


Att bygga sig ett namn 

Rumsliga hierarkier och strategier hos eliten i 

Gudrun Andersson 

A duke must build his house in such a way as to tell the world: I am a 
duke and not merely a count. The same applies to every aspect of his 
public appearance. [ ] A duke who does not live as a duke has to live, 
who can no longer properly fulfil the social duties of a duke, is hardly a 
duke any longer.1 

Ett grundläggande krav för att kunna uppfylla rollen som hertig var, 
enligt ovanstående citat av Norbert Elias, att rumsligt manifestera sin 
ställning. Mer exakt så förväntades - ja rentav krävdes — det av en her
tigfamilj under Tanden régime att denna skulle bo så som det anstod 
en yppersta elit. Sambandet mellan personens/familjens status och 
byggnadens kan inte göras mycket tydligare. Utan att understrykas 
och bekräftas genom ett ståndsmässigt boende kunde familjen inte 

upprätthålla sin status. 
Det fanns naturligtvis mängder av sätt för en elit att befästa sin ställ

ning, och det fanns en rad förpliktelser som följde med denna status. I 
fokus för föreliggande artikel står dock detta rumsliga och konkreta 
uttryck för statusmanifestation och, för att bli än mer specifik, i dess 

1 Norbert Elias, The Court Society (Oxford 1983), s. 63 f. 
2 För svenskt vidkommande kan 1620-talet sägas utgöra startpunkten för en hos 

adeln överdådig byggenskap, vilken kulminerade vid seklets mitt. Under 1700-talet var 
det istället borgerskapet och andra grupper som stod för dylikt byggande. Margareta 
Revera, "En barock historia. Om den svenska 1600-talslyxen och dess plats i samhälls
omvandlingen", i Tre Karlar. Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII (Stockholm 1984), 
s. 124 £, 128 f. 
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centrum befinner sig den lokala urbana eliten i det tidigmoderna 
Arboga. 

Det främsta skälet till mitt fokus är att elitens byggnader och 
boningar som få andra ting markerade status. Som symboler betrakta
de var de, som Mikkel Venborg Pedersen framhåller, lätta att läsa av 
lika väl som de var slitstarka och långlivade, och deras genomslagskraft 
var följaktligen stor.3 Dylika byggnader är ständigt inbegripna i en 
icke-verbal kommunikation med betraktarna, och det är genom de 
fysiska föremålen som budskapet blir manifest.4 En för eliten viktig 
följd härav var att godset eller slottet markerade status även då familjen 
själv inte var närvarande; genom huset fanns godsägaren alltid på plats! 

Vyer från Akkas rygg 

Om vi i fantasin följer med Nils Holgersson på hans underbara resa 
och närmar oss landet ovanifrån, tornar så sakteliga herrgårdar och 
slott upp sig, inbäddade i landskapet bland åker och äng, bland gårdar 
och torp, bland glimrande vattendrag och slingrande vägar. Från 
Akkas rygg närmar vi oss Ovedsklosters herrgård, som 

låg i en härlig park öster om sjön och såg mycket präktig ut med sitt stora 
slott, sin vackra, stenlagda borggård, omgiven av låga murar och pavil
jonger, och sin fina, gammaldags trädgård med klippta häckar, täckta 
lövgångar, dammar, vattenkonster, härliga träd och rätskurna gräsmat
tor, där kantlisterna stodo brokiga av vårblommor.5 

Detta rumsliga manifest utgjorde, och utgör alltjämt, en imponerande 
syn med sina ståtliga byggnader och parker och, i nära anslutning, sin 
egen kyrka. För vildgässen underströks detta än mer av gårdens hund, 
som upprörd framhöll herrgårdens prakt: 

3 Mikkel Venborg Pedersen, "Augustenborg slotspark som herskabsmanifestation", i 
Folk ogkultur. Arbogfor dansk etnologi ogfolkemindevidenskab (2000), s. 36. Se även dens., 
"Cultural Landscapes. Spatial Aspects of Power and Authority in the Duchy of Augus
tenborg", i Ethnologia Europaea 31 (2001). 

4 För en introduktion, se Amos Rapoport, The Meaning of the Built Environment. A 
Nonverbal Communication Approach (Tucson 1990, 2:a uppl.), passim. 

5 Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (Stockholm 1906), s. 

57 f-
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Kallar ni det här för en koja, ni, era landstrykare? Ser ni inte, att det är ett 
högt slott av sten? Ser ni inte så vackra väggar det har, ser ni inte så 
många fönster och så stora portar och en så präktig terrass det har [...]? 
Ser ni inte gården, ser ni inte trädgården, ser ni inte växthusen, ser ni inte 
marmorbilderna? [...] Brukar kojorna ha en park, där det finns både 
bokskogar och hasselsnår och lövängar och ekdungar och granhult och 
en djurgård, som är full av rådjur [...]? Har ni sett kojor, som har så 
många uthus omkring sig, att det ser ut som en hel by [...], som har egen 
kyrka och egen prästgård, och som råder över herresäten och bondehem
man och arrendegårdar [...]? Till den här kojan hör det största godset i 
Skåne [...]. Ni kan inte se en bit jord, där ni hänger i skyn, som inte lyder 
under den här kojan [...].6 

Hunden försvarade minsann med ord det slott han var satt att vakta, 
och han gav gässen med sin passagerare en föreläsning i vad som för 
honom framstod som självklarheter. Det rådde inget tvivel om slottets 
prakt och dess betydelse i regionen.7 

Räckan av liknande toppar i landskapet kan göras lång. Vi har Läckö 
i Västergötland, Löfstad i Östergötland, Stjernsund i Närke och Sko
kloster i Uppland, för att nämna några. På många sätt dominerade 
dessa slott och gods sin omgivning. Här finner vi också de familjer som 
under långa tider varit fasta inslag i landets elit: Ramel på Ovedsklos-
ter, De la Gardie på Läckö, von Fersen på Löfstad, Oxenstierna och 
Soop på Stjernsund samt Wrangel på Skokloster. Att göra sig ett 
namn var ofta liktydigt med att, bokstavligen, bygga sig ett namn. 

De här beskrivna möjligheterna och förutsättningarna för elitmani
festation var förbehållna den besuttna adeln; för en urban och borger
lig elit var utsikterna att på detta sätt bygga sig ett namn mer begrän
sade. Låt oss ånyo färdas med Akka och i Nils Holgerssons dröm 
betrakta staden: 

Innanför [stadsjporten fann han en öppen plats, belagd med stora, 
jämna stenflisor. Runt omkring stodo höga, präktiga hus, och mellan 

6 Lagerlöf (1906), s. 58. 
7 Det kan dock tilläggas att detta var uppenbart även för vildgässen, vilka med "koja" 

avsett kojan i bokstavlig mening, nämligen hundkojan. 
8 Om elitens byggnation allmänt, se Fredric Bedoire, Guldålder. Slott och politik i 

1600-talets Sverige (Stockholm 2001). 
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dem öppnade sig långa, smala gator. På platsen framför porten vimlade 
det av människor.9 [ ] 

[N]u kom han fram till Stortorget. Där stod domkyrkan med tre höga 
torn och djupa, bildprydda portvalv. [...] Mittemot kyrkan låg ett hus, 
som hade tinnar på taket och ett enda smalt, skyhögt torn. Det var väl 
rådhuset. Och mellan kyrkan och rådhuset, runt om hela torget, reste sig 
de sköna gavelhusen i mångfaldigaste utsmyckning.10 

Här beskrivs ett helt annat rum än i det föregående. Här var det trångt, 
här var det liv och rörelse med folk i farten och handel och kommers. 
Staden, med sin täta och sammanhållna bebyggelse, gav inget ut
rymme för den storslagna byggenskap och den koppling mellan hus 
och släkt som präglade landsbygden. 

Den urbana eliten hade alltså ett annat slags rum att förhålla sig till. 
Istället för herrgård eller slott hade borgaren, i bästa fall, ett stenhus i 
två våningar; där herrgården var omgiven av parker fanns i anslutning 
till stadshuset endast mindre trädgårdar; där herrgården flankerades av 
flyglar och ekonomibyggnader fick borgaren nöja sig med mindre, och 
färre, uthus; till godsägarens makt över underlydande fanns ingen 
motsvarighet. 

Hur den urbana eliten genom byggenskap använde sig av staden 
som rum är den övergripande frågan jag ställer mig i denna artikel. 
Fanns det särskilda elittäta områden i staden? Var elitens innehav av 
tomter och hus rumsligt koncentrerat eller splittrat? Sökte de, i likhet 
med sina gelikar på landsbygden, att bygga ett familjepalats för sig 
själva och kommande generationer, eller flyttade de runt inom stadens 
gränser? Genom att studera elitens gårdsinnehav skall jag söka besvara 
frågor som dessa. 

Med skuta till Arboga 

Den stad som Nils Holgersson beskriver i drömmen kan med några 
smärre justeringar - stadskyrka istället för domkyrka, avsaknad av 
gavelhus - passa in på Arboga. Arboga närmade man sig lämpligen 
vattenvägen. Från Stockholm, genom Mälaren, glider skutan på av-

9 Lagerlöf (1906), s. 157. 
10 Lagerlöf (1906), s. 158 f. 
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Arboga anno 1800. Besökare som kom sjövägen till Arboga landsteg vid lastkajen 
(e), ett stenkast från stadens centrum och offentliga rum. Mitt i staden, rakt upp 
från bron, låg Stora torget (c) med rådhuset (d) i ena hörnet. Ett kvarter österut 
låg Stadskyrkan (b) och nedanför denna Järntorget. Eliten återfinnsframför allt i 
det område som ligger norr om ån men väster om bäcken som flyter genom staden. 
DenAhllöfska tomten, som huserade många elitfamiljer, upptar den nedre hälften 
av kvarteret med byggnaden (f) — det Ahllöfska barnhuset. Källa: Historiska 
stadskartor. ©Lantmäteriverket Gävle 2002, medgivande M2002/6290. 

smalnande vattenvägar in på Arbogaån och gör slutligen, där ån inte 
längre är farbar med större fartyg, halt vid en ansamling hus. Vi har 
anlänt till Arboga och dess hjärta - Ladbron och lastkajen. 

I direkt anslutning till hamnområdet fanns de främsta av stadens 
offentliga rum: Stora torget inramat av rådhuset och andra större stads
gårdar samt Järntorget med den betydelsefulla järnvågen, flankerat av 
Heliga Trefaldighetskyrkan. Torgen bildade naturliga samlingsplatser 
för såväl handel som samvaro, rådhuset utgjorde i alla meningar ett 
maktens centrum och kyrkan fungerade som den kanske främsta sam
lingspunkten i hela Arboga. 
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Detta utrymme utgjorde ett centrum såväl politiskt, ekonomiskt 
och religiöst som socialt och kulturellt. Trots att staden till ytan inte 
var särskilt stor kan ändå ett tydligt maktens centrum urskiljas i dess 
mitt. En rimlig tanke är att eliten i Arboga vinnlade sig om att äga 
tomter i området. Hypotetiskt kan antas att ju närmare detta centrum 
en tomt låg, desto större var sannolikheten att den innehades av en 
familj inom eliten. 

Detta maktens centrum sammanföll i stora delar med en av stadens 
fem rotar - Storroten. Denna var lokaliserad mitt i staden norr om ån, 
och omgavs av Västra norr och Vretroten. Söder om ån fanns ytterligare 
två rotar, Östra och Västra sunnan." 

För att kunna gå vidare och studera var i staden de enskilda famil
jerna bodde krävs ett digert källmaterial som visar ägoförteckningar 
för stadens olika tomter. Att gå igenom och sammanställa ett sådant 
material är naturligtvis oerhört arbetskrävande, särskilt för en sådan 
lång tidsperiod som det här är frågan om. Det är därför desto mer 
glädjande att konstatera att en sådan sammanställning redan har 
gjorts. I hembygdsföreningen Arboga minnes samlingar finns ett 
manuskript från år 1935, i vilket J. E. Brattström sammanställt gårdar 
och gårdsägare i Arboga från medeltid och fram till 1900-tal. Kvarter 
för kvarter, tomt för tomt och slutligen gård för gård framträder namn 
och ofta titel på dem som passerat revy i Arboga genom seklen. Tack 
vare att gatunätet i allt väsentligt fortfarande är detsamma och att 
många byggnader bevarats är det vidare även möjligt att inhämta 
information direkt i staden. 

11 Jacob Benj. Lohman, Arboga känning (Stockholm 1737), s. 10. I kamerala längder 
används under 1600- och 1700-tal vanligen beteckningen Nordan för Västra norr. Rotar-
na låg till grund för mantals- och skatteskrivning och utgjorde därutöver ansvarsom
råden för olika uppgifter och skyldigheter som ålåg stadens invånare, Ordbok över svenska 
språket utg. av Svenska Akademien, "Rote" betydelse 2, R sp. 2625. 

12 J. E. Brattström, "Gårdar och gårdsägare. Efter manuskript från 1935 i Arboga 
Minnes samlingar", i Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 1969-1975. Uppgifterna 
som presenteras framstår överlag som tillförlitliga. De oklarheter som vid några tillfällen 
uppträder - så tycks ibland ett ägarled saknas - kommer att beaktas löpande. 
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Elitens rumsliga fördelning 

Redan en första genomgång av "Gårdar och gårdsägare" ger vid han
den att jordmarknaden, eller kanske snarare tomtmarknaden, i Arbo
ga var intensiv. Tomter köptes och såldes regelbundet och den lokala 
eliten deltog aktivt i denna handel. Omsättningen indikerar att vi har 
att räkna med ett relativt splittrat tomtägande. Samtidigt bör omsätt
ningen ha givit de bättre bemedlade goda möjligheter att något så när 
fritt kunna välja vilka tomter de ville köpa och var de ville bo. Elitens 
tomtägande har därmed inneboende förutsättningar att grunda sig på 
strategiska överväganden. 

En ingående granskning av elitens och andras boende i staden ger 
ett par i sammanhanget intressanta resultat. För det första var det nor
mala att familjer i eliten ägde flera tomter. Detta gäller över tid, men 
det var heller ingalunda ovanligt att en familj innehade flera tomter 
samtidigt. Sammantaget med den höga omsättningen kan elitens 
tomtägande karakteriseras som splittrat. 

För det andra var elitens tomtinnehav rumsligt koncentrerat till 
specifika delar av staden. Även om de ägde tomter över hela staden var 
det framför allt inom Storroten och Västra norr som eliten flockades. 
För de övriga rotarna är det tydligt att elitförekomsten avtog ju närma
re stadsgränsen tomten låg. Detta ligger väl i linje med mitt antagande 
att det låg i elitens intresse att bokstavligen befinna sig i maktens cen
trum. Resultatet stämmer väl överens med Ruth Hedlunds undersök
ning av boendeförhållandena i Västerås vid slutet av 1600-talet, där 
hon bland annat visar att handelsmän och de styrande i staden bodde i 
centrum.14 Staden bör i enlighet med detta ses som ett rum, som till
handahöll tydliga rumsliga hierarkier. 

13 Ruth Hedlund, Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet. En socialhistorisk studie 
(Västerås 1980), s. 184 f. 

14 Hedlund (1980), s. 180-183. Se även Gregor Paulsson, Svensk stad. Liv och stil i 
svenska städer under 1800-talet (Stockholm 1950), passim, Carl Göran Andras, "Att veta 
sin plats. Människorna, husen och den sociala miljön i Uppsala mot 1800-talets slut", i 
Städer i utveckling. Tolv studier kring stadsförändringar tillägnade Ingrid Hammarström 
(Stockholm 1984), s. 101 f. samt Marko Lamberg, Dannemännen i stadens råd. Rådmans
kretsen i nordiska köpstäder under senmedeltiden (Stockholm 2001), s. 144—156. 
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För att ytterligare belysa frågan hur eliten använde sig av staden som 
rum är det nu dags att i detalj analysera rummet och dess invånare. Jag 
kommer här att göra två slags nedslag. Först kommer jag att följa någ
ra gårdar över tid, och se hur ägarna skiftar. Därefter kommer jag att 
rikta fokus mot enskilda familjers gårdsinnehav och se hur det fördelar 
sig i staden. Dessa nedslag bör, sammantagna, kasta ljus över elitens 
eventuella strategier och byggenskapens betydelse som statusmanifes
tation. 

Ahllöfska tomten 

Jag inleder min detaljstudie av Arboga med samling invid rådhuset. 
Härifrån följer jag Kapellgatan norrut ett kvarter och hamnar då på 
Stora Långgatan (numera Nygatan) som likt ett streck löper igenom 
hela Arboga. På andra sidan gatan, på den vänstra hörntomten, ligger 
det som i äldre kamerala sammanhang gick under den föga fantasieg
gande benämningen "tomt 150". Idag huserar restaurang Stadskällaren 
på tomten. Är 1738 skulle istället området utgöras av en byggarbets
plats, där gamla hus revs för att ge plats åt nytt. Än längre tillbaka i 
tiden skulle synintrycket ha dominerats av hur oerhört trångt husen 
stod längs med gatan. 

Denna tomt, i rote Västra norr, var till ytan en av de större tomterna 
i Arboga; tillsammans med granntomten, nr 149, upptog den ett helt 
kvarter. Liksom de flesta större tomterna var även dessa båda vid 1600-
talets mitt uppdelade på flera gårdar. Kvarteret rymde sammantaget 
sex gårdar, tre inom vardera tomten. Det är alltså uppenbart att många 
familjer under seklernas gång haft sin hemvist här. Vilka var de? Hur 
länge bodde de här? 

De som satt störst prägel på tomten är utan tvekan Lars Ahllöf 
och hans brorson Olof; alltsedan 1700-talets förra hälft har tomten 
varit intimt förknippad med deras namn. Lars var, en påver uppväxt 
till trots, lysande i sin handelsverksamhet och byggde med tiden 
upp en ansenlig förmögenhet. Under drygt tre decennier innehade 
han rådmannaämbete, och han var vid flera tillfällen stadens represen
tant vid riksdagar. Brorsonen Olof bekostades en universitetsut
bildning i Uppsala, där han läste juridik, och han blev sedermera asses-
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sor.15 Namnet Ahllöf skulle med tiden "som inget annat i Arboga [...] 
ge associationer till rikedom, välmåga och duglighet". 

Redan för ett halvsekel tidigare finns dock, som framgår av 
sammanställningen (s. 27), uppgifter om ägare till tomterna. Bland 
innehavarna återfinns flera familjer ur stadens elit, som till exempel 
borgmästare och rådmän, bergmästare och brukspatroner. Med 
undantag av slaktaren, som år 1700 innehade halvparten av en av 
gårdarna (nr 17), är det bara vid 1600-talets mitt som ett par till synes 
enklare personer förekommer i ägareförteckningen (nr 18). 

Under perioden 1650 till 1750 bytte de tre gårdarna ägare flera gång
er, ibland med bara några års mellanrum, ibland med längre intervall. 
Tidpunkterna för förvärv visar att omsättningen avtog något med 
tiden, särskilt för gårdarna 16 och 18. Handeln framstår som relativt 
intensiv, och en fråga som infinner sig är varför gårdarna så ofta bytte 
ägare. Sådana upplysningar framkommer i normala fall inte i över
låtelsehandlingar. Genom att se litet närmare på relationen mellan 
säljare och köpare kan dock viss information erhållas. 

Borgmästare Hans Barckhusen köpte år 1685 gård 16. Aret därpå 
sålde han denna och införskaffade istället gården intill. Det är inte 
säkert att dessa hus någonsin användes till att härbärgera familjen, 
eftersom de ärvt Hans faders gård mittemot rådhuset. Det kan i så fall 
vara anledningen till att den här aktuella gården ytterligare två år sena
re överläts till överdirektör Hans Ehrenpreus och baron Casten Feif. 
Genom den sistnämnde erhöll staden en direkt kontakt med landets 
främsta elit i Stockholm. Feif gjorde en lysande ämbetsmannakarriär, 
som kröntes med presidentpost i Statskontoret år 1723, och han var en 
av Karl XII:s förtrogna.17 

Relationen mellan dessa tre familjer var sannolikt redan då väl 
etablerad, och den skulle snart bli än mer intim. Ar 1691 ingick Casten 
Feif äktenskap med Barckhusens dotter Anna Christina, och efter 

15 Gunnar Bergquist, "Om Lars och Olof Ahllöf och deras donationer", i Hembygds
föreningen Arboga Minne. Årsbok (1958), s. 7—10. 

16 Carl-Fredrik Corin, Arboga stads historia. Andra delen. Från 1500-talets mitt tillIJI8 
(Arboga 1978), s. 474. 

17 Bengt Hildebrand, "Casten Feif', i Svenskt biografiskt lexikon 15 (Stockholm 1956), 
s. 512, 514. 
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Barckhusens frånfälle år i6<p gifte änkan om sig med - just det ~ HällS 

Ehrenpreus.18 Gården hölls därigenom kvar inom släkten tills den sål
des vidare till brukspatron Velam Petre. 

Familjen Petre var väl etablerad i Arboga och i bergsnäringarna 
därikring, och de var genom äktenskap allierade med flera prominenta 
Arbogafamiljer. Just Velam tycks emellertid endast gjort ett kortare 
inhopp i staden. Han förekommer i taxeringslängderna endast vid två 
tillfällen, år 1701, då han var högst taxerad, och år 1705 då han i taxe
ringshänseende var slagen endast av sin granne Lars Ahllöf.19 

Rådman Petter van Gent införskaffade redan år 1678 en av gårdarna 
på tomten, nr 18, och han kompletterade år 1686 sitt innehav med 
granngården nr 16 som såldes av hans kollega i magistraten. Aret därpå 
övergick den första tomten i bergmästare Johan Ahlmans ägo. Detta 
är ett tillfälle då Brattströms förteckning brister i fakta, vilket ger en 
missvisande bild av ägarförhållandena, van Gent avled nämligen år 
1682 och kan därför näppeligen ha förvärvat tomtmark år 1686. Med 
största sannolikhet avses här van Gents sterbhus, det vill säga hans 
änka Elisabet Pemer. 

Överlåtelsen till Johan Ahlman hamnar då i ett nytt ljus; Elisabet 
Pemers tid som änka ändades snart av att hon ingick i ett nytt gifte, 
med Johan Ahlman. Med största sannolikhet innehade paret 
Pemer/Ahlman både gård 16 och 18. I samband med Ahlmans bort
gång år 1699 avyttrades gård 16, och halvparten av gård 18 uppläts till 
fältskärare Thörning. Äktenskapet mellan Pemer och Ahlman var 
barnlöst, och efter Elisabets död år 1703 hamnade gården slutligen i 
Lars Ahllöfs ägo, något han visade sig förvalta väl. 

Exakta uppgifter om vad som hände med gård 16 saknas - som jag 
markerat - i Brattströms förteckning. Utifrån i förteckningen infogad 
information verkar det dock som om Lars Ahllöf ägt båda tom-

18 Genom giftermålet kom Feif i besittning av Dylta bruk, Hildebrand (1956), s. 516. 
19 Vårpenningar 1701, kronouppbördsräkenskaper vol. GIV:4 och Uppbördslängd 

1705, mantalslängder vol. GI:i, Arboga stadsarkiv (ASA), Landsarkivet i Uppsala 
(ULA). 

20 Paret van Gent/Pemer hade inga barn, se Christina Dalhede, Augsburg und Schwe-
den in derfrilhen Neuzeit. Europäische Beziehungen undsoziale Verflechtungen. Studien zur 
Konfession, Handel undBergbau 2 (St. Katharinen 1998), s. 427. 
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Ägare och tidpunkt förförvärv till tomt nr /50 i rote Västra norr 1642-1804 

år tomt A/gård 17 tomt B/gård 16 tomt C/gård 18 

1642 prost 

1650 1652 handlande 1660 yrke okänt 

1665 stadskassör Meijer 1670 yrke okänt 

1686/1685 borgmästare Hans Barckhusen 

1686/1678 rådman Petter van Gent 

sannolikt Ahlman 1687 bergmästare Johan 

1688 överdirektör Hans 
Ehrenpreus & 

baron Casten Feif 

Ahlman 

1700 fältskärare (V2) 

1700 1700 slaktare (Vi) 

1701 brukspatron Velam Petre 

uppgifter saknas 1704 rådman Lars Ahllöf 

1705 löjtnant sannolikt Ahllöf* 1705 änkefru Cruse (Vi) 

1728 brukspatron Festing 

1737 assessor Olof Ahllöf 

T75° i75i handlanden Ahlbecks änka 

uppgifter saknas 

1800 1804 rådman Westéns änka 

Källa: Brattström (1969-1975). 
* Uppgiften att Lars Ahllöf förvärvat tomt B återfinns inte i "Gårdar och gårdsägare". 
Av annan information att döma bör dock gårdarna ha slagits ihop till en omkring år 
1704. Detsamma gäller hopslagning av alla tre gårdar under Olof Ahllöf. 

terna.21 En del av gården upplät Ahllöf till en änkefru Cruse. Vilken 
relation de hade till varandra är mig obekant, men i sitt testamente 
från år 1724 efterskänker Ahllöf en skuld till en Olof Cruse.22 

21 Brattström (1971), s. 88. 
22 Thure Hallgrim, "Släkten Ahllöf", i Hembygdsföreningen Arboga Minne. Årsbok 

(1969), s. 29. 
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Lars Ahllöf levde kvar på denna plats fram till sin död år 1737. Han 
var då utan konkurrens den rikaste personen i Arboga. Hans båda barn 
i första äktenskapet hade dött 1 unga år, och hans andra äktenskap var 
barnlöst.23 Till huvudarvinge utsåg han sin brorson Olof Ahllöf. Den
ne inledde omdelbart en stor ombyggnation på sin mark, som nu med 
största sannolikhet inkluderade alla tre gårdarna.24 Med Arbogamått 
mätt var det ett förnämligt stenhus som uppfördes, värdigt en place
ring vid Skeppsbrokajen i Stockholm. I anslutning till huset anlades 
en parkliknande trädgård, med brunn, ruddamm och lusthus. 

Släkten må ha varit lysande i affärer. Som ett mått på deras fram
gång kan nämnas att tillgångarna i Olofs dödsbo uppgick till 1398928 
daler kopparmynt.26 Sämre beställt var det dock med deras förmåga att 
säkra släktens fortlevnad. Olof var ogift då han tre år efter sin farbror 
dog i tuberkulos, blott 37 år gammal. 

Vad som hände med tomten 150 efter Olof Ahllöfs död är oklart. 
Bouppteckningen pågick i flera år, varför skiftet inte kan ha ägt rum 
med en gång. Är 1751 uppges änkan efter handlande Ahlbeck som äga
re till tomten, och ett halvsekel senare var det ånyo en änka som inne
hade marken. 

Min genomgång av vilka som innehaft tomtdelar visar att flera 
överlåtelser ägde rum i samband med arvsskifte eller ingående av 
äktenskap, och att familjekontinuiteten i ägande således var större än 
vad som först tycktes vara fallet. Jag har i samband med detta haft 
anledning att beröra en strävan hos vissa familjer att öka sitt tomtinne
hav - och samtidigt koncentrera det i rummet - genom förvärvande av 
granngårdarna. 

Det rör sig om en förändring över tid. Där tomt 150 kring 1650 
bestått av tre separata gårdar hade dessa ett sekel senare slagits sam
man till en. Ambitionen att utöka sitt tomtinnehav är tydlig hos 
Ahlman och än mer hos Ahllöfs. An mer pregnant blir den om vi ser 

23 Bergquist (1958), s. 10. 
24 Bergquist (1958), s. 12. 
25 Brattström (1971), s. 88. 
26 Bouppteckning efter Olof Ahllöf, 18 nov 1740, vol. Fl V: 17, AS A, ULA. Bo

uppteckningen efter Olof Ahllöf upptar en hel volym om 330 sidor! 
27 Bergquist (1958), s. 10 samt Hallgrim (1969), s. 27. 
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till ägandeförhållanden i kvarterets andra hälft - tomt 149, som även 
den innehöll tre gårdar, nr 13, 14 och 15. Här köpte Petter van Gent 
gård nr 13 år 1670 och Johan Ahlman del i gård 14 år 1685. Och under 
åren 1737 och 1738 förvärvade Olof Ahllöf alla tre gårdarna i tomt 
149. 

Nya tider ställde nya krav på boendet. Den medeltida tomtplanen, 
med många och små gårdar, hade spelat ut sin roll. Det må vara pitto
reskt i våra ögon, men som Otto Volk påpekar gavs inget utrymme för 
husens representativa funktion.28 För att kunna bygga sig ett namn 
krävdes det större tomter. Olof Ahllöfs nybygge är det främsta 
exemplet på detta och det närmaste ett palats man kan komma i 
Arboga. 

Aven om det Ahllöfska huset låg i en klass för sig, fanns det flera 
imponerande gårdar i staden. De hade det gemensamt att huvud
byggnaden primärt var inriktad på boende och representation. Ett 
sådant exklusivt boende var dock inte förunnat alla inom eliten, utan 
det fanns flera gårdar med för handel eller hantverk ändamålsenliga 
byggnader.29 

Dessa gårdar kan inte sägas ha haft ett lika högt statusvärde som 
exempelvis ett tegelpalats, sett till den yttre rumsliga manifestationen. 
Jag vill dock understryka att redan gårdens läge indikerade status. Där 
båda typer av tomter markerade elitstatus, synliggjorde skillnaden i 
byggnationer hierarkier inom eliten. Såväl Ahlman som Ahllöf är 
mycket tydliga exempel på uppåtsträvande familjer som sökte nå och 
befästa en framskjuten ställning på den lokala arenan. 

Familjerna Ljung och Arbin 

För många av elitfamiljerna var rådhuset i det närmaste en arbetsplats, 
till vilken familjefadern dagligen begav sig för att delta i samman
komster i magistraten och andra instanser. I direkt anslutning till detta 
maktens centrum, granne med rådhuset, bodde rådmannen och han-

28 Otto Volk, Die Wohnungen der Kameralen in Wetzlar. Verzeichnis der Häuser und 
Wohnungen der Angehörigen des Reichskammergerichts (1689/93—1806) (Köln 2001), s. 7. 

29 Se t.ex. Brandförsäkring nr 1491 och nr 2542,14 nov. resp. 11 dec. 1828, Städernas all
männa brandstodsbolag, vol. EIIIa:io resp. EIIIa:i7, Stockholms stadsarkiv. 
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delsmannen Hans Ljung med hustru Birgitta Ahlbeck och tre barn. 

Ett par kvarter längre bort huserade en annan rådmansfamilj, näm
ligen Erik Arbin med hustru och sex barn. 

Det är dessa två familjer som nu står i fokus, när jag riktar sökar
ljuset mot enskilda elitfamiljers sammantagna gårdsinnehav. Jag har 
valt dessa två då de båda ägde relativt många tomter och var aktiva på 
tomtmarknaden, samtidigt som deras respektive tomtinnehav upp
visar skilda mönster beträffande rumslig spridning. Tidsmässigt ligger 
min tyngdpunkt på en generation i varje familj, där startpunkten 
bestäms av när namnen första gången uppträder i "Gårdar och gårdsä
gare" och slutpunkten av när respektive familjefader avlider: för famil
jen Arbin innebär detta åren 1665-1719, för familjen Ljung 1705-1753. 

Som framgått satt båda familjefäder i magistraten: Erik Arbins 
långa ämbetsperiod sträckte sig över drygt tre decennier (1685-1718) 
och Hans Ljung innehade ämbetet under närmare två decennier, från 
år 1735 och fram till sin död år 1753. Sin utkomst fick de dock från olika 
håll; familjen Arbin hade intressen inom bruksnäringen medan famil
jen Ljung framgångsrikt bedrev handel. Var i staden låg då deras mar
ker, och hur förändrades innehavet över tid? Hur kan innehavet för
stås i relation till de rumsliga hierarkier som står i fokus i denna 
artikel? 

Hans Ljung och hans maka Birgitta innehade elva tomter (se karta), 
som huvudsakligen låg inom Storroten och Västra norr. Åtminstone 
tre av tomterna låg i maktens absoluta centrum, alldeles invid kyrkan 
och rådhuset, medan tre av tomterna låg mer i utkanten av staden och 
sannolikt användes för odlingsverksamhet. 

Tomterna, som på kartan är kronologiskt numrerade efter inför-
skaffningsår, visar att familjen Ljung med tiden och, kan man för-

Familjerna Ljungs och Arbins tomtinnehav skiljde sig på väsentliga punkter åt. 
Ljung arbetade sig med tiden tydligt inåt maktens centrum, där tomterna sju, nio 
och tio intar en särställning. De innehade vidare sina tomter under långa perioder. 
Arbins tomter, å andra sidan, låg strax utanför maktens centrum, och de hade även 
en högre omsättningstaktpå sina tomter. Sett till sin placering i stadens rumsliga 
hierarki hade familjen Ljung ett övertag överfamiljen Arbin. 

3° 



11 1 

L_ 

Familjen Ljungs 
tomtinnehav 'CZ 

tomt nr period antal år tomt nr period antal år 

1 1705-1710 6 7 1728-1749 22 
2 1712-1746 35 8 1728-1751 24 
3 1716-1751 36 9 1731-1745 15 
4 1718-1725 8 10 1733-1759 27 
5 1720-1736 17 11 1738-1753 16 
6 1720-1753 34 

tti 

Familjen Arbins 
tomtinnehav 

tomt nr period antal år tomt nr period antal år 

1 1655 1 6 1695-1696 2 
2 1672-1683 12 7 1695-1719 25 
3 1676-1700 25 8 1700-1705 6 
4 1678-1719 42 9 1700-1705 6 
5 1682-1688 7 10 1705-1710 6 
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moda, ett ökat välstånd köpte sig in mot centrum. De tidigast inköpta 
tomterna, som framför allt införskaffades under 1710-talet, låg strax 
utanför centrum, vilket också var fallet med tomt nr elva som inhand
lades år 1738. Flera av de senare inköpta tomterna låg bättre till. Inom 
loppet av sex år, mellan åren 1728 och 1733, inhandlades de mycket stra
tegiskt placerade tomterna sju, nio och tio. Förflyttningen in mot cen
trum blir extra tydlig jämfört med Hans Ljungs fars tomt som låg 
invid den västra utfarten från Arboga (markerat på karten med F). 

Familjen innehade överlag sina tomter under långa perioder, vilket 
tyder på en långsiktig planering. Så var till exempel tomterna två, tre 
och sex i familjens ägo under cirka 35 år, och tomterna sju, åtta och tio 
under mellan 22 och 27 år. Snabbast var omsättningen på den första 
tomten, som såldes vidare efter endast sex års innehav. 

Familjen Ljungs tomtinnehav kan sammanfattas med att de kon
tinuerligt investerade stora summor pengar på att utöka sitt tomt
innehav, och att målet var att komma i besittning av tomter i yppersta 
centrum. Med tanke på att tillgången på attraktiva tomter inte var obe
gränsad kan konstateras att familjen var framgångsrik. Vad de använde 
tomterna till är givetvis svårt att utröna. En anledning till förvärven 
framkommer dock i samband med arvsskiftet efter Hans Ljung, där de 
tre barnen ärvde varsin tomt.30 Barnen, som vid denna tidpunkt alla bil
dat egen familj, hade således sina föräldrar att tacka för mycket vad 
gällde att bibehålla sin rumsliga status. Det mönster som Ljungs tomt
innehav uppvisar kan karakteriseras som offensivt och målinriktat. 

Från familjen Ljung är det nu dags att vända blicken mot familjen 
Arbins förehavanden. Sammantaget ägde familjerna i det stora hela 
lika många tomter, och tomterna koncentrerades till samma rotar. Det 
är värt att notera att ingen av familjerna hade besittningar söder om 
ån. Men Arbins tomter var, som framgår av kartan, inte alls lika cent
ralt placerade som Ljungs; snarare än att klumpas ihop i centrum, kan
tade tomterna detta centrum. Sett över tid framträder inga tydliga för-

30 Sonen Hans fick tomt nr sju, dottern Birgitta tomt nr tio och dottern Anna Beata 
sannolikt tomt nr elva. Se vidare Gudrun Andersson, "Forming the Partnership Socially 
and Economically. A Swedish Local Elite 1650-1770", i Maria Ågren & Amy L. Erick-
son (eds.), The MaritalEconomy in Northern Europé. Britain and Scandinavia 1400—igoo 
(forthcoming 2003). 
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skjutningar i innehavet, och kontinuiteten sträcker sig även bakåt en 
generation till Eriks föräldrar (M och F). Här framträder alltså ett 
annat mönster avseende tomtinnehav. 

Omsättningen av tomter var relativt hög hos failjmen Arbin. Tre 
tomter - nr tre, fyra och sju - innehades förvisso under lång period, 
men de övriga passerade revy snabbare. Två tomter innehades så kort 
tid som 1-2 år. Innehavet uppvisar således en större omsättningen än 
Ljungs. 

Ett tydligt centrum i Arbins innehav var de mot varandra gränsande 
tomterna fyra och sju, där den förra tomten stammade från Eriks 
Arbins far. Här bodde familjen fram till Eriks död år 1719, och den 
senare tomten kom att stanna kvar inom familjen under lång tid. Här 
framträder en kontinuitet över generationer knuten till ett par tomter, 
som inte var lika tydlig hos familjen Ljung. 

Även om båda familjerna hade ett lika stort tomtinnehav, där vissa 
mer fasta punkter kombinerades med kortare innehav, är ändå skillna
den emellan dem påtaglig. Familjen Ljungs agerande på tomtmarkna
den var inriktat mot maktens centrum och uppvisar en tydlig med
vetenhet om betydelsen av rumsliga hierarkier; familjen Arbin å andra 
sidan höll sig mer i maktens utkant och valde istället att både över tid 
och i rummet koncentrera sitt innehav till ett litet område. I statusma-
nifesterande syfte hade familjen Ljung härvidlag ett försteg, och de 
uppvisade starka ambitioner att klättra uppåt - och bokstavligen inåt -
inom eliten. 

Familjernas val av olika strategier grundade sig naturligtvis på en 
mängd faktorer. Jag skall här bara lyfta fram en av dessa, nämligen den 
lokala förankringen. Redan respektive familjs sysselsättning antyder 
en skillnad i det lokala rummet. Där familjen Ljung med sin handels
verksamhet agerade med Arboga som huvudsaklig arena, innebar 
bruksintressena mer eller mindre automatiskt att familjen Arbin vän
de sig utåt mot ett större geografiskt område. Skillnaden förstärks om 
vi ser till hur livet för de båda familjernas barn kom att gestalta sig. 
Alla barn i familjen Arbin kom genom studier eller äktenskap att läm
na sin födelsestad och bosätta sig på olika håll i landet. Ljungs barn, 

31 Lohman (1737), s. 189-191. 
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såväl de båda döttrarna som sonen, förblev istället Arboga trogna. 
Med ett större fokus mot den lokala arenan bör det också ha varit vik
tigare att manifestera sig i dess mitt, så som familjen Ljung gjorde. 

Jag vill dock betona att de olika varianter som familjerna Ljung 
respektive Arbin representerar är variationer inom ett elitmönster, vil
ket präglas av en aktiv användning av den lokala tomtmarknaden för 
att skapa sig ett rum och ett namn. 

Att bygga sig ett namn 

Hade gässen, med Akka i täten, valt Arboga som landningsplats, och 
hade Nils Holgersson tillbringat en längre tid där, hade han med 
största sannolikhet, träffsäkert och i detalj, kunnat redogöra för sta
dens rumsliga hierarkier och elitens plats däri: från Arbins fasta bo
pålar precis invid maktens centrum, via Ljungs inflyttning in i detta 
centrum till Ahllöfs totala annektering av ett helt kvarter. 

Att bygga sig ett namn var av stor vikt även för en urban elit. Staden 
erbjöd få möjligheter till uppförande av riktiga praktbyggnader - i stil 
med högadelns familjegods - även om vissa försök gjordes i den rikt
ningen. Mer centralt för den urbana eliten var istället att bo på rätt 
plats i staden. 

Den lokala elitens rumsliga fördelning visar att det i Arboga, trots 
dess ringa storlek, fanns tydliga rumsliga hierarkier. Kring maktens 
centrum - i politiskt, ekonomiskt, religiöst, socialt och kulturellt hän
seende — flockades eliten, och flera familjer uppvisar en uttalad am
bition att förvärva mark inom detta område. I syfte att på bästa plats 
manifestera status strävade många familjer uppåt i den rumsliga 
hierarkin, vilket i sin tur också synliggör hierarkier inom eliten. Där 
eliten som helhet befolkade bestämda rotar i staden, var det bara få 
förunnat att bo invid torget, i skuggan av rådhus, palats och kyrk-
spiror. 
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