 
sätt än "förlorarnas" - och elit är ett närmast tabubelagt begrepp i 
dagens politiska diskurs. Men man kan väl ändå tillåtas konstatera, att 
Richerts (och senare tiders) "tidsanda" inte mäktat att fullt ut blåsa 
bort minnet av forna tiders eliter - "så bort, att eftervärlden knappt 
skall märka hvar de varit". 

207 




