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This thesis examines how the nobility created status and disparity through funeral culture in 17th

century Sweden. There were significant societal changes throughout the century that made it
problematic to reach consensus on status. This makes the funeral culture a fitting lens to study
noble practices.

By emphasizing the importance of practice this study moves the perspective from a generally
applied view where the subject is considered the master of its surroundings, to one where the
subject is dependent on a certain set of material cultures, participants, spaces and sounds in order
to create status and difference.

This study argues that hierarchies like gender, age, noble rank, merit, pedigree and marital
status made certain practices available to just some of the nobility. Noble funeral culture was
therefore not uniform, meaning that some engaged with prominent funeral practices while some
were left with practices that were not dissimilar to those practiced by people lower on the social
hierarchy. Men of the higher elite were generally those which received the most spectacular
funerals.  Societal changes saw that certain values were changing all across the nobility, where
merits for instance rose above noble titles in significance. The increasing need of specific spaces
and participants in the funeral culture saw a growing number of urban funerals, particularly in
the capital Stockholm. The increasing participants, territorializations and paraphernalia resulted
in increasingly articulated social differences, causing discord within the noble community as
with the clergy, congregations and urban inhabitants.

Through a broad and diverse empirical body and a novel theoretical approach around how
status was generated, this thesis argues that noble status was not uniform, static nor self-
evident, but rather cumulatively created. Practices and the creation of status and disparity were
dependent on several mutually corresponding and sometimes shifting hierarchies, as well as a
corresponding relationship between materiality, participants, space and sound.
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Cast in this unlikely role 
Ill-equipped to act 

With insufficient tact 
One must put up barriers 

To keep oneself intact 
[…] 

All the world's indeed a stage 
And we are merely players 
Performers and portrayers 
Each another's audience 
Outside the gilded cage 

 

Neil Peart, Geddy Lee & Alex Lifeson (Rush) ,”Limelight”, 1981. 
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Förord 

Förordet är en del av en avhandling som till skillnad från dess huvuddelar 
inte är beroende av argument och notsiffror. Det är ett utrymme där 
författaren kan ta sig bort från de stigar och vägar som format analys för 
att istället lyssna till sitt hjärtas vägledning. 

Jag vill djupt tacka mina handledare Mikael Alm och Karin 
Sennefelt. Ni har med stort engagemang, kunskap, uppriktighet, 
uppmuntran och inte minst tålamod visat mig på klarhetens vägar när 
jag irrat i vaghetens dimmor. Det är tack vare er som jag stiger ut på 
andra sidan av denna avhandling med större vetenskaplig självinsikt 
och nyfikenhet än när jag började. 

Ett särskilt tack vill jag rikta till Jonas Lindström, som visat mig 
magin med Excel och hjälpt mig att strukturera statistiska data. 

Avhandlingen är en del av projektet Se ståndssamhället, finansierat 
av Riksbankens Jubileumsfond. Jag vill tacka projektets medlemmar 
Mikael Alm, Leif Runefelt, Karin Sennefelt och Henrik Ågren för 
utvecklande möten, diskussioner och konferenser. Jag vill även tacka 
projektet för att det möjliggjorde deltagande på flera konferenser och 
symposier där jag fått tillfälle att presentera min forskning. 

För att en avhandling skall få möjligheten att förbättras krävs 
externa granskare. Jag vill rikta mitt stora tack till Mia Korpiola som 
var manusets slutseminariegranskare och som gav mig många 
värdefulla kommentarer. Jag vill även rikta ett djupt tack till Maria 
Ågren som genom sin tredjeläsning lyfte avhandlingen ännu några 
steg. Tack till Mattis Bergwall, Anna Carlander, Maria Carlander, 
Viktor Englund, Jonas Fischer, Adam Horn af Åminne, Jezzica 
Israelsson, Gustaf Johansson, Joakim Kjellberg, Tobias Larsson, 
Katarina Nordström och Greger Sundin som läst korrektur, till 
Daphne Sams som språkgranskat den engelska sammanfattningen, och 
till Johan Ericsson som granskat tabeller och diagram. 

Jag vill även tacka Malin Grundberg, Johan Lamberth, Oscar 
Langenskiöld, Steve Murdoch, Lennart Palm, Maria Schildt, Cai 
Zetterström och Elsa Trolle Önnerfors för att de generöst delat med 
sig av sin tid och digra kunskap. 
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Avhandlingen hade varit svår att slutföra om det inte varit för de 
generösa bidrag jag mottagit från Föreningen Gamla Norrköping, 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Rosenhanes stipendium, Starbäcks 
stipendium, Sven A Nilssons stipendiefond och Swartz stipendium. 

Att få möjligheten att forska på Historiska institutionen vid 
Uppsala Universitet har varit ett privilegium och alla ni som gör denna 
plats till vad den är tackar jag. Tack Elisabeth Brandberg, Mia 
Eriksson, Sandra Olsson, Sofi Pahlin, Moa Sjödahl och Lovisa 
Svantesson för att ni givit tid och vägledning på mina många frågor. 
Tack Gudrun Andersson, Lars M Andersson, Margaret Hunt, Dag 
Lindström, Jonas Lindström, Christopher Pihl och Henrik Ågren för 
att ni med böcker, råd, uppmuntran, samtal och öppna dörrar förgyllt 
denna tid. Ett stort tack går till institutionens doktorandkollektiv som 
har varit en stabil grund för stöd, diskussioner och kamratskap. Bland 
mina kollegor vill jag rikta ett särskilt tack till Gustaf Johansson, Craig 
Kelly, Katarina Nordström och Olof Simonsson. Tack Gustaf för de 
befriande uppehållen medelst rock, pubrundor, trams och samtal i 
snart 10 års tid. Thank you Craig for walking with me across real and 
imagined walls and highlands. Tack Katarina för att du visade mig att 
man inte kan bli för gammal för nya och nära vänner. Tack Olof för 
stöd i kulinariska experiment och för att du berikat mina ordvitsar. Jag 
vill även rikta ett tack till Viktor Englund, Lisa Hellman, Gwendolyne 
Knight, Astrid Pajur, Christopher Thompson, Beverly Tjerngren och 
Christoffer Åhlman för samtal, musik och väldigt mycket skratt. 

Tack Joakim Kjellberg och Greger Sundin för våra sammankomster 
och vårt samarbete över institutionsgränserna. 

Tack Staffan Förhammar för att du lärde mig hantverket. 
Tack Vera och Åke Sundin för att ni visade mig Kaggska gravkoret, 

vilket hos mig blev det frö som växte till en avhandling. 
Familj och vänner har under arbetets gång gett både stöd och väl-

behövliga påminnelser om att avhandlingen inte är evig eller 
allenarådande. Tack till mina föräldrar Mats och Nadja Engström för 
alla sätt ni har hjälpt mig på och för att ert hem erbjudit en lugn hamn. 
Tack Maria Engström för ALMA-tid och för samtal om mat och 
trädgårdar. Tack Lena och Per Carlander för att jag fick bli en del av 
er familj. Tack Joakim Idebrant, Morgan Karlsson, Mattis Bergwall, 
Jonas Fischer och Oscar Nilsson för att ni erbjudit oaser. 

Mitt djupaste tack går till min hjärtevän och medvandrare Maria 
Carlander. Du har varit en ovärderlig kamrat på denna resa och har 
med ditt teologiska kunnande lyft min uppmärksamhet mot ting jag 
annars hade missat. Tack till min son Tage som visat mig nya världar, 
vad som har betydelse i livet och vad som är värt att göra. Denna bok 
tillägnar jag er. 
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Att skapa olikhet 

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. He cannot allow another to appear more 
ducal than himself. He must make sure that in official social life he 
has precedence before a count. […] Thus the most real way of 
asserting one’s rank is by documenting it through an appropriate 
social 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 

Med de orden uppmärksammar Norbert Elias ett fenomen som i 
korthet kan beskrivas som att socialt anspråk måste skapas med hjälp 
av den materiella omgivningen för att det ska bli en realitet. Denna 
relation syns även i Per Brahe d.ä:s Oeconomia, Schering Rosenhanes 
Hortius Regius och Johan Adler Salvius tal vid sin riksrådsutnämning.2 
Elias principer för hur social status skapas kan vid första anblick verka 
tydliga: En adelsperson måste i enlighet med nollsummespelets regler 
omge sig med en materialitet som kan förmedla och försvara dennes 
status i samklang med gällande normer. Elias är dock på flera punkter 
vag och oprecis angående hur statusskapandet fungerar. Att status i 
samspel med den materiella verkligheten förutsätter någon sorts 
skapande praktik och beskådande publik håller jag med om. Däremot 
håller jag inte med Elias om – som han i citatet ovan verkar mena – 
att aktören äger ett manöverutrymme som tillåter denne att medvetet 
manipulera sin materiella omgivning för hierarkiskt avancemang, 
vilket ger denne en självständighet som är oberoende av strukturernas 
påverkan. Vad angår publiken är det enligt Elias endast en publik med 
högre status än den aspirerande individen som kan sanktionera sociala 

1 Elias 1983, s. 63–64. 
2 Englund 1989, s. 73; Samuelson 1993, s. 150; Winberg 2018, s. 31. 

KAPITEL 1
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anspråk, vilket är ett ensidigt sätt att se på omgivningens och 
hierarkiers betydelse, då det framställer åskådare med lägre status som 
oviktiga för individens positionerande. Att praktik hos Elias endast är 
avsedd för en publik som överträffar individens status är troligen en 
produkt av betoningen på nollsummespelets betydelse. Kamp om 
status och position riktas sålunda enligt Elias alltid uppåt i hierarkin 
och aldrig nedåt. Att position och status tillskansas genom att 
individen utmanar en avsedd innehavare leder till ett resonemang där 
status var möjligt att statiskt upprätthålla, i alla fall till den dag någon 
annan aspirant beslutade sig för att flytta fram sina positioner. Hos 
Elias finns därför ett statiskt statustänkande där nollsummespelets 
kontrahenter gestaltas av en etablerad aristokrati – präglad av hovets 
prestigeekonomi – och en avancerande lågadel och bourgeoisie – 
präglad av rationellt kapitalistiskt tänkande. Förändring i makt-
relationer och samhälle uppstår enligt Elias först när nya grupper 
genom nollsummespelet lyckas erövra statusvärden från etablerade 
grupper som vill upprätthålla status quo. Den etablerade 
maktgruppen – hovaristokratin – var därför enligt Elias inte 
intresserad av att skapa förändring så länge som den inte utmanades 
av andra grupper, då denna grupp primärt var intresserad av att 
upprätthålla den regerande ordningen.3 

Elias påstår att adelspersoner var tvungna att verka och lyckas vid 
hovet att anses som fullvärdiga utövare av adlig status istället, varför 
godsadeln som fjärmade sig från eller inte kunde delta vid hovet 
betraktades som parior.4 Detta är en intressant rumslig aspekt som 
visar att särskilda rum var viktiga för att grupper skulle kunna erhålla 
en särskild sorts status. Att en adel som var bunden till gods och 
därmed inte deltog i hovlivet betraktades som nästintill oadlig, är 
däremot oriktigt; snarare går det att belysa dem som ett exempel på att 
det fanns olika sorters adlig status, som praktiserades enligt andra 
förutsättningar än de vid hovet. 

Elias utgångspunkt att en hertig gör sin status för att bli en hertig 
är användbar, men det behövs ytterligare förklaringsmodeller som 
belyser hur praktiker var något mer komplext än ett nollsummespel 
mellan två polariserade grupper och riktade mot någon med högre 
status. Att sätta både individ och praktik utanför strukturers och 
institutioners gränser och tilldela individen rollen som mästare över 
dessa, är att betrakta status som något som individen skapar fullt 
medvetet med möjligheten att manipulera omgivningen utifrån sina 
ändamål. Strukturer upprätthålls och skapas via praktiker, men 

                                                                  
3 Elias 1983, s. 43, 53–54, 57–59, 61–76, 90–92, 94–101, 110, 112, 114. 
4 Elias 1983, s 96–99. 
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strukturer styr också hur praktiker formuleras och vilka praktiker som 
är tillgängliga. Strukturen tilldelar därtill individen olika sorters 
utrymme och olika förutsättningar för praktiker, till exempel efter kön 
och ålder. 

Det handlar sålunda inte om en palett av praktiker som olika 
personer hade en likvärdig tillgång till. Det behövs därför en 
förklaringsmodell som visar på den roll som olika hierarkier spelade i 
statusskapandet. Elias förklaringsmodell förefaller vara vertikal till sin 
karaktär där polariserade grupper definieras efter tillgång till och 
inflytande vid maktinstitutioner. Att grupper och praktiker 
kategoriseras utifrån ett vertikalt perspektiv riskerar att missa hur till 
exempel kön påverkade individens materiella omgivning, vilket 
reducerar praktiker till en redskapsbod som enbart följde stånds- och 
klassgränser. Modellen är därför vansklig för att förklara mer komplexa 
hierarkier, särskilt som Elias inte beaktar den roll som till exempel kön 
och ålder spelade. Mer givande är att betrakta hierarkier och 
ståndssamhället som en verklighet som dåtidens människor förhöll sig 
till, men där utrymmet för olika gruppers ståndsagerande var mer 
komplext och flytande än att det kan sorteras efter fasta gränser, 
särskilt som dessa gränser var mer eller mindre påtagliga beroende på 
situationen som individer befann sig i och vem personen var.5 Att 
studera skapandet av status och åtskillnad som mer komplext 
sammansatt än ett vertikalt nollsummespel, där ett ömsesidigt 
beroende mellan individens position och den materiella omgivningen 
spelar en avgörande roll, gör det möjligt att belysa andra och flera 
sorters former av praktik än de som Elias uppmärksammat. 

Genom begreppet praktik ämnar jag i denna avhandling studera 
adelns praktiker i begravningskulturen i Sverige från cirka 1630 till 
1680, för att utveckla förståelsen kring hur social status och åtskillnad 
skapades. Förklaringsmodellen belyser hur adel utöver privilegier och 
lagstiftning också var en föreställd gemenskap, som tvunget behövde 
praktiseras för att upplevas som verklig. Utgångspunkten är att social 
status och åtskillnad inte alstrades av sig självt, utan måste skapas 
genom praktiker. 

Adelns 1600-tal 
Under 1600-talet genomgick den svenska adeln en omfattande 
förändring i kölvattnet av militärstatens utveckling. I och med Gustav 
                                                                  
5 Runefelt 2015, s. 21–24; Sennefelt 2015, s. 180–181, 186, 188, 190–192; Alm 2016, s. 
45, 47, 58–59; Alm et al 2016; Ågren 2019, s. 3-4, 7-9, 31–32. 
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II Adolfs trontillträde 1611 gick kungamakten, adeln och militärstaten 
in i ett skede där gemensamma intressen successivt knöts mot ett syfte 
– att göra kriget, förvaltningen och de väpnade styrkorna så effektiva 
som möjligt. Kungaförsäkran 1611, hovrättsreformen 1614 och de 
utökade adelsprivilegierna 1612 och 1617 kan betraktas som ett råds-
aristokratiskt avancemang för att tillförsäkra sig statliga maktsfärer 
mot en maktfullkomlig monark, sprunget ur adelns erfarenheter under 
Karl IX:s regim. Med detta lyckades adeln monopolisera riks- och 
tjänsteämbeten, såsom kollegiernas chefsposter, riks-, kammarråd-, 
lagmans- och ståthållarposter samt hälften av häradshövdings-
ämbetena; ett innehav som kom att förstärkas och utökas under 1600-
talets första hälft med bisittarposter i hovrätterna. Samtidigt 
tillskansade sig adeln rätten att inför rättslig instans endast dömas av 
ståndslikar. I och med riksdagsordningen 1617 blev adelns politiska 
inflytande större. Efter besättandet av maktpositioner kom adel och 
kungamakt att alltmer göra gemensam sak för att stärka militärstaten 
och Kronan. Motsättningar mellan adel och kungamakt fanns den 
analyserade perioden igenom, men adeln kuvades inte av en 
kungamakt som tvingade den att delta i förvaltningen. Tvärtom 
tjänade både adeln och Kronan på det gemensamma samarbetet.6 

Adelns stora inflytande inom militärstaten ska inte ses som att deras 
makt var lika omfattande som kungamakten, i alla fall inte före Gustav II 
Adolfs bortgång 1632. I och med alliansen mellan kungamakt och adel – 
som representerades av Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna – fanns 
ingen egentlig adelsopposition mot kungamakten, vilket gjorde att adeln 
trots viss kritik fogade sig i leden. Efter Gustav II Adolfs död återställdes 
och utökades adelsprivilegierna successivt på bekostnad av kungamakten, 
genom bland annat 1634 regeringsform. Kollegiecheferna fick till exempel 
rätt att i förmyndarregeringar agera som beslutande makt, vilket samlade 
makt hos några få personer och familjer på riksrådets bekostnad. 
Regeringsformen kom att överleva kritik från både kungamakten, delar av 
adeln och ofrälset under stora delar av 1600-talet, tills den avskaffades 
1680 då det kungliga enväldet infördes.7 

                                                                  
6 Nilsson 1992, s. 12–13, 23; Asker 1993, s. 74–76; Nilsson 1993, s. 32–34; Holm 1999, 
s. 162–163, 166, 168, 170–177; Janzon 1999, s. 203, 219; Elmroth 2001, s. 9–11, 14–
15, 113, 116–117, 140, 163, 174–176, 239–240, 295, 303–304; Glete 2002, s. 7–8, 61–
63, 178, 196–199; Wetterberg 2003, s. 262; Lindkvist & Sjöberg 2006, s. 305–311, 317, 
378–380; Eriksson 2011, s. 169, 179–180, 193–194; Winberg 2018, s. 19–20, 30.  
7 Nilsson 1992, s. 13; Nilsson 1993, s. 32–34; Holm 1999, s. 163, 165, 167, 168, 170–
177, 180–191; Elmroth 2001, s. 15, 117, 239; Glete 2002, 198–199; Wetterberg 2003, s. 
211–212, 254, 262; Lindkvist & Sjöberg 2006, s. 306, 313, 317, 378–380; Eriksson 2011, 
s. 190.  
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På grund av att militärstatens stora efterfrågan på kompetent 
personal inte kunde tillgodoses av adelns ringa antal – ett 
tillfredsställande som i viss mån motverkades av att adeln 
monopoliserat maktens infrastruktur – upphöjdes ofrälse personer 
inom ämbetsverk och militär till adel. Nyadlandet blev en lösning på 
militärstatens behov, samtidigt som ståndsstrukturen och tjänste-
mannamonopolet kunde bibehållas. För att upprätthålla monopolet på 
högre ämbetsposter inom förvaltningen tog sig rådsadelns 
peregrinationer under 1600-talets andra decennium nya uttryck, för 
att de skulle kunna försäkra sig om exklusiva meriter som svarade mot 
militärstatens behov. Strategier för att säkra den högsta makten till 
adeln resulterade i att den politiska, sociala och ekonomiska makten 
koncentrerades till ett litet antal personer och familjer; som högst har 
det kunnat röra sig om ett tjugotal familjer. Krigets och militärstatens 
behov av människor som kunde tjäna förvaltningen, de väpnade 
styrkorna och bistå med krediter och materiel ledde till en tydlig 
ökning av adelns population från och med 1630-talet. Därtill kom 
introducerandet av den adel som fanns sig inkorporerade i det svenska 
väldet genom erövringskrigen. När Riddarhusordningen antogs 1626 
registrerades 170 adelsätter, en siffra som under Kristinas regenttid 
(1644–1654) ökade med 433 introducerade släkter, och under Karl 
XI:s regenttid (1672–1697) med 634 introducerade och uppgraderade 
släkter. 1600–1650 ökade antalet vuxna adelsmän från ungefär 550 till 
1 000 individer. Redan vid 1600-talets mitt var nyadeln numerärt i 
nivå med den gamla och kom under århundradets andra hälft att 
dominera ståndet. 1650–1700 ökade antalet vuxna adelsmän till 
ungefär 2 500 varav nyadeln utgjorde 1 950. Trots ståndets expansion 
kom adeln aldrig att utgöra mycket mer än 0,5 % av landets befolkning 
under 1600-talet. Den svenska adeln som varit fattig och fåtalig blev 
genom föreningen med kungamaktens statsintressen politiskt, socialt 
och ekonomiskt rikare. Utökningen av adeln var ett resultat av militär-
statens behov och att eliten i landet förenade sina intressen med 
militärstatens. Social rörlighet där ofrälse personer adlades präglade 
adelsståndet århundradet igenom.8 

                                                                  
8 Ågren 1976, s. 60-79; Nilsson 1992, s. 11–13, 17, 19, 22; Asker 1993, s. 68–77; Nilsson 
1993, s. 38; Holm 1999, s. 163, 168, 170, 172, 176, 188, 190; Janzon 1999, s. 203, 204, 
208, 216–217, 219, 220, 221; Kamen 2000, s. 76, 77, 83, 90, 91, 94, 95, 106, 107–109, 
243; Elmroth 2001, s. 9, 10–11, 13, 14–15, 25, 50, 60, 116–117, 140, 163, 174–176, 
239–240, 242–243, 294–296, 303–304; Glete 2002, s. 15, 61–63, 178, 196; Wetterberg 
2003, s. 223–228; Lindkvist & Sjöberg 2006, s. 288–289, 299, 309; Murdoch 2007, s. 
37–38; Eriksson 2011, s. 168, 175, 179–180, 188, 215–217, 230, 254–255; Winberg 
2018, s. 19–20, 30, 351. 
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Militärstatens behov skapade inte bara en rörelse underifrån som 
förändrade adelsståndet, utan den skapade också förutsättningar för 
förändring av adelns inre hierarkier. Då krigen i stor utsträckning fördes 
på kredit var bristen på medel ett ständigt problem för militärstaten, vilket 
gynnade dem som kunde investera och återinvestera kapital i förvaltningen 
och kriget. Dessa förutsättningar skapade stora direkta och indirekta 
förmögenheter hos de finansämbetsmän, riksråd, ämbetsmän och högre 
officerare som kunde stödja Kronan med finanser. Kronan använde sig i 
sin tur av donationssystemet i form av frälsebrev, titlar, förläningar, gods, 
räntor, tullar och kontanta belöningar för att betala krediter och statstjänst. 
Då systemet innebar att alla någorlunda regelbundna statliga inkomster 
belånades och ombelånades, urholkades Kronans intäkter alltmer. Därtill 
innebar adelns allt större jordägande och ökande säteribyggande att skatte-
underlaget ytterligare minskade på grund av den skattefrihet som adeln 
åtnjöt på sina säterigårdar. Donationer, Kronans avbetalningar och adliga 
godsköp ledde till att adeln fick en allt större andel av skatteunderlaget och 
jorden. Klimax i denna skatteavsöndring skedde kring 1654/1655 då 
adelns andel av ränteinkomsterna nådde 65–66 % av det totala mantalet. 
Stegringen kan även gestaltas av att adelns andel av jorden sedan 
senmedeltiden till 1600-talets början i princip stått still vid ungefär 25 %, 
en andel som ökade till över 40 % under 1600-talets senare del. I ett 
samhälle där jord medförde ekonomisk, social och politisk makt, innebar 
adelns allt större rätt till faktisk jord att de fick allt större del av makten.9 

Som en följd av jordfördelningen går det i Sverige från och med 1630-
talet att se hur stora resurser satsades på uppförandet av säterigårdar och 
palatsliknande stenhus, med särskild koncentration till Mälarlandskapen. 
Palatsbyggandets rusch var inte ett svenskt unikum utan hade sedan 1500-
talet fullständigt dragit in den europeiska adeln i en omfattande 
byggfrenesi. Särskilda delar av Stockholm, som under 1600-talet växte 
fram som landets metropol, blev så pass bebyggda att det går att tala om 
en palatssfär, vilket underlättats av att gaturegleringen 1625–1650 
”frigjort” tomter för adeln och kapitalstarka personer. Under 1500-talet 
fanns det i Sverige cirka 300–400 säterigårdar, ett antal som i mitten av 
1600-talet hade ökat till över 3 000. Parallellt med att adeln kom i större 
                                                                  
9 Behre 1985, s. 73, 121; Nilsson 1992, s. 12, 17–23, 27; Nilsson 1993, s. 37–45; 
Samuelson 1993, s. 62–63, 68–69, 72–76, 78–79, 84–85, 90-93, 96–100, 103–107, 111–
113; Dahlgren 1996, s. 34–35; Myrdal 1996, s. 281, 283, 289–290; Holm 1999, s. 168, 
170, 175, 176, 177; Janzon 1999, s. 197, 200, 202–204, 208, 216–218, 219, 220, 221; 
Myrdal, vol. 2 1999, s. 334–335, 338; Gadd, vol. 3 2000, s. 94–95; Kamen 2000, s. 76, 
77, 85, 90, 94, 106, 109; Elmroth 2001, s. 13, 183–186, 239–240, 242–243, 296; Glete 
2002, s. 61–63, 196–199, 215; Grosjean 2003, s. 143–146; Lindkvist & Sjöberg 2006, s. 
288–291, 300, 302; 254–255; Eriksson 2011, s. 188, 215–217, 237, 254–255; Winberg 
2018, s. 351.  
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besittning av jorden ökade säterigårdarnas antal, vilket visar på betydelsen 
av jord och att befästa detta ägande med byggnader.10 

Denna utveckling förändrade adelns syn på jordens rättsliga status. 
Genom olika arvs- och äktenskapsstrategier bands den förvärvade jorden 
ännu hårdare till den adliga släkten, så att egendom inte skulle splittras. 
Detta innebar att patrilinjära uppfattningar gjorde sig mer gällande inom 
adelsståndet, där det bland annat begärdes att kvinnors ägande och 
handlingsutrymme i jämförelse med mäns skulle begränsas. Bördsrätten 
var som mest omfattande under den period som här analyseras, men den 
kom under allt större press under de följande decennierna i och med 
dispyter om hur man skulle förhålla sig till arvsföljden och marknaden.11 

Problem med den stora skatteavsöndringen från Kronan till adeln 
och eliten blev alltmer märkbar när Kronans egna intäkter inte räckte 
till för militärens behov. Att förläningar och donationspolitiken 
gynnat främst riksrådsadeln skapade opposition bland det växande 
nyfrälset, vilka gjorde gemensam opposition mot fördelningspolitiken 
tillsammans med ofrälset. Under 1600-talets senare del, med 1680 års 
riksdag som klimax, lyckades denna opposition få igenom omfattande 
reduktioner och avkall på adelns skattefrihet.12 

Adelns konsumtionsmönster förändrades parallellt med dess ökande 
erfarenhet av europeisk hov- och adelskultur, där särskilt kläder var en 
stor utgift. Förändrade konsumtionsmönster gjorde tillsammans med 
de lägre ståndens efterapande av adelns livsstil och konsumtion att 
antalet överflödsförordningar ökade, detta i ett försök att skapa det 
goda samhället genom att styra konsumtion och moral, för att socialt 
ordna och kontrollera en hotande oordning.13 

                                                                  
10 Alm 1996, s. 45, 96–102, 104–108; Dahlgren 1996, s. 35; Ellehag 1997, s. 70–94; 
Janzon 1999, 204, 205, 216–218; Myrdal vol. 2 1999, s. 335–338; Gadd vol. 3 2000, s. 
95–96; Kamen 2000, s. 83–84; Bedoire 2001, s. passim; Forsberg 2001, s. 16, 21, 33–34, 
76–77, 78, 81, 190, 196; Wetterberg 2003, s. 211–218; Lindkvist & Sjöberg 2006, s. 303; 
Rietbergen 2006, s. 282; Laitinen & Lindström 2009, s. 63, 65, 78–83; Sennefelt 2015, s. 
182. 
11 Winberg 1985, passim; Samuelson 1993, s. 98–100, 104, 112, 168–169, 180, 196, 
256; Ågren 2000, s. 201–202, 207, 212, 216; Prytz 2013, s. 95–139; Trolle Önnerfors 
2014, 119–120. 
12 Nilsson 1992, s. 14, 20–22, 23, 25–32; Asker 1993, s. 70–73, 77–85; Nilsson 1993, s. 
46–47, 48–62; Lindkvist & Sjöberg 2006, s. 299–305, 317, 380–382, 385–386, 388–390, 
397–399, 403, 406–414; Eriksson 2011, s. 174–175, 178, 180, 215–218, 230–231, 236–
241, 245–249, 254–257. 
13 Runefelt 2001, s. 167–181, 183–189; Lindkvist & Sjöberg 2006, s. 304; Howell 
2010, s. 234–243, 256–257; Norman 2010, passim; Eriksson 2011, 212–214; Fors 
2016, s. 474–476, 478–480; Winberg 2018, s. 195–204, 218–220, 223–224, 341–
342, 347–348.  
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På grund av adelns olika politiska, sociala och ekonomiska förut-
sättningar, vilka skapade föränderliga hierarkier och motsättningar 
mot andra stånd och inom adelsståndet, ska kollektivet inte ses som 
en statiskt homogen grupp som 1600-talet igenom hade likvärdiga 
möjligheter. Även om 1626 års Riddarhusordning var först med att 
stadga redan etablerade hierarkier inom adeln, var successiva för-
ändringar i ståndets karaktär och sammansättning under 1600-talet en 
källa för återkommande rangstrider. Adelsfamiljernas förändrade 
ställning i och med reduktionen och enväldet separerade dem inte från 
militärstaten på något sätt, utan deras intressen fortsatte att vara 
förenade, då de båda fortsatt gynnades av systemet.14 

För att belysa adelns statusskapande är 1600-talet en lämplig 
period. Militärstatens och centralförvaltningens utveckling, ny-
adlingar, maktkoncentration, Kronans godsavsöndring till vissa 
personer och familjers fördel, Riddarhusordningen, adlig kosmo-
politism, Stockholms framväxt som landets metropol, palats- och 
säteribyggande och överflödsförordningar är bara några exempel som 
visar på tidens politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Att 
perioden präglades av förändringar gjorde inte på något sätt att status 
blev mindre viktig att praktisera, utan snarare att det blev svårare att 
upprätthålla konsensus om vilka värderingar som var lämpliga för olika 
grupper. Detta är tydligt i periodens adliga begravningskultur.15  

Begravningskulturen som studieobjekt för att belysa hur status och 
åtskillnad skapades, detta i en tid då konsensus om status inte var 
given, gör den till ett lämpligt studieobjekt ur ett antal aspekter. För 
det första var begravningar en av livets viktigaste riter, som alla 
människor oavsett ståndstillhörighet genomgick och erfor. För det 
andra utspelade sig begravningskulturen under 1600-talet i ett starkt 
hierarkiskt samhälle, där det var viktigt att synliggöra olika sorters 
åtskillnader. Begravningar engagerade ett stort antal individer och 
kollektiv av olika tillhörighet och det var därför viktigt att synliggöra, 
men också begränsa antalet uttolkningar om den dödes status. För det 
tredje visade Europas maktelit alltmer individuella och kollektiva 
maktanspråk i det offentliga och urbana rummet, vilket gjorde att 
begravningskulturen under denna period tog sig allt påtagligare 
uttryck. Begravningskulturen var alltså i sig under stora förändringar 
samtidigt som samhället, städer och adeln erfor större förändringar. 
                                                                  
14 Bergh 1896, passim; Ågren 1976, s. 79–80; Nilsson 1992, s. 14, 20–22, 23, 25–32; 
Asker 1993, s. 70–73, 77–85; Nilsson 1993, s. 46–47, 48–62; Lindkvist & Sjöberg 2006, 
s. 299–305, 317, 380–382, 385–386, 388–390, 397–399, 403, 406–414; Eriksson 2011, 
s. 174–175, 178, 180, 215–218, 230–231, 236–241, 245–249, 254–257. 
15 Clark 1995, s. 376. 
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För det fjärde så var begravningskulturens olika uttryck ett åter-
kommande ämne för diskussion och kritik under 1600-talet, vilket tog 
sig uttryck i bland annat överflödsförordningar och andra påbud.16 

Ett centralt perspektiv för undersökningen är att adelskulturen i allt 
högre grad påverkades av europeiska förebilder och att den svenska 
adeln därmed blev alltmer kosmopolitisk. Den svenska adelns erfaren-
heter från beskickningar, peregrinationer, krig och tjänstgöring vid 
utländska hov och krigsmakter spred kontinentens uttrycksformer och 
trender till Sverige. Dessa spreds även via den utländska adeln och de 
ofrälse personer som genom exempelvis kapitalhandel, bruksnäring 
och tjänstgöring inom krigsmakten och hovet etablerade sig i landet 
och på Riddarhuset som adel. Kontinentala influenser kom även från 
utländska hantverkare som etablerade sig på den svenska marknaden 
samt från den inhemska arbetskraft som skickades till kontinenten för 
att utbildas. För dessa hantverkare var adeln en av de främsta 
uppdragsgivarna.17 Genom det kontinentala utbytet hämtade adeln 
vatten från samma kulturella källor som den europeiska politiska och 
ekonomiska eliten, vilket trots olika formspråks uppblandande, 
anknöt den svenska adeln till en transnationell kultursfär. 

Kontinentala utbyten och elitkulturer formade under 1600-talet på 
ett liknande sätt den svenska begravningskulturen, för eliter i 
allmänhet och adliga eliter i synnerhet. Den tysk-romerska kejsaren 
Karl V:s begravningsprocession i Bryssel 1558 blev förebilden för hur 
en begravningsprocession skulle genomföras, både för den svenska 
kungamakten och för adeln under 1600-talet. Att begravningskulturen 
i Sverige var i ett förändringsskede vittnar omkostnaderna för kung 
Karl X Gustavs begravning i Stockholm 1660 om, vilka tog en sjättedel 
av statsbudgeten i anspråk. I omfång överträffade begravningen alla 
                                                                  
16 Giesey 1960, passim; Fritz 1981, passim; Whaley 1981, passim; Gittings 1984, s. 104–
204; Strocchia 1992, passim; Cressy 1997, s. 414–473; Houlbrooke 1998, s. 267–290; 
Snickare 1999, passim; Grundberg 2005, passim; Thøfner 2007, passim; Brady 2008, s. 
185–199; Hollewand 2011, passim; Howell 2010, s. 234–243; Schraven 2014, passim; 
Koutny-Jones 2015, s. 121–205; Rangström 2015, s. 13–12; Ojala 2016, s. 159, 174. 
17 Hahr 1923, s. 50–51; Waldén 1942, s. 64; Asker 1983, s. 37–38, 97–98, 104; Alm 
1996, s. 33, 41, 45, 104–108, 113; Estham 1996, s. 288; Fulton 1996, s. 115–120; 
Knutsson 1996, s. 194; Olausson 1996, s. 174, 178; Alm 1997, s. 189–190, 222–223; 
Cederlund 1997, s. 106–107; Ellehag 1997, s. 34–35, 37–41; Estham 1997, s. 249; Fulton 
1997, s. 276; Gillgren 1997, s. 306–307, 311; Johansson 1997, s. 31; Knutsson 1997, s. 
225–226; Olausson 1997, s. 159–160, 163, 171, 180–181; Persson 1999a, s. 114–117, 
207, 209, 211; Bedoire 2001, s. passim; Grosjean 2003, s. 145–159; Allén 2006, s. 33–34, 
36–37, 39, 48, 59, 93; Rietbergen 2006, s. 280–290; Candréus 2008, s. 95–98; Eriksson 
2011, s. 175, 178–181, 184, 186, 216–219, 224–225; Grimshaw 2018, s. 172–173, 175, 
178, 182–183; Winberg 2018, s. 15, 27, 29, 31, 46–52, 158–159, 188–189, 313, 342–
344, 347–348, 350–351, 363–366. 
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tidigare kungliga begravningsprocessioner.18 Svensk adel och ofrälse 
såg och bedömde under resor i utlandet och hemlandet 
gravmonument, i en grad som närmast kan beskrivas som gravturism. 
Regenters och adelns gravmonument i Sverige var även föremål för 
betraktande och bedömande från utländska ambassadörer och 
resenärer.19 Att svensk adel hade ett begravningsförfarande med 
kontinentala förlagor kan exemplifieras av när pfalzgreven Karl Gustav 
– blivande kung Karl X Gustav – 1652 rådfrågade Axel Oxenstierna 
om denne bevistat några furstliga begravningar under sina resor, vilka 
skulle fungera som lämplig inspiration för fadern Johan Kasimirs 
begravning. Oxenstierna ursäktade sig med att han inte bevistat några, 
men meddelade att han skulle vinnlägga sig om underrättelser därom 
och söka i åtskilliga processioner som hållits i Tyskland och 
annorstädes för att finna en lämplig förlaga.20 Att svensk adeln hade 
tagit till sig europeisk begravningskultur går att belägga på 1630- och 
1640-talet, men var sannolikt en utveckling som skett successivt under 
längre tid.21 

För avhandlingens ändamål har perioden 1630–1680 bestämts som 
tillräcklig för att fånga adelns och begravningskulturens ömsesidighet 
och förändring. Startåret uppskattas till cirka 1630 då det är vanskligt 
att med årsprecision bestämma när en kulturell och social förändring 

                                                                  
18 Waldén 1929, s. 3–7; Waldén 1942, s. 36–37, 47–50, 64, 75, 120–132, 174–177, 179–
183, 201, 207–211, 215–221; Gittings 1984, s. 104–204; Strocchia 1992, passim; 
Gillgren 1995, s. 152–161; Alm 1996, s. 85–88; Fulton 1996, s. 115–116, 118–119, 146–
148, 291–331; Ellenius 1996, s. 136–139; Ellehag 1997, s. 57–58, 68–70; Estham 1997, 
s. 251–252, 265, 269–272; Fulton 1997, s. 279–282, 286, 290–292; Gillgren 1997, 307, 
332–346; Olausson 1997, s. 156–157; Cressy 1997, s. 421–449, 460–462; Karant-Nunn 
1997, s. 171–173, 181, 183, 188; Houlbrooke 1998, s. 267–290; Corswant-Naumburg 
1999, s. 13–15, 79, 115, 340; Snickare 1999, s. 182–185; Llewellyn 2000, s. 7–13, 82–
90; Bedoire 2001, s. passim; Eriksson 2002, s. 70–72, 138–140, 231–232, 243, 248–249, 
252–254; Lebrun 1989, s. 85–86, 106; Boggild Johannsen 2004, s. 111–112; Brady 2008, 
s. 185–186, 195–196, 198; Candréus 2008, s. 55–56, 60–67, 119, 144–149; Westerhof 
2008, s. 64–74, 137–139; Hollewand 2011, s. 11–19, 59–60, 78–79; Kurisoo 2013, s. 
74–77; Schraven 2014, passim; Koutny-Jones 2015, s. 18–23, 52–53, 121–166, 206–211; 
Marshall 2015, s. 28, 34–35, 38; Rangström 2015, s. 15–118; Zitzlsegler 2015, s. 67–103; 
Seesko 2017, s. 24–26.  
19 Whitelocke vol. 1 1855, s. 187; Whitelocke vol. 2 1855, s. 298, 349; Kurck 1906, 15, 
23, 48, 52, 72–73; Bolinus 1913, s. 14, 23–23, 46, 50, 55–56; Braems 1916, s. 6, 15, 18, 
19, 42–43; Horn 1961, s. 118; Gyllenius 1962, s. 132, 141–142, 157–158; Ogier 1985, 
s. 11, 42; Rosenhane 1995, s. 157. Winberg 2018, s. 241, 269, 286, 300. 
20 RA, Stegeborgssamlingen II Arvprinsen Karl Gustafs arkiv, E 161, 1652-06-17, 1652-
06-27. 
21 KB, Rål; 4:0 100; Adlersparre 1793, s. 186–194; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxi–
xxii, xxvi–xvii. Gardberg 2000, s. 169. 
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nådde ett särskilt skede som gör det gynnsamt som startår. År 1680 
har valts som avslutning på grund av att en starkare och mer enväldig 
kungamakt då tvingade in adeln i en period av nya förutsättningar. 
Den avgränsade perioden möjliggör analys av stora förändringar i 
adelsståndets sammansättning och dess politiska, sociala och 
ekonomiska förutsättningar. Samtidigt förändrades begravnings-
kulturens uttrycksformer, med omförhandlingar, diskussioner och 
kritik av hur status och åtskillnad skulle uttryckas som följd. Tidens 
begravningskultur kan därför spegla 1600-talsadelns olika perspektiv 
på sig själv under en omvälvande period. 

Tidigare forskning  
Adelns sociala, ekonomiska och politiska ställning under tidigmodern 
tid har varit ett betydande forskningsfält i såväl Sverige som inter-
nationellt.22 Inom det svenska forskningsläget kan tre huvudsakliga 
teman urskiljas, vilka här presenteras efter en ungefärlig historiografisk 
kronologi: 1970- och 1980-talens socioekonomiska och weberska 
perspektiv, 1990-talets synliggörande av en aspirerande adel som nära 
makten avancerade genom karriärmässig och social rörlighet, och 
slutligen 1990- och 2000-talets studier av eliters makt- och status-
manifestationer. Överlag har adeln studerats som något mer än dess 
politisk-juridiska definition, där i huvudsak adelsmäns föreställningar 
och ståndsmanifestationer stått i fokus. Den internationella 
forskningen diskuteras inom denna ram. 

Under 1970- och 1980-talet var adelns socialekonomiska sär-
ställning ett särskilt intresseområde i svensk historieforskning. 
Perspektivet utgick från att adeln var ett särskilt kapitalstarkt stånd, 
vars exklusivitet, makt och status kom till stånd genom bland annat 
dess jordägande, rusttjänst, äktenskapsstrategier och tillgång till 
politiska ämbeten. I huvudsak har adelns övre skikt studerats. 
Undantagen är Ingvar Elmroths demografiska studie Från överklass till 
medelklass: Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600–
1900 (2001). Från ett antal historiker väcktes kritik mot ett för 
ensidigt fokus på adelns övre skikt, varför andra modeller för 
adelsstudier presenterades. Oavsett vilken adel som studerats har i mer 
eller mindre uttalad form Max Webers stratifieringsteori, med 
samspelet mellan rikedom, status och makt, varit ett verktyg för att 
definiera vad adelskapet var och vilka skiftningar som fanns däri, ett 
                                                                  
22 På grund av att författaren enbart behärskar svenska och engelska är det primärt ett 
engelskspråkigt forskningsfält som använts för att få en överblick av det internationella 
forskningsfältet. För en introduktion till den tyska forskningen se Daniel 2004, s. 45. 
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metod- och teorival som lämnat ekon in i 2010-talet. Adelsståndets 
förändrade sammansättning och maktkamp mellan den gamla hög-
adeln och en avancerande nyadel under 1600-talet togs som ett bevis 
på en större samhällsrörelse från ett feodalt bördsaristokratiskt system 
mot ett mer borgerligt, meritokratiskt och kapitalistiskt system. Vad 
konsumtionen beträffar har den i huvudsak analyserats i forskningen 
som en adlig kapitalomvandling, ibland med moraliserande under-
toner. Konsumtion har i huvudsak betraktats som ett sätt för eliter och 
aspirerande grupper att få överhanden i en universellt läsbar status-
kamp.23 Inom detta tema har adelsmän – och då främst en högre elit 
– haft ett klart företräde framför kvinnor och barn, varför frågor om 
kön, ålder och civilstånd inte har analyserats i nämnvärd utsträckning. 
Undantaget är Jan Samuelson som i Aristokrat eller förädlad bonde?: 
Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 
1523–1611 (1993) lyft fram adliga kvinnors roll som jordägare. Adeln 
har i stor utsträckning analyserats ur ett perspektiv av fasta kategorier 
där de antingen var hög bördsadel med stora jordtillgångar eller en låg 
och/eller ny meritadel med tjänsteämbeten, vilket gav dem olika 
förutsättningar att utöva social, politiskt och kulturell makt. Detta 
perspektiv har haft till följd att adeln betraktats som en social 
självklarhet i ståndssamhället, där ståndsinterna hierarkier och stånds-
avvikande handlingar inte varit i fokus – eller möjliga – för analys. 

Den andra forskningsinriktningen, som var verksam under 1990-
talet, fokuserade på adelsmäns och i viss mån kvinnors tillgång till 
olika maktpositioner samt hur dessa kultiverades genom tillgängliga 
resurser och nätverk. Angreppsättet visade att adeln var mer än dess 
övre skikt och beroende av mer än dess placering i en vertikal hög–låg 
skala för att nå olika makt- och statussfärer. Till exempel visades hur 
patron–klientnätverk, släktskap, börd, rang, meriter och i viss mån 
nationalitet var faktorer som påverkade karriärmöjligheter och 
monopoliserande av maktsfärer, liksom att socialt klättrande 
omfattade fler än etablerad adel. Denna forskningsinriktning gjorde 
tydligt att alla inom adeln inte ägde lika förutsättningar, utan att olika 
privilegiepositioner krävde olika strategier för att klättra i hierarkin. 
                                                                  
23 Revera 1975; Ågren 1976; Asker 1983; Revera 1984; Schalk 1986; Englund 1989; 
Samuelson 1993; Elmroth 2001; Ullgren 2004; Norrby 2005; Eriksson 2008; Hansen 
2014. Inom detta fält hör även Lawrence Stones The crisis of the aristocracy, 1558–1641 
(1965) hemma, som med sin användning av Max Webers tredimensionsteori verkar ha 
fungerat som inspirationskälla och referensverk för många av författarna ovan. För 
ytterligare exempel på hur Webers stratifieringsprincip använts, se Burke 1974, och Clark 
1995. För studier som kritiserar det högadliga fokuset och kategoriserandet av adel efter 
statiska ramar, se Asker 1993, s. 70–71, Samuelson 1993, s. 23–26, 29–31, 35–38; Carroll 
1998, s. 2–5; Ullgren 2004, s. 25–28, 33, 35–38; Tunefalk 2015, s. 119, 286. 
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Genom studier av dels klient–patronnätverk, mutor, civilstånd och 
äktenskap, släktförbindelser, dels relation och beroende till central- 
och kungamakten samt en förändrad syn på merit, synliggjorde denna 
forskningsinriktning en annan adel, bestående av både män och 
kvinnor i maktens och godsen korridorer.24 

Det tredje forskningstemat om adel, som ingår i ett större 
forskningsfält som var verksamt under 1990- och 2000-talen, 
fokuserade på hur makt och status förmedlade aktörers ideal- och 
självbilder genom symbolisk kommunikation. Maktperspektivet och 
användningen av teoretiker som Norbert Elias, Pierre Bourdieu, 
Thorstein Veblen, Erwin Goffman, Jürgen Habermas och Marcel 
Mauss innebar att fokus flyttades från hur eliter nyttjade ekonomiska 
och politiska resurser till hur eliter manifesterade och iscensatte sin 
ställning, makt och roll.25 Adlig konsumtion och materiell kultur 
analyserades som en allmänt läsbar kommunikation som förmedlade 
individens statusagenda och uppfattningar om sig själv och 
omgivningen. Ett fokusområde för detta fält blev hur det adliga 
hushållet, materiell kultur och konsumtion användes för att förmedla 
olika sorters status.26 Fältets syn på statusmanifestation fick som följd 
att individen framställdes som en strukturernas mästare som medvetet 
kunde manipulera sin omgivning genom konsumtion och materiell 
kultur, vilket reducerade föremål till passiva speglar för status. En följd 
av detta var att manifestation och konsumtion ansågs vara ett sorts 
repeterande av en uppnådd position i en pågående status- och 
maktkamp med omgivningen. 

Inom fältet som studerat svensk 1600-talsadel har Peter Englunds 
avhandling Det hotade huset: Adliga föreställningar om samhället under 
stormaktstiden (1989) varit särskilt tongivande. Enligt Englund skedde 
under 1600-talets mitt ett ståndsideologiskt skifte inom adelsståndet, 

                                                                  
24 Englund 1993, s. 90–97; Norrhem 1993; Smith 1996, Karlsson 1997; Persson 1997, s. 
306–333; Samuelson 1997, s. 287–305; Österberg 1997a, s. 18, 20–21, 23; Österberg 
1997b, s. 345–350; Carroll 1998; Persson 1999a; Thisner 2003, s. 173–190; Lappalainen 
2007. Norrhem 2007. Se även Samuelson 1993, s. 98–100.  
25 Inom detta fält har skapandet av kunga- och furstemakten varit särskilt 
närvarande, se till exempel Burke 1992; Snickare 1999; Alm 2002; Eriksson 2002; 
Grundberg 2005; Thøfner 2007; Johansen 2014; Sternberg 2014. För borgarståndets 
se Andersson 2006; Andersson 2009. För en analys av olika sociala stånd se 
Andersson et al; 2003; Stadin 2004; Morrall 2009, s. 47–66. 
26 Bedoire 2001; Samuelson 2004; Illmakunnas 2012; Stobart & Rothery 2016. Se även 
Revera 1984, 120–129, 131–134; Englund 1989, s. 70–83; Ullgren 2004, s. 21, 30–31; 
Winberg 2018, s. 31. För en kritik mot detta perspektiv, se Campbell 1995, s. 37–47; 
Mitchell 2002, s. 176; Smith 2002, s. 23–46; Grassby 2005, s. 591–603; Trentmann 2009, 
s. 284–288, 294–296; Sennefelt 2015, s. 179–181. 
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där den etablerade adelns feodala tankegångar uppluckrades av 
nyadelns borgerliga och proto-kapitalistiska ideal. Under 1600-talets 
första hälft omhuldade enligt Englund den tongivande adeln en 
ståndsfunktionell, anti-merkantil, traditionalistisk, stånds-
partriarkalisk och bördsaristokratisk föreställningsvärld. Under 1600-
talets andra hälft ifrågasattes dessa idéer av en rörelse som var mer 
positivt inställd till utveckling, meritokratiskt tänkande och pro-
merkantila föreställningar som gjorde gällande att ämbetsmanna- och 
krigarkarriären inte var de enda legitima karriärmöjligheterna för 
adelsmän.27 I Englunds analys belyses två grupperingar av män inom 
adeln med olika ideologiska scheman som nästintill var varandras 
motsatser, men som under århundradets andra hälft alltmer smälte 
samman genom att de nyadlades värdegrunder vann företräde. Att 
Englunds studie till stor del bygger på riksdags- och rådsprotokoll 
motiverar att ett större material än traditionella politiska dokument 
används i denna avhandling. Detta görs för att göra status- och 
åtskillnadsskapandet möjligt att analysera efter mina utgångspunkter, 
liksom för att synliggöra hela adelsståndet och inte valda delar av det.28 

En studie som särskilt ska lyftas fram inom forskningsfältet svensk 
1600-tals adel – men även inom fältet som studerar svensk adlig 
begravningskultur – är Peter Ullgrens avhandling Lantadel: Adliga 
godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut (2004). I denna 
ställer sig Ullgren bortom klassiska adelskategoriseringar – som han 
med rätta bedömer som för statiska – och visar istället på adelns olikhet 
i hur de framställde sig själva och sin status i lokalsamhället.29 Genom 
att studera en lokalt förankrad elit i Östergötland och Skåne, med de 
weberska begreppen för att analysera ekonomisk, social och politisk 
status, lyckas Ullgren belysa ett övre skikt inom adeln som hade stora 
jordinnehav och en särskild elitställning inom lokalförvaltningen och 
lokalsamhället. Studien visar övertygande att det fanns mer än enbart 
ett yppersta riksskikt som är värt att studera. Även om Ullgren 
använder sig av en stor undersökning för att identifiera en lokal adlig 
elit som skiljer sig från den som traditionellt studerats, så är det 
fortfarande en studie om eliten. I avhandlingen studeras i allmänhet 
den adliga begravningskulturen i 1600-talets andra hälft och i 
synnerhet de adliga familjerna Barnekow, Lillie och Drakes 
godskyrkor i Vittskövle, Kimstad och Sund. Denna studie tog för 
första gången ett grepp om begravningskultur som något mer än 
enbart begravningsdagen eller enskilda föremål samt kopplade 

                                                                  
27 Englund 1989, s. 120–121, 221–228, 231–232, 235–242. 
28 Ekedahl 2010, s. 16; Tunefalk 2015, s. 54. 
29 Ullgren 2004, s. 19, 21, 35, 213–273. 
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samman dessa med lokala adliga eliters statusföreställningar. Dock 
kvarstår ett perspektiv på materiell kultur som något passivt som 
kunde utnyttjas som statusspeglingar för individens ändamål. I studien 
av tre adelsfamiljers förankring i lokalsamhället och hur status 
förmedlades genom begravningskulturen tvingas Ullgren att ta ett 
större kronologiskt grepp som sträcker sig bortom 1600-talet. Trots 
att jag inte håller med författarens angreppssätt att analysera status och 
materiell kultur, är den stora behållningen med Ullgrens avhandling 
att den visar på betydelsen av att ta ett brett och mångfacetterat grepp 
om källmaterialet. 

Det internationella forskningsfältet angående begravningskultur är 
stort och omfattar mycket mer än tidigmodern tid och adel. På grund 
av omfattningen kan fältet i helhet inte diskuteras, utan kommer 
avgränsas till den forskning som angår tidigmodern tid och de övre 
samhällsskiktens begravningskultur. Vad gäller svenskt forskningsläge 
så finns det ett fält som fokuserat på olika aspekter av adlig 
begravningskultur, varför det kommer diskuteras separat.30 

I studier av tidigmoderna eliters begravningskultur har den visuella 
och materiella kulturen stått i oöverträffat fokus. I de fall som adeln 
studerats har fokus oftast legat på dess övre skikt, vilket sedan har 
utgjort grund för mer generella utsagor om hela adelsståndet. Detta 
har lett till allmänna konstateranden att adelns visuella och materiella 
manifestationer synliggjorde status och åtskillnad, men det har inte 
gjorts på sätt som belyser vad det var i denna materiella kultur som var 
avgörande eller hur den engagerades för att förmedla föreställningar 
om status och åtskillnad. Fältet har överlag haft ett fokus på mäns och 
aristokratins begravningskultur som – trots att det i stort bortsett från 
inre hierarkier, kvinnor och barn – tolkat de materiella och visuella 
manifestationerna som allmänt adliga och som ett universellt läsbart 
språk som förmedlade statiska adliga hierarkier. 

Fältet har dock fört fram viktiga resultat som visar hur adlig 
begravningskultur, trots smärre regionala skillnader, var ett pan-
europeiskt fenomen. Forskningen har också i de fall fokus flyttats från 

                                                                  
30 För studier som analyserar begravningskulturen kring kunga- och furstepersoner, se 
Gisey 1960; Fritz 1981; Snickare 1999; Grundberg 2005; Thøfner 2007; Schraven 2014; 
Rangström 2015; Zitzlsperger 2015. För studier där begravningskultur studeras ur ett mer 
socialt allmänt perspektiv, se Whaley 1981; Gittings 1984; Llewellyn 1991; Cressy 1997; 
Houlbrooke 1998; Stenberg 1998; Gordon & Marshall 1999; Harding 2002; Arvidsson 
2007; Tarlow 2011; Hollewand 2011; Laqueur 2015. För studier där begravningskultur 
analyserats ur ett konfessionperspektiv, se Karant-Nunn 1997; Koslofsky 1998; Curvers 
2010; Flaeten Oygarden & Rasmussen 2015; Ojala 2016. 
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de allmänt studerade adelsmännen belyst kvinnors roll i begravnings-
kulturen, bland annat som kulturella patroner och mecenater till 
tillverkarna av gravmonument. Senare studier av gravmonument har 
därtill flyttat perspektivet från ett konstvetenskapligt präglat av fokus 
på design och influenser, till ett socialantropologiskt som tillåter 
analys av begravningsmonument som materiella statusförmedlare.31  

Två studier om begravningskultur är särskilt värda att lyfta fram, då 
de med sina syften och angreppsätt lyfter frågor som ligger nära mina 
egna. Sharon Strocchia har visat hur florentinska eliter under 
renässansen använde sig av begravningskultur som förmedlare av ideal 
och anspråk. Till ett inledande synkront perspektiv på processioner 
och begravningsriter, fogar Strocchia ett diakront perspektiv som 
belyser hur samtida sociala och kulturella strömningar, såsom 
humanistiska ideal, attityder till sorg och en avancerande stadselit, 
förändrade innehållet i begravningskulturen och eliters föreställningar 
om sig själva. Med kombinationen synkront–diakront visar Strocchia 
hur ideal reproducerades i begravningskulturen, såsom familjer och 
släkters lokala anspråk och genushierarkier samt hur elitens ideal och 
innehåll förändrades parallellt med större förändringar i samhället. 
Detta tillåter Strocchia att visa hur begravningsriter alltmer förlorade 
sin religiösa prägel för att istället användas för att visa status. Att 
processionsrutten användes för att anknyta särskilt utvalda delar av 
stadsrummet till den dödes och släktens status är ett särskilt intressant 
resultat, vilket även Per Seesko visat. Även om det finns en tyngd på 
en övre elits visualitet och materiella kultur, visar Strocchia hur 
begravningar användes för att manifestera statusskillnader.32 Även om 
Strocchias studie ligger nära ett äldre perspektiv som tenderar att visa 
på statusmanifestationernas visuella och materiella kultur, är studien 
viktig då den lyfter hur stadsrummet, byggnader och offentliga platser 
spelade en viktig roll för hur begravningsprocessioner rörde sig för att 
anknyta dessa till ceremonin och de anhörigas status. Att 
begravningskulturen därtill var föränderlig och inte statisk i sin 
utformning, och att denna följde parallellt med att samhället och 
eliters ideal förändrades, är för min avhandling kanske det viktigaste 
av Strocchias resultat. 

Danielle Westerhof har visat hur hanteringen av adelsmäns lik 
under medeltiden var präglad av tidens stånds- och könsuppfattningar. 
Enligt Westerhof var föreställningar om adeln förankrade i och genom 
den kroppen, varför liket underkastades olika sorters åtgärder för att 

                                                                  
31 Strocchia 1992; Bastl 2001; Llewellyn 2000; Sherlock 2008; Westerhof 2008; Koutney-
Jones 2015; Seesko 2017. 
32 Strocchia 1992; Seesko 2017. 
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bevara den mot förruttnelsen. Westerhof visar på begravnings-
kulturens rumsliga aspekter, där gravmonument och separat 
jordfästning av hjärta och kropp etablerade olika sorters rumsliga 
anspråk för adeln. Westerhof visar övertygande hur idéer om den 
adliga kroppen kan användas för att belysa sociala och kulturella 
föreställningar om status, bland annat att status krävde ständigt 
underhåll och kontroll för att säkra den mot förruttnelse. Studien har 
dock ett klart fokus på adelsmäns kroppar varför kvinnor och barn inte 
studeras, vilket gör det problematiskt att prata om övergripande adliga 
kroppsuppfattningar.33 Trots detta är Westerhofs studie intressant för 
denna avhandling då den visar på betydelsen att titta på ett större 
tidsspann än enbart begravningsdagens ceremonier. Hanteringen av 
liket – och inte minst behovet av ständig kontroll och underhåll för 
att säkra den mot förruttnelse – ger viktig information om hur kroppar 
underkastades föreställningar om åtskillnad och status. Analysen av 
gravplats som något som avsiktligt visar på föreställningar om släktens 
rumslighet i lokalsamhället är även ett viktigt resultat. 

Främst konstvetare och arkeologer har studerat 1600-talets svenska och 
adliga begravningskultur, där utgångspunkten i stor omfattning varit 
enskilda föremåls dekorativa element och stil, där särskilt högadelsfamiljer 
och adelsmäns historia studerats.34 Begravningskulturens materiella sidor 
har överlag beskrivits av forskare som en självklar statusmanifestation 
riktad mot en medtävlande omgivning, där föremål reducerats till passiva 
och universella statusspeglingar.35 Forskningsfältet har betraktat 
begränsningarna av begravningsskicket under 1600-talets andra hälft som 
ett resultat av kungamaktens maktkamp mot riksrådsadeln, vilket är en 
tolkning som brister i att belysa adelsståndets åtgärder och dess 
sammansättning som faktorer som var drivande i begravningskulturens 
förändringar.36 Att den adliga begravningskulturen var delaktig i 
paneuropeiska trender för eliter är däremot tydligt i denna forskning. 
                                                                  
33 Westerhof 2008. 
34 Olsson 1918, s. 91–159; Waldén 1929; Karlsson 1940; Liljegren 1947; Waldén 1942, 
120–132; Wallin 1948, s. 71, 122–135; Karlsson 1949; Lagerholm 1965; Lindahl 1969, 
s. 86–92, 106–113, 134–159; Alm 1996, s. 85–88, Fulton 1996a, s. 147–148; Fulton 
1996b, s. 291–299, 322–331; Fulton 1997, s. 279–282, 290–292; Gillgren 1997, s. 332–
346; Corswant-Naumburg 1999; Bedoire 2001, passim; Soop 2005; Candréus 2008; 
Gullbrandsson 2013b, s. 277–297; Nyberg 2013, s. 257–270. För fältets fokus på högadel, 
se Villstrand 2006, s. 133. För en kritik mot det konstvetenskapliga och föremålscentrerade 
perspektivet, se Llewellyn 2000, s. 1–6, 35–36; Scholten 2005, s. 161; Sherlock 2008, s. 
2–3, 8, 11–12; Kandare 2012, s. 51; Fischer-Lichte 2012, 89; Gillgren 2012, s. 158, 167. 
35 Lagerholm 1965, s. 30–31; Lindahl 1969, 113; Samuelson 2004, s. 85–103; Candréus 
2008, s. 24–27, 178; Gullbrandsson 2013b, s. 277, 279, 296–297; Nyberg 2013, s. 257–
258; Anglert & Eriksdotter 2018, s. 87. 
36 Lagerholm 1965, s. 30; Snickare 1999, s. 108; Rangström 2015, s. 101. 
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För att summera forskningsläget går det att synliggöra några 
generella punkter. 1) Teoretiskt har Webers och Elias perspektiv 
funnits närvarande i mer eller mindre uttalad form sedan 1980-talet 
och fram till 2010-talet. Det finns alltså vinster med ett nytt teoretiskt 
grepp för att synliggöra adelns värnande om status och åtskillnad. 2) 
Oavsett om adelns maktmanifestationer skedde politiskt, ekonomiskt, 
kulturellt eller materiellt, har det betraktats som en statuskamp och ett 
nollsummespel, som präglades av en allmänt läsbar envägs-
kommunikation. Ett resultat av detta angreppssätt är att adeln 
betraktats som en social och statisk självklarhet, där individer kunde 
manipulera sin omgivning efter eget godtycke. 3) Den visuella ut-
smyckningen och enskilda föremål har haft en framstående position i 
analysen av adelns manifestationer i allmänhet och inom forsknings-
fälten som studerar adlig begravningskultur i synnerhet. Kontexten har 
därför inte studerats, utan har i stort fått ge vika för specifika föremåls 
kulturella uttryck. 4) Forskningsfälten har haft ett huvudsakligt fokus 
på adelns övre skikt och män, varför adeln inte har undersökts på ett 
sätt som inkluderar hela ståndet. 

För att lyckas med en studie som betraktar adlig status och sociala 
hierarkier som rörliga, föränderliga och som något mer än att individer 
styrde sin omgivning efter eget godtycke, behövs en annan förståelse 
av status och åtskillnad, som lyfter fram samspelet mellan individen 
och omgivning som en nödvändighet för att en föreställd verklighet 
skulle skapas.  

Praktiker och social hierarki 
Avhandlingens syfte är att undersöka hur adeln skapade social status 
och åtskillnad. Detta gör jag genom att studera begravningskulturen 
under perioden cirka 1630–1680. Status och åtskillnad uppfattar jag 
som produkter av praktiker, en samverkan mellan deltagare, materiell 
kultur, rum och ljud. 

Tidigare forskning har dels präglats av ett teoretiskt perspektiv där 
individen ansetts äga frihet att styra materialitet och vilka intryck de 
ska ge för att främja avancemang såsom i ett nollsummespel. Dels har 
adeln betraktats som en social och statisk självklarhet och i synnerhet 
har aristokratiska män setts som representativa för hela adeln. Mitt 
perspektiv på status och åtskillnad skiljer sig från tidigare forskning 
genom att mänskliga, materiella och fysiska omgivningar betraktas 
som centrala och samverkande i en ständigt pågående social 
positionering. På så sätt blir praktiker även ett sätt att analysera 
hur människor skapade samhället de levde i. Detta perspektiv på 
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materialitet har sin grund i arkeologisk och antropologisk forskning, 
och historiker har under det senaste decenniet alltmer anammat detta. 
Ett sådant perspektiv betraktar individens och kollektivens praktiker 
som samordnade med och beroende av föremåls och rums användande 
i skapandet av olika strukturer.37 I och med att praktiker och 
materialitet står i fokus finns det utrymme att belysa hur strukturer 
och ideal skapade flytande och föränderliga gränser för status och 
åtskillnad.38 För att göra detta möjligt krävs det att både urvalet och 
fokus i möjligaste mån omfattar män, kvinnor och barn från hela 
adelsståndet, och inte enbart fokuserar på en särskild kategori 
adelspersoner. Denna avhandling utgår från en teoribildning som 
förenar individers och materialitetens samberoende och funktion i 
status- och åtskillnadsskapandet. Detta görs utifrån en förening av 
Richard Jenkins teori om individers och olika kollektivs ömsesidiga 
beroende för socialt skapande samt Daniel Millers teorier om föremåls 
sociala betydelse för detta skapande. 

En central utgångspunkt för att förstå status och åtskillnad är 
Jenkins utsaga att individuella och kollektiva identiteter inte är 
självklara, utan föreställningar som måste praktiseras för att de ska bli 
verkliga. Status och åtskillnad blir därmed aldrig något givet, färdigt 
eller avslutat, utan måste ständigt praktiseras för att förverkligas och 
uppfattas som verkliga. Strukturer och verkligheter är på grund av sitt 
beroende av praktiker därför föreställda, flytande och ofrånkomligt 
föränderliga, men det gör dem inte overkliga.39 För avhandlingen 
innebär Jenkins resonemang att individens plats i adelsståndets 
hierarki och kollektivets plats i ståndssamhället betraktas som ett 
socialt rörligt fenomen. Individuella och kollektiva positioner och 
skillnader måste därför ständigt skapas genom praktiker för att deras 
föreställt normativa innehåll skulle göras tydliga. Frälsebrev liksom 
juridiska och politiska ståndsprivilegier må i formell mening uttryckt 
vem som skulle räknas som adel, men jag vill mena att dessa ramar inte 
kan förklarar adelns behov att livet igenom skapa status och åtskillnad 

                                                                  
37 Mitchell 2002, s. 176; Thøfner 2007, s. 22; Trentmann 2009, s. 289–292, 294, 296–
300, 306–307; Sennefelt 2011, s. 31–37; Sternberg 2014, passim; Sennefelt 2015, s. 181–
192. Se även Adler 2007, s. 124–137; Bijker 2007, s. 109–123; Brook 2009, s. 70–72, 81, 
142–143, 145–146; Hamling & Richardson 2010, s. 4, 7; Kelly 2010, s. 57, 59; Perry 
2010, 309–311, 316–319; Zachrisson 2017, s. 14–18, 263–286, 289–300. 
38 Smith 1996, s. 89, 95–96, 122, 182–184, 187–190; Tunefalk 2015, s. 114–115, 119–
120, 286; Alm et al 2016; Zachrisson 2017, s. 296–300. 
39 Jenkins 2008, s. 5–6, 9, 12, 17, 27, 41, 45, 55, 94, 138, 154, 161–163. 
Se även Butler 1999, s. 33, 43, 173, 177–179, 189; Miller 2010, s. 19–20, 53–54; Snickare 
1999, s. 140. 
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med hjälp av en mer eller mindre beständig materiell verklighet. Att 
vissa föddes som adel eller blev adlade gjorde dem i formell mening 
adliga, men det var praktiker som fyllde adelskapet med innehåll. 
Praktikernas nödvändighet tillät därför aldrig individen att slutgiltigt 
bli adel, utan denne kunde enbart positionera sig med hjälp av 
omgivning och materialitet som mer eller mindre adlig. I dessa 
praktiker spelade förväntningar, ekonomi och normativa strukturer en 
central roll för både agerande och bedömande, och på grund av det 
ofrånkomliga praktiserandet fanns det alltid en risk för individen att 
misslyckas.40 Status och åtskillnad äger också en tydlig ömsesidighet 
enligt Jenkins, där den ena inte kan definieras utan den andra. Det är 
just på grund av denna relation som avhandlingen inte begränsas till 
en studie om enbart status, utan fokuserar på status och åtskillnad. För 
perspektivet innebär betoningen på åtskillnad att en annan sorts 
praktik än enbart den statusskapande kan belysas. Genom att betona 
betydelsen av motpolen som status skapades mot, går det att visa hur 
adeln skapade olika hierarkier även inom det egna ståndet.41 

Daniel Miller argumenterar för att förhållandet mellan människa 
och föremål är mer komplext än att det går att reducera till en relation 
där individer styr och föremålen passivt låter sig styras. Föremålen är 
snarare ett ramverk som vägleder och tillåter skapande av individen 
tillsammans med denne.42 Det skulle dock vara ett misstag att se 
ömsesidigheten mellan människa och materiell omgivning som 
konfliktfri, för samtidigt som det materiella kan tillåta och möjliggöra 
för individen att skapa status och åtskillnad, verkar föremålen också 
hämmande och tvingande på individens manöverutrymme. Den 
materiella kultur som individen är en del av och omger sig med, 
inbegriper även föreställningar om vilken materialitet som anses vara 
lämplig och som kan förväntas tillfredsställa människors bedömningar. 
Att omge sig med materialitet är därför inte samma sak som att omge 
sig med rätt materialitet.43 För att exemplifiera med Elias hertig blir 
individen hertig först när den mänskliga och materiella omgivningen 
tvingat honom att avstå från vissa föremål som ingår i andras materiella 

                                                                  
40 Jenkins 2008, s. 5–6, 9, 12, 17, 27, 41, 45, 55, 93–94, 138, 154, 161–163;  
För ett liknande perspektiv se Asker 1983, s. 41–42; Sennefelt 2011, s. 32–33, 35–36; 
Kandare 2012, s. 49–52, 56–58; Rossholm Lagerlöf 2012, s. 184; Stephenson 2015, s. 3, 
7, 38–40, 42–45, 47, 51–52, 87, 96–97, 99. 
41 Jenkins 2008, s. 21–23. 
42 Miller 2010, s. 5–6, 10, 12–13, 16–17, 19, 20–22, 28, 29–31, 33–34, 40, 42, 50–53, 
56, 60, 75, 80, 155. Se även Stephenson 2015, s. 40. 

43 Hamling & Richardson 2010, s. 4, 7; Kelly 2010, s. 57, 59; Perry 2010, s. 309–
311, 316–319; Miller 2010, s. 33–34, 53, 59, 60–63, 82, 87, 89, 92–95, 155.  
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världar. Även om hertigen valt föremålen är det inte alltid han själv 
som är skaparen av den materiella värld som han måste leva och agera 
i, och han är själv inte herre över hur föremålen uttolkas av andra.44 

Genom att använda Jenkins och Miller går det att få en teoretisk 
förståelse av hur adelns praktiker skapade social status och åtskillnad i 
begravningskulturen. Korrespondens mellan individ och föremål var 
en aktiv och meningsbärande del för ett kollektivs praktiker.45 Att 
skapa den döde status med hjälp av kläder, begravningsvapen, fanor, 
ringningar från kyrkklockor, kistor och gravminnen möjliggjorde att 
det föreställda kunde bli verklighet. Samtidigt gjorde kollektivets 
regelbundna interaktion med utvalda föremål i begravningskulturen 
att de blev signifikanta och obligatoriska meningsbärare. Något 
förenklat uttryckt möjliggjorde begravningsföremålen för individer att 
skapa adlig status och åtskillnad, samtidigt som föremålen tvingade 
dem att använda ett särskilt urval av föremål på ett särskilt sätt. Adeln 
var dock inte en enhetlig gemenskap som praktiserades på lika villkor, 
utan det fanns nyanser i adelns hierarki. De mest tydliga hierarkierna 
skapades utifrån kön, ålder, civilstånd, adelstitlar, meriter och börd, 
där till exempel anhöriga till en äldre och gift man med riksrådstitel 
avkrävdes helt andra begravningspraktiker än de som avkrävdes an-
höriga vid begravningar av till exempel en äldre grevinna, en ung man 
utan höga statsämbeten, en ung kvinna eller ett barn. Utgångspunkten 
för avhandlingen blir därför att det inte fanns en enhetlig adelspraktik, 
utan flera som gjorde olika sorters status och åtskillnad möjlig. 

Status och åtskillnad skapades inte i ett vakuum där individ och 
materialitet tillsammans skapade en social varelse, utan praktiken 
måste iakttas av en publik där det egna kollektivets medlemmar och 
de kollektiv individen skapade skillnad mot var närvarande. Praktiker 
är därmed, i skiftande omfattning, offentliga och måste så vara för att 
ett anspråk ska kunna förmedlas till någon. Även om Miller implicit 
förutsätter en deltagande publik som praktiken spelas upp inför, är 
Jenkins tydligare med vilken betydelse som åskådare av praktiken har. 
Jenkins anser, som redovisats ovan, att den föreställda verkligheten och 
identiteten inte är något som flyter omkring i ett vakuum med förmåga 
att skapa sociala varelser från intet, utan det är något som måste göras. 
I denna praktik förhandlar och bedömer individer också sin och andras 
identiteter när de skapar den föreställda verkligheten.46 

                                                                  
44 Miller 2010, s. 82, 84, 92, 94–95. 
45 Miller 2010, s. 21, 33, 50, 59–60, 62, 64–65, 82, 92–95. 

46 Jenkins 2008, s. 5–6, 9, 11–12, 17, 27, 41–43, 45, 55, 93–96, 102–103, 105, 138, 154, 
161–163, 175. 
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I den korrespondens som finns mellan individ och omgivning är det 
viktigt att poängtera att publiken inte är någon passiv åskådare, utan 
en aktiv del i status- och åtskillnadsskapandet med makt att acceptera 
eller förkasta.47 I samma process som individen och publiken skapade 
samhörighet eller distans till varandra, praktiserades reflexivt 
individers, kollektivs och publikens egna positioner gentemot 
varandra.48 Begravningskulturens åskådare hade dock olika roller som 
något grovt kan delas upp i deltagare och publik, där deltagare med-
verkade i riterna och den exkluderade publiken bevittnade riterna på 
avstånd.49 De medverkande deltagarnas interaktion med den döde 
skapade föreställningar om deras ståndstillhörighet i relation till 
varandra. Publiken medverkade genom att se, höra och bedöma, men 
hade också uppgiften att skapa en flytande gräns mellan vilka som var 
inkluderade och exkluderade. Att en person en gång varit inkluderad 
innebar inte att denne var säker för att exkluderas vid ett senare 
tillfälle. Relationen mellan inkluderade och exkluderade deltagare 
handlade om att visa vem som beskådades och vilka som skulle 
beskåda, en relation som resulterade i att ett rums privata eller 
offentliga karaktär kunde förstärkas. Genom att knyta de inkluderade 
till den döde och den närmaste familjen formades ett kollektiv som 
kunde bli beskådad både reflexivt av deltagarna som av de exkluderade 
i olika sorters rum.50 

Begravningskulturen försåg adeln med olika individuella och 
kollektiva praktiker, åskådare och publiker för att skapa status och 
åtskillnad, både gentemot ståndssamhället och det egna kollektivet. 
Det är viktigt att slå fast att det inte enkom handlade om en praktik 
som syftade till att skapa ståndssamhället efter en enhetlig och adlig 
ståndsuppfattning, utan även syftade till att på ett tydligt sätt skapa 
hierarkier inom adelsståndet. Praktikerna var inte konfliktfria, vilket 
syns i motståndet från adliga och icke-adliga individer, grupper och 
kollektiv, som vid upprepade tillfällen använde sitt inflytande för att 
kritisera olika praktiker. 

Begravningskulturens praktiker utspelade sig inte mot en blank 
fond, utan den påverkades på ett avgörande sätt av de olika rum i vilka 

                                                                  
47 Jenkins 2008, s. 41–43, 45, 93–96, 102–103, 105. Se även Stephenson 2015, s. 83, 
114. 

48 Jenkins 2008, s. 102–103, 105–106, 108, 112. För ett liknande perspektiv se Palmer & 
Jankowiak 1996, s. 240–248; Snickare 1999, s. 8, 13; Sennefelt 2011, s. 74–75; 
Stephenson 2015, s. 51–52. 

49 Jenkins 2008, s. 41–42, 45, 96, 102–103, 105–106, 108, 112, 157. För ett liknande 
perspektiv se Snickare 1999, s. 8, 13; Sennefelt 2011, s. 74–75. 

50 Jenkins 2008, s. 41–42, 45, 96, 102–103, 105–106, 108, 112, 157. 
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den utspelade sig. I Public and private spaces of the city (2003) hävdar 
Ali Madanipour att rum finns överallt där praktiker finns, vilket gör 
rum till ett socialt och kulturellt ramverk som fungerar på ungefär 
samma sätt som Miller menar att föremål gör, som ett verktyg för 
att skapa status och åtskillnad.51 Det fysiska rummet – såsom 
stadsrummet och kyrkorummet – territorialiserades av olika grupper 
som hade olika tillgång till och anspråk på det. I Stockholm var adelns 
närvaro under 1600-talet särskilt märkbar genom palatssfären kring 
slottet, Riddarholmen och vid vattnet på Norrmalm. Begravnings-
processionen anknöt via specifika och etablerade rutter i den borger-
liga staden till särskilda rum och offentliga och privata byggnader för 
att skapa sociala anspråk. Själva processionens struktur och ordning är 
i sig ett exempel på hur rumslighet är ett lämpligt analytiskt verktyg, 
då processionsdeltagares placering visar hur status och åtskillnad 
skapades genom praktiker. Vissa kyrkor kan även användas som 
exempel på adlig territorialisering, där begravningsceremonierna och 
olika sorters gravminnen gjorde olika avtryck på kyrkans interiör och 
exteriör. Territorialisering som begrepp skall därför förstås som ett 
socialt anspråk på ett eller flera särskilda rum, som ständigt måste 
praktiseras med både människors och föremåls hjälp. 

Begravningskulturen utspelades inte heller i tystnad, varför ljud 
utgör det fjärde verktyget i analysen av hur status och åtskillnad 
skapades. Ljud ska därför liksom det visuella synfältet betraktas som 
en kognitiv arena för social och kulturell information om mottagare 
och avsändare.52 Analysen av klockringningar vid dödsfall – så kallad 
själaringning –, vid liktransport inom och mellan orter, vid bisättning 
och vid begravning visar tillsammans med salut från kanoner och 
musketör hur status och åtskillnad skapades mellan stånden och inom 
adelsståndet. I avseendet begravningssalut finns det en rumslig aspekt 
där ljudets ursprung visar på hur särskilda rum användes för att skapa 
status och åtskillnad. Genom att lyfta ljudrum vill jag visa att det är 

                                                                  
51 Madanipour 2003, s. 111–113, 115, 126–129, 135, 164–170, 176, 180–181, 230–
231, 234, 236. Se även Verdery 1999, s. 31, 90, 108; Jenkins 2008, s. 48, 72, 93; Sennefelt 
2011, s. 14, 26–29, 32–33, 35–37, 39–40, 62–64, 66–67, 72, 86, 108, 114, 124–125, 
277; Burke 2012, s. 18; Olin 2012, s. 30–31; Kandare 2012, s. 49–53, 56–58; Snickare 
2012, s. 72–73. För exempel på hur rum påverkade föreställningar om inkludering och 
exkludering, se Husz 2004; s. 68–70, 124–139, 155–162, 300–301, 309–321. Även om 
Husz har ett annat analytiskt perspektiv än rummet, är det tydligt att rum spelar en aktiv 
roll.  
52 Corbin 1998, s. x–xi, xix, 9, 14–18, 24–25, 73–79, 95–98, 164–168, 191, 201, 210, 
255; Smith 1999, s. 7–26, 40, 43, 46, 248, 289, 298; Garrioch 2003, s. 5–25; Smith 2007, 
s. 3–5, 19–22, 44–48, 118, 121–128; Kelman 2010, s. 224–227; Fisher 2014, s. 2, 9–26, 
105, 191–192, 245–246; Hahn 2015, s. 525–545; Hahn 2017, s. 90–91, 95–98. Alm & 
Schildt 2018, s. 82–99. 
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väsentligt att diskutera audiella praktiker för att förstå hur status och 
åtskillnad skapades i begravningskulturen samt hur adeln var beroende 
av mer än enbart det visuella för att göra dessa föreställningar reella. 

Övriga sinnen, såsom smak, lukt och känsel kommer inte att 
analyseras i samma omfattning som syn och hörsel, även om de 
kommer att lyftas fram i viss mån för att visa på hur andra sinnen 
engagerades för att göra sociala och kulturella hierarkier förnimbara.  

Med hjälp av de analytiska verktygen deltagare, materialitet, rum 
och ljud kan adliga praktiker studeras för att förstå hur begravnings-
kulturen användes för att skapa status och åtskillnad. Det studien 
tillför till forskningsfältet är att den betraktar tillhörighet som skapade 
av praktiker och beroende av ett ömsesidigt samspel med den 
mänskliga och materiella omgivningen. Angreppssättet förutsätter att 
individer och kollektiv ständigt måste praktisera sin verklighet inom 
ett etablerat ramverk, där den materiella och mänskliga omgivningen 
ger dem ett begränsat utrymme för handling, vars uttolkning de inte 
kunde styra, för att en fattbar verklighet skulle ta form.53 

Social kropp är ett underordnat men viktigt begrepp i denna 
avhandling, då det fångar den korrespondens som fanns mellan 
individer, materialitet och kontroll. Begreppet ligger nära status-
begreppet, men det har som analytiskt verktyg en mer konkret 
karaktär, då det tillåter förklaringar av hur status och åtskillnad 
skapades när deltagare genom olika praktiker försökte bevara den 
dödes anseende i kamp mot likets förruttnelse.54 

I analysen används ordet ”lik” om den döda kroppen, dels för att 
markera att liket inte ägde egen förmåga till agens – vilket ”kropp” 
potentiellt har – dels för att få ett begrepp som på ett tydligt sätt skiljer 
sig från begreppet ”social kropp”. Likets oförmåga till praktiker visar 
på så sätt att den har mer gemensamt med den omgivande 
materialiteten som de anhöriga engagerade för att skapa den dödes 
status, än med de levande anhöriga. 

Metod 
För att göra det möjligt att analysera hur adlig status och åtskillnad 
skapades genom praktiker används fyra analytiska verktyg; deltagare, 
materialitet, rum och ljud. Studieobjektet är begravningskulturen i Sverige 
cirka 1630–1680.  

                                                                  
53 Jenkins 2008, s. 11–12, 140, 163, 175. 
54 Llewewllyn 1991, s. 47–53; Westerhof 2008, s. 15–16, 21–23, 31, 72, 137–139. 
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De analytiska verktygen – deltagare, materialitet, rum och ljud – 
finner delvis ytterligare relevans i Victor Turners förståelse av 
performance. Enligt Turner är performance ett fenomen med 1) ett 
klart begränsat tidsutrymme, med en början och ett slut, 2) ett 
organiserat program för utförandet, 3) en uppsättning aktörer, 4) en 
publik, 5) ett rum och 6) ett tillfälle.55 Även om det implicit går att 
förstå att dessa punkter är beroende av varandra för att förstå 
performance, vill jag understryka att för min förståelse av praktik är 
deltagare, materialitet, rum och ljud mer flexibla, korresponderande 
och beroende av varandra, än vad Turners definitioner ger sken av. 
Turners definition understryker trots detta kategoriernas relevans. För 
min förståelse av kontexten, det vill säga begravningskulturen, finns 
det mer att hämta hos Turner. Turners kategori om ett organiserat 
program för utförandet gestaltas i avhandlingen av begravnings-
kulturen, som trots att det var en allmän och religiös praktik för att ta 
hand om lik, i ståndssamhällets regi även blev ett instrument för att 
skapa status och åtskillnad.56 Begravningskulturen var underkastad ett 
starkt och väletablerat ramverk som individer och kollektiv 
förväntades förhålla sig till, som utåt sett inte tillät alltför stora 
förändringar. Denna idé att traditionen – och samhällsordningen – var 
beständig och oföränderlig var just en föreställning, då det varje gång 
som den praktiserades fanns en åtföljande risk att förändring följde.57 
När förändringar skedde inlemmades dessa i traditionen eller 
förkastades, vilket var något som kunde skapa tvedräkt inom 
adelskollektivet. Det organiserade program som hade upprättats för 
begravningens utförande ska därför ses som en flytande gräns som var 
under ständig förhandling, som var både tillåtande och begränsande 
för samtiden. 

Tidsutrymmet, Turners första punkt, har jag valt att expandera 
bortom begravningsriten, det som Turner i sin sjätte punkt betecknar 
som tillfället.58 Detta har skett för att visa på hur adelns praktik tog 
sig uttryck genom hela begravningskulturen, och inte enbart under 
själva begravningsdagen. Att utgå från ett längre tidsperspektiv i 
analysen av begravningskulturen belyser hur adlig status och åtskillnad 
kontinuerligt skapades på olika sätt med olika deltagare, materialitet, 
rum och ljud. Med begravningskultur avses därför de förlopp som 

                                                                  
55 Turner 1987, s. 23. 

56 Turner 1987, s. 23; Stephenson 2015, s. 61; Alm et al 2016. 
57 Jenkins 2008, s. 45, 157–159; Stephenson 2015, s. 46–47. Se även Snickare 1999, s. 
80–81, 140, 179. 

58 Jenkins 2008, s. 45, 157–159; Stephenson 2015, s. 46–47. Se även Snickare 1999, s. 
80–81, 140, 179. 
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sattes igång i och med en individs dödsfall, till och med de åminnelse-
praktiker som fortsatte efter begravningen. För att kunna hantera detta 
stora tidsutrymme som var begravningskulturen har det styckats upp i 
tre delar som kommer utgöra dispositionen för de analytiska kapitlen. 
Dessa kan något förenklat kallas 1) den förberedande fasen, 2) den 
verkställande fasen och 3) den åminnelsegörande fasen. Med denna 
uppbrytning av begravningskulturen går det att organisera materialet 
och analysen efter tre konkreta och kronologiska förlopp, där 
materialet och de analytiska verktygen kan sammanföras för att göra 
analys av status- och åtskillnadsskapande möjlig. 

Källmaterialet 
Då det inte finns en given källa om begravningskulturen som på ett 
tillfredställande sätt kan svara mot avhandlingens uppmaningar, krävs 
det att källmaterialet inhämtas från många olika källkategorier som gör 
det möjligt att belysa korrespondensen mellan deltagare, materialitet, 
rum och ljud.59 En inte ringa del av det analyserade materialet har i 
denna studie för första gången sammanställts, och för lokalisering har i 
allmänhet tidigare forskning använts. Källorna kan ordnas i två större 
kategorier: Primära källor för begravningskulturen – såsom olika sorters 
ringningar, bisättningar, saluter och räkenskaper – och sekundära källor 
som beskriver begravningskulturen – såsom riksdagsprotokoll, 
dagböcker och överflödsförordningar. Det primära källmaterialet har i 
stor utsträckning utgjort grunden för de kvantitativa studier som gjorts 
för att begripliggöra hur status och åtskillnad skapades genom till 
exempel ringningar och genom gravminnens materiella kultur. Det 
primära och sekundära materialet har använts på ett sådant sätt att de 
även överlappar och berikar varandra. Det huvudsakliga materialets 
omfattning och dess fördelning mellan män, kvinnor och barn samt när 
det innehåller mer allmän information om begravningskulturen, 
gestaltas i tabellen nedan. 

                                                                  
59 Myrdal 2007, s. 495–504; Ekedahl 2010, s. 14–18. 



T
ab

el
l 1

. K
äl

lu
rv

al
et

s o
m

fa
tt

ni
ng

 o
ch

 fö
rd

el
ni

ng
 

P
ri

m
är

a 
kä

llo
r 

M
än

 
K

vi
nn

or
 

B
ar

n 
T

ot
al

 

1.
1.

 B
is

ät
tn

in
ga

r 
S:

t J
ac

ob
 o

ch
 S

to
rk

yr
ka

n 
16

50
–1

68
0 

17
7 

11
8 

89
 

38
4 

1.
1.

 R
in

gn
in

ga
r 

fö
r 

be
gr

av
ni

ng
, S

to
rk

yr
ka

n 
16

40
–1

68
06

0  
 

20
2 

15
3 

12
2 

54
2 

1.
1.

 R
in

gn
in

ga
r 

fö
r 

bi
sä

tt
ni

ng
, S

to
rk

yr
ka

n 
16

52
–1

66
6 

10
 

7 
4 

21
 

1.
1.

 R
in

gn
in

ga
r 

fö
r 

bo
rg

ar
be

gr
av

ni
ng

, S
to

rk
yr

ka
n 

16
40

–1
68

06
1  

 8
8 

 4
1 

 6
1 

19
0 

1.
1.

 R
in

gn
in

ga
r 

vi
d 

dö
ds

fa
ll,

 s
 k

 s
jä

la
ri

ng
ni

ng
, S

to
rk

yr
ka

n 
16

40
–1

68
0 

69
 

58
 

11
6 

24
3 

1.
1.

 R
in

gn
in

ga
r 

vi
d 

lik
tr

an
sp

or
t, 

St
or

ky
rk

an
 1

64
3–

16
66

 
8 

6 
13

 
27

 

1.
2.

 G
ra

vm
in

ne
n,

 g
ra

vh
äl

la
r 

16
05

–1
68

36
2

25
 

22
4

30

1.
2.

 G
ra

vm
in

ne
n,

 k
is

to
r 

16
20

–1
68

06
3

66
 

38
58

17
7

1.
2.

 G
ra

vm
in

ne
n,

 te
xt

ka
rt

us
ch

er
 p

å 
hu

vu
db

an
ér

 1
62

2–
16

81
 

89
 

– 
– 

89
 

1.
2.

 G
ra

vm
in

ne
n,

 tu
m

bo
r,

 e
pi

ta
fie

r 
oc

h 
gr

av
m

on
um

en
t c

ir
ka

 1
59

0–
16

90
64

 
97

 
81

 
41

 
10

0 

1.
3.

 P
ri

va
tp

er
so

ne
rs

 r
äk

en
sk

ap
er

 o
ch

 in
kö

ps
lis

to
r 

16
27

–1
68

3 
17

 
12

 
2 

31
 

60
 A

v 
to

ta
le

n 
ut

gö
r 

65
 fa

ll 
be

gr
av

ni
ng

sr
in

gn
in

ga
r 

fö
r 

fle
r 

än
 1

 p
er

so
n.

 
61

 M
at

er
ia

le
t h

ar
 a

nv
än

ts
 fö

r 
at

t f
å 

fr
am

 e
tt

 m
ed

el
vä

rd
e 

fö
r 

be
gr

av
ni

ng
sr

in
gn

in
ga

r 
so

m
 k

un
de

 a
nv

än
da

s 
i j

äm
fö

re
ls

er
 m

ed
 d

e 
ad

lig
a 

di
to

; U
nd

er
la

ge
t f

ör
 m

ed
el

vä
rd

et
 to

gs
 

fr
am

 g
en

om
 n

ed
sl

ag
 v

ar
t f

em
te

 fr
ån

 1
64

0–
16

80
. 

62
 A

v 
to

ta
le

n 
ut

gö
r 

22
 fa

ll 
gr

av
hä

lla
r 

fö
r 

fle
r 

än
 1

 p
er

so
n.

 
63

 A
v 

to
ta

le
n 

är
 4

0 
ki

st
or

 ö
ve

r 
ok

än
da

 p
er

so
ne

r,
 v

ar
av

 1
5 

in
te

 k
un

na
t k

at
eg

or
is

er
as

. 
64

 A
v 

to
ta

le
n 

ut
gö

r 
86

 fa
ll 

gr
av

m
in

ne
n 

fö
r 

fle
r 

än
 1

 p
er

so
n.

 



1.
4.

 T
es

ta
m

en
te

n 
16

29
–1

67
96

5  
19

 
17

 
– 

36
 

1.
5.

 P
er

so
na

lie
r 

16
28

–1
68

0 
38

 
24

 
9 

71
 

1.
6.

 S
al

ut
 v

id
 b

eg
ra

vn
in

ga
r 

16
30

–1
68

0 
13

6 
– 

– 
13

6 

1.
7.

 P
ro

ce
ss

io
ns

or
dn

in
ga

r 
16

40
–1

68
06

6  
17

 
1 

– 
18

 

1.
8.

 B
eg

ra
vn

in
gs

in
bj

ud
ni

ng
ar

 1
62

7–
16

68
 

17
 

12
 

6 
35

 

Se
ku

nd
är

a 
kä

llo
r 

M
än

 
K

vi
nn

or
 

B
ar

n 
Ö

vr
ig

t 
om

 b
eg

ra
vn

in
gs

ku
lt

ur
 

T
ot

al
 

2.
1.

 F
ör

or
dn

in
ga

r,
 p

åb
ud

 o
ch

 k
un

gl
ig

a 
br

ev
 1

64
4–

16
72

 
– 

– 
– 

6 
 6

 

2.
1.

 K
yr

ko
or

dn
in

gs
fö

rs
la

g 
fö

r 
16

50
 o

ch
 1

66
0 

– 
– 

– 
2 

2 

2.
2.

 A
de

ln
s 

ri
ks

da
gs

pr
ot

ok
ol

l 1
63

8–
16

80
 

11
 

1 
4 

36
 

52
 

2.
2.

 S
to

ck
ho

lm
s 

ko
ns

is
to

ri
um

sp
ro

to
ko

ll 
16

52
–1

68
0 

7 
– 

2 
17

 
26

 

2.
2.

 P
rä

st
er

sk
ap

et
s 

ri
ks

da
gs

pr
ot

ok
ol

l 1
66

0–
16

64
 

3 
– 

– 
– 

3 

2.
2.

 R
ik

sr
åd

sp
ro

to
ko

ll 
16

32
–1

67
9 

6 
2 

2 
26

 
36

 

2.
3.

 A
gn

et
a 

H
or

ns
 le

vn
ad

sm
in

ne
n 

16
30

–1
64

8 
2 

1 
1 

5 
9 

2.
3.

 A
nd

re
as

 B
ol

in
us

 d
ag

bo
k 

16
66

–1
67

0 
– 

– 
– 

6 
6 

2.
3.

 A
xe

l O
xe

ns
ti

er
na

s 
br

ev
vä

xl
in

g 
16

38
–1

65
3 

3 
9 

2 
13

 
27

 

2.
3.

 B
ul

st
ro

de
 W

hi
te

lo
ck

es
 r

es
ed

ag
bo

k 
16

53
–1

65
4 

1 
– 

– 
5 

6 

2.
3.

 C
at

ha
ri

na
 W

al
le

ns
te

dt
s 

br
ev

vä
xl

in
g 

16
73

–1
69

5 
13

 
12

 
1 

2 
28

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

65
 A

v 
to

ta
le

n 
ut

gö
r 

3 
fa

ll 
te

st
am

en
te

n 
m

el
la

n 
tv

å 
pe

rs
on

er
. 

66
 P

ro
ce

ss
io

ne
n 

fö
r 

kv
in

na
n 

va
r 

fö
r 

dr
ot

tn
in

g 
M

ar
ia

 E
le

on
or

a.
 



2.
3.

 C
ha

rl
es

 d
'O

gi
er

s 
re

se
da

gb
ok

 1
63

4 
– 

– 
– 

3 
3 

2.
3.

 C
or

fit
z 

B
ra

em
s 

re
se

da
gb

ok
 1

67
1 

1 
– 

– 
7 

8 

2.
3.

 F
ra

ns
ke

 k
am

m
ar

tj
än

ar
en

s 
re

se
da

gb
ok

 1
66

4 
1 

– 
1 

1 
3 

2.
3.

 G
ab

ri
el

 K
ur

ck
s 

le
vn

ad
sm

in
ne

n 
16

32
–1

68
1 

4 
3 

1 
5 

13
 

2.
3.

 G
us

ta
v 

B
on

de
s 

da
gb

ok
 1

64
3–

16
66

 
65

 
37

 
23

 
1 

12
6 

2.
3.

 J
oh

an
 E

ke
bl

ad
s 

br
ev

vä
xl

in
g 

16
49

–1
66

4 
29

 
14

 
8 

12
 

63
 

2.
3.

 J
oh

an
 R

os
en

ha
ne

s 
da

gb
ok

 1
65

2–
16

61
 

34
 

18
 

12
 

12
 

76
 

2.
3.

 J
on

as
 P

et
ri

s 
da

gb
ok

 ö
ve

r 
16

50
-å

rs
 r

ik
sd

ag
 

3 
1 

– 
2 

6 

2.
3.

 L
or

en
zo

 M
ag

al
ot

ti
s 

re
se

sk
ild

ri
ng

 1
67

4 
– 

– 
– 

2 
2 

2.
3.

 O
xe

ns
tie

rn
sk

a 
m

in
ne

sb
ok

en
 1

63
6–

16
80

 
68

 
66

 
28

 
1 

16
3 

2.
3.

 P
et

ru
s 

G
yl

le
ni

us
 d

ag
bo

k 
16

49
–1

66
5 

1 
1 

1 
3 

6 
 



42 

Primära källor 
1.1) Kyrkoräkenskaper. Ett material som inte tidigare analyserats 
systematiskt är kyrkors räkenskaper och protokoll för bisättningar, 
själaringningar, transportringningar, bisättningsringningar och 
begravningsringningar, textiluthyrande och gåvor från adelspersoner. 
Detta material har tillåtit kvantitativa sammanställningar angående 
olika sorters ringningar och den tid som förflöt mellan bisättning och 
begravning. På grund av materialets omfattning har endast Stor-
kyrkans räkenskaper för perioden 1640–1680 använts för att analysera 
ringningar. För att analysera bisättningstiden har bisättningsprotokoll 
och räkenskaper från Storkyrkan och S:t Jacobs använts. S:t Jacob har 
tagits med dels för att utöka materialet, dels för att denna kyrka 
framstått som en av de främsta bisättningskyrkorna i Stockholm. 

1.2) Gravminnen. För att få ett material som gör det möjligt att 
studera adelns materiella territorialisering i kyrkorummet har ett 
register över gravminnen skapats. Detta har gjorts möjligt med 
material från projekten Svenska kyrkor: Konsthistoriskt inventarium 
(1918–2010), och Sockenkyrkorna: Kulturarv och bebyggelsehistoria 
(2003–2015). De konsthistoriska studierna Gravmonument i 
sörmländska kyrkor i nederländsk barockstil (1929), Nicolaes Millich och 
hans krets (1942) båda av Bertil Waldén, Stormaktstidens gravkor 
(1947) av Mårten Liljegren, Dekorativ stenhuggarkonst i yngre vasastil 
(1950) av Göran Axel-Nilsson, och Huvudbanér och anvapen under 
stormaktstiden (1999) av Inga von Corswant-Naumburg, har varit till 
särskild hjälp i registerupprättandet.67 Då ingen tidigare analys gjorts 
av innehållet i huvudbanérens textkartuscher har dessa studerats med 
hjälp av ett urval från Svenska kyrkor: Konsthistoriskt inventarium 
(1918–2010). 

1.3) Privatpersoners räkenskaper och inköpslistor. Inköpslistor och 
räkenskaper har lokaliserats i enskilda arkiv på Riksarkivet och på 
Uppsala universitetsbibliotek samt i Svea Hovrätts serie Liber 
causarum på Riksarkivet. Tillsammans med referenslitteratur – såsom 
Nils Lagerholm Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick 
1650–1700 (1965) – har ett register över begravningsomkostnader 
upprättats.68 

1.4) Testamenten. För att hitta adliga testamenten i Svea Hovrätts 
serie Liber causarum har Mogens Gyllenstiernas index och Svea 
Hovrätts register Janus Regis i kombination med Elsa Trolle Önnerfors 
                                                                  
67 Se bilaga 7A–7C. 
68 Se bilaga 3. 
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avhandling Justitia et Prudentia (2010), använts. Testamenten används 
dels för att visa på instruktioner kring begravningens olika skeden, dels 
rumsliga praktiker för att belysa kopplingen mellan familj, släkt och 
jord. Slutligen visar testamenten på filantropiska åtgärder som en del 
av åminnelsegörande praktiker. 

1.5) Personalier. För att visa på återkommande och förändrade 
teman i hur status och åtskillnad skapades, har 71 personalier från 
perioden 1628–1680 sammanställts ur Carl Arvid Klingspors Sveriges 
adel 1600–1700 (1876–1877). Dessa har även använts för att analysera 
förändrade rumsliga praktiker mellan stad–landsbygd. 

1.6) Stockholms slotts arkliräkningar. I riksrådsprotokollen 
diskuterades återkommande kanoners, kavalleriets och infanteriets 
användande i begravningskulturen, vilket motiverat en genomgång av 
Stockholms slotts arkliräkningar under perioden 1630–1680. Dessa 
har använts för att belysa hur åtskillnad och status skapades mellan 
olika köns- och åldersgrupper, men främst belyser de hur åtskillnad 
skapades mellan adliga män. 

1.7) Processionsordningar. Materialet har dels hämtats ur Johann 
Christian Lünigs Theatrum ceremoniale (1720), dels ur enskilda arkiv 
på Riksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek och Linköpings 
stiftsbibliotek. Ett litet antal här även hämtats ur historiska skrifter 
utgivna av Carl Christoffer Gjörwell (1760) och Carl Adlersparre 
(1793). För att få fram material om processioner har räkenskaper, 
dagböcker, brev, minnesanteckningar och viss referenslitteratur även 
använts. Materialet har använts för att analysera processionernas 
strukturer, rumsligheter, rörelser och skillnader. 

1.8) Begravningsinbjudningar. Materialet har hämtats ur enskilda 
arkiv, ur Axel Oxenstiernas korrespondens, ur adelns riksdags-
protokoll samt ur prästerskapets riksdagsprotokoll, där muntliga 
inbjudningar under ståndsmötena noterades. Materialet har använts 
för att belysa hur inbjudningar skedde, men också för att belysa 
tidsutrymmet mellan död och begravning och rumslig förskjutning 
mellan stad–landsbygd. 

Sekundära källor 
2.1) Förordningar, påbud och brev. Inom denna kategori ingår Johan 
Schmedemans Kongl. Stadgar (1706) med 1644, 1664 och 1668 års 
överflödsförordningar, plakat mot otillbörlige excesser och bedrifter 
från 1664 samt duellplakat från 1664 och 1668. Ur Anders Anton von 
Stiernmans Samling utaf kongl. bref och förordningar (1753) har Karl 
XI:s brev till Stockholms överståthållare angående likens bisättande 
från 1672 använts. Från Kyrkoordningar före 1686 (1881, 1887) har 
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kyrkoordningsförslagen från 1650 och 1660 använts. Förordningarna, 
de kungliga breven och kyrkoordningsförslagen betraktas i analysen 
konsekvent som en reaktion på ett redan utfört uppförande som olika 
institutioner önskade begränsa, snarare än som en förebyggande 
aktion. I och med 1664 och 1668 års överflödsförordningar ingick 
förutom adeln även präster och borgare som grupper vars konsumtion 
skulle styras. Det är därmed tydligt att förordningarna angick fler än 
enbart adeln. I analysen kommer dock enbart överflödsförordningarna 
för adeln att beaktas. 

2.2) Adels-, konsistoriums- och riksrådsprotokoll. I dessa protokoll 
diskuteras dels de ovan nämnda förordningarna och vad som har 
föranlett dessa, dels oegentligheter och begravningskulturen överlag 
samt i adels- och riksrådsprotokollen inbjudningar och resor till 
begravningar. Som påpekats ovan så diskuteras kanoner, kavalleri och 
infanteri i riksrådsprotokollen. Prästerskapets riksdagsprotokoll har 
även studerats i ett mindre urval. Riksrådets protokoll och adelns 
riksdagsprotokoll har systematiskt utforskats. För Stockholms dom-
kapitels protokoll har av tidsskäl endast perioden 1652–1680 använts, 
då dessa volymer innehåller sakregister. 

2.3) Dagböcker, brev och minnesteckningar. För skildringar av 
begravningskulturen har samtida vittnesskildringar varit oumbärliga. 
Korrespondens tillhörande Axel Oxenstierna, Catharina Wallenstedt 
och Johan Ekeblad har använts. Inom avdelningen dagböcker och 
journaler har Johan Rosenhanes, Gustaf Bondes, Andreas Bolinus, 
Jonas Petris och Petrus Magni Gyllenius dagböcker och Oxenstiernska 
minnesboken använts. Som pendang till dagböcker har Agneta Horns 
och Gabriel Kurcks levnadsbeskrivningar använts. För ett utländskt 
perspektiv på den svenska begravningskulturen har reseskildringar av 
en okänd fransk kammartjänare, Charles d’Ogier, Bulstrode 
Whitelocke, Lorenzo Magalotti och Corfitz Braem använts. 

Materialet omfattar i sin helhet perioden cirka 1600–1680, vilket 
med marginal tillåter en studie av perioden cirka 1630–1680. 
Geografiskt finns det en klar tyngdpunkt på området i och kring 
Stockholm, men studien strävar efter att visa begravningskulturens 
praktiker i resten av det dåvarande svenska riket, varför material som 
hittats angående begravningspraktiker i de svenska besittningarna i 
Estland och delar av Tyskland beaktas när så varit möjligt. 

Ett källmässigt problem är att det bevarade materialet till stor del 
angår adelns högsta skikt, och då främst riksråden. Att belysa den adel 
som inte ingick i denna klass tillåts genom att låta testamenten, räken-
skaper, inköpslistor, personalier, åminnelsekulturens föremål i kyrkor 
och vittnesskildringar från denna ”andra” adel samverka, vilket gör det 
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möjligt att rekonstruera andra praktiker än de ofta uppmärksammade 
aristokratiska begravningarna. 

Ett liknande problem är att komma åt den deltagande publik som 
beskådade begravningarna. För detta utgör förordningar, processions-
ordningar, vittnesskildringar och adelns riksdagsprotokoll det huvud-
sakliga källmaterialet. I vissa fall har jämförelser gjorts med den dåtida 
kungliga och furstliga begravningskulturen för att kontextualisera den 
adliga motsvarigheten. 

 Om inte annat nämns har personinformation hämtats ur databasen 
www.adelsvapen.com, som bland annat är baserad på Gabriel Anreps 
Svenska adelns ättar-taflor (1858–1864) och Gustaf Elgenstiernas Den 
introducerade svenska adelns ättartavlor (1925–1936). 

Frågeställningar 
Källmaterialets pluralistiska karaktär gör att de empiriska kapitlen skiljer 
sig åt i fråga om vilket material som använts. Då en typ av källa inte kunnat 
användas för avhandlingens samtliga delar, måste frågeställningarna 
anpassas till varje kapitel. Med hjälp av de analytiska verktygen deltagare, 
materialitet, rum och ljud har materialet strukturerats så att verktygen 
förhåller sig till och aktualiserar varandra i varje kapitel. Med hjälp av 
denna samverkan mellan material och analytiska verktyg har ett 
frågebatteri uppstått som gör det möjligt att besvara hur adliga praktiker 
skapade social status och åtskillnad i begravningskulturen under perioden 
cirka 1630–1680. 

I det första empiriska kapitlet som angår den förberedande fasen, 
kommer följande frågeställningar att användas: 

1. Vad gjordes med liket för att skapa social status och åtskillnad 
fram till begravningsdagen? 

2. Hur användes rum för att skapa social status och åtskillnad 
fram till begravningsdagen? 

3. Vilka var de huvudsakliga momenten inför begravningen för 
att skapa social status och åtskillnad? 

I det första av två empiriska kapitel som angår begravningsdagen, den 
verkställande fasen, kommer följande frågeställningar att användas: 

1. Hur användes begravningsprocessionen för att skapa social 
status och åtskillnad? 

2. Hur användes rum och ljud under begravningsdagen för att 
skapa social status och åtskillnad? 

3. Utifrån vilka olikheter skapades kontrast? 
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I det andra empiriska kapitlet av två som angår begravningsdagen kommer 
följande frågeställningar att användas:  

1. Hur användes materiell kultur – till exempel tyger och 
huvudbanér – för att skapa social status och åtskillnad under 
begravningsceremonierna i kyrkan? 

2. Utifrån vilka olikheter skapades kontrast under begravnings-
ceremoniernas olika delar i kyrkan? 

3. Hur användes materialitet, deltagare och rum under färden 
från kyrkan och under begravningskalaset för att skapa social 
status och åtskillnad? 

I det sista empiriska kapitlet som angår åminnelsefasen kommer 
följande frågeställningar att användas: 

1. Hur användes gravminnen – till exempel kistor, epitafier, 
tumbor, gravhällar och huvudbanér – för att skapa social 
status och åtskillnad? 

2. Utifrån vilka olikheter skapades kontrast i gravminnen? 
3. Hur användes andra rum än gravkyrkan för åminnelse? 

Dessa frågor sammanfattas i slutet av varje kapitel. I ett avslutande kapitel 
diskuteras hur deltagare, materialitet, rum och ljud användes av adeln i 
begravningskulturen för att skapa inre och yttre hierarkier. 

Avgränsningar 
Som genomgången av adelns 1600-tal visat är perioden cirka 1630–1680 
motiverad för att studera hur adlig status skapades i begravningskulturen. 
Parallellt med adelns ökade antal och formaliserade makt hände det 
mycket inom begravningskulturen, som gör det till ett motiverat 
studieobjekt för att analysera uttolkningar av vad adelskap innebar under 
en omvälvande period. 

För att ge materialet och analysen utrymme att visa vilka olika 
skiktningar som fanns, är det nödvändigt med ett perspektiv som är 
oavhängigt från tidigare forsknings förståelse av socialt indelande. 
Därför kommer jag undvika kategorier som till exempel högadel, 
lågadel, bördsadel, godsadel, meritadel, krigaradel, tjänstemannaadel, 
nyadel och gammaladel. Om dessa kategorier får aktualitet i och med 
analysen kommer de att användas där så är lämpligt. 

En kategori som kommer användas är aristokrati, som fungerar som 
en samlingsterm för att beskriva de som tillhörde den yppersta adeln. 
Detta är ett verktyg som under arbetets gång blivit nödvändigt, dels 
för att förståelsen och tolkningen av praktikerna har gjort det tvunget 
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att hänga upp data mot något som kan agera som ett bollplank, dels 
för att denna adliga grupp genom begravningskulturens praktiker 
framstått som särskilt tydlig samt att den går att avgränsa i högre 
utsträckning än andra subgrupper. För att begreppet inte ska lakas ur 
kommer Kurt Ågrens aristokratidefinition att användas. Detta innebär 
att när en eller flera av släkterna Banér, Bielke, Bonde, Brahe, De la 
Gardie, Horn, Leijonhufvud, Oxenstierna, Sparre och/eller Stenbock 
finns närvarande kan en praktik betecknas som aristokratisk.69 

Adelns yttersta gräns definieras i denna studie av de personer som 
ingått i släkter som blivit adlade, oavsett om denna familj var 
introducerad på Riddarhuset eller inte. Att använda adelskapet som 
yttersta gräns medför dock problemet att vissa grupper som i allt 
förutom det svenska frälsebrevet var adel riskerar att falla bort. Sådana 
är bland annat den hovadel som hade utländskt ursprung. I de fall där 
denna grupp förekommer har de införlivats i studien. Ytterligare 
problem med avgränsningen är att det i visst källmaterial – såsom det 
som rör klockringningar – är svårt att upprätthålla gränser mellan till 
exempel lägre adel och högre borgerskap. Dessa fall är dock ett 
angenämt problem som får anses som godtagbart och intressant, så 
länge de i analysen uppmärksammas. 

Disposition 
För att studera adelns praktiker för att skapa social status och åtskillnad i 
begravningskulturen har det varit nödvändigt att använda ett längre skede 
än enbart begravningsdagen, och stycka upp denna i tre faser: den 
förberedande, den verkställande och den åminnelsegörande. Avhandlingen 
är utifrån denna struktur förvisso kronologisk i hur den följer 
begravningskulturens faser, men den följer inte en strikt tidskronologi från 
cirka 1630–1680. Förändring över tid lyfts fram när så är befogat, men det 
är i första hand begravningskulturen som adlig praktik som analyseras. 
Dessa tre faser utgör basen för de empiriska kapitlen nedan. 

Kapitel 2 fokuserar på förloppet mellan dödsfall och begravnings-
dagen – den förberedande fasen – och analyserar hur deltagare tog 
hand om, förberedde och beskådade liket. Bland annat studeras hur 
tid och rum föranledde olika förflyttningar av liket och hur olika rum 
och byggnader användes för att skapa social status och åtskillnad. Även 
olika sorters materiella förberedelser studeras. 

Kapitel 3 och 4 fokuserar på de praktiker som utfördes under 
begravningsdagen – den verkställande fasen – och det är i dessa kapitel 
som lejonparten av det analyserade materialet har använts. Kapitel 3 
                                                                  
69 Ågren 1976, s. 75. 
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fokuserar på de praktiker som utfördes före inträdet i kyrkan, och visar 
när begravningar skedde och hur det skedde en rumslig förskjutning 
från landsbygden till Stockholm och större städer. Utifrån Stockholm 
analyseras hur stadsrummet användes under processionerna för att 
anknyta särskilda rum och byggnader till riterna, och hur publiken kan 
uppfattas som något som processionen kontrollerade och behövde 
skyddas mot. Kapitlet visar också på hur processionernas struktur, ljud 
och materialitet samt hur kyrkklockor och saluter användes för att 
skapa social status och åtskillnad. 

Kapitel 4 fokuserar i stort på hur deltagare och föremål placerades 
och användes i kyrkorummet tillsammans med begravningsmusik och 
upplästa personalier för att skapa social status och åtskillnad. Kapitlet 
analyserar även det som kan betraktas som det formella avslutet under 
begravningsdagen, nämligen begravningsbanketten. 

Kapitel 5, som är det sista empiriska kapitlet, angår i högre grad 
materialitet och rum då det fokuserar på begravningskulturens tredje 
fas – den åminnelsegörande. Fokus är i stort centrerat till kyrkorum 
och gravminnen för att visa hur praktiker användes för att skapa social 
status och åtskillnad. För att visa på hur ett större rum engagerades i 
åminnelsepraktikerna analyseras även filantropisk verksamhet och 
spridning av tryckta personalier. 

I kapitel 6 sammanställs resultaten från varje kapitel och diskuteras 
utifrån syftesformuleringen för att visa på begravningskulturens och 
praktikernas helhet. För att underlätta för läsaren innehåller varje 
kapitel en kort sammanfattning där de aktuella frågeställningarna 
besvaras. I texten förekommer referenser till en samling bilagor, vilka 
samlats i en egen del efter kapitel 6. 

De citat som förekommer i texten har genomgående moderniserats 
av författaren. När de översatts från ett annat språk än svenska anges 
originaltexten i tillhörande not. I de fall som författaren inte har stått 
för översättningen anges detta i tillhörande not.   
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Den förberedande fasen  

Ett dödsfall var en händelse som satte igång ett stort maskineri och 
kunde innefatta en svindlande mängd människor. Denna stora apparat 
av händelser och människor var riktad mot begravningsdagens verk-
ställande, men skapade redan på vägen mot denna dag dödas och 
levandes status och åtskillnader. Detta kapitel analyserar vad som 
gjordes med liket, hur olika rum användes samt vilka de huvudsakliga 
momenten inför begravningen var för att skapa status och åtskillnad. 

Själaringning 
Kyrkklockor kunde förmedla olika budskap över stora områden, ett av 
de starkaste människoskapta ljuden i det tidigmoderna samhället, 
enbart i konkurrens med kanonen. Klockringningarna ägde med sitt 
starka ljud förmågan att förmedla både sociala och religiösa budskap 
till lokalsamhället. Klockornas klang kunde förmedla viktiga händelser 
i enskilda sockenbors, eliters och kungafamiljens liv. De kunde varna 
för eldsvåda eller fiendehärar, eller skingra demoner och åska genom 
att de kallade på änglars hjälp. Kyrkklockornas förmåga att bemästra 
det audiella rummet i både stad och på landsbygd för att kalla på och 
samla invånarna, gjorde att auktoriteter kunde förmedla lokal 
gemenskap och ståndssamhällets normer och strukturer med hjälp 
av klockklang.70 

70 Ett exempel på klockornas betydelse för lokalidentitet är Klockupproret i Dalarna 1531–
1533. Uppror utbröt när Gustav Vasa beslutade att varje socken i landet skulle lämna in 
en av sina klockor, vilka skulle användas för att betala av skulden till Lübeck. Bolinus 1913, 
s. 37. Corbin 1998, s. x–xi, xix, 9, 14–18, 24–25, 73–79, 95–98, 164–168, 191, 201, 210, 
255; Smith 1999, s. 53; Koslofsky 1998, s. 123; Forsberg 2001, s. 37; Garrioch 2003, s.
5–25; Lindkvist & Sjöberg 2006, s. 219–220; Fisher 2014, s. 19, 192–205; Hahn 2015,
s. 525–545.

KAPITEL 2
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När ett dödsfall skett ringdes själaringning från klockorna i den 
närmaste kyrkan, men även i andra sockenkyrkor där den döde verkat. 
Åhörarskaran var därför större än enbart de som vakat vid den dödes 
sida. Det verkar inte ha varit ovanligt att en själaringning utfördes i 
Stockholm några dagar eller veckor senare om dödsfallet skett på 
annan plats. Under katolsk tid hade själaringningen syftat till att 
underlätta själens himlafärd, ett bruk som protestanter omdefinierade 
till att meddela lokalsamhället dödsfallet. Själaringningarnas 
utförande var detsamma, men innebörden ändrades från andlig till 
social. Antalet ringningar var beroende av den dödes sociala ställning, 
där klockringningarna skapade hierarkier utifrån bland annat stånd 
och kön. Även om det fanns en stor spridning på själaringningarna 
under perioden 1640–1664 (1–7 ringningar med en tyngdpunkt på 
3–4 ringningar) är materialet från Storkyrkans räkenskaper för 
begränsat för att själaringningarnas hierarki ska bli tydlig. Beståndet 
av själaringningar är för barn (19 fall) större än för vuxna (6 fall), så 
det går inte att uttyda mer än att en allmän själaringning för både barn, 
kvinnor och män omfattade 3–4 ringningar. För ett litet antal döda (5 
fall) var intervallet högre (5–7 ringningar). Själaringningar för adliga 
personer utfördes alltid med kyrkans alla klockor, vilket var ett tydligt 
åtskiljande mot de människor som endast fick ringningar med små 
klockor vid sina begravningar.71 

I och med 1664 års överflödsförordning begränsades adliga själa-
ringningar från att ha innefattat 3–4 ringningar, till enbart en ringning 
oavsett den dödes status. Med en sådan begränsning kunde själa-
ringningen inte längre användas för att främja social åtskillnad.72 
Detta ska inte tas som bevis på att antalet tillfällen som adeln använde 
själaringningar minskade, snarare tvärtom. I diagram 8 (s. 146) belyses 
relationen mellan begravningsringningarnas medelvärde och antal 
tillfällen som själaringningar användes. Ett tydligt brott syns efter 
1664 års överflödsförordning som minskade medelvärdet på 
begravningsringningar, men minskningen resulterade även i att antalet 
tillfällen som själaringningar användes ökade drastiskt. Förklaringen 
som ligger närmast till hand är att själaringningarna blev en åtgärd i 
syfte att kompensera för det minskade antalet begravningsringningar 
som gavs vid varje enskilt tillfälle. 

                                                                  
71 Se källor bilaga 5A; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395; KOF vol. 2:1 1881, s. 263. 
Nylund 1917, s. 136; Corbin 1998, s. 165–167; Koslofsky 1998, s. 96; Garrioch 2003, s. 
10–11, 15, 16, 18, 22; Arvidsson 2007, s. 58–59, 147; Hagberg 2015, s. 161–168; Hahn 
2015, s. 535–538, 544–545. 
72 Se källor bilaga 5A; KOF 1881, vol. 2:1, s. 263. 
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Efter att själaringningen hade ljudit var det säkert att närma sig liket 
då den signalerat att den döde var död.73 Genom denna korrelation 
mellan ljud, dödstillfället och tillfället då det var säkert och tillåtet att 
handskas med liket, visar själaringningar på föreställningar om den 
döde som en social varelse, om likets instabila karaktär och potentiella 
förmåga till agerande som gengångare. Själaringningens ljud genom 
landskapet verkar varit kapabelt att förmedla den dödes status och 
samhällsställning. Även om urvalet av själaringningar från perioden 
1640–1664 var för litet för att säkert kunna belysa adelsinterna 
hierarkier, skönjes konturerna av ett hierarkiskapande som ser sitt slut 
i och med 1664 års överflödsförordning. Efter denna överflöds-
förordning försvann variationen i mängd ringningar vid 
själaringningen och ersattes med en ringning samt att antalet tillfällen 
som själaringningar användes ökade. Tydligare blir konturerna att 
ståndshierarkin gjordes hörbar genom till exempel själaringningar från 
samtliga socknar som den döde haft anknytning till samt när en kyrkas 
alla klockstorlekar användes. 

Svepning, kista och balsamering 
Att tvätta, klä och ta hand om liket var oavsett den dödes status i 
allmänhet en kvinnlig arbetsuppgift, och har av vissa forskare benämnts 
som nästintill stigmatiserande då det utfördes av fattiga kvinnor.74 Att 
sysslan skulle vara stigmatiserande stämmer inte i denna kontext, då det 
är tydligt att det var adliga kvinnor som tvättade och klädde adliga lik.75 
Det var förvisso fortfarande kvinnor som utförde arbetet, men hanter-
ingen av liket vittnar om ett tillfälle som samlade en utvald kvinnoskara 
från adelskollektivet. Det svenska exemplen visar på en korrespondens 
mellan levande och döda där deltagarna under gemensam interaktion 
skapade status utifrån stånd – levande adliga tvättade adliga lik – och 
åtskillnad efter kön – adliga kvinnor tvättade adliga lik.76 Detta ska inte 
tas som bevis på att ofrälse kvinnor aldrig anställdes för att hjälpa till 
vid svepning. Per Sabel dog på Frösöns kungsgård i Jämtland under 

                                                                  
73 Hagberg 2015, s. 130, 133.  
74 Nyberg 2013, s. 263; Hagberg 2015, s. 133. Gittings 1984, s. 167; Strocchia 1992, s. 
51; Cressy 1997, s. 428–429; Koslofsky 1998, s. 95; Muir 2005, s. 54. 
75 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1652-03-30, 
1656-12-12; Kurck 1906, s. 174; Rosenhane 1995, s. 216, 310; Wallenstedt 1995, s. 41, 
63, 183. Seesko 2017, s. 22. 
76 Bastl 2001, s. 372. 
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återtåget från Norge 1679, varför det var kvinnor från trakten som 
utförde tvättningen och svepningen av hans lik.77 

Korrespondensen mellan förnäma enheter som syns i vilka som 
tvättade liket syns även i de föremål som engagerades i liktvättning och 
liksvepning. Sarah Tarlow har gjort gällande att det under 
tidigmodern tid fanns föreställningar om att liket var medvetet om sin 
omgivning, vilket påverkade hur liket hanterades. När liket efter Jakob 
De la Gardie skulle tvättas 1652 användes inte vatten utan ett stop 
importerat rhenskt akvavit. Att tvätta lik med brännvin var ett 
etablerat bruk vid tvättning av kungliga lik, då brännvin var ädlare än 
vatten och en kunglig och adlig kropp ansågs vara av den ädlare sorten. 
Kropp och föremål måste korrespondera med varandra i en ömsesidig 
praktik som förstärkte bådas status.78 Vatten var sannolikt det som 
oftast användes för att tvätta ett lik, där vattnets temperatur kunde 
anpassas för likets bekvämlighet. Detta kan dock likagärna varit en 
anpassning för de kvinnor som skulle tvätta liket, för att de skulle 
slippa frysa om händerna. När liket efter Vilhelm Drakenhielms dotter 
tvättades gjordes det med ljummet vatten. Efteråt kläddes det i fin 
damast och bäddades ned i en sidenklädd kista.79 Perspektivet om 
föremålens korrespondens och förnämlighet finner ytterligare stöd i 
bruket att med silkesband binda ihop anklarna på den döde. Syftet var 
dels att arrangera liket på ett snyggt och prydligt sätt och förhindra att 
fötterna for omkring i kistan under förflyttning, dels för att det 
förhindrade att en dödgångare skulle resa sig, men detta gjordes med 
ett silkesband trots att samma resultat hade uppnåtts med till exempel 
ett grovt snöre.80  

Tingens korrespondens syns i hur liket lades till rätta och ikläddes 
en roll som personen uppfattats ha uppburit under sin tid som levande. 
Hängande käkar sattes på plats med silkesband, ögonlock stängdes och 
liket tvättades, allt för att den dödes ansikte skulle förmedla lugn sömn 
och inte smärtsam dödskamp. Guld- och silverspets och broderi på 
lent och glansigt sammets-, silkes-, damast- och satängtyg och linne 
användes inte sällan i en sådan omfattning att den döde kläddes som 
till sitt eget bröllop. Iklädandet var en viktig del för att skapa den 
dödes status, både för dem som utförde iklädandet och de som enbart 
såg det utställda liket under likvakan. Redan vid liktvättningen och 
iklädandet går det att skönja hur den sociala kroppen skapades i 
                                                                  
77 RA, SH. LC 131:2 1680, acta 18; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxvii; Lagerholm 1965, 
s. 76. 
78 Lagerholm 1965, s. 48. Löwengren 1962, s. 87, 92, 99; Bastl 2001, s. 358, 365; Tarlow 
2011, s. 173. 
79 Oscarsson 2013, s. 154. Hagberg 2015, s. 133, 135; Tarlow 2011, s. 173. 
80 Flodin 1989, s. 165; Nyberg 2013, s. 270; Hagberg 2015, s. 213–214. 
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förhållande till deltagare och föremål, men detta skapande av den 
sociala kroppen, status och åtskillnad blir än mer påtagligt i och med 
den interaktion med en större grupp deltagare och föremål under 
kistläggningen och vakan. Kläder ägde också egenskapen att de i viss 
utsträckning kunde kontrollera och dölja det förruttnande liket, vilket 
hotade den sociala kroppens beständighet. För gifta kvinnor kunde en 
sparad bröllopsklänning användas för att uppfylla föreställningar om 
kön, civilstånd, och högtidlighet.81 Att klä och täcka liket med föremål 
som skapade dess status var inget som blev mindre viktigt för att 
personen hade dött, speciellt som den döde under perioden fram tills 
att kistlocket lades på kan betraktas som en offentlig person som 
beskådades av fler än bara familj och släkt. I en kontext där andra 
personer vaktade, kontrollerade och bedömde den dödes status, kunde 
föremålen överbrygga den klyfta som fanns mellan behovet att visa den 
dödes status och den dödes oförmåga att skapa den själv.82 

Ett av budskapen i statusskapandet var den dödes civilstånd. 
Äktenskapet var viktigt att uppvisa, så att den döde inte misstogs för 
en ungkarl eller ungmö. Blom- och pärlkransar som klädde döda 
kvinnors och barns huvuden – ett inslag som även förekommer i 
samtida tavlor – försäkrade den beskådande omvärlden om den dödes 
fromhet, kön, civilstånd, dygd, kyskhet och till och med seger över 
döden.83 Denna sorts könade föremål betyder inte att män tillskrevs 
en roll som odygdiga och osedliga, snarare att kvinnor och barn 
feminiserades och/eller infantiliserades. Materiella distinktioner 
mellan de som ikläddes och de som inte ikläddes krans handlade om 
att förläna den döde olika dygder, men det var också en materiell 
åtskillnad som visade kön och ålder. I korrespondensen finns det en 
intressant koppling mellan bruket av kransar och att klä kvinnor och 
barn i bröllopsklänningar, vilket belyser att dessa – i kontrast till män 

                                                                  
81 LLA, Trolleholms godsarkiv, volym J 4:5; RA, SH. LC 131:2 1680, acta 18; 
Schmedeman vol. 1 1706, s. 396, 555; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxi–xxii; Lagerholm 
1965, s. 47, 48, 52, 55, 64; Oscarsson 2013, s. 153–154. Olsson 1937, s. 471, 581, 662; 
Flodin 1979, s. 96; Flodin 1989, s. 165; Sidén 2001, s. 199, 220, 221, 233; Soop 2005, s. 
83–85; Aneer 2009, s. 70, 153, 218, 267, 278, 325, 533–548; Bengtsson et al 2010, s. 
222; Nyberg 2010, s. 20–21, 28, 29; Aneer 2013, s. 311, 322; Kurisoo 2013, s. 134; 
Nyberg 2013, s. 263–265, 268; Strocchia 1992, 38–40, 44, 74; Hallam et al 1999, s. 134–
135; Bastl 2001, s. 358, 359, 362–363, 365–369, 371, 374, 376; Muir 2005, s. 50; 
Hagberg 2015, s. 187–188, 202–207. 
82 Strocchia 1992, s. 38–40, 44, 74; Hallam et al 1999, s. 126; Harding 1999, s. 171–172; 
Bastl 2001, s. 358, 359, 362–363, 365–369, 371, 374, 376. 
83 Bondeson 1987, s. 50; Sidén 2001, s. 141–144, 212, 216, 220, 256; Nyberg 2010, s. 
22–25; Nyberg 2013, s. 268–269; Hagberg 2015, s. 190–192, 202–207; Bastl 2001, s. 
369. 
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– behövde placeras inom ramarna för det äkta ståndet. Även män 
kunde iklädas en dräkt som förde tankarna till bröllop, men det 
gjordes inte på samma genomgående sätt som för kvinnor och barn.84  

Även om Bondeson och Strocchia gjort gällande att likets skrud 
syftade till att förmedla den dödes sociala status även i himmelriket 
och inför Gud, är det en antydan som får anses som teologiskt 
motstridigt.85 Förnämlighet i himmelriket var betydelselös, särskilt 
som den blick som skulle beskåda den dödes själ tillhörde Gud och 
Frälsaren. Snarare visar den rika klädsel som liket kläddes i hur viktigt 
det var att under vakan skapa den dödes status. Det går däremot att 
uttyda ett viss konfessionstematik i klädseln i de fall när det praktfulla 
dämpades för en mer ödmjuk klädsel. En mer måttfull klädsel kunde 
uppmärksamma den dödes fromma ödmjukhet, särskilt i ljuset av dess 
upphöjda status. Att avsäga sig världsliga föremål och genom en enkel 
liksvepning visa ödmjukhet verkar funnit större utrymme bland eliter 
under 1600-talets slut, vilket visar hur den dödes konfession skapades 
och att inställningar till föremål var skiftande.86 Detta visar på en 
föreställning att kläder ansågs kunna göra något med sin innehavares 
status och karaktär. 

Oavsett om den döda förde med sig det materiella bortom graven 
eller inte, utförde föremålen sitt syfte att göra liket stabilt och 
kontrollerbart inför de nu levande. Vilka som utförde förberedelserna 
och vilken sorts föremål som användes visar på en ömsesidig inter-
aktion mellan den döde, de människor som fick närma sig liket och de 
föremål som fick beröra det. Dessa praktiker handlade troligen också 
om att skapa den dödes status, genom att i görligaste mån kontrollera 
och konservera den. 

När liket förberetts så långt att den kunde läggas i kistan, lades den 
däri på rygg med händerna lagda om varandra, antingen över magen 
eller över bröstet.87 Även kistans interiör och i förekommande fall 
utsida kläddes, så att den uttryckte korrespondensen mellan föremål 
och den döde för att skapa status. Till exempel användes sju meter 
satäng när Elsa Posses kista kläddes till begravningen 1634, till en 
kostnad av 50 d.k.m.88 Att kistan invändigt kläddes med kuddar och 
madrasser av vit och svart sammet, satäng, silke och linne, väldoftande 
                                                                  
84 Oscarsson 2013, s. 154. Bondeson 1987, s. 47–50; Sidén 2001, s. 141–144, 212, 216, 
220; Nyberg 2010, s. 22–25; Nyberg 2013, s. 268–269; Hagberg 2015, s. 202–207. 
85 Bondeson 1987, s. 47; Strocchia 1992, s. 44.  
86 Bondeson 1987, s. 46–47; Bastl 2001, s. 369, 371–372; Rangström 2015, s. 111; 
Karsten & Manhag 2017, s. 102.  
87 Sidén 2001, s. 199, 221, 233; Tagesson 2007, s. 58, 61; Nyberg 2013, s. 264, 269. 
88 Klingspor & Schlegel 1877, s. xxi. Edvinsson et al 2010, s. 46. 
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örter och blommor såsom rosmarin, salvia och timjan, tillsammans 
med lugnande och sövande örter som lavendel och humle, vittnar om 
ett materiellt skapande av att liket tryggt vilade till den yttersta 
dagen.89 Begravningskistan hade i allmänhet under 1500-talet 
successivt blivit den sociala kroppens yttre skal. Kistans exteriör blev 
därför ytterligare en yta som status kunde skapas emot, vilken i många 
fall kläddes med svarta textiler och därpå dekorerades med silke och 
ädelmetaller som formade huvudbanér och anvapen och i text 
förmedlade den dödes namn, kön, börd, adelstitlar och meriter.90 Så 
länge som liket var kapabel att i sin kläd- och kistskrud skapa status 
användes den under vakans dagar och nätter. När likets förruttnelse 
blev för påtaglig eller när det ansågs att bruklig tid hade passerat lades 
locket på kistan. När väl locket lagts på var det ytterkistan som tog 
över rollen som den sociala kroppen från liket. 

Även om kistan kläddes hade stommens material betydelse, både ur 
praktiskt och symboliskt perspektiv. Eken hade inom konsten länge 
hade varit en symbol för adlighet och odödlighet och var i åter-
kommande fall det virke som kistans bestod av. Till exempel gav Axel 
Oxenstierna i sitt testamente instruktioner om att hans likkista skulle 
vara tillverkad av ek.91 Den hårda eken var dessutom ur ett praktiskt 
perspektiv ett enastående material för sina egenskaper att motstå 
vatten, fukt och röta; egenskaper som väl motstod de påfrestningar 
som förruttnelse och tidens tand utsatte kistan för. 

Kistan kunde också förstärka bilden att den döde vilade i en ombe-
sörjd och mjuk bädd. Den möjliggjorde också den sociala kroppens 
fortsatta existens när liket inte längre kunde uppvisas. Föremålens 
korrespondens med den döde spåras i interiören och exteriören, där 
utsidan utsmyckades med olika sorters dekor beroende på den dödes 
status. Hur utsmyckningen bland annat skapade status och åtskillnad 
mellan döda som delade ett gemensamt gravutrymme visas nedan i 
diskussionen om kistans sammansättning. 

                                                                  
89 UUB, X 257 d9; UUB, X 257 d5; RA, SH. LC 131:2 1680, acta 18; Schmedeman vol. 
1 1706, s. 555; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxi; Lagerholm 1965, s. 47; Oscarsson 2013, 
s. 154. Löwegren 1962, s. 87, 88, 93; Karsten & Manhag 2017, s. 126–135; Nyberg 2013, 
s. 265, 267–268; Tarlow 2011, s. 173. 
90 UUB, X 257 d9; UUB, X 257 d5; RA, SH. LC 131:2 1680, acta 18; Klingspor & 
Schlegel 1877, s. xxi; Kurck 1906, s. 175–176. Olsson 1918, s. 112, 114; Flodin 1989, s. 
165. Nyberg 2013, s. 265; Tagesson 2007, s. 61, 63.  
91 Schmedeman vol. 1 1706, s. 31–32; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635. Douglas 1957, 
s. 341; Ullgren 2004, s. 247–249; Holmberg 2005, s 2; Kardell 2008, s 4; Gullbrandsson 
2013b, s. 298; Bengtsson et al 2010, s. 222. Biedermann 1991, s. 97–98; Schama 1998, s. 
208–213, 219; Cheney 2007, s. 77.  
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Att svepa de döda var ett sätt för de levande att under kontrollerade 
omständigheter tilldela liket en roll, som bland annat syftade till att 
upprätthålla den position som den döde och den närmaste familjen 
uppbar. Betydelsen av detta gestaltas av att liket ställdes ut till ett 
offentligt beskådande inför inbjudna deltagare, som omfattade fler 
människor än den närmaste familjen. Möjligheten att visa upp lik för 
en större skara deltagare främjade inte bara den dödes status, utan 
också familjens position som en enhet som tog hand om de sina.92  

Då liktransport till avsedda platser och begravningens omfattande 
förberedelser gjorde att tidsspannet mellan död och begravning blev 
stort, bör förruttnelsen ha resulterat i att kistan i många fall blev 
representanten för den dödes status. Ironiskt nog hotade förbered-
elsernas för statusskapande att lik inte kunde ställas ut för deltagares 
ögon om förberedelserna blev för omfattande, ett problem som måste 
ha varit särskilt påtagligt när lik skulle flyttas mellan orter. Genom 
att kombinera räkenskaper för själaringningar med begravnings-
ringningar, och angivelser för dödsfall med begravningar i dagböcker, 
brev och minnesteckningar, blir det tydligt att den tid som förflöt 
mellan dödsfall och begravning varierade mellan ett par veckor och 
flera år. Utifrån det undersökta materialet är det tydligt att det var 
normalt att 6–9 månader förflöt mellan dödsfall och begravning.93 
Med tanke på denna omfattande tid tills begravningen kunde 
genomföras, innan vilken en vaka skulle hållas redan innan 
förruttnelsen blev för påtaglig, ska olika behandlingar som kunde 
fördröja förruttnelsen belysas. 

En behandling för att fördröja förruttnelse var balsamering, vars 
syfte var att avlägsna de organ som påskyndade förruttnelsen. Om ett 
lik lämnades obalsamerat hade det redan sju dagar efter dödsfallet 
svällt så pass mycket och utsöndrat kroppsvätskor, att det inte längre 
på ett övertygande sätt kunde skapa status, åtskillnad eller 
föreställningen att den döde åtnjöt en ljuv himmelsk sömn.94 Om ett 
lik förblev obalsamerad var den tvungen att döljas i god tid, genom att 
locket lades på kistan eller kistan bisattes i en kyrka. Om liket 

                                                                  
92 Hallam et al 1999, s. 126–129; Harding 1999, s. 171–174. 
93 Se bilaga 1. 
94 Lagerholm 1965, s. 63. Löwengren 1962, s. 5, 87–89, 92, 96, 98–99, 103; Soop 2005, 
s. 81; Bengtsson et al 2010, s. 222; Nyberg 2010, s. 25; Nyberg 2013, s. 261; Rangström 
2015, s. 19, 54–55; Karsten & Manhag 2017, s. 75. För en diskussion om balsamering i 
det medeltida och tidigmoderna Europa, se Gittings 1984, 104–105, 166–168; Cressy 
1997, s. 427; Houlbrook 1998, 342; Harding 1999, s. 171–172; Westerhof 2008, s. 21, 
31, 59, 79, 80; Tarlow 2011, s. 31–33, 98–100, 128–129, 132–135. För en diskussion om 
förruttnelse se Gunn 2009, s. 22–25. För en diskussion om balsameringens sociala 
betydelse se Hallam et al 1999, s. 124–134. 
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balsamerades eller blev nedkyld kunde förruttnelsen saktas ned. I det 
tidigmoderna Nordeuropa var balsamering av kungar, adel och 
prästerskap en etablerad behandling som apotekare utförde. 
Behandlingen bestod av att inälvorna togs ut och likets insida 
tvättades. Därefter fylldes håligheten med inhemska och importerade 
kryddor, örter och balsamer. Ingreppet var kostnadskrävande. Balsam-
eringen av Konrad von Yxkull-Gyllenbands lik 1661 kostade 275 rdr 
(1 134 d.k.m.). I begravningsräkenskaperna för Brita Rosladin, död 
1675, finns det en utbetalning till hovapotekaren Heraeus på 600 
d.k.m. Vad han gjorde är ospecificerat, men med tanke på att 
balsameringskostnaderna för kungar uppgick till liknande summor är 
det inte otroligt att det var en balsamering som det rörde sig om.95 

 Balsamering var ett sätt att fördröja förruttnelsen i syfte att 
upprätthålla likets förmåga att skapa föreställningar om kroppslig 
kontroll, dygd och status. Under medeltiden fanns det en adlig 
föreställning om att förruttnelse speglade ett syndigt liv medan ett 
fromt och dygdigt liv speglade sig i att liket förblev oberörd efter 
döden. Denna föreställning och koppling mellan statusskapande och 
kontroll av likets beständighet kan förklara varför lik skulle uppvisas 
som opåverkade av naturens gång. Balsamering blev ett sätt att 
möjliggöra den beständiga och dygdiga kroppen som kunde ställas ut 
i offentliga rum. En motsvarighet syns i de gravmonument där kroppar 
avbildades som sovande och orörda av tidens tand.96 

Balsamering var dock inte ett allmänt eller okritiserat bruk. Ur ett 
teologiskt perspektiv kunde det stora fysiska ingrepp som balsamering 
innebar väcka oro om i vilket tillstånd kroppen skulle återuppstå på 
domedagen. Föreställningar om relationen mellan återuppstånden 
kropp och själ var en gammal diskussion som var lika levande under 
tidigmodern tid som den varit på Augustinus och Thomas av Aquinos 
tid.97 Diskussionen belyser varför personer var noga att nedteckna i 
sina testamenten att de skulle begravas utan dröjsmål och utan prakt. 
Att begravas utan dröjsmål innebar att minimera risken för förrutt-
nelse, vilket torde innebära att kroppen/själen skulle kunna återuppstå 
intakt. Praktens tidskrävande förberedelser innebar förruttnande eller 
balsamerade lik, vilket ledde till att kroppen/själen återuppstod i ett 
söndrat tillstånd. En uttalad motvilja mot balsameringar lyser dock 
                                                                  
95 Lagerholm 1965, s. 63. Löwengren 1962, s. 88, 92, 96; Edvinsson et al 2010, s. 46; 
Kurisoo 2013, s. 71; Nyberg 2013, s. 261; Rangström 2015, s. 19, 54–55.  
96 Hallam et al 1999, s. 124–134; Muri 2005, s. 50; Westerhof 2008, s. 15–16, 31, 137–
139. 
97 Bynum 1995, s. 19–27; Hallam et al 1999, s. 130; Westerhof 2008, s. 7, 15–18, 137; 
Tarlow 2011, s. 33–38. 
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med sin frånvaro i de adliga testamentena som undersökts. I Gustav II 
Adolfs testamente förbjöd däremot kungen att hans lik skulle 
balsameras efter hans död, vilket var en tydlig markering mot tidigare 
balsameringar av kungar.98 

En annan aspekt av kritiken mot balsamering var föreställningar om 
kroppslig integritet och kroppslig heder kopplade till kön. I England 
balsamerades under tidigmodern tid färre kvinnor än män, och 
kvinnor uttryckte i högre utsträckning en önskan att förbli kroppsligt 
intakta efter att de dött. Såsom kroppslig integritet och heder 
upprätthållits i livet skulle den även upprätthållas i döden genom att 
förvägra balsameraren tillträde till kroppen.99 Liknande uttryck 
förekommer inte i det svenska materialet, men med tanke på att 
balsamering var etablerad i Sverige under 1600-talet, och utfördes av 
män, vore det konstigt om diskussionen inte existerade, särskilt som 
så mycket omsorg lades vid att iscensätta och framställa kvinnor som 
kyska, dygdiga och hedervärda. Uttorkning av liket, balsamer och örter 
var andra bevarande metoder som hade fördelen att de inte skadade 
kroppen i samma utsträckning som balsameringsingreppet gjorde.100 

Kistans konstruktion ger också hänvisningar till att andra bevarande 
behandlingar än balsamering förekom. Kistans interiör och material 
kan bortom betydelsen att förstärka intrycket av den dödes sömn även 
betraktas som ett instrument som förstärkte den sociala kroppen över 
den fysiska genom sin förmåga att dölja förruttnelseprocessen. 
Träkistor behandlades med bly, tjära eller harts, vilket tillsammans 
med textiler, kryddor, balsamer och kryddor i viss utsträckning kunde 
absorbera liket och dess lukter. I förekommande fall fanns det även 
springor i kistans botten som tillät att vätskor släpptes ut och torkande 
luft släpptes in.101 De materiella investeringarna i kistans förmåga att 
absorbera ett förruttnande lik visar på betydelsen att kunna separera 
liket från den sociala kroppen. 

Om liket skulle ställas ut var korta tidsintervall av nöden för att 
förbereda och skapa den fysiska och sociala kroppen. En konstant och 
kontrollerad kropp som tillsynes var oberörd av döden möjliggjorde ett 
kommunikativt statusskapande mellan den döde och ett deltagande 

                                                                  
98 RA, SH. LC 102:1 1652, acta 18; RA, SH. LC 103:1 1653, acta 1; Schutzercrantz 1775, 
s. 139; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635. 
99 Gittings 1984, s. 190; Houlbrooke 1998, s. 272; Tarlow 2011, s. 134, 143–144. 
100 Karsten & Manhag 2017, s. 126, 129. 
101 LLA, Trolleholms godsarkiv, volym J 4:5; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395–396, 555; 
Stiernman, vol. 3 1753, s. 1048; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635; Lagerholm 1965, s. 
47, 48, 49, 52, 61, 63, 65; Wallenstedt 1995, s. 438. Löwegren 1962, s. 87, 93; Karsten 
& Manhag 2017, s. 126–129; Houlbrook 1998, s. 342; Gunn 2009, s. 22–25; Nyberg 
2010, s. 28; Nyberg 2013, s. 261. 
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kollektiv. Konserverande behandlingar gav familjen viss kontroll 
över förruttnelsen, vilket även gav dem tid att förbereda lik, hus 
och sig själva för en deltagarskara som sträckte sig utanför den 
närmaste familjen. 

Likvaka och likskådning 
Inför vakan där liket skulle ställas ut i hemmet för deltagarnas 
beskådande ögon, kläddes hela rum och hushåll i lånade eller köpta 
svarta tyger. När Jakob De la Gardie dött sommaren 1652 var det bara 
en fråga om några dagar innan leveranser till vakan anlände. Den stora 
salen kläddes i svart och en baldakin bestående av 22 meter rask – en 
sorts glättat ylletyg – komplett med fransar, silverdekorationer och 
broderier ställdes över den med svart flor täckta kistan, som vilade på 
en bår som klätts med svart sammet. När Carin Scheringsdotter skulle 
begravas 1655 lät hennes son Johan Rosenhane skicka en man från 
Stenhammar till granngodset Holbonäs för att låna 78 meter svart 
kläde. Svarta tyger av olika slag användes för att omsluta rum och kista 
för att markera ett sorgetempel med bår, baldakin och liket som 
centrum. Sorgeklädnaden sträckte sig även utanför det rum där liket 
var placerat; till andra bostadsrum och ända till porten.102 

Att klä ett rum helt i svart förde med sig att ett under dagtid relativt 
ljust rum förvandlades till ett mörkt och dunkelt rum. Detta mörker 
möjliggjorde att ljuset, från till exempel ljuskronor och kandelabrar, 
kunde arrangeras för att belysa särskilda utrymmen. Utrymmet kring 
kistan var troligen en av de platser i den förmörkade salen som var 
särskilt belyst, vilket åstadkoms genom att arrangörerna manipulerade 
ljus och mörker med liknande tekniker som användes i tidens hov- och 
scenkultur.103 Detta sorgerum utgjorde fram tills kistans utbärande det 
rum där anhöriga och deltagare interagerade med varandra, den döde 
och de föremål som skapade den dödes och de anhörigas status, men 
det var inte det enda rummet som engagerades i begravningskulturens 
förberedande och verkställande fas. 
                                                                  
102 UUB, X257 d9; Lünig 1720, s. 587; Ekeblad vol. 1 1911, s. 146; Lagerholm 1965, s. 
33, 47–49, 76, 78; Rosenhane 1995, s. 137; Wallenstedt 1995, s. 223, 438; Oscarsson 
2013, s. 154. Flodin 1979, s. 48; Norrhem 2007, s. 113, 133–134.  
103 Lünig 1720, s. 587; Lagerholm 1965, 33, 47, 49. Koslofsky 1998, s. 96; Koslofsky 
2011, s. 15–16, 90, 92–103, 108, 114, 122–123, 124, 127, 276; Rangström 2015, s. 79–
80. Effekten som detta arrangemang av mörker och ljus hade går att se i de illustrationer 
som gjordes av Karl X Gustav på lit de parade i Slottskyrkan, över Karl XI:s, Ulrika 
Eleonoras d.ä:s och Adolf Fredriks respektive begravningar, Ulrika Eleonora d.y. på lit de 
parade samt i en målning som visar den polske kanslern Albrycht Stanislaw Radziwill på 
sin likbädd 1656. Chroscicki 1974, s. 68; Rangström 2015, s. 87, 117, 129, 139. 
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Allteftersom begravningsdagen närmade sig fördunklades fler rum 
med svarta textiler, både i sorgehuset och i mer offentliga rum. 
Begravningskyrkan, och i vissa fall Riddarhuset, skrudades i svart för 
att dessa rum skulle korrespondera med sorgehusets sorgdräkt. Att 
detta var en återkommande företeelse på Riddarhuset antyds av att de 
ägde sorgetyger och en svart baldakin av taft, men det kan även ha 
varit material som lånades ut till medlemmar för att klä det privata 
hemmet. Riddarhuset kläddes däremot säkert i svart när ett minnestal 
skulle hållas i samband med Jakob De la Gardies begravning 1652, då 
män från Magnus De la Gardies hushåll kom med svart kläde som de 
övertäckte salen med. Företeelsen saknar motstycke i adelns protokoll, 
vilket kan tyda på att Magnus Gabriel De la Gardie tog sig rätten att 
med klädet se till att Riddarhuset korresponderade med faderns 
begravning. Med det svarta klädet skapades en korrespondens mellan 
olika rum och personer – Riddarhuset och sorgehuset, mellan rum och 
den döde Jakob De la Gardie, och mellan rum och de levande 
deltagarna av familjen De la Gardie. Då bruket verkar ha varit sällsynt 
tyder det på att denna rätt inte var allmän, vilket skulle betyda att det 
enbart var vissa personer och grupper inom Riddarhuset som kunde 
använda byggnaden på detta sätt. Att nyttja Riddarhuset så som 
Magnus Gabriel De la Gardie gjorde visar den betydelse som särskilda 
rum hade för att skapa status och åtskillnad inom adelsståndet.104 

Fler rum än Riddarhuset användes, vilket visar på olika sorters 
skiktningar mellan främst adelsmän. När hovrådet Balthasar Henckel 
dött 1643 kläddes Kommerskollegium i svart av dess medlemmar, 
vilket visar på att rum som hade koppling till den dödes meriter och 
verksamhet kunde engageras, liksom att medarbetare på så sätt 
engagerades som deltagare. När pfalzgreven Johan Kasimir dog 1652 
kläddes slottet i svart, men då han var en furste bör denna rumsliga 
korrespondens betraktas som något som enbart några få omfattades av, 
och inte som allmän för adelsståndet.105 

Även familjemedlemmar och husfolk försågs med sorgkläder av 
olika typ och kvalité, där människor som stod längre ned i hushålls-
hierarkin fick enklare kläder. Husfolkets status och åtskillnad skapades 
med klädernas hjälp. I Jakob De la Gardies testamente angavs att hans 

                                                                  
104 LSB, Mörnerska donationen, nr 74; AdRP vol. 4:2 1872, s. 575; AdRP vol. 5:1 1873, 
s. 59; AdRP vol. 10 1893, s. 337–338; Gyllenius 1962, s. 149; Lagerholm 1965, s. 47–49, 
56, 61, 67–68; Lappalainen 2007, s. 305. Snickare 1999, s. 85; Rangström 2015, s. 79–
80. För uthyrning av predikstolskläde se, SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, 
Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1670–1680.  
105 RA, Kammarkollegiet Kansliet c:a 1618–1879, E IIa Brev och suppliker, 106:1, fol; 
183, 1641-08-09; Ekeblad vol. 1 1911, s. 146. 
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tjänare skulle få en sorgdräkt om året för att hålla honom i åminnelse. 
Att utrusta husfolket med sorgkläder kunde bli en dyr affär, men det 
visar på betydelsen att anknyta dessa till den döde och sorgerummet. 
När Gabriel Oxenstiernas husfolk utrustades med sorgdräkt efter hans 
död 1640 uppgick kostnaderna till 1 247 d.s.m. (3 429 d.k.m.), och 
efter Margareta von Fahrensbahs död spenderades 917 d.k.m. på 
sorgkläder som bland annat var ämnade till hennes tjänare.106 I och 
med att husfolket rörde sig bortom hushållets väggar engagerade 
sorgen via dessa en än större rumslighet än en som var begränsad till 
hushållets yta. 

Att klä olika rum och människor i sorg var ett sätt att knyta dessa 
genom föremålen till en större rumslig samhörighet som sträckte sig 
utanför sorgehuset, vilket visade vilka sorts rum som den döde haft 
tillgång till och vilka grupper den döde varit en medlem av. Att män 
med särskilda meriter uppmärksammades i flera rum vid sin bortgång 
visar genom sin omfattning att sorgen sträckte sig bortom hushållet 
till platser där den döde varit verksam under sin livstid. Samtidigt ger 
det också en hänvisning till hur adelns medlemmar skiktades internt, 
genom att individens och familjens tillgång till olika rum skapades och 
uppvisades genom ett samspel mellan sorgehuset och materiellt 
engagemang, till exempel genom svarta textilers upphängande, i andra 
rum. Att meriter verkar ha öppnat upp dessa rum gör gällande att en 
skiktning skedde mellan män, liksom mellan män, kvinnor och barn, 
då denna rumslighet sannolikt inte var öppen för kvinnor och barn 
eftersom de inte hade den typen av arbeten. 

Vakan innebar att inbjudna deltagare vakade över den döde i skift 
under flera kvällar och nätter, under en tid när liket ansågs vara 
mottaglig för svart magi eller kunde resa sig som en gengångare. 
Föreställningen om likets benägenhet till störande uppträdande gör att 
vakan bör betraktas som ett tillfälle där inslag av kontroll utövades av 
deltagarna, vilket inte upphörde förrän liket begravts eller burits iväg 
till kyrkan.107 Att ställa ut ett lik för deltagarnas betraktande ögon var 
ett sätt för de anhöriga att utåt visa att den döde dött en hederlig och 

                                                                  
106 RA, SH. LC 102:1 1652, acta 18; RA, SH. LC 126:8 1675, acta 10; Klingspor & 
Schlegel 1877, s. xxii; Lagerholm 1965, s. 47, 48, 49, 50, 52, 56, 60. Flodin 1979, s. 48; 
Aneer 2009, s. 155, 222, 255, 282–283, 289, 395; Edvinsson et al 2010, s. 46; Rangström 
2015, s. 79–80.  
107 KOF vol. 2:1 1881, s. 264; Gyllenius 1962, s. 132; Lagerholm 1965, s. 34, 47, 76; 
Rosenhane 1995, s. 246, 305. Gittings 1984, s. 107; Strocchia 1992, s. 51; Cressy 1997, 
s. 427–428; Koslofsky 1998, s. 95–96; Koslofsky 2011, s. 12, 19, 23; Westerhof 2008, s. 
22–23. 
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god död, utan att fysiska men tillfogats kroppen under döds-
ögonblicket eller efteråt. Först efter detta offentliga kontrollerande 
kunde kistan förseglas, då det inte längre fanns risk för oönskade 
slutsatser om dödsfallet.108 Kontroll belyser delvis varför så många 
människor bjöds in till likvakan, men det var också ett sätt att samla 
en utvald skara människor där de kunde ansluta till de anhörigas 
status- och åtskillnadsskapande. Det är i materialet tydligt att deltagar-
skaran sträckte sig bortom den närmaste familjen. Vakan blev ett 
tillfälle att visa, skapa och upprätta relationer och hierarkier som fanns 
mellan deltagare, anhöriga och den döde. Tillfället engagerade ett 
större kollektiv bestående av både familj, släkt och vänner som bands 
samman till en gemenskap.109 

Ytterligare en roll som deltagarna spelade var att lägga liket i kistan. 
Genom urvalet och gruppsammansättningen av dem som skulle 
placera liket i kistan kunde status och åtskillnad skapas, både mellan 
de samlade deltagarna och för att visa på vem den döde var. När Axel 
Oxenstierna skulle läggas ned i kistan så hade samtliga riksråd samlats 
vid vakan och det var dessa – inte familjen – som genomförde ned-
läggningen av liket. Under vakan för riksrådet Otto Sack i november 
1658 spelade andra riksråd en aktiv roll. Deltagandet av riksråd i akten 
att lägga ned liket, en ynnest som annars visades kungliga lik, visar att 
för riksråd och för män i höga ämbeten var liket en statsangelägenhet 
snarare än en familjeangelägenhet.110 Detta visar att deltagarnas – och 
särskilt de som lade ned liket i kistan – rang var viktig för att den dödes 
status skulle kunna skapas. Det visar också på hur adlig skiktning 
skapades i samband med att döda adelsmän med särskilda meriter lades 
ned i kistan. Detta var inget allmänt bruk för adelspersoner utan något 
som enbart adelsmän med särskilda meriter åtnjöt, vilket på så sätt 
skapade skiktningar inom adelsståndet genom att uppvisa ”mer” adel. 

 Mängden inbjudna tog sådana proportioner att rikets lagstiftande organ 
fann det nödvändigt att begränsa både riten och det tillåtna antalet gäster 
genom överflödsförordningar. I 1664 års överflödsförordning begränsades 
antalet inbjudna till åtta par personer av den närmaste släkten när locket 
skulle läggas på kistan. 1668 års överflödsförordning preciserade detta 

                                                                  
108 Strocchia 1992, s. 2; Cressy 1997, s. 427; Stenberg 1998, s. 144–147; Hallam et al 
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ytterligare till att enbart den närmaste släkten fick deltaga vid likets 
nedläggande i kistan, att enbart hushållsfolket fick delta vid vakan och inte 
fler än 20 par personer vid kistlockets påläggning. Vad förordningarna 
menade med ”par” är oklart.111 Kyrkoordningsförslaget från 1650 ansåg 
vakan som olämplig, dyr och som ett uttryck av dåliga vanor som enbart 
tjänade fåfänga och som därför borde förbjudas. Om den tvunget skulle 
genomföras skulle enbart ett fåtal inbjudas med hänsyn till den döde, och 
inte för att främja sociala sammankomster.112 Det tillfälle som verkar 
dragit flest människor var när locket skulle läggas på kistan, ett tillfälle som 
ibland skedde kort efter att liket lades i kistan.113 

Vakan var dock inte ett tillfälle som uteslutande präglades av 
behärskad nedstämdhet. Då vakan kunde omfatta flera dagar, nätter 
och ett skiftande antal deltagare, spelade förtäring och dryck en viktig 
roll. Det verkar inte ha varit fråga om regelrätta middagar utan snarare 
servering och förtäring av marsipan, konfekt och sötsaker som kunde 
kosta så mycket som 200-430 d.k.m. Våren 1686 skrev Catharina 
Wallenstedt i sin korrespondens att när locket lades på kistan för 
Margareta Hedvig von Parr hade de församlade trakterats med fem 
sockerpyramider.114 Korrespondensen mellan exklusiva produkter 
såsom socker och marsipan och den som förtärde skapade mer än 
enbart mättnadskänsla. Apotekarnas och sockerbagarnas exklusiva 
produkter spelade en signifikant roll i förändrade föreställningar om 
Stockholm, som en stad ansluten till kontinenten och globala 
handelsvägar. På ett liknande sätt skapade den exklusiva produkten 
föreställningar om beställarens och konsumentens exklusivitet, där till 
exempel sockerprodukter förknippade konsumenten med en air av 
exklusiv globalism; en produkt och globalism där slavarbete, 
slavhandel och avhysning av ursprungsbefolkningar var en av flera 
förutsättningar. Trots förbudsförsök från adelsståndet redan 1642 
var sockerprodukter en återkommande utgift, både för vakan och 
begravningsbanketten.115 
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Alkohol och fylleri verkar ha varit en vedertagen del i vakans 
sällskaplighetsskapande, vilken också kritiserades i överflödsför-
ordningar och kyrkoordningsförslag. I dagboken tillhörande en frans-
man som besökte Sverige under 1660-talet återgavs detta drickande 
som något som pågick dag som natt, till en sådan grad att när 
begravningsdagen följde hade vissa svårt att stå på benen.116 

Genom att vakan kunde pågå under flera dagar och nätter, hade de 
anhöriga flera tillfällen som de kunde bjuda in utvalda deltagare till. 
Kombinationen av ett begränsat antal tillfällen innan kistan stängdes 
och deltagarnas urval betydde att ett fåtal utvalda människor tilläts 
forma sociala relationer och hierarkier mellan levande och döda. 
Genom de inbjudnas antal och gruppsammansättning kunde sociala 
och rumsliga föreställningar av mer eller mindre privat art skapas. Till 
exempel kunde de anhöriga bjuda in vissa personer till kistläggningen 
och andra till kiststängningen. Antal och vilken sorts människor– till 
exempel närmaste familj, släkt, ståndsfränder, medarbetare och den 
lokala eliten – visar på olika variabler som kunde påverka gruppens 
sammansättning, vilket resulterade i att vakans olika faser blev en mer 
privat eller mer offentlig tillställning. Deltagarna belyser vem som blev 
inbjudna samt vem de anhöriga ansåg som värdiga och nödvändiga att 
medverka i status- och åtskillnadsskapandet. På grund av denna sorts 
uppvisande av den döde och den materiella omgivningen som 
omgärdade denne, måste likskådningen även förstås utifrån de 
anhörigas perspektiv. Utifrån att så mycket tid lades på att presentera 
den döde med lämpliga attribut i särskilt utstyrda rum, där de anhöriga 
bjöd in människor för att delta i att beskåda den döde, visar dessa 
praktiker att den döde bör betraktas som ett redskap för de anhöriga 
att skapa status. 

Likets förflyttning 
När Johan Rosenhane i januari 1655 fick bud om att hans mor dött två 
månader tidigare, fann han att locket hade lagts på kistan när han väl 
anlände till sorgehuset. Mellan raderna anas att han gärna hade velat se 
henne innan kistans tillslöts.117 Att få möjlighet till en andra vaka när 
dödsfallet skett långt från anhöriga verkar ha varit önskvärt för Rosenhane, 
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något som i vissa fall verkat ha förekommit. När Gustav Horn dog i Skara 
i samband med ständermötet i maj 1657, transporterades hans lik till 
Stockholm där det bisattes i S:t Jacobs kyrka under juli månad. Redan före 
bisättningen hade en sockerbagare betalats 220 d.k.m. för varor som skulle 
stå färdiga vid likets ankomst till Stockholm.118 Beställningen visar att en 
sammankomst skulle hållas i Stockholm när liket togs in, vilket visar att 
denna stad – i kontrast till Skara – var ett rum som kunde tillgodose 
arrangörernas anspråk på deltagarnas mängd och sort. För alla de vars lik 
behövde transporteras till specifika platser, kom kistan till sin fulla rätt som 
social kropp; särskilt som en potentiell andra vaka inte innebar att kistan 
öppnades för att skåda liket. Tiden var dock ett gissel. När Anna Margareta 
Sture lik skeppades till Stockholm 15 månader efter dödsfallet i 
Osnabrück, begärde hennes man Johan Oxenstierna att liket inte skulle 
ställas upp på Ekebyhov innan det fördes från Stockholm till begravningen 
i Uppsala.119 Exemplen visar på betydelsen av sammankomster före eller i 
samband med bisättningen, men även att en andra vaka inte alltid ansågs 
som lämplig att genomföra, särskilt om för långt tid hade passerat sedan 
dödsfallet. Fallet Gustav Horn belyser betydelsen av deltagargruppens 
sammansättning, då liket flyttades från Skara till Stockholm för att bisättas 
och begravas samt för att en sammankomst med en god deltagarskara 
skulle möjliggöras. 

 För dem som dog utomlands eller vid gods långt från den plats där 
begravningsceremonierna skulle ske, behövde lik omlokaliseras. Detta var 
en uppgift som tillsammans med övriga förberedelser föll på den 
kvarvarande familjen och släkten, som fick använda de medel som stod till 
buds för att få hem liket.120 Två dagar efter att den sjuårige pojken Johan 
Lilliehöök skjutits till döds i våda av den nio år äldre Christian Strömfelt i 
Uppsala 10 februari 1648, begav sig Gustav Bonde till Uppsala i egenskap 
av svåger till pojkens mor. Liket bisattes i stadens domkyrka för att 
ungefär en månad senare föras söderut. I augusti samma år, sex månader 
efter dödsfallet, begravdes Johan Lillehöök tillsammans med sin kusin 
i Norrköping.121  

Sociala nätverk användes till en sådan grad att riksråd engagerades i 
uppgiften att få hem anhöriga. När en transportmöjlighet väl uppdagades 
behövde det inte betyda att anhöriga personligen tog ansvaret att skeppa 
hem liket, utan det var en uppgift som kunde delegeras till fogdar och 
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kammartjänare.122 Om ett lik skulle tas hem på ett skepp, var transporten 
från bisättningskyrkan till skeppet ett tillfälle för utfärdspredikan och 
processioner, ibland med inslag av väpnade styrkor och inbjudna 
dignitärer. Position inom adelskollektivet var något som var avgörande för 
om lik skulle föras till hemjorden, där särskilt dödas och anhörigas meriter 
och/eller förbindelser till riksrådet kunde användas för att utverka tillstånd 
att använda Kronans fartyg. Fartygens uppdrag och föremålens korres-
pondens markerades genom att master och flaggstänger pryddes med 
svarta vimplar, fanor och segel.123 

Band till riksrådet omfattade inte enbart den närmaste familjen, 
utan gynnade även en större skara släktingar som behövde transportera 
döda inom och utom riket. När riksrådet Klas Horns lik skulle skeppas 
till Sverige från Stettin 1633 kunde brorsdottern Agneta Horn följa 
med och föra med sig liken efter modern Christina Oxenstierna och 
brodern Axel Horn. Riksrådet Johan Banér arrangerade 1640 så att 
hans frus och svärfaders lik transporterades från Tyskland till Sverige 
med flottans fartyg, för jordfästningen i hans grav i Riddar-
holmskyrkan.124 Att en fåtalig skara människor med förbindelser till 
riksrådet använde svartklädda örlogsfartyg för att transportera lik, 
belyser ett materiellt skapande av upphöjdhet för att visa på Kronans 
beskydd. Att Kronans fartyg användes som transportmedel för lik med 
kopplingar till riksrådet, belyser att meriten snarare än adelsrangen 
var avgörande. 

Möjligheten för arrangörer med kopplingar till riksrådet och aristokratin 
att nyttja Kronans skepp användes även inom riket. Elisabeth Banérs lik 
fördes 1645 från Riga till Sverige på ett av Kronans skepp, och när Axel 
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Oxenstierna 1649 och Gabriel Kruck 1672 transporterade sina respektive 
döda fruar till begravningsceremonierna utnyttjade båda sitt kontaktnät 
för att använda Kronans jakter. Transporterna kunde också ske med 
privata fartyg. Gabriel Bengtsson Oxenstiernas och barnbarnet Carl 
Ludvig Oxenstiernas båda lik fördes 24 juli 1660 – efter närmare tre års 
bisättning i Sollentuna kyrka – från Rosersbergs slottskapell till Edsbergs 
trädgård där de fick stå under ett himmelsomhänge. Efter en 
utfärdspredikan av hovpredikanten med den närmaste släkten tre dagar 
senare, fördes de i procession till en båt som tog dem till Stockholm. Till 
staden anlände de 28 juli och dagen efter begravdes de med ”stor process” 
i Storkyrkans högkor. År 1678 transporterade landshövdingen Lorentz 
Creutz d.y. sin döda fru Ebba Maria Fleming på ett fartyg med svarta segel 
till Stockholm på Mälaren, troligtvis från Enköping, och när Beata 
Oxenstierna dött 1652 föreslog kusinen Axel Oxenstierna att 
vattenvägarna från Nyby till Norrköping skulle utnyttjas i transporten till 
Linköpings domkyrka.125 

På de inhemska vattenvägarna verkar det som att aristokratin och adeln 
med koppling till riksrådet, kunde använda Kronans eller privata jakter vid 
transport, så att familj och släkt kunde följa med och i vissa fall segla i 
procession till bisättnings- eller begravningsorten. När Herman Wrangels 
lik skulle skeppas genom Stockholm på väg till Skokloster, beslutade 
riksrådet att ett flertal jakter skulle åtfölja skeppet. I de fall där skeppet 
angjorde Stockholm lastades liket av på Skeppsbron, Slussen eller i 
utkanterna av staden, för att därefter bisättas i någon av stadens kyrkor 
eller föras direkt från skeppet till begravningsprocessionen. Ordningen 
kunde också vara den omvända att liket lastades på skepp i Stockholm för 
transport till rikets östra delar, eller till utlandet.126 

Om repatriering med stora processioner mellan kyrka och skepp var 
något som tillföll samtliga inom adelsståndet är tveksamt. Knut Reuter 
stupade i Trettioåriga kriget 1640 och var en av många vars lik inte 
repatrierades. Knut Reuter begravdes istället i Erfurt i Thüringen. Per 
Sabel som dog under en militär expedition mot Norge 1679, begravdes på 
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kyrkogården vid Ovikens kyrka i Jämtland. Att status, meriter och nätverk 
möjliggjorde repatriering står klart i materialet, men då urvalet är 
begränsat till ett material som i hög grad angår människor med 
förbindelser till aristokratin eller riksrådet är det svårt att avgöra om 
möjligheten till repatriering var allmän eller om det var något som skiktade 
adeln. För det behövs ett större underlag.127 

I de fall som skeppen passerade genom städer kunde detta uppmärk-
sammas på olika sätt. När Herman Wrangels lik transporterades 
genom Stockholm 1643 hade riksrådet beslutat att de skepp som 
passerades skulle skjuta salut, och vid Slussen skulle gardet och 
stadsvakten vara uppställd med gevär medan stadens kyrkklockor 
ringde. På ett liknande sätt sköt kanoner salut när översten Johan 
Skytte fördes upp genom Strömmen 1637. När liket efter pojken 
Gustaf Åkesson Natt och Dag 1637 fördes hem från Stettin till 
begravningen i Stora Mellösa, sköt två stycken 24 punds kanoner salut 
när liket fördes genom Strömmen – det enda fall som påträffats där ett 
barn fått salut.128 Denna sorts uppmärksammande av liktransporter 
passar in i en större kultur av ljudpraktiker där kanoner och klockor 
markerade när dignitärer lämnade eller tågade in i städer. När 
riksskattmästaren Gustav Bondes lik fördes ut ur Hamburg 1667 
ringde stadens alla kyrkklockor och kanonerna på bastionerna sköt 
salut. Fallet är intressant då Bonde inte varit i Hamburg i egenskap av 
ambassadör eller som en del av en beskickning utan enbart som 
hemresande efter att ha varit på kurort. Klockringningarna och saluten 
var högst sannolikt en ynnest baserad på Bondes meriter som 
riksskattmästare och rådsmedlem. När Gabriel Gyllenankars lik fördes 
genom Linköping 1657 arrangerade landshövdingen Johan Rosenhane 
så att stadens alla kyrkklockor ringde för denne. När liken efter 
fältmarskalkarna Simon Grundel Helmfeldt och Fabian von Fersen 
fördes in till Stockholm för bisättning 1677, liksom liket efter 
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fältmarskalken Bengt Horn 1678, sköt kanonerna på vallarna vid 
Söderport salut för 108 skålpund krut – cirka 46 kilo.129 

När ett lik flyttades från Stockholm för transport via land eller hav 
kunde ringningarna skapa och förmedla den dödes status. Denna sorts 
ringning har många likheter med de hierarkier som skapandes vid 
själaringningar och begravningsringningar. 1643–1666 har 27 fall av 
ringningar för liktransport hittats i Storkyrkans räkenskaper, vilka är 
fördelade på åtta fall för män, sex fall för kvinnor och 13 fall för barn. 
Trots sitt ringa antal är de fördelade jämnt över adelsståndet. Antalet 
ringningar som den döde fick var beroende av kön och ålder; barn fick 
1–3 ringningar, kvinnor 3–5 och män 1–8 ringningar.130 När Elena 
Bielkes lik skulle flyttas till Västerås domkyrka från Stockholm 1652 
ringde Storkyrkans alla klockor tio ringningar, medan Tyska kyrkan 
och S:t Jacob ringde nio gånger vardera.131 Det resulterande 
ljudrummet visade i mängden ringningar med alla klockor från fler-
talet kyrkor hur aristokratisk status skapades. Att Elena Bielkes 
transportringning var ett extremfall – och på grund av detta inte 
räknades in i intervallet för kvinnor ovan – står klart i en jämförelse 
med det övriga materialet; av 27 fall var det enbart sex fall som var 
över fem ringningar, där Elena Bielkes var den mest omfattande. 
Ytterligare tre fall för medlemmar av aristokratin och adelns övre skikt 
utgör tillsammans ett intervall på 7–8 ringningar. Fallens spridning är 
dock inte så socialt tydlig att det kan fungera som förklaring för 
statusskapande, främst på grund av att män och kvinnor från 
aristokratin återfinns med övrig adel i intervallet 1–4 ringningar. Anna 
Margareta Sture fick till exempel tre ringningar från Stockholms 
kyrkor när hennes lik fördes i procession till Uppsala 1648.132 

                                                                  
129 RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81, 1650-10-07; KrA, Krigskollegium, Stockholms 
slotts arkliräkningar, 1677, 1678; Lünig 1720, s. 582; Petri 1837, s. 200–201; Whitelocke 
vol. 1 1855, s. 138, 179; Whitelocke vol. 2 1855, s. 318; Ekeblad vol. 2 1915, s. 291–292; 
Braem 1916, s. 10, 29; SBL vol. 5 1925, s. 339; Ogier 1985, s. 6; Rosenhane 1995, s. 220. 
Bedoire 2001, s. 167. 
130 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1643-07-06, 
1644-07-19, 1645-10-22, 1647-02-05, 1647-10-06, 1648-01-20, 1648-10-21, 1650-09-
02, 1651-02-04, 1651-07-27, 1652-02-16, 1652-02-28, 1653-04-03, 1653-06-16, 1653-
07-16, 1655-05-29, 1661-05-29, 1663-05-21, 1664-07-20, 1664-08-10, 1664-11-02, 
1665-01-16, 1665-01-26, 1665-07-31, 1665-12-20, 1666-02-15. 
131 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie 1652, 1652–
02–16; SSA, Tyska S:ta Gertruds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka och församling; Äldre 
serie, 1647–1654, 1652-02-26; SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och 
verifikationer, 1652–1653, 1652-02-16. 
132 SSA, Riddarholmens kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, 1646–1651, 1648-
01-19; SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1648, 
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Liknande tillämpningar kring ringande verkar ha varit fallet när lik 
fördes in i städer. När Gustav Horns lik kom in i Stockholm i 
november 1657, ungefär två år och nio månader innan hans 
begravning i augusti 1660, ringde stadens alla kyrkklockor till priset 
av 724 d.k.m.133 Att uppmärksamma ut- och intåg med kyrkklockor 
– och ibland kanoner – skapade skiktningar och status, vilka ingalunda 
var allmänna för adelns medlemmar utan beroende av den dödes kön, 
ålder och merit. 

Inför likets förflyttning till skepp, till bisättningskyrka eller till 
begravningskyrka förekom det att en utfärdspredikan hölls i mer 
offentliga rum såsom en sal, ett kapell eller i en paviljong. Att det 
skulle vara en allmän företeelse hos adeln är svårt att bekräfta, då det 
oftast är adelns övre skikt som förekommer i materialet som angår 
utfärdspredikan. Att en utfärdspredikan ansågs kunna vara status-
skapande görs tydligt i kyrkoordningsförslagen för 1650 och 1660, då 
utfärdspredikan enbart skulle beviljas till de ”förnämas och 
välförtjäntas lik”, och till de som ”transporterades mellan för-
samlingar”, vilket var vanlig inom adeln. Den lokala sockenprästen 
eller hovpredikanter kunde hålla en predikan, men även ämbetsmän 
kunde hålla tal. De olika destinationernas funktion innebar att 
utfärdspredikan rent tidsmässigt verkar ha varit relativt obunden, då 
den kunde ske på själva begravningsdagen när följet skulle ta kistan till 
begravningskyrkan eller när liket skulle transporteras till en 
bisättningskyrka. Tillfället samlade släkt och vänner i sådan 
omfattning att en procession kunde genomföras när liket transport-
erades, detta oavsett om destinationen var en bisättningskyrka, 
begravningskyrka, jordfästningskyrka eller ett skepp som skulle 
transportera liket och familjen till någon av dessa platser.134 

Rum som ett verktyg för att förstå adlig begravningskultur tydlig-
görs genom de ansträngningar som arrangörer gjorde för att få ett lik 
till en ort som kunde tillgodose föreställningar om hemmajord, 
begravningskulturens materiella krav, och deltagargruppens sociala 
sammansättning. Att man utnyttjade sitt nätverk för att göra detta 
                                                                  
1648-01-20; SSA, Tyska S:ta Gertruds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka och församling; 
Äldre serie, 1647–1654, 1648-01-19; SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker 
och verifikationer, 1647–1648, 1648-01-20; RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81, 1648-
01-20; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1648-01-20. 
133 Lagerholm 1965, s. 56. 
134 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxensterna av Södermöre, E 679, 1647-09-13; 
RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1645-01-31, 1660-
07-24–29, 1667-07-1–3; UUB, X257 d5; Lünig 1720, s. 587; Petri 1837, s. 170; 
Klingspor vol. 2 1877, s. 131, 199; KOF vol. 2:1 1881, s. 267; KOF vol. 2:2 1882, s. 174; 
Kurck 1906, s. 175; Lagerholm 1965, s. 53; Rosenhane 1995, s. 138. Stenberg 1998, s. 
22–26. 
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möjligt är tydligt i materialet där riksrådet återkommande engagerades 
för att möjliggöra repatriering med Kronans fartyg. Att vissa 
arrangörer saknade ett nätverk som kunde möjliggöra repatriering 
ledde troligen till att de begravdes i närheten av där de dött. För-
flyttningen av lik verkar inte varit något som skedde i tysthet utan 
engagerade arrangörer och deltagare i processioner mellan kyrkor och 
skepp, där intåg och uttåg genom städer för vissa markerades med 
kyrkringningar och salut. Sammanställt skymtas i detta skede av 
begravningskulturen att adeln varken var underkastad allmänna 
ståndspraktiker eller att de ägde förutsättningar som var allmänna 
inom adeln; ståndet var snarare högst hierarkiskt ordnat, vilket synlig-
gjordes på olika sätt genom engagemang med deltagare, rum och ljud. 

Bisättning  
Bisättning innebar att kistan transporterades till en kyrka där den fick stå 
i ett valv eller i sakristian, i väntan på den dag den skulle flyttas till en 
annan ort, en annan kyrka eller begravas. Detta innebar att en kista kunde 
bisättas fler än en gång, då det var ett sätt att invänta transport, 
begravningsförberedelsernas färdigställande, det rätta begravningstillfället 
samt för att få ett fördelaktigt utgångsläge för begravningsprocessionen. 
Christina Stenbocks lik hade efter dödsfallet vinter 1671 bisatts först i 
sakristian i Mariestads kyrka, i väntan på att maken Gabriel Kurck skulle 
ta med sig det till riksdagen 1672 i Stockholm. Det året fördes liket från 
Mariestad med procession av borgerskapet och ”andra hederliga män” till 
stadens tullport, där det sattes på en vagn som var draperad med svart kläde 
och dragen av fyra svartklädda hästar. Därifrån gick färden till Arboga för 
att där sättas på en av Kronans jakter för transport till Stockholm. Väl i 
huvudstaden bisattes det i Riddarholmskyrkan, för att sedan flyttas till 
S:t Jacob. Begravningen skedde i Storkyrkan i slutet av september 1672, 
och dagen efter fördes liket på en av Kronans jakter till Åkers kyrka där 
det jordfästes.135 

Även i samband med bisättning utfördes ringningar med kyrk-
klockor. Precis som de 26 fall av själaringningar innan 1665 års 
överflödsförordning, och hela urvalet transportringningar om 27 fall 
som omfattar perioden 1643–1666, utgör bisättningsringningar ett 
mindre material: 21 fall. Trots urvalets begränsning går det även i 
bisättningsringningar att se en könsordning: Män (10 fall) tilläts 3–8 
ringningar, medan kvinnor (7 fall) och barn (4 fall) tilläts 1–5 
ringningar. Det går även att se att en stor del av dem som fick 

                                                                  
135 Kurck 1906, s. 175–177. 
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bisättningsringningar var aristokrater och höga ämbetsmän eller 
besläktade med dessa (14 fall). Personer från aristokratin eller adelns 
övre skikt med höga ämbetsmannaposter är särskilt framträdande i 
intervallet 4–8 ringningar (6 fall). Liksom med transportringningar 
verkar bisättningsringningarna ha upphört efter 1666.136 

Bisättning genomfördes oftast inom några dagar eller upp till en 
vecka efter ett dödsfall, vilket överensstämmer väl med likens för-
ruttnelseprocess och kan betraktas som en sista åtgärd för att separera 
liket från den sociala kroppen. Ett förruttnande lik var dessutom 
potentiellt farlig då den kunde orsaka sjukdom och död, vilket gjorde 
det angeläget att flytta den från hushållet. Att kunna bisätta ett lik 
under flera månader var ett sätt att tjäna mer tid för de tidsomfattande 
förberedelserna samtidigt som liket vilade i ett heligt rum.137 När liket 
bisattes var det vanligt att det skedde på kvällen och till kyrkklockornas 
klang, vilket innebar att ljudet färdades längre på grund av tiden på 
dygnet samt att deltagare högst troligt använde facklor då 
gatubelysning ännu inte hade introducerats. Denna procession av 
deltagare gav sig tillkänna i stadsrummet med facklor och med kyrk-
klockors dån, vilket gjorde omgivningen uppmärksam på processionen 
i ett mörker där annars brott och andra tvivelaktigheter kunde 
döljas.138 Ljuset och ljudet samverkade på ett ömsesidigt sätt för att 
bisättningsprocessionen temporärt skulle kunna behärska gator, 
ljudrum och mörker. 
                                                                  
136 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1652-12-15, 
1654-11-01, 1654-11-04, 1654-12-13, 1656-12-23, 1657-02-20, 1657-07-21, 1658-07-
20, 1658-11-25, 1659-04-25, 1659-07-25, 1659-09-12, 1660-12-14, 1661-06-28, 1661-
11-28, 1661-12-20, 1663-03-05, 1663-09-12, 1663-11-21, 1665-12-31, 1666-08-16, 
1666-11-07. 
137 Se bilaga 1; RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, 
E 979, 1647-10-17; SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre 
serie, 1654-12-13, 1656-12-23, 1657-02-20, 1658-11-25, 1659-04-25, 1660-12-14, 
1661-11-28, 1663-03-05; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–
1684; Stiernman vol. 3 1753, s. 1048; Kurck 1906, s. 175; Ekeblad vol. 1 1911, s. 109, 
153; Oscarsson 2013, s. 154. Gunn 2009, s. 22–25; Tarlow 2011, s. 144; Westerhof 2008, 
s. 21–22. 
138 KB, Rål.4:o 100; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 
1656-02-06, 1668-10-05; RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av 
Södermöre, E 979, 1647-10-17; SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, 
Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1652-12-15, 1654-11-01, 1654-11-04, 1654-12-13, 1656-
12-23, 1657-02-20, 1657-07-21, 1658-07-20, 1658-11-25, 1659-04-25, 1659-07-25, 
1659-09-12, 1660-12-14, 1661-06-28, 1661-11-28, 1661-12-20, 1663-03-05, 1663-09-
12, 1663-11-21, 1665-12-31, 1666-11-07; Schmedeman vol. 1 1706, 555–556; Ekeblad 
vol. 1 1911, s. 109, 151, 153, 155; Ekeblad vol. 2 1915, s. 280, 293, 337, 364; Lagerholm 
1965, s. 65, 70; Rosenhane 1995, s. 245, 253, 281, 305, 319; Wallenstedt 1995, s. 41, 
183. Koslofsky 1998, s. 133; Koslofsky 2011, s. 8–9, 130–133, 157–198; Hallenberg 
2018, s. 67, 73–75. 
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Lika viktigt som det var att invänta alla leveranser och förberedelser 
var det att invänta det rätta tillfället för själva begravningen, så att en 
stor skara av förnäma personer kunde delta. Deltagargruppens 
sammansättning var ett viktigt element i begravningskulturens 
offentliga utförande, och bisättningar möjliggjorde att arrangörerna 
kunde invänta ett tillfälle när denna sammansättning var som mest 
gynnsam. Detta förklarar varför riksdagar var perioder då många 
begravningar genomfördes, då de samlade ett stort antal förnäma på 
ett ställe. År 1651 fick Gustav Ribbing rådet av Axel Oxenstierna att 
han skulle invänta riksdagsmötets avslutande för att få några av de 
förnämaste som deltagare vid begravningen av sin fru Christina Pauli. 
Gabriel Kurck använde sig av många olika rumsliga arrangemang och 
bisättningar för att hans fru Christina Stenbock skulle kunna begravas 
i Stockholm under riksdagen 1672, och även om Catharina 
Wallenstedt ansåg det vara svårt att dröja med sin mans begravning för 
länge, vägde fördelarna med att invänta en riksdag och förnäma 
deltagare tungt då det var den dödes heder som stod på spel. Till 
exempel var begravningar mer frekventa under riksdagarna i 
Stockholm åren 1650, 1651, 1652 och 1655 än vid andra riksdagar 
under den analyserade perioden. Även om intensiteten inte var lika 
påtaglig under följande riksdagar, var det fortsatt ett tillfälle då 
begravningar skedde.139 Kungliga begravningar måste av samtiden tas 
i beaktande, då dessa kunde göra att en annan begravning blev utan 
förnäma gäster. Margareta Ekeblad skrev i juli 1660 till brodern Johan 
Ekeblad att hon ämnade hålla maken Erik Nilsson Drakenbergs – död 
hösten 1659 – begravning kring Mickelsmässoafton, så länge inte 
begravningen av kungen Karl X Gustav förhindrade det.140 

För dem som dött utomlands och behövde invänta transport, 
kunde bisättningsperioden vara i flera månader eller till och med 
år.141 Bisättningar användes också för att invänta förberedelsernas 
färdigställande och ett lämpligt tillfälle för begravningsdagen. 
                                                                  
139 Se källor bilaga 5A; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 
538, 1651-09-07; AdRP vol. 4:2 1872, s. 399, 404, 411, 441; AdRP vol. 5:1 1873, s. 9, 
44, 86; AdRP vol. 5:2 1875, s. 14, 17–18, 83; AdRP vol. 7 1881, s. 12; AdRP vol. 8 1886, 
s. 50–51; AdRP vol. 9 1891, s. 257; AdRP vol. 10 1893, s. 252, 342; Kurck 1906, s. 176; 
Wallenstedt 1995, s. 221, 452, 464. Kurisoo 2013, s. 71. 
140 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 538, 1651-09-07; 
RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; Kurck 1906, s. 175–
176; Ekeblad vol. 2 1915, s. 206; Wallenstedt 1995, s. 452, 464. 
141 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 679, 1646-08-03; 
RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 679, 1647-09-13; RA, 
Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; Klingspor vol. 1 1876, s. 
429; Horn 1961, s. 15, 23, 26; Rosenhane 1995, s. 245. 
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Utifrån sammanställda bisättningsprotokoll från S:t Jacob och 
Storkyrkan går det utifrån diagram 2 (se s. 102) att uppskatta att 
antalet bisättningar i dessa Stockholmskyrkor ökade parallellt med 
att antalet begravningar i staden ökade under perioden 1654–1680. 
Utifrån diagram 1 går det att se att fler män bisattes under perioden 
1650–1680 än kvinnor och barn. Särskilt under 1650-talet är 
männens majoritet påtaglig. Bisättningstiden omfattade i genomsnitt 
sex månader, men tiden kunde vara så kort som någon enstaka vecka 
till så lång som 187 veckor. Skiktningar efter kön och ålder går att se 
utifrån den tid som män, kvinnor och barn stod i bisättning; där män 
i genomsnitt stod 7,25 månader, kvinnor 5,25 månader och barn 
4,25 månader.142 Denna skillnad var högst troligt kopplad till att 
begravningsförberedelserna var beroende av den dödes kön och 
ålder. I jämförelse med andra stånd, där det oftast bara tog några 
dagar innan begravningen genomfördes, var tidsåtgången mellan 
dödsfall och begravning hos adeln extraordinär. När till exempel 
slottsskrivaren Erik Pärsson dog 1657 begravdes han redan efter 
tre dagar.143 

Detta betyder inte att det enbart var adeln som nyttjade bisättningar. 
I en skrivelse från Karl XI 1672 till överståthållaren och konsistoriet 
i Stockholm, ondgjorde sig kungen över att bisättningar var så allmänt 
förekommande att Stockholms kyrkor fylldes med lik i en sådan omfatt- 
ning att kyrkorna stank av förruttnelse. Problemet enligt Karl XI var 
att personer som inte ”uppfyllde föreställningar om statusföreträde” 
använde sig av bisättningar samt att stanken från liken hindrade folk 
från att delta i förmedlingen av Guds ord, då de ansåg sig riskera att 
ådra sig dödlig sjukdom. Brevet avslutades med uppmaningen att 
myndigheterna skulle påtala problemet för de ansvariga så att liken kom 
i jorden, och att de skulle upprätthålla kontrollen över situationen fram--
över så att enbart ”priviligierade” personer nyttjade denna rättighet.144 
Kungens argument synliggör att liken från eliter ansågs som något 
annat än de från övriga stånd, då det var stanken från de lik som 
överträtt privilegiegränsen som utgjorde fara för sociala hierarkier och 
församlingens hälsa och religiösa välstånd; ett problem som kunde 
undanröjas om priviligierades rättigheter respekterades. Att adliga lik 
stank av förruttnelse i samma utsträckning som andras råder det ingen 
tvekan om, men det var inte de priviligierades stank som hotade folks  

                                                                  
142 Se bilaga 1 och 2A. 
143 Rosenhane 1995, s. 207. Bondeson 1987, s. 62. 
144 SSA, Stockholms domkapitel, Protokoll huvudserien 1672, s. 261, punkt 1; Stiernman 
vol. 3 1753, s. 1048. 
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liv och fromhet enligt kungen, vilket belyser föreställningar om olika 
stånds värde.145 Verkligheten innebar däremot att präster ibland inte 
kunde vistas i kyrkorummet på grund av den adliga stanken. Jonas 
Petri skrev i sin dagbok om ett möte i Storkyrkan som under riksdagen 
1650 ställdes in på grund av stanken från den nyligen begravde 
Håkan Skytte.146 

Tillträde till kyrkorummet för enbart de förnämas lik uttrycktes i 
kyrkoordningsförslaget från 1650, medan övriga ”oförnäma” skulle 
ställas ute på kyrkogården.147 Liksom i Karl XI:s brev står det klart att 
liken av de förnäma ägde andra förutsättningar än övriga lik att få 
vistas under kyrkans tak, så tillgången till rummet blev ett sätt att visa 
status. De dödas tillgång till kyrkorummet skulle vara åtskild, men 
högst troligt fanns det en skillnad mellan föreställningar och 
verkligheten. Strikt åtskillnad var till exempel inte i kyrkans intresse 
då bisättningar var en marknad och inkomstkälla för kyrkan som växte 
i omfattning under den undersökta perioden. I ljuset av den 
verkligheten går det att förstå Karl XI:s uppfordrande brev ur ett annat 
perspektiv, nämligen att kyrkan tillgodosett en större efterfrågan på 
bisättningsrum, med ståndsblandning som följd.148 De rumsliga 
arrangemangen inne i kyrkan visar på ett bruk där liket i möjligaste 
mån separerades från de levande, där sakristian eller ett särskilt valv 
användes under bisättningstiden.149 Vissa verkar dock ha kunnat 
placera sina anhörigas kistor på ett sådant sätt att interaktion 
möjliggjordes. Den florentinske ambassadören Magalotti vittnar om 
att de förnämstas lik sattes i de mer aktade kyrkorna, omgärdade av 
ljus. Gustav Horns lik uppmärksammades i den större rumsligheten i 
S:t Jacob genom att flor sattes upp kring ”Himmelen” i koret. Om 
detta var en florbeklädd baldakin som stod över kistan eller om det 
avsåg en del av högkoret som kallades himmel är svårt att veta, men 
florinklädningen och ljusomgärdade kistor visar på ett materiellt och 
rumsligt uppmärksammande av lik inne i kyrkan.150 Denna rumsliga 
praktik möjliggjorde kontinuerlig interaktion och territorialisering av 

                                                                  
145 Petri 1837, s. 175, 187; Stiernman vol. 3 1753, s. 1048. 
146 Petri 1837, s. 175, 187. 
147 KOF vol. 2:1 1881, s. 267. 
148 Se källor bilaga 2A. 
149 RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 
1647-10-17; SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 
1636, 1638, 1641, 1643, 1644, 1650–1661, 1663–1680; SSA, Jakob och Johannes 
kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer 1648, 1653, 1655–1662, 1664–1680; Kurck 
1906, s. 175; Lagerholm 1965, s. 64. 
150 Magalotti 1912, s. 77; Lagerholm 1965, s. 56. 
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kyrkorummet genom att iscensätta den sociala kroppen och skapa 
status och åtskillnad. 

Oavsett om kistan sattes fram för uppvisning i kyrkorummet med 
levande ljus eller ned i ett valv, kan handhavandet visa på den sorts 
tidigmoderna föreställningar om likets bekvämlighet som Sarah 
Tarlow uppmärksammat genom arkeologiska fynd. Att bespara lik från 
utsidans väder och vind genom att placera kistan inne i den varmare 
kyrkan – ibland upphöjt och skyddat från det kalla golvet – följde 
samma mönster om föremålens korrespondens som när lik tvättades, 
kläddes och bäddades ned i en sängliknande kista. Dessa rumsliga och 
materiella tillämpningar visar på hur anhöriga skapade föreställningar 
om den döde som omhändertagen, omhuldad och klädd, vilket 
motverkade aspekter av nakenhet, utsatthet och kyla.151 De praktiska 
sidorna bör dock även betonas. En kista som sattes på bänkar eller 
stolar kom bort från råttor som kunde gnaga på kistan och dess 
innehåll, och en kista som sattes ned i ett valv eller en sakristia tog inte 
upp värdefull plats för församlingen i kyrkorummet. 

Bisättningen ska inte tas som bevis på att den döde fick vila i frid 
tills begravningsdagen. Att flytta på lik en eller flera dagar innan 
begravningsdagen till en annan kyrka handlande om att få en god 
utgångspunkt för begravningsprocessionen. Liksom för själva 
bisättningen kunde denna förflyttning innebära att många personer 
engagerades i processioner. Ett exempel på en nattlig procession är 
när Carl Gustav Wrangels lik flyttades under en decembernatt 1680 
från S:t Jacob till Storkyrkan dagen före begravningen i Riddar-
holmskyrkan. Tjugo officerare hade värvats för att bära kistan och 
sexton personer för att bära anvapen och huvudbanér, vilket till-
sammans med adel, lägre officerare och andra samlade en skara på 
120 individer. Ett liknande förfarande skedde för Christina 
Stenbocks lik som först bisatts i Riddarholmskyrkan för att inför 
begravningen som skulle ske i Storkyrkan flyttas till S:t Jacob. Om 
denna sorts processioner var mer allmänna är svårbelagt i det 
undersökta materialet. Att omförflyttningar mellan kyrkor i 
Stockholm var en etablerad rumslig praktik syns däremot tydligt 
när bisättningsprotokoll kombineras med räkenskaper för 
begravningsringningar, vilka berättar om bisättningskyrkan och 
begravningskyrkan. Denna slutsats har baserats på 48 fall från 
Storkyrkans och S:t Jacobs räkenskaper, där liket har flyttats från 
en bisättningskyrka till en temporär bisättning i Storkyrkan eller 
                                                                  
151 RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 
1647-10-17; SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 
1640-12-04; Kurck 1906, s. 175; Lagerholm 1965, s. 56, 57, 64, 74. Hallam et al 1999, s. 
130–134; Tarlow 2011, s. 173; Tagesson 2007, s. 61, 63. 
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S:t Jacob under en natt eller några få dagar innan begravningen. 
Fallen har tagits fram genom att kombinera de personer som fick en 
natt eller ett fåtal dagar i bisättning, med deras begravningsdatum 
och begravningskyrka, som angetts i Storkyrkans räkenskaper. I 19 
fall sammanföll förflyttningen till S:t Jacob eller Storkyrkan med en 
bisättningsperiod i någon av dessa två kyrkor. I 29 fall är den 
tidigare bisättningskyrkan okänd, men förflyttningen skedde 
troligen från en annan kyrka i Stockholm.152 

Antalet bisättningar i Stockholm ökade under den analyserade 
perioden parallellt med att antalet begravningar i staden ökade. Denna 
omlokalisering av lik till kyrkan möjliggjorde att arrangörer kunde 
invänta förberedelsernas färdigställande och ett gynnsamt tillfälle för 
att samla en förnäm deltagarskara. Det möjliggjorde även att ett lik 
kunde flyttas till ett avsett valv eller rum när det hotade den sociala 
kroppen. Tidsutrymmet mellan bisättning och begravning ledde till 
att bisättningstiden i genomsnitt var cirka sex månader för män, 
kvinnor och barn. Riksdagar var ett tillfälle där begravningar var 
vanliga, då det var ett tillfälle som tillgodosåg deltagargruppens 
sammansättning. Väl i bisättningskyrkan kunde vissa kistor markeras 
rumsligt genom ljus, florhängen och anordningar för att lyfta kistan 
från det kalla golvet. Bisättningskyrkan ska dock inte alltid tas som 
självklar startpunkt för begravningsprocessionerna, utan kistan kunde 
någon dag innan begravningsdagen flyttas till en annan kyrka för att 
processionen skulle anknyta till önskvärda byggnader och 
institutioner; såsom slottet, Riddarhuset och offentliga byggnader och 
platser. Bisättning som förflyttning var ett tillfälle som möjliggjorde 
för mindre processioner genom stadsrummet med klockringningar, 
bärande av huvudbanér, anvapen och facklor. 

Förberedelser 
Hittills har fokus legat på de praktiker som omgärdade liket fram till 
dagen före begravningen, men mycket skedde även i andra sfärer än den 
där liket befann sig. Vid studiet av räkenskaper och brevkorrespondens 
syns det att förberedelserna tog flera månader att färdigställa. 
Begravningsförberedelserna var en operation som engagerade en mängd 

                                                                  
152 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie; 1654–1656, 
1661, 1663–1665, 1667–1677, 1679, 1680; SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, 
Huvudböcker och verifikationer, 1655, 1664–1667, 1668 (För detta är det en post om 
Märta Flemming 1671-06-24 i S:t Jacobs bisättningsprotokoll, som gäller) 1670–1674, 
1677, 1680. Kurck 1906, s. 175–176; Lagerholm 1965, s. 68, 70. 
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människor från det sociala nätverket och av olika professioner, en 
operation som kunde ta några hundra till tiotusentals d.k.m. i anspråk, 
en organisation som behövde regissör och folk som kunde genomföra en 
mängd olika ärenden och tjänster.153 De som oftast verkar ha fått axla 
denna uppgift var familjemedlemmar eller släkt, men de kunde även 
innefatta utsedda arvingar, vänner, kyrkan eller det kollegium som den 
döde varit verksam i.154 

I testamenten uttrycktes ofta anvisningar om begravningens utgifter 
med instruktioner att undvika överflöd, att gamla föremål skulle åter-
användas eller att särskilda individer eller institutioner var ansvariga 
för utgifterna. Finansiella åtaganden diskuterades överlag kortfattat, 
men i ett fåtal testamenten var testatorn både noggrann och tydlig. 
När Conrad Axel Falkenberg låg på sin dödsbädd i London 1668, 
angav han i sitt testamente att 3 000 rdr (12 375 d.k.m) skulle utlösas 
ur hans gods för att finansiera hans begravning. Ebba Sparre angav 
1660 att avkastningen från hennes ärvda gods skulle bekosta hennes 
begravning, och Lorentz von der Linde angav 1670 att hans 
begravning skulle bekostas genom att inkalla de lån han upplåtit till 
Kronan och Krigskollegiet.155 Omsorg om riksrådets medlemmar 

                                                                  
153 Se bilaga 3 med källor. 
154 RA, SH. LC 83 1637, acta 11; RA, SH. LC 96:3 1646, acta 13; RA, SH. LC 98:2 
1648, acta 7; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 537, 1649-
09-25; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 679, 1646-08-
03; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 680, 1648-02-21; 
RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 1646-
10-24, 1647-01-29, 1647-04-17; UUB, E 387, 1649-06-25; UUB, E 158 d; RA, SH. LC 
102:1 1652, acta 18; RA, SH. LC 102:2 1652, acta 18; RA, SH. LC 103:1 1653, acta 1; 
RA, SH. LC 105:7 1655, acta 12; RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 112:10 
1661, acta 11; RA, SH. LC 113:2 1662, acta 7; RA, SH. LC 114:5 1663, acta 9; UUB, 
X257 d5; RA, SH. LC 118:6 1667, acta 2; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; RA, SH. LC 
121:1 1670, acta 7; RA, SH. LC 121:6 1670, acta 3; RA, SH. LC 125:6 1674, acta 4; RA, 
SH. LC 126:8 1675, acta 10; RA, SH. LC 129:4 1678, acta 9; LUB, De la Gardiska 
släktarkivet, vol. 81:1, handlingar rörande Ebba Brahe, kapsel F; AdRP vol. 4:2 1872, s. 
404; AdRP vol. 5:1 1873, s. 44; AdRP vol. 5:2 1875, s. 14; AdRP vol. 7 1881, s. 42; AdRP 
vol. 8 1886, s. 50–51; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635–636; AdRP vol. 9 1891, s. 257; 
AdRP vol. 10 1893, s. 342; SRP vol. 6 1891, s. 665–666; SRP vol. 17 1929, s. 47–48; 
Kurck 1906, s. 17–18, 174–177, 196–197; Ekeblad vol. 1 1911, s. 29, 30, 54–55, 88, 104, 
162, 172, 265, 273, 368; Ekeblad vol. 2 1915, s. 206, 208, 240, 346, 361, 415; Horn 
1961, s. 26–27, 36; Gyllenius 1962, s. 132; Rosenhane 1995, s. 44–46, 134–138, 178, 
189, 219; Wallenstedt 1995, s. 41, 55, 104, 150, 218. Broomé 1950, s. 281; Ågren 2000, 
s. 211. 
155 RA, SH. LC 105:7 1655, acta 12; RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 113:2 
1662, acta 7; LLA, Trolleholms godsarkiv, vol. J 4:5; LSB, Mörnerska donationen, Nr 74; 
RA, SH. LC 121:6 1670, acta 3; RA, SH. LC 122:7 1672, acta 7; Oxenstierna vol. 1:1 
1888, s. 635–636; Edvinsson et al 2010, s. 46. 
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verkar ha varit återkommande då till exempel riksrådet och Kronan 
arrangerade Nils Stiernskiölds begravning 1628 och riksamiralen 
Gabriel Oxenstiernas 1657. Ynnesten sträckte sig även till medlem-
marna av det kungliga hovet, till exempel 1642 när en begravning för 
en hovmästarinna iordningställdes i Kronans och riksrådets regi. 
Kronan kunde även underlätta förberedelserna med finansiella medel 
vilket skedde inför Jacob Kings begravning 1652, vilken finansierades 
genom gåvan från drottning Kristina på 2 000 rdr (8 250 d.k.m.). När 
Peter Schenk dog 1636 utan medel att bekosta sin begravning sköt 
riksrådet till 800 d.k.m., en ynnest som gjordes med tanke på hans 
långa tjänst inom kammaren.156 Att Kronan och kollegierna tog på sig 
hela eller delar av begravningsutgifterna var en förmån som inte alla 
hade tillgång till utan var ett uttryck för den dödes meriter. 

Lånemarknaden mellan adliga familjer och banker gjorde att om 
reda medel inte fanns tillgängliga för att täcka kostnaderna, kunde 
enstaka eller åtskilliga lån göras. Lånen kunde uppgå till summor från 
några hundra till flera tusentals d.k.m., vilket visar på omfattningen 
av det kapital som fanns tillgängligt för aristokratin och adelns övre 
skikt för att täcka begravningsomkostnaderna.157 

Vissa personer tvingades att gräva djupt för att få ihop tillräckliga 
medel. Ingeborg Kåse gav i sitt testamente instruktioner om att; 

Med den övriga räntan samt [med] hus och dess innevarande dörrar 
och lås, fönster och spjäll, bord och bänkar […] och stolar, så och 
husgeråd […] kunna med alla kreatur, stora och små av ok och alla 
andra boskaps […] som kunna vara i bruk vid mitt dödliga frånfälle, 
jämte det som kan finnas i förråd uti visthus, spannmålsbod eller 
skafferi och källare till att användas uppå begravningen och 
likfärden […]158 

I jämförelse med andra personer som kunde uppbåda medel från gods, 
nätverk och lån, företräder Ingeborg Kåse en grupp – inte sällan ogifta 
kvinnor – som var beroende av kontanta medel och lösöre, då besläktade 
män oftast ägde eller köpte den fasta egendomen.159 Ingeborg Kåse, 
Conrad Axel Falkenberg och Ebba Sparre är exempel som visar på hur 
egendom var den källa som finansiellt möjliggjorde en begravning. 

                                                                  
156 Se bilaga 3; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; Anrep vol. 3 1862, s. 638; SRP vol. 6 
1891, s. 665–666; SRP vol. 9 1902, s. 272, 390, 411; SRP vol. 17 1927, s. 47–48. Broomé 
1950, s. 281; Persson 1999a, s. 156. 
157 Se bilaga 3; RA, SH. LC 121:6 1670, acta 3; Ekeblad vol. 2 1915, s. 250. 
158 RA, SH. LC 122:1 1671, acta 9. 
159 Taussi-Sjöberg 1996, s. 117. 
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Tillsammans med Lorentz von der Linde avslöjar dessa exempel en länk 
mellan testamenten med instruktioner om begravningsfinansiering och 
testatorns civilstånd. Dessa fyra var antingen ogifta eller var den sista 
medlemmen i en familj där samtliga avlidit, varför de saknade det sociala 
nätverk som hade tillgång till medel och som var naturliga arrangörer av 
begravningar. Medlemmar inom släkten kunde utses till överhuvud för 
arrangemangen, men krävde då nödvändiga anvisningar om varifrån 
medel skulle tas.160 Av okänd anledning ansåg Ingeborg Kåse att hennes 
syster inte skulle ombesörja begravningsarrangemangen, varför hon istället 
utverkade löfte från Claes och Johan Ekeblad att tillse hennes begravning, 
ett uppdrag som i slutändan tillföll Claes Stiernsköld, vilket visar att 
betrodda även kunde värvas utanför familj och släkt, men inifrån det 
egna ståndet.161 

Oavsett finanser omfattade begravningsomkostnaderna oftast 
tusentals och tiotusentals d.k.m. Summorna som ansågs giltig att 
spendera på en begravning visar i rena siffror att skillnader mellan 
barn, kvinnor och män skapades inom adelsståndet. Position inom 
adelsståndet trumfade i återkommande fall kön som ordnande 
kategori, då begravningskostnaderna för kvinnor från aristokratin eller 
adelns övre skikt kunde överstiga omkostnaderna för mäns 
begravningar av lägre rang. I det stora hela verkar det dock som att 
omkostnaderna precis som Cecilia Candréus gjort gällande i regel var 
något lägre för adelskvinnor än för adelsmän.162 Utifrån 27 fall av 
begravningsrelaterade omkostnader och lån ges medelvärdet 13 000 
d.k.m, vilket motsvarade 867 stycken oxar eller 9 286 tunga dags-
verken.163 Johan Ekeblads uppskattning om att omkostnaderna för 
Lars Kaggs begravning skulle omfattat så mycket som 15 000 rdr 
(61 875 d.k.m. bör därför betraktas som en överdrift.164 I kontrast till 
dessa summor ska nämnas de adliga spädbarn, fattiga personer och 
personer som dött under militära kampanjer, vars begravningar inte 
kostade mer än några hundra d.k.m. Utifrån ett kronologiskt 
perspektiv ser det ut som att de alltmer kostnadskrävande 
begravningsyttringarna i materialet under perioden 1620–1650 
sammanfaller med de förändringar som skedde inom adelsståndet 

                                                                  
160 Ingeborg Kåse, Lorentz von der Linde och Conrad Axel Falkenberg dog ogifta, medan 
Ebba Sparre var den siste att dö i familjen – maken Jacob Kasimir De la Gardie och deras 
tre barn hade dött före henne. Se även Ågren 2000, s. 211. 
161 RA, SH. LC 122:1 1671, acta 9; Ekeblad vol. 1 1911, s. 265, 368. 
162 Candréus 2008, s. 170. 
163 Se bilaga 3. 
164 Ekeblad vol 2 1915, s. 308. 
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under 1600-talets första hälft.165 Materialet är dock för begränsat för 
att med säkerhet kunna belägga att kostnadsökningen skedde parallellt 
med att adelsståndet socialt förändrades. 

I skuggan av dessa stora summor finns en stor mängd arbete som 
belyser att det var fler än det adliga hushållet med underliggande 
nätverk som engagerades. Mängden av olika professioner och personer 
som i och med begravningar fick uppdrag var så omfattande att det i 
sin mest omfattande form torde engagerat en betydande del av 
arbetstagare och arbetsföra i enskilda städer. Även om det troligen inte 
fanns befattningar som var specialiserade på begravningsmarknaden – 
som de i Hamburg och i Nederländerna – fanns det en marknad som 
hade kompetens att svara mot efterfrågan på begravningsattiraljer.166 

Även om en stor del av räkenskaperna utgjordes av inköp, fanns det 
ett utbrett och etablerat bruk att låna, hyra och återanvända 
föremål.167 En aktiv uthyrningsverksamhet som innefattade allt från 
köksgeråd, svarta sorgkläder och textiler, ljus, facklor, ljusstakar, 
hjälmar och fjädrar till kyrassryttaren, glas- och silvergods är bevis på 
att om föremålen inte fanns inom hushållet behövde de inte 
införskaffas genom inköp.168 Man lånade även ut personal mellan 
hushållen inför och under begravningen och begravningskalaset. När 
Anna Bååt begravdes 1649 hade köks- och hovpersonal lånats från 
Ebba Leijonhufvuds, Karin Oxenstiernas och Jakob De la Gardies 
hushåll. Den ”lånade” personalen fick mindre betalt än den inhyrda 
kökspersonalen.169 Under Carl Gustav Wrangels begravning 1680 
hade personal från flera olika familjer hyrts in för att passa upp under 

                                                                  
165 Se bilaga 3. 
166 Lagerholm 1965, s. 40–41. Whaley 1981, s. 80, 85, 100–102; Revera 1984, s. 121–
132; Candréus 2008, s. 88–101, 104–105; Hollewand 2010, s. 32–33, 61–63; Fors 2016, 
s. 476, 478–481, 482–486, 488; Se källor bilaga 3. 
167 ULA, Länsstyrelsen i Uppsala län, Landskansliet, D II ra:1, 1647-11-15; RA, 
Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E905; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel 
Oxenstierna av Södermöre, E 535, 1641-01-05; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel 
Oxenstierna av Södermöre, E 538, 1653-12-10; RA, Tidö vol. 42; UUB, X 257 d5; UUB, 
X257 d9; Lagerholm 1965, s. 53, 66, 70, 73, 74; Rosenhane 1995, s. 137. Karlson 1949, 
s. 73; Corswant-Naumburg 1999, s. 70; Candréus 2008, s. 122–126. 
168 Storkyrkan hyrde under hela den analyserade perioden ut bårtäcke, som fick ett separat 
protokoll från och med 1664. Från 1670 upprättades även ett separat protokoll för 
uthyrning av predikstolskläde. UUB, X257 d9; SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, 
Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1664–1680; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxvi; Lagerholm 
1965, s. 67, 71, 72, 74.  
169 RA, Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E905. 
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begravningsmiddagen, för att bistå vid förberedelser och andra upp-
gifter.170 Om begravningsarrangörerna hade ett tillräckligt utbrett 
socialt nätverk kunde stadsvakt och soldater inhyras när extra hjälp 
behövdes. Ett tillräckligt omfattande nätverk kunde till och med 
möjliggöra att föremål, personal och byggnader tillhörande det 
kungliga hovet lånades ut. År 1633 godkände riksrådet änkan Elena 
Bielkes förfrågan om att få använda Västerås slott vid begravnings-
kalaset som skulle följa på hennes make Magnus Brahes begravning. 
Erik Gyllenstierna insände en förfrågan till riksrådet 1635, som 
avslogs, om det var möjligt att få låna det kungliga hovets silvergods 
till fasterns begravning. En liknande förfrågan godkändes däremot 
1627 när Per Sparre ansökte om att få använda hovets silvergods vid 
sonens begravning. Detta visar att de föremål, som lånades eller hyrdes 
ut av det kungliga hovet, var begränsade till några enskilda och inte 
ett allmänt adligt privilegium.171 Ett exempel på återbruk var när 
arvingarna efter Axel Oxenstierna bestämde att kyrasset som beställdes 
till hans begravning skulle brukas framöver av släkten och förvaras i 
den egna rustkammaren.172 

För att belysa förberedelsernas omfattning är Axel Oxenstiernas 
korrespondens ett passande material, då han verkar ha fått axla rollen 
som en av huvudorganisatörerna när begravningen av hans kusin Anna 
Ribbing skulle arrangeras. Några få veckor efter hennes frånfälle i 
januari 1649 påbörjades en korrespondens som innefattade familj, 
släktingar, hovpersonal, lokala tjänstemän och ytterligare behjälplig 
adel. Inför likets transport från godset Fånö vid Mälaren till Fårdala i 
närheten av Vättern sände Axel Oxenstierna den 31 januari och den 1 
februari instruktioner och inbjudningar till familj, släkt och vänner att 
de skulle förbereda godset på Fånö för sammankomst och delta i 
transporten till Fårdala. Då avresedagen sattes till den 7 februari gavs 
arrangörer och deltagare enbart några få dagar till att fullfölja 
uppgiften.173 Axel Oxenstierna sände den 1 februari ett brev till sin 
fogde om att denne skulle sända fisk, frukt och vilt till Fånö inför 
transporten den 7 februari, vilket tyder på att många deltagare 

                                                                  
170 Lagerholm 1965, s. 66, 70, 74. 
171 Klingspor & Schlegel 1877, s. xxvi; SRP vol. 3 1885, s. 82; SRP vol. 5 1888, s. 348; 
Lagerholm 1965, s. 48, 54, 70, 73, 74. 
172 RA, Tidö vol. 42; Karlson 1949, s. 73; Lagerholm 1965, s. 66. Candréus 2008, s. 122–
126. 
173 RA, Bergshammarsamlingen, 12, 1649-02-01; UUB, E158d, 1649-01-31, 1649-02-
07. Enligt RA skickades inbjudningar till Ingeborg Ryning och Johan Yxkull, dessa hittas 
i Oxenstiernska samlingen, vol. E 537.  
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väntades närvara som inte kunde trakteras med enbart Fånös förråd.174 
Den 10 februari informerade Axel Oxenstierna sin son Johan 
Oxenstierna att Anna Ribbings lik sänts från Fånö till Fårdala.175 

När väl liket hade nått sin slutdestination började förberedelserna 
för själva begravningen. Axel Oxenstierna skickade bland annat för-
frågningar till landshövdingen Harald Stake, en av Axel Oxenstiernas 
fotfolk på plats vid Fårdala, att rapportera hur ölbryggningen fortskred 
då detta var en avgörande punkt för när begravningsdatumet skulle 
sättas. Bryggaren var inte någon lokal förmåga utan Oxenstiernas egen 
bryggare Måns, som hade sänts till Fårdala tre veckor tidigare. För att 
underlätta bryggandet hade malt och humle sänts in från Östergötland 
och för trakteringen hade bland annat mjöl skickats från Stockholm, 
vin och andra livsmedel från Göteborg samt sill från okänd ort. Även 
om Harald Stake var Oxenstiernas ögon och öron på plats lät han även 
skicka sin tjänare Nils Andersson till Fårdala för att på plats förbereda 
och rapportera om förberedelsernas fortskridande.176 

Under tiden som dessa förberedelser pågick dog Axel Oxenstiernas 
fru Anna Bååt i juni 1649. Brev skickades ut som rapporterade om 
dödsfallet och att Anna Ribbings begravning sköts upp. Tidsförskjut-
ningen innebar inte att förberedelserna stannade av utan arrange-
manget lämnades temporärt över till Harald Stakes fru Magdalena 
Sparre, och Axel Oxenstierna instruerade sin brorson Johan 
Gabrielsson Oxenstierna och dennes fogde att föremål till 
begravningen hade sänts till godset Stjärnsund, vilka skulle sändas 
vidare till Fårdala. Stjärnsund var gynnsamt placerat vid Vätterns 
norra ände vilket gjorde det till något av en samlings- och 
kontrollpunkt för gods som sändes vattenvägen till Fårdala, bland 
annat de föremål som Åke Axelsson Natt och Dag på Axel 
Oxenstiernas inrådan sänt från Örebro. Vid månadsskiftet juli och 
augusti, ungefär sex månader efter Anna Ribbings död, hade 
förberedelserna kommit så långt att inbjudningar skickades ut, med 
datumet för begravningen satt till den 2 september 1649.177 För-
beredelserna fortsatte och den 11 augusti krävde Axel Oxenstierna svar 
från Nils Andersson hur långt förberedelserna var gångna. Mitt i dessa 
förberedelser och brev skymtar Axel Oxenstiernas egna förberedelser 
för sin fru Anna Bååt, där han bland annat gav anvisningar till sin 
                                                                  
174 UUB, E 387, 1649-02-01. 
175 RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 
1649-02-10. 
176 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 537, 1649-05-23. 
177 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 537, 1649-06-27, 
1649-07-03, 1649-07-28, 1649-07-29, 1649-08-07. 
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tjänare att ta med sig klädet och alla andra föremål som han fört med 
sig till Fårdala så fort Anna Ribbings begravning var klar.178 Den 15 
augusti skickades brev till Harald Stake där Axel Oxenstierna 
informerade om att hans tjänare Nils Andersson och egen kock 
skickats tillsammans med vin, mjöl, konfekt och personalier över Anna 
Ribbing som Axel Oxenstierna författat. Att försändelsen mottagits 
bekräftade Stake i ett brev, som Axel Oxenstierna bekräftade att han 
mottagit i ytterligare ett brev den 29 augusti. Tjänaren Nils Andersson 
fungerade som en förbindelseperson som ansvarade för rapportering 
och varors och föremåls transport mellan olika gods och städer, vilket 
visar tjänstefolkets roll i förberedelserna.179 

Beskrivningen vittnar om ansvarets hierarkiska struktur, där 
rapporter sändes mellan huvudorganisatör, mellanorganisatör, tjänste-
folk och kontrollpunkter, där ett stort socialt nätverk engagerades som 
innefattade familj, släkt, hushållstjänstefolk, lokala tjänstemän och 
andra familjer. Det var ett maskineri som krävde stor koordination och 
som skulle säkerställa att förberedelserna flöt på smidigt. Att 
färdigställa allt som behövdes till en begravning, där en stor mängd 
människor med olika professioner skulle samordnas, var en stor 
logistisk operation som tog tid, monetära medel, varor, tjänster och 
nätverk i anspråk. Samverkan mellan dessa olika aktörer och länkar 
skedde inte alltid utan problem, då avbrott kunde ske genom till 
exempel förseningar eller oväntade händelser, varför begravnings-
datumet kunde verka vara i en sorts flytande tillstånd. Ibland hade 
inbjudningarna redan sänts när problem uppdagades vilket tvingade 
arrangören till åtgärder. När Gustaf Posse skulle begrava sin far Knut 
Posse 1664 sköts begravningen upp åtta dagar, varför han lät lant-
marskalken på Riddarhuset meddela det nya datumet.180 

De åtta månader som förberedelserna för Anna Ribbings begravning 
tog passar väl in i tidsspannet på 6–8 månader som i snitt passerade 

                                                                  
178 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 537, 1649-08–11; 
För Axel Oxenstiernas förberedelser av Anna Bååts begravning, se: UUB, E 387, 1649-06-
27, 1649-08-10; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 537, 
1649-06-25, 1649-09-16, 1649-09-17, 1649-09-25; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel 
Oxenstierna av Södermöre, E 539, 1649–00-00; RA, Skoklostersamlingen, E 8238, 1649–
07–19; RA, Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E905. Inbjudningar till Anna 
Bååts begravning: RA, Bergshammarsamlingen, 12, 1649-09-20; RA, De la Gardieska 
samlingen Magnus Gabriel De la Gardies samling, E 1518, 1649-09-16. 
179 RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 
1648-01-28, 1648-06-23; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, 
E 537, 1649-08-15, 1649-08-29, 1649-09-30. 
180 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 537, 1649-06-27, 
1649-09-25; SRP vol. 9 1902, s. 411; AdRP 9 1891, s. 257. 
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mellan dödsfall och begravning. Men denna tidsomfattning var inte 
allmänt rådande. På ungefär en och en halv månad förbereddes 1655 
allt för begravningen av Karin Scheringsdotter, vilket är ett gott 
exempel på att kortare tidsspann förekom. Detta innefattade att svart 
kläde lånades och beställdes, att sorgkläder syddes upp, att finanser 
och förråd inspekterades, att inbjudningar skickades nitton dagar före 
begravningen, att tjänstefolk skickades till Stockholm för att inhandla 
varor, att kockar hyrdes in från Stockholm och att de första gästerna 
anlände sex dagar före begravningen.181 När Rosenhane förberedde 
begravningen för sin unga son Carl Rosenhane 1652 tog det inte mer 
än en månad att färdigställa allt det som behövdes. Begravningen var 
inte anpassad för den sorts offentlighet som skedde för Anna Ribbing, 
utan var en mycket mer privat tillställning som skedde för ett litet barn 
i Viborgs domkyrka. Ett liknande tidsspann för förberedelser går att 
se i begravningsinbjudan som gällde för barnet Per Gustafsson som 
begravdes en månad efter sitt dödsfall 1651 samt för Gustav Bondes 
dotter och son som också begravdes samma år, 2,5 månad efter döds-
fallet. Begravningsförberedelser, och därmed begravningsutförandet, 
var för barn mindre omfattande än för vuxna. Denna skillnad berodde 
högst troligt på att vuxna hade hunnit etablera sig på flera sätt än barn 
inom det tidigmoderna samhället.182 Men undantag från regeln finns 
som bekant alltid. När Vilhelm Drakenhielms sexåriga dotter skulle 
begravas vintern 1663, färdades en stor skara inbjudna på slädar över 
den frusna Mälaren till ett stort begravningskalas på Ludgo slott, dit 
även änkedrottningen och den unge Karl XI anslöt.183 Ålder, men även 
socialt nätverk och begravningsplatsens tillgänglighet, spelade roll för 
vilket sorts avsked en person skulle få. 

Begravningsförberedelsernas olika förutsättningar visar att arrang-
örer hade olika medel att tillgå i organiserandet av en begravning. 
Detta sträckte sig från tillgängliga finanser och instruktioner i den 
dödes testamente, till vilken sorts socialt nätverk som kunde anställas. 
Även om den närmaste familjen och släkten var de som oftast axlade 
ansvaret för begravningen, fanns det personer som dog utan anhöriga 
eller som av olika anledningar inte ville att den närmaste familjen 
skulle ombesörja förberedelserna, varför andra personer fick axla 
ansvaret. Den dödes civilstånd spelade därför en avgörande roll för 
vilken sorts förberedelser den döde behövde göra i sitt testamente. I 
vissa fall verkar hovet och kollegier där den döde varit verksam ha 

                                                                  
181 Se bilaga 1; Rosenhane 1995, s. 134–138. 
182 Se bilaga 3 och 5; RA, Sävstaholmssamlingen n F81; UUB, E158d; Klingspor & 
Schlegel 1877, s. xxvi–xxvii; Gyllenius 1962, s. 132; Rosenhane 1995, s. 44, 46, 178. 
183 Oscarsson 2013, s. 154–156. 
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genomfört vissa förberedelser. Att förberedelserna var en omfattande 
operation vittnar tidsspannen mellan död och begravning samt 
kostnadernas om. Alla ägde dock inte samma möjligheter utifrån 
kapital och socialt nätverk, vilket testamenten från personer utan 
anhöriga vittnar om, där testator gav noggranna instruktioner för 
hur begravningar skulle finansieras. Förberedelsernas omfattning var 
också beroende av den dödes status och ålder: Barn fick inte 
samma begravningsförberedelser som vuxna personer. Begravnings- 
förberedelserna och deras olika förutsättningar visar tydligt att det inte 
går att prata om ett likformigt begravningsförfarande. Både för-
beredelser och begravning var snarare differentierade för att möjliggöra 
skapande av status och åtskillnad baserat på ålder, kön, civilstånd, 
merit, nätverk och monetära medel. 

Deltagargruppens sammansättning  
Vilka som deltog vid begravningen är en intressant del av ceremonins 
förberedelser som är värd att uppmärksamma i sig själv. Inbjudningar 
kunde skickas skriftligen eller göras muntligt av tjänstefolk eller av en 
utsedd person; både till enskilda hushåll och till en stor skara 
människor via predikstolen eller under ständernas riksdagsmöten. Att 
deltagare tackade nej till att närvara förekom, vilket Johan Ekeblad 
korrespondens vittnar om när han avsåg att inte närvara på Beata 
Oxenstiernas begravning i Linköpings domkyrka 1652.184 Mängden 
begravningar som påvisades i till exempel diarier är så pass omfattande 

                                                                  
184 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 539, 1649-00-00 
utan datum, utan ort; RA, De la Gardieska samlingen, Magnus Gabriel De la Gardies 
samling, E 1518, 1649-09-16; RA, Bergshammarsamlingen, 12, 1649-09-20; RA, 
Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 537, 1649-07-29, 1649-08-
07; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 582, 1652-07-07, 
1652-10-30; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 647, 1653-
01-12; UUB, X 257 d5; UUB, E158d; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska 
minnesboken 1580–1684; Schmedeman vol. 1 1706, s. 397; AdRP vol. 4:2 1872, s. 399, 
404, 411, 441; AdRP vol. 5:1 1873, s. 9, 44, 86; AdRP vol. 5:2 1875, s. 14, 17–18, 83; 
SRP vol. 2 1880, s. 142, 177; AdRP vol. 7 1881, s. 12; SRP vol. 3 1885, s. 107, 177, 198; 
AdRP vol. 8 1886, s. 50–51; AdRP vol. 9 1891, s. 257; AdRP vol. 10 1893, s. 252, 342; 
SRP vol. 7 1895, s. 275; SRP vol. 8 1898, s. 82; Kurck 1906, s. 18; Ekeblad vol. 1 1911, 
s. 29, 30, 54–55, 104, 162, 167, 175; Ekeblad vol. 2 1915, s. 206, 208; PrRP vol. 2 1954, 
s. 333, 376, 397, 446; Lagerholm 1965, s. 49, 53, 64, 70, 71; Rosenhane 1995, s. 136, 
142, 143, 168, 177, 181, 213, 243, 244, 245, 246, 255, 273, 283, 285, 291, 293, 296, 
297, 299, 303, 313, 314; Wallenstedt 1995, s. 451, 502. 
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att det visar att begravningar var en etablerad och viktig del av ett 
socialt utbyte under perioden.185 

I riksrådsprotokollen är det återkommande att rådet skulle avresa 
till en begravning eller just var återkomna, vilket visar att när en 
medlem av en riksrådsfamilj dött samlades den politiska eliten. Inom 
detta skikt besökte så att säga alla varandras begravningar.186 En 
mycket bredare skara inbjudna går att spåra i de få bevarade 
processionsåtergivningarna och inbjudningslistorna.187 Av de 145 
gäster som var inbjudna till Anna Christoffersdotters begravning var 
den adliga närvaron påtaglig, för att inte säga dominerande. Personer 
av olika stånd och ämbeten var inbjudna med respektive partner och 
barn, och om uppslutningen hade varit fullständig så hade det varit en 
färggrann kongregation av militärer, riksämbetsmän, ståthållare, 
grevar, friherrinnor och obetitlade av både kvinnor och män, frälse 
som ofrälse. Även om den adliga närvaron var dominerande var 
representanter för prästeståndet med som deltagare, och troligen även 
borgare och bönder från angränsande gårdar, städer och härader. Även 
om inbjudningar är en annan sak än faktisk närvaro visar de på det 
nätverk och de föreställda församlade som kunde ingå i en 
begravning.188 År 1655 skulle Johan Rosenhanes mor Carin 
Scheringsdotters begravning ske i Husby-Oppunda kyrka, och även 
här var den adliga och lokala närvaron markant, med landshövdingar, 
militärer, friherrar och obetitlade, trettio präster och en biskop.189 

                                                                  
185 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 534, 1638-07–30; 
RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 538, 1652–01–15; RA, 
Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 978, 1652-03-04; 
RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 1645-
10-11, 1646-04-04, 1647-08-28, 1648-01-07; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska 
minnesboken 1580–1684; RA, Sävstaholmssamlingen n F81; Ekeblad vol. 1 1911, s. 29, 
30, 54–55, 95, 104, 115, 123, 151, 155, 162, 165, 167, 172, 175, 184, 193, 194, 304, 
392; Ekeblad vol. 2 1915, s. 175, 183, 203, 206, 208, 221, 286, 289, 293, 308, 324, 346, 
367, 380, 381, 383, 396, 401, 415; Rosenhane 1995, s. 30, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 
146, 148, 168, 177, 178, 181, 184, 188, 207, 212, 213, 226, 227, 229, 235, 243, 244, 
245, 246, 253, 255, 256, 273, 275, 283, 285, 291, 292, 293, 296, 297, 299, 302, 303, 
313, 314; Wallenstedt 1995, s. 159, 180, 217, 218, 226, 264, 335, 385, 435, 468, 502. 
186 SRP vol. 2 1880, s. 142, 177; SRP vol. 3 1885, s. 107, 177, 198; SRP vol. 7 1895, s. 
275; SRP vol. 8 1898, s. 82. 
187 KB, Rål.4:o 100; UUB, X240; UUB, E158d; LUB, De la Gardiska släktarkivet 88; 
LUB, De la Gardiska arkivet, Släktarkiven, Ekeblad 1a, Ekebladiska familiens genealogier; 
Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre vol. 1 1793, s. 191–194. 

188 LUB, De la Gardiska arkivet, Släktarkiven, Ekeblad 1a, Ekebladiska familiens 
genealogier. 

189 Rosenhane 1995, s. 137–138. 



89 

Magnus Gabriel De la Gardies anteckning angående begravnings-
ordningen för modern Ebba Brahe och sonen Ludvig Pontus står i 
stark kontrast till dessa ovanstående exemplen. Här var det snarare en 
liten och homogen skara människor bestående av riksämbetsmän, 
befälhavare, hovfolk, kollegier, riksråd, rådsfolk och personer med 
greve- och friherretitlar som var de som utgjorde de förmodade 
deltagarna.190 Att detta var representativt för fler riksrådsfamiljer än 
för De la Gardie vittnar processionsordningar för riksråd om. Här 
återkommer namn inom riksrådet, rådet, krigsmakten och adel. I 
många av dessa sammankomster har borgare och i ett fåtal fall bönder 
bjudits in för att närvara i processionen, dock inte angivna som 
enskilda personer utan som en enhetlig ståndskategori.191 

I dessa olika källor var huvuddelen av de inbjudna av adligt stånd 
även om andra stånd var representerade. Deltagargruppens samman-
sättning var något som deltagare inte lät passera obemärkt, utan status 
både beskådades och påpekades. Deltagarnas förnämlighet och om 
delar av kungahuset och riksråd var närvarande är ett återkommande 
tema i materialet.192 Johan Ekeblad beskrev att ”många av Stockholms 
stad” var närvarande vid Sidonia Grips begravning i Uppsala 1652, 
och att ”alla människor” deltog under Lennart Torstenssons 
begravning 1651. Troligen menade inte Ekeblad bokstavligen hela 
staden, utan snarare att de förnäma var närvarade. Anna Banér beskrev 
deltagargruppens sammansättning vid sin svägerskas begravning 1640 
som att ”de förnämsta i Staden” var på plats.193 Johan Rosenhane 
uppmärksammade ofta vilka som var närvarande under begravningar, 
såsom kungligheter, enskilda personer, rådet eller adeln. Lika noga var 
han att också nedteckna när adel och förnäma var frånvarande. 
Rosenhane var en gäst som ofta inbjöds till begravningar. Genom sina 

                                                                  
190 LUB, De la Gardiska släktarkivet 88. 

191 KB, Rål.4:o 100; UUB, X240; Lünig 1720, s. 587; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; 
Adlersparre vol. 1 1793, s. 191–194. 

192 KB, Rål.4:o 100; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 
538, 1651-09-07 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; 
RA, Sävstaholmssamlingen n F81; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186, 190; Whitelocke 1855, 
vol. 1 432–433; Kurck 1906, s. 176, 195; Ekeblad vol. 1 1911, s. 18, 19, 95, 151, 165–
166, 172, 175, 194, 273, 304; Ekeblad vol. 2 1915, s. 175, 183, 289, 293, 308, 324, 346, 
380, 415; Braem 1916, s. 9; Gyllenius 1962, s. 132; Rosenhane 1995, s. 137–138, 146, 
148, 168, 177, 178, 181, 184, 188, 213, 227, 229, 235, 244, 273, 293; Wallenstedt 1995, 
s. 159, 226, 244, 335, 385. 

193 KB, Rål.4:o 100; .Ekeblad vol. 1 1911, s. 95, 172. 
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ämbetsposter och friherretitel förkroppsligade han det som tidens 
betraktare troligen menade med en förnäm deltagare.194 

Denna aspekt av deltagarnas status befordrades ytterligare genom 
tryckta begravningspersonalier, där de i kyrkan församlade kunde 
beskrivas i termer av omfattning – folkrik, berömlig och hederlig – och 
sammansättning – högansenliga, furstliga, adliga, höga och förnäma 
personer av allahanda stånd, höga och lägre ståndspersoner. De är inte 
heller sena att belysa förnämligheten ytterligare genom att uppmärk-
samma särskilda deltagare såsom ”majestätet, riksråd, råd, hovet eller 
regering”. Även om andra stånd än adeln var närvarande, var adeln 
med största sannolikhet i majoritet.195 

Stockholmsbegravningar tillät att stora delar av Riddarhuset och 
kungligheter närvarade, och i vissa fall utländska dignitärer. När 
Lennart Torstensson begravdes sommaren 1651 gick den portugisiske 
delegaten med, och när Gustav Bonde skulle begravas sommaren 1668 
hade ”regeringen via riksmarskalken” och Riddarhusets lantmarskalk 
kungjort på Riddarhuset att utländska ministrar skulle närvara, varför 
han uppmanade ståndet att det var angeläget att i alla fall 70–80 
adelspersoner närvarade för att gå före majestätet.196 Deltagargruppen 
skapade via sin omfattning och sammansättning status och åtskillnad, 
kanske tydligast genom att med god uppslutning uppvisa den 
solidaritet som fanns mellan den döde och adelskollektivet. Det var 
kort sagt osnyggt om inte tillräckligt många från adeln ställde upp. 

De inbjudnas skara översteg vida den närmast sörjande släkten, 
varför begravningsgästernas antal ådrog sig förordningarnas uppmärk-
samhet under 1600-talets mitt. I 1650 års kyrkoordningsförslag fanns 
en särskild punkt som ondgjorde sig över det myckna bjudandet. Den 
förordade istället att om tillräckligt många fanns i släkt, svågerskap 
och fadderskap för att uppfylla ”den dödas stånd och värde,” skulle 
detta vara nog. Att fadderskap räknas till släkt vid begravning av barn 
är intressant, då fadderskap kunde omfatta en ansenlig skara personer 
från de högre stånden. När Johan Rosenhanes son döptes 1653 var till 
exempel 13 personer utsedda till faddrar.197 I kyrkoordningsförslagen 
var det uttalat att den dödas status avgjorde antalet deltagare. Ande-
meningen var att en adelsperson kunde förväntas ha ett större följe 
                                                                  
194 Rosenhane 1995, s. 137–139, 142, 143, 146, 148, 168, 177, 178, 181, 184, 213, 227, 
229, 235, 243, 244, 245, 246, 255, 273, 283, 285, 291, 293, 296, 297, 299, 303, 313, 
314. 

195 Klingspor vol. 1 1876, passim; Klingspor vol. 2 1876, passim. 

196 Lünig 1720, s. 561; AdRP 10 1893, s. 252; Wallenstedt 1995, s. 386. För en diskussion 
om betydelsen av medverkan i processioner, se Ojala 2016, s. 175–176.  

197 Rosenhane 1995, s. 80–81; Engström 2013, s. 22–23. 
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med sig än andra ståndspersoner samt att ett riksråd eller en grevinna 
kunde förväntas ha en större församling än annan adel. I 1668 års 
överflödsförordning stadgades att enbart släkten skulle inbjudas, eller 
i brist därav högst tolv par.198 

En stor del av det analyserade materialet ger en bild av att adliga 
begravningar var något som adeln både bjöds in till och närvarade på. 
Deras närvaro var något som deltagare beskådade och bedömde, 
utifrån antal och sociala ställning. Om en församling innehöll eller 
inte innehöll tillräcklig kvantitet eller föreställd kvalitet påpekades 
detta. Att ha en förnäm församling med sig som deltagare i de olika 
begravningsceremonierna var att markera till vilket sorts socialt 
nätverk man anslöt sig själv och den döda. Att både kyrkoordningar 
och överflödsförordningar försökte begränsa antalet deltagare vid 
begravningsceremonierna vittnar om att deltagarantalet kunde vara så 
pass stort att det av vissa institutioner ansågs som överdådigt. Att 
predikstolar och ständerlokaler nyttjades för att bjuda in till 
begravning vittnar om att det var viktigt med en omfattande och 
förnäm deltagargrupp. Att ha en otillräcklig mängd eller otillräckligt 
förnäm deltagaskara kunde lätt ådra sig deltagarnas och andras 
ogynnsamma kommentarer om deltagargruppens sammansättning. 

Platsens inverkan 
Under perioden 1630–1650 samlades inbjudna i större utsträckning 
än senare vid gods för att därifrån ledsaga liket till begravningskyrkan. 
I takt med Stockholms utveckling ökade antalet bisättningar och 
begravningar i staden från 1650-talet och framåt. Minskningen av 
begravningar på landsbygden skedde troligen på grund av att städer 
och framför allt Stockholm blev allt viktigare rum för att skapa status 
och åtskillnad i samt att deltagarnas uppslutning och sociala samman-
sättning ansågs bli sämre när begravningen skedde utanför städer. 
Särskilt Stockholm hade en fördel då mycket adel fanns på plats i 
staden och närområdet.199 När Anna Margareta Stures lik 1648 

                                                                  
198 Schmedeman vol. 1 1706, s. 556; KOF vol. 2:1 1881, s. 266; KOF vol. 2:2 1887, s. 
173. 

199 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; LUB, De la 
Gardiska arkivet, Släktarkiven, Ekeblad 1a, Ekebladiska familiens genealogier; RA, 
Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 1646-04-04, 
1648-01-07; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 647, 1653-
01-12; UUB, E158d; UUB, Drakerska släktarkivet, X 257 d5; RA, Sävstaholmssamlingen 
vol. F81; KOF vol. 2:1 1881, s. 265–266; SRP vol. 3 1885, s. 177; SRP vol. 8 1892, s. 82; 
Kurck 1906, s. 2; Ekeblad vol. 1 1911, s. 12, 19, 123, 165–166; Ekeblad vol. 2 1915, s. 
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transporterades genom Stockholm mot begravningen i Uppsala 
domkyrka följdes liket ut från Storkyrkan av drottningen, rådet och 
aristokratiska släktingar under klockornas dånande.200 Att kunna 
samla ihop ett sådant följe trots riksdagens frånvaro var troligen på 
grund av att Anna Margareta var besläktad med aristokratin och 
mäktiga adelsätter, men att följet utgick ifrån just Stockholm spelade 
sannolikt även in. I kontrast till detta var bara ett fåtal av adeln 
närvarande när Christina von Scheiding begravdes i Ringarum i 
Östergötland 1656. När Gustaf och Carl Ribbing skulle begravas i 
Norrköping våren 1658 var så få på plats att Johan Rosenhane i sin 
dagbok anmärkte att endast lite folk av adeln varit där.201 I materialet 
står klart hur Stockholms betydelse som begravningsstad från och med 
1650-talet blev allt mer påtaglig. Denna centralisering till Stockholm 
och andra städer visar på en rumslig förskjutning till städer som 
möjliggjorde mer offentliga begravningar. Behovet av denna 
offentlighet gjorde att antalet rurala begravningar minskade.202 
Förskjutningen till Stockholm skedde parallellt med stadens 
utveckling till rikets och adelns metropol, en förskjutning som var ett 
uttryck för statsformeringsprocessen. 

Tidpunkt, plats och deltagare var samverkande faktorer varför 
begravningar alltmer genomfördes i Stockholm, vilket kan gestaltas av 
det tidigare påtalade rådet från Axel Oxenstierna till Gustav Ribbing 
1651 att uppskjuta Christina Paulis begravning till riksdagens 
avslutande, så att några av de förnämaste kunde vara med vid 
begravningen.203 När Christer Bonde skulle begravas 10 januari 1660 
hade de efterlevande valt Svenska Kyrkan i Göteborg, vilket även 
skedde för begravningarna av Erik Stenbock (5 februari), Peder Lillia 
(13 februari) och pojken Christian Ludvig Oxenstierna (4 april). Att 
just Göteborg valts för dessa tillfällen och inte Stockholm berodde på 
att majestät, riksråd, hov, adel och andra dignitärer befann sig i 
Göteborg för riksdag. Inför Bondes begravning gjordes inbjudan 

                                                                  
215, 289, 324; Gyllenius 1962, s. 132, 149; Lagerholm 1965, s. 53; Rosenhane 1995, s. 
138, 168, 174, 177, 178, 181, 184, 188, 192–193, 226, 227, 234; se bilaga 2B, 2C och 4. 

200 RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 
1648-01-28; SSA, Riddarholmens kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, 1646-
1651, 1648-01-19; SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre 
serie, 1648, 1648-01-20; SSA, Tyska S:ta Gertruds kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka och 
församling; Äldre serie, 1647–1654, 1648-01-19; SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, 
Huvudböcker och verifikationer, 1647–1648, 1648-01-20. 

201 Rosenhane 1995, s. 178, 184, 227. 

202 Se bilaga 2B, 2C och 4. 

203 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 538, 1651-09-07. 
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dagen före på adelns riksdagsmöte. Rosenhane och Ekeblad beskrev 
Bondes och Erik Stenbocks begravningar som förrättade med stor 
procession med kanoners och musköters avfyrande. Riksdagen i 
Göteborg verkar ha fått efterverkningar även i Stockholm då det 
mellan 6 januari och 6 juli 1660 inte verkar ha förrättats några adliga 
begravningar i staden, även om bisättningar fortsatte. Samma riksdag 
belyser också att deltagargruppens sammansättning var så pass 
väsentlig, att anhöriga inte var främmande för att förrätta begravningar 
på annan ort än Stockholm när de förnäma befann sig annorstädes.204 

Deltagargruppens sammansättning hade en ömsesidighet med 
platsen där begravningen genomfördes. Även om Stockholm under 
den undersökta perioden blev en allt viktigare stad för adelns 
begravningar, är det tydligt i materialet att även andra städer – 
Göteborg, Halmstad, Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, 
Sala, Sigtuna, Strängnäs, Söderköping, Vadstena, Viborg, Västerås, 
Uppsala, Åbo, Stade och Tallinn – var viktiga. Betydelsen av att ha en 
förnäm deltagarskara ledde tillsammans med städers och framför allt 
Stockholms förändrade roll till en rumslig förskjutning från begravningar på 
landsbygden till begravningar i städer. Städer tillgodosåg därtill att 
begravningsprocessionen kunde anknyta till lokala byggnader, institutioner 
och knytpunkter, såsom kyrkor, torg, rådhus, gymnasier, gilleshus, adliga 
hus, slott, fortifikationer och ambassadörsbostäder.205  

Sammanfattning 
Det har blivit tydligt att liket underkastades en rad olika praktiker i 
den förberedande fasen för att status och åtskillnad skulle kunna 
skapas. Det går att utgå från att de flesta fick någon sorts liksvepning. 

                                                                  
204 RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81, 1660-01-10; RA, Manuskriptsamlingen, 
Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1660-02-05, 1660-03-02; SSA, 
Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1660; SSA, Jakob och 
Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, 1660; AdRP vol. 7 1881, s. 12; 
Ekeblad vol. 2 1915, s. 175, 183; Rosenhane 1995, s. 273, 275, 283. 
205 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 538, 1652-03-26, 
1638-07-30; UUB, E158d; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 
1580–1684; RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81. Lünig 1720, s. 587; Whitelocke vol. 1 
1855, s. 432; Klingspor vol. 1 1876, s. 27, 46, 114, 123, 154, 161, 170, 208, 347, 464, 
479, 495; Klingspor vol. 2 1877, s. 50, 58, 87, 155, 159, 177, 225; SRP vol. 2 1880, s. 
142; SRP vol. 3 1885, s. 107; SRP vol. 7 1895, s. 275; SRP vol. 9 1902, s. 427; Kurck 
1906, s. 18; Ekeblad vol. 1 1911, s. 162, 172, 273; Gyllenius 1962, s. 132, 149, 238; 
Rosenhane 1995, s. 46, 168, 178, 181, 192, 213 226, 227, 229, 235, 285. Gardberg 2000, 
s. 164; Kurisoo 2013, s. 71, 131. Strocchia 1992, s. 19–23, 28; Favro 1994, s. 152.153, 
157; Thøfner 2007, s. 100, 108; Seesko 2017, s. 5–17, 31–32. 
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Det är slående hur ofta som adliga kvinnor var de som ombesörjde 
liksvepningen av adliga lik, vilket visar hur deltagarnas och likets status 
var tvungna att korrespondera med varandra. Detta kunde dock inte 
fullföljas i alla lägen – till exempel i samband med dödsfall under 
militära fälttåg – varför andra kvinnor än adliga ibland var de som 
genomförde svepningen. I vissa fall verkar därför platsen som döds-
fallet skedde på och vilken sorts socialt nätverk som fanns tillgängligt 
ha varit faktorer som avgjorde om den döde sveptes av adliga kvinnor 
eller ej. Barn, kvinnor och män kläddes ingalunda uniformt utan de 
föremål som omgärdade deras lik visade tydligt på den dödes kön, 
ålder och ibland civilstånd. Köns- och ståndstillhörigheten skapades 
genom korrespondensen mellan den döde och de föremål som 
tvättning, svepning och kistans interiör engagerade, där bland annat 
kransar hos barn och kvinnor – oavsett stånd – är exempel på hur 
könsgestaltningen var överordnad adelskapet. 

Vikten av föremålens korrespondens med den döde syns i den 
noggrannhet som liken tvättades med, hur de ikläddes lena och 
glansiga textiler och att den dödes anklar knöts ihop med sidenband 
istället för med grovt snöre. På grund av att den döde var just död, 
måste även föreställningen om den goda döden, den eviga vilan och 
uppståndelsen skapas. Kistan fylldes med välluktande sövande örter 
och liket lades i en kista med mjuka tyger och kuddar. Att förhäva sig 
i klädsel kunde dock betraktas som ett skrytsamt beteende – och även 
teologiskt motstridigt – då de kläder som den döde kläddes i var de 
kläder som den förde med sig till himmelriket. Inför Gud och frälsaren 
skulle ödmjukhet snarare än ståndstillhörighet visas varför mer 
blygsam och from klädsel i förekommande fall användes. Då sannolikt 
inte alla inom adelsståndet hade råd att tvätta liket med importerat 
brännvin eller klä kistan med flera meter satäng var svepningen en 
skapare av både status och åtskillnad. Betydelsen av att uppvisa liket 
för en bedömande och kontrollerande deltagarskara belyser också 
betydelsen av att den döde och kistan genom den omgärdande 
materialiteten hade klätts i en skrud som på ett övertygande sätt kunde 
skapa en social kropp för den döde. 

Återgivningar av de mer offentliga tillfällena vaka, kistläggning och 
kiststängning visar att det inte bara var liket som spelade roll för adelns 
praktiker, utan deltagarnas roll var av så pass stor betydelse att 
inbjudningar gjordes i en omfattning att lagstiftare kom att ondgöra 
sig över dem. Men det var inte i egenskap av statister som deltagarna 
var med, utan dessa spelade en viktig roll i den sociala gemenskapen 
för att visa status och åtskillnad, både gentemot den dödes och 
gentemot de anhörigas sociala nätverk. Deltagarnas aktiva roll syns 
tydligast i kistläggningen för rikskanslern Axel Oxenstierna där riksråd 
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och inte familjen var de som lade liket i kistan, vilket belyser att 
deltagarnas och den dödes meriter korresponderade med varandra.  

De stora och tidsödande förberedelserna inför begravningen var 
dock inte helt förenligt med att bevara liket från förruttnelse, varför 
olika sorters behandlingar användes för att hindra detta påtagliga hot 
mot skapandet av den sociala kroppen. Balsamering var en dyr åtgärd 
varför den inte kan betraktas som allmän. En mer utbredd åtgärd var 
att bisätta liket i väntan på att begravningsförberedelserna var färdiga. 
Ett resultat av detta var att det bisatta liket kunde få stå i kyrkvalven i 
flera månader och till och med år. Bisättningar underlättade även 
förflyttningar av liket från utlandet, eller till mer attraktiva områden 
inrikes. Att föra lik till särskilda orter i riket blev alltmer viktigt i 
och med att städer, och särskilt Stockholm, tillhandahöll de 
förutsättningar som behövdes för en god deltagarskara och ett 
offentligt rum. Detta syns inte minst i det ökade antalet bisättningar 
och begravningar i Stockholm, som ägde rum parallellt med att antalet 
begravningar på landsbygden minskade. 

Att få hem ett lik från utlandet till hemmajorden var en åtgärd som 
gjorde att anhöriga utnyttjade tillgängliga sociala nätverk – vilket i 
återkommande fall omfattade riksrådet – för att försäkra att till 
exempel Kronans skepp förde hem den anhörige. Detta var ingalunda 
något allmänt bruk. De som inte ägde ett tillräckligt stort nätverk av 
anhöriga, tjänstefolk eller kopplingar till riksrådet fick begrava sina 
anhöriga där de hade dött. Ett nätverk som omfattade riksrådet 
möjliggjorde även att begravningar och begravningskalas hölls i 
residensstäder och residenspalats. De som inte hade dessa kontakter 
fick istället utföra begravningen vid sina gods och gårdar. 
Förutsättningarna att kunna få ett lik till ett särskilt ställe genom att 
använda en eller flera bisättningskyrkor gjorde därtill att processioner 
före begravningsdagen kunde nyttjas för att i det offentliga rummet 
visuellt och audiellt skapa den dödes status. 

Själaringningar, transportringningar, bisättningsringningar och 
kanonsalut visar på att kön, ålder, adelsrang och meriter var fyra 
kategorier som skapade olika förutsättningar för inre skiktningar av 
adelsståndet, vilket gjorde tydliga skillnader mellan män, kvinnor och 
barn, men även inom dessa grupper. Män fick överlag fler ringningar 
än kvinnor och kvinnor fick fler ringningar än barn. Kön var den 
tydligaste komponenten för inre skiktning, följt av adelsrang och 
meriter. Att adelsrang och meriter sätts på en likvärdig plats är dels för 
att aristokratin återfanns över hela de undersökta ringningsintervallen, 
dels för att det är tydligt att de som fick mest omfattande ringningar 
och kanonsalut vid liktransport var män som förenade särskilda 
meriter med särskilda adelstitlar. 
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Att sociala nätverk var viktiga visar inte minst förberedelserna för 
begravningen. Flera rum än själva sorgehuset kläddes i sorg. Att hus-
hållets tjänare kläddes i sorg visar att sorgens materiella uttryck även 
måste avläsas bortom byggnader, så att det även omfattade människor 
i rörelse. Familj, släkt och vänner var verkställande arrangörer för 
begravningen, och när dessa inte fanns tillgängliga gav den döde i åter-
kommande fall instruktioner i sina testamenten om hur begravningen 
skulle finansieras och vem som skulle ta hand om den. Avsaknaden av 
arrangörer eller finanser visar också att den dödes meriter, både för 
män och kvinnor, kunde leda till att kungligheter, hov eller riksråd 
finansierade hela eller delar av begravningen. 

Begravningsomkostnaderna var i återkommande fall så omfattande 
att lån fick tas. Lånemarknaden mellan främst aristokratiska familjer 
kunde omfatta flera tusen d.k.m. vilket står i stark kontrast mot de 
begravningsomkostnader för barn och adelspersoner från ståndets 
lägre skikt som enbart omfattade några hundra d.k.m. Ekonomiska 
förutsättningar var en av många påtagliga åtskiljare, där vissa bland 
annat kunde spendera mer på vax och textiler än vad andra kunde 
spendera på hela sin begravningen. Begravningsomkostnaderna 
omfattade inte enbart inköp utan föremål hyrdes och lånades från 
andra familjer, näringsidkare, kyrkan och kungliga hovet. 
Arrangemangens omfattning i termer av antalet människor, 
kompetenser och tid visar att det fanns klara inre skiktningar inom 
adelsståndet. En aristokratisk begravning kunde ta flera månader i 
anspråk, medan tidsåtgången för adelspersoner från de lägre skikten 
kunde ta någon månad. Tidsåtgången var också beroende av den dödes 
kön och ålder. 

Att den döde hade varit adlig visste nog de flesta, men den dödes status 
var ändå något som måste visas i den förberedande fasen. Det gick inte att 
sluta praktisera tillhörighet ”bara” för att den döde slutat leva. När 
dödsfallet inträffat flyttades ansvaret till de efterlevande som skulle försäkra 
att liket i korrespondens med materialitet, rumslighet, deltagare och ljud 
fortsatte att tvivelsutan visa vem denne varit. På så sätt hamnade de 
anhöriga i ett socialt ordnande där deras egna positioner, genom den döde, 
måste praktiseras. Att någon inte längre var bland de levande, innebar inte 
att den inte längre kunde användas för status, åtskillnad och skiktning. Det 
har blivit tydligt i analysen att kön, ålder, meriter och adelsrang var 
kategorier som tillsammans skapade status och åtskillnad, snarare än att 
enskilda sociala och ekonomiska förutsättningar gjorde det.   
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Den verkställande fasen: Färden mot 
kyrkporten 

Detta kapitel är ett av två som fokuserar på det som hände under 
själva begravningsdagen. Här analyseras de praktiker som utfördes när 
kistan fördes till kyrkan. Tyngdpunkten ligger därför på processionen 
och det rum som denna rörde sig igenom. Kapitlet ska analysera hur 
processioner, rum och ljud användes under begravningsdagen för att 
skapa social status och åtskillnad. Därtill kommer kapitlet visa hur 
vissa skillnader särskilt accentuerades för att skapa åtskillnad. 

Begravningsdag och processionstid 
Trots prästerskapets försök att freda söndagen och aftonsången från 
begravningar var söndagar den mest populära begravningsdagen. 
Utifrån 545 fall hämtade från Storkyrkans räkenskaper om 
begravningsringningar 1640–1680 ser begravningarnas fördelning ut 
som följer: Måndagar 5,13 %. Tisdagar 13,21 %. Onsdagar 9,72 %. 
Torsdagar 11 %. Fredagar 7,15 %. Lördagar 5,32 %. Söndagar 48,44 
%. På grund av söndagens popularitet var måndagar och lördagar 
troligen de minst populära dagarna för begravning.206 Att söndagen 
var en populär begravningsdag innebar inte att folk avstod från arbete 
under hela dagen, vilket annars kunde förklarat dagens popularitet då 

206 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, för åren 1640, 
1641, 1643–1648, 1650–1661, 1663–1680. Se även UUB, E158d; SSA, Stockholms 
Domkapitel, Protokoll huvudserien, 1665–1666, vol. 23, s. 28, punkt 6; SSA, Stockholms 
Domkapitel, Protokoll huvudserien, 1669, s. 243, punkt 10; SSA, Stockholms 
Domkapitel, Protokoll huvudserien, 1673–1674, s. 139 (punkt 2), 155, (punkt 12); 
Ekeblad vol. 1 1911, s. 88, 116, 151, 155, 172, 175, 184, 193, 194, 304, 392; Ekeblad 
vol. 2 1915, s. 18, 183, 203, 208, 221, 286, 293, 324, 367, 381, 396, 380, 415; Gyllenius 
1962, s. 132; Wallenstedt 1995, s. 104, 159, 217, 244, 180, 226, 264, 335, 377, 385, 435, 
186, 502. 

KAPITEL 3
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en fredad heldag hade underlättat för processionernas rumsliga 
exproprieringar. År 1653 anmärkte ambassadören Whitelocke på 
svenskarnas okristliga vana att arbeta på vilodagen för den svenska 
ärkebiskopen. Denne rättade Whitelocke med att inget arbete var 
tillåtet under sabbaten till efter söndagspredikan. Ärkebiskopens 
redogörelse borde alltså innebära att det kunde vara liv och rörelse på 
gatorna under söndagseftermiddagen. För att inte störa arbetsveckan 
och bjuda in till arbetsförsummelser fanns det en uppmaning till 
Riddarhuset från 1668 att likpredikningar borde ske på söndagar. 
Försök verkar ha gjorts i samband med 1664 års överflödsförordning 
för att freda söndagarna från begravningar, men i 1668 års 
överflödsförordning upphävdes detta förbud.207 

Tidsmässigt verkar eftermiddagen, mellan klockan tolv och fyra, 
varit den tid som begravningsceremonierna påbörjades. På grund av 
ceremoniernas omfattning kunde begravningen ibland fortsätta in på 
kvällen och till och med natten.208 Ett ovanligt fall var när Gabriel 
Gustavsson Oxenstierna skulle begravas 1641. Ceremonierna på-
börjades klockan åtta på morgonen i Storkyrkan med predikan, för 
att sedan fortsätta med förflyttning till kyrkan i Tyresö där 
ceremonierna återupptogs under eftermiddagen.209 Även om tidig 
eftermiddag verkar ha varit en norm för när begravningsceremonierna 
skulle börja, vittnar flertalet källorna om att ceremonierna fortsatte 
under aftonen och efter mörkrets inbrott.210 Vid Johan Kasimirs 
begravning 1652 avslutades inte processionen vid kyrkan förrän sju 
på kvällen när mörkret fallit och begravningsceremonierna avslutades 
inte förrän klockan elva på kvällen.211 Att begravningar drog in över 
kvällen och natten var på grund av den tid som de omfattande 
processionerna tog i anspråk för att förflytta sig till begravnings-
kyrkan. När Hans Christoffer von Königsmarcks lik fördes i 
procession från S:t Jacob till Riddarholmskyrkan 1664 tog genom-
förandet sex timmar. När Conrad Christoffer von Königsmarck 

                                                                  
207 Schmedeman vol. 1 1706, s. 556; Whitelocke vol. 1 1855, s. 379, 401–402; AdRP vol. 
10 1893, s. 327; Ekeblad vol. 1 1911, s. 175. 

208 Schmedeman vol. 1 1706, s. 556; Lünig 1720, s. 587, 598; KOF vol. 2:1 1881, s. 265; 
Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; AdRP vol. 4:2 1872, s. 404, 441; AdRP vol. 5:2 1875, 
s. 14; AdRP vol. 7 1881, s. 12; AdRP vol. 10 1893, s. 252; Gyllenius 1962, s. 150; 
Rosenhane 1995, s. 138, 143, 144, 146, 235, 244, 245, 255, 283, 285, 313. Douglas 1957, 
s. 341. 

209 Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–187. 

210 Lünig 1720, s. 588; KOF vol. 2:1 1881, s. 265; AdRP vol. 10 1893, s. 338, 600; 
Ekeblad vol. 1 1911, s. 166; Braem 1916, s. 9; Gyllenius 1962, s. 150. 

211 Ekeblad vol. 1 1911, s. 166; Gyllenius 1962, s. 150. Rangström 2015, s. 90. 
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begravdes i Stade 1674 fördes liket från hans hus klockan fyra på 
eftermiddagen, mot kyrkan dit det kom klockan sex på kvällen. 
Ceremonierna fortsatte därför till klockan nio. Begravningen av Jacob 
Flemings fru och barns i Riddarholmskyrkan 8 oktober 1671 skedde 
enligt ögonvittnet Corfitz Braem om aftonen.212 

På Riddarhuset 1668 diskuterades försenade och nattliga 
begravningar som ett problem på grund av den långa tid som 
begravningsprocessionerna upptog. I ett remissförslag till 1668 års 
överflödsförordning ”begärdes att begravningsprocesser skulle ske på 
dagen och inte om natten”, och vid 1672 års riksdag förbjöds nattliga 
begravningar.213 ”Försenade” och nattliga begravningar kritiserades 
på så pass hög nivå visar att nattliga begravningar förekom, inte som 
ett resultat av att förseningar, utan för att de troligen planerades som 
processioner och ceremonier som skulle pågå efter mörkrets inbrott. 
Detta blir särskilt tydligt då processionerna och ceremonierna var 
väletablerade och välregisserade tillställningar, vars tidsåtgång borde 
varit möjligt att uppskatta om deltagare önskade att förebygga 
processioner och begravningar efter mörkrets inbrott. Under 1670-
talet var nattliga begravningar så pass allmänt tillämpade i enskilda 
församlingar att konsistorium 1672 fann det nödvändigt att påminna 
att dessa var förbjudna. Förbudet verkar ha haft begränsad verkan då 
Daniel Plaan vintern 1673 begravde sin späda son om aftonen och 
utan procession. Det är utifrån konsistoriums protokoll tydligt att 
nattliga begravningar inte begränsat till adeln, det var även ett sätt för 
mindre bemedlade att begrava de sina till mindre kostnad.214 

 Processionstiden reglerades i 1668 års överflödsförordning. 
Begravningsringningen skulle påbörjas en tid efter aftonsången, så att 
processionen kunde avslutas vid kyrkan klockan två. Klockornas 
klang skulle markera processionens tidsutrymme. Med tanke på att 
processionens förflyttning till begravningskyrkan kunde pågå under 

                                                                  
212 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1664-07-10, 
1664-07-20, 1671-10-08; SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och 
verifikationer, 1664-07-27; Lünig 1720, s. 587–588; Braem 1916, s. 9; Oscarsson 2013, 
s. 153. 

213 SSA, Stockholms domkapitel, Protokoll huvudserien 1672, s. 66, punkt 11; AdRP vol. 
10 1893, s. 338, 600. 
214 SSA, Stockholms domkapitel, Protokoll huvudserien 1671, s. 172, punkt 10; SSA, 
Stockholms domkapitel, Protokoll huvudserien 1672, s. 66, punkt 11; SSA, Stockholms 
domkapitel, Protokoll huvudserien 1678, s. 95, punkt 5; Wallenstedt 1995, s. 98. 
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flera timmar när män med riksrådsrang och hög militär status skulle 
begravas, är det inte otroligt att detta vida överstegs.215 

Då det var många långa timmar innan de samlade efter ceremonierna 
kunde börja röra sig mot det som var aftonmåltiden, är det inte konstigt 
att traditionen bjöd att dödshuset skulle förse de inbjudna deltagarna 
med dryck, förtäring och konfekt innan processen började. I både 
räkenskaper och överflödsförordningar frammanas bilden av ett 
ordentligt bjudande av både alkoholhaltig dryck och förtäring i hus och 
på gator när liket utbars. Enligt den franske kammartjänarens resebok 
kunde de utsedda kistbärarna ibland vara så druckna att de knappt kunde 
stå på benen, vilket förklarar varför överflödsförordningarna försökte 
begränsa bjudandet.216 

I materialet har det framträtt tydligt att söndagar var den 
populäraste dagen för att genomföra begravningar. Även om försök 
gjordes för att freda söndagen för gudstjänst var användningen av 
söndagen så pass etablerad att det var svårt att freda den från 
begravningar. Då begravningsriterna inleddes under eftermiddagen 
ledde de långsamma processionerna till att begravningsriterna kunde 
sträcka sig in över både kvällen och natten. Som ett resultat kom 
nattliga begravningar att kritiseras från olika instanser. Omfattningen 
i genomförandet ger en tidslig hänvisning till olika sorters praktiker 
för olika adel, då det främst var män med höga ämbets- och militära 
meriter som fick de timslånga processionerna. Tidsomfattningen 
förklarar också varför det var kutym att bjuda deltagarna på dryck och 
förtäring innan begravningsriternas start, vilket ådrog sig kritik från 
överflödsförordningar då det resulterade i fylleri bland deltagarna. 

                                                                  
215 Med tanke att Hans Christoffer von Königsmarcks och Conrad Christoffer von 
Königsmarcks processioner följde mallen för riksråd och högre officerare för tiden, som tog 
flera timmar i anspråk att genomföra, är det inte fel att anta att liknande processioner som 
följde samma mall tog lika långt tid. KB, Rål.4:o 100; KB, Sandbergska samlingen, 
ÄÄ5528; UUB, X240; Schmedeman vol. 1 1706, s. 556; Lünig 1720, s. 561, 587–588; 
Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–187, 191–194; Ekeblad 
vol. 1 1911, s. 165–166; Gyllenius 1962, 149–150; Oscarsson 2013, s. 152–153. Douglas 
1957, s. 342–343. 
216 RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; Schmedeman vol. 1 1706, s. 244, 396; Lünig 1720, 
s. 587; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxvi–xxvii; Gyllenius 1962, s. 149; Lagerholm 1965, 
s. 63; Oscarsson 2013, s. 154. Whaley 1981, s. 90; Kurisoo 2013, s. 71.  
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Processionsrummet Stockholm 
Den tydliga ökningen av begravningar i Stockholm under 1650-talet 
var ett resultat av att staden skiljde sig från det den tidigare varit. Gatu-
regleringar och stadsexpanderingen efter den stora branden 1625, 
uppförandet av stenhus, palats och färdigställandet av S:t Jacob 
skapade en stad som var långt från den påvra stad som riksråden vägrat 
bjuda in utländska dignitärer till under Gustav II Adolfs begravning 
1634. Det nya Stockholm var en attraktiv arena där det fanns helt 
andra möjligheter att nyttja rummet för begravningar. Uppförda 
paradgator och en adlig palatssfär kring slottet och längsmed 
Strömmen möjliggjorde att processionerna kunde anknyta till 
attraktiva platser i staden; såsom slottet, Riddarhuset och offentliga 
byggnader och torg.217 

Utifrån materialet har ett specifikt processionsrum i Stockholm urskilts 
mellan bisättnings- och begravningskyrkorna Storkyrkan, Riddar-
holmskyrkan och S:t Jacob. Processionsrummet mellan dessa kyrkor visar 
att processionerna i huvudsak rörde sig i den adliga palatssfären. 
Bisättningskulturen möjliggjorde att processionerna kunde börja innanför 
stadsmurarna och mellan stadskyrkor. Stockholms förändrade roll som 
begravningsstad syns inte minst i S:t Jacobs och Storkyrkans räkenskaper, 
och utifrån diagram 2 gestaltas hur antalet bisättningar och begravningar 
ökade i staden från och med 1650-talet. I diagram 3 gestaltas hur liket i en 
majoritet av fallen bars till Riddarholmen eller Storkyrkan – alltså inte 
Riddarholmskyrkan och S:t Jacob som Göran Stenberg gjort gällande.218 

Ett annat sätt att styra processionens startpunkt var när kistan togs ut 
från bisättningskyrkan någon dag eller natt före begravningen, för att 
sättas i en annan kyrka. Efter att ha stått bisatt i Storkyrkan 1,3 år 
flyttades Christoffer von Königsmarcks lik 1664 till S:t Jacob för att där 
stå en natt. Därifrån skedde sedan processionen till Riddarholmskyrkan 

                                                                  
217 Forsberg 2001, s. 16, 21, 33–34, 76–77, 78, 81, 190, 196; Grundberg 2005, s. 154; 
Laitinen & Lindström 2009, s. 63, 65, 78–83; Sennefelt 2015, s. 182. 

218 Se bilaga 2A, 2B och 2C; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 
1580–1684; Petri 1837, s. 170, 171, 175, 194; AdRP vol. 4:2 1872, s. 411, 441; AdRP 
vol. 5:2 1875, s. 14, 17–18; AdRP vol. 10 1893, s. 342; Klingspor vol. 1 1876, passim; 
Klingspor vol. 2 1876, passim; Kurck 1906, s. 175–176; Ekeblad vol. 1 1911, s. 88, 151, 
155, 194; Ekeblad vol. 2 1915, s. 293; Rosenhane 1995, s. 139, 140, 145, 146, 148, 243, 
244, 255, 293, 296, 299, 303, 313, 314, 319; Wallenstedt 1995, s. 218, 226, 385. Douglas 
1957, s. 341; Strocchia 1992, s. 19–23, 28; Favro 1994, s. 152–153, 157; Stenberg 1998, 
s. 27; Lappalainen 2007, s. 305; Thøfner 2007, s. 100, 108; Seesko 2017, s. 5–17, 31–32. 
För exempel på begravningar vid S:ta Katarina och S:ta Maria Magdalena kyrka, se SSA, 
Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1665-05-28, 1669-11-
30, 1675-08-15; 1676-06-26. 
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på begravningsdagen.219 Att kistan flyttades från bisättningskyrkan till 
en annan kyrka natten innan begravningen hade rent praktiska 
betydelser. För det första tillät området utanför vissa kyrkor att större 
ytor kunde disponeras för att organisera processionen innan den 
påbörjades. För det andra tillät dessa nattliga omflyttningar att 
processionsvägen vid behov blev kortare. För det tredje så tillät 
omflyttning från S:t Jacob till Riddarholmen eller Storkyrkan att 
processionen undvek Norrbro och områden där näringsidkare och 
trängsel kunde hindra processionen. Det sistnämnda kunde vara 
önskvärt då kombinationen begravningsprocessioner och trängsel 
kunde leda till att människor förolyckades eller föll från kajer och 
broar. Just vid Christoffer Köningsmarcks begravningsprocession från 
S:t Jacob till Riddarholmen gjorde den franske kammartjänaren 
gällande att alla handelsbodar var stängda – troligen på grund av att 
det var en söndag – och att trängseln var så stor att det inte gick att ta 
sig fram på gatorna. För det fjärde möjliggjorde omflyttningen att 
processionen kunde territorialisera förnämare områden, än om man 
utgått från den ursprungliga bisättningskyrkan.220 

Det är möjligt att bena ut hur processionerna rörde sig med hjälp 
av de fåtal källor som finns, men det kräver att kungliga processioner 
studeras då de genom sin högre detaljrikedom kan ge viktiga 
referenspunkter för att analysera den adliga motsvarigheten. Med hjälp 
av diagram 3 och kombinationen av kungliga och adliga uttryck, har 
följande områden visat sig som intressanta: Kyrkorna Riddarholms-
kyrkan, Storkyrkan och S:t Jacob; broarna över Strömmen; platserna 
och gatorna Slottsbacken, Storkyrkobrinken, Stora Nygatan, Väster-
långgatan och Skeppsbron. Perifera men inte oviktiga platser är 
Brunkeberg, Skeppsholmen, Kornhamn, Strömmen och Söderport, 
liksom slottet Tre Kronor och Riddarhuset.221 Under Gustav II Adolfs 

                                                                  
219 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1664-07-10, 
1664-07-20; SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, 1664-
07-27. 
220 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1664-07-10, 
1664-07-20; SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, 1664-
07-27; Schmedeman vol. 1 1706, s. 334–335; AdRP vol. 10 1893, s. 599; Oscarsson 2013, 
s. 152. Strocchia 1992, s. 19–23, 28; Favro 1994, s. 152–153, 157; Thøfner 2007, s. 100, 
108; Ling 2016, s. 89, 92; Seesko 2017, s. 5–17, 31–32. 
221 Källa i bilaga 2C; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; 
KB, Rål.4:o 100; RA, Kungliga arkiv, K 87; LRK, Le Pautre & Dahlberg 1660-1682; KrA, 
Krigskollegium, Stockholms slotts arkliräkningar, 1631–1632, 1634, 1637–1639, 1641, 
1643–1653, 1655–1672, 1674–1680; Petri 1837, s. 170, 171, 175, 194; Klingspor vol. 1 
1876, passim; Klingspor vol. 2 1876, passim; AdRP vol. 4:2 1872, s. 411, 441; AdRP vol. 
5:2 1875, s. 14, 17–18; AdRP vol. 10 1893, s. 342; Kurck 1906, s. 175–176; Ekeblad vol. 
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begravningståg 1634 gick processionen från Brännkyrka utanför 
Stockholm, för att väl innanför Söderport röra sig längsmed Väster-
långgatan och Storkyrkobrinken mot Riddarholmskyrkan. Under 
Maria Eleonoras begravning 1655 rörde sig processionen från slottet 
via Storkyrkobrinken till Riddarholmskyrkan. Vid Karl X Gustavs 
begravning 1660 utgick processionen från Storkyrkan och Slotts-
backen, via Skeppsbron till paradgatan Stora Nygatan, för att därifrån 
förflytta sig till Riddarholmskyrkan. Även om det inte var en 
begravningsprocession belyser drottning Kristinas intågs- och 
körningsprocession 1650 hur Drottninggatan, broarna över 
Strömmen, Slottsbacken, Järntorget och Storkyrkobrinken användes 
för att territorialisera vitala delar av staden.222 

Att adeln använde sig av samma eller liknande rumsliga arrange-
mang längsmed huvudgator, broar och kajplatser som de kungliga 
processionerna, syns i ett plakat från 1664 och ett utskottsförslag 
presenterat på Riddarhuset 1668. Det finns särskilt två teman i dessa 
texter som förenar dem och som är värda att uppmärksamma, och det 
är hur de beskriver likprocessioner och trängsel. I det kungliga plakatet 
uppmanades tjänstefolk och gement folk som råkar på bröllops- eller 
likprocessioner, att inte tränga sig med hästar, slädar eller vagnar eller 
på annat sätt tillfoga de samlade olägenheter. Plakatet vittnar om att 
processionerna drog igenom gator med mycket rörelse och som var 
tillräckligt stora för att tillåta både processioner, hästar och fordon. 
Utskottsförslaget argumenterar i nio punkter varför likprocessioner 
borde avskaffas. Huvuddelen av punkterna upprepar argumenten i de 
samtida överflödsförordningarna, men det finns en sektion som 
utmärker sig.223 

[…] när man eftertänker, att stor del och den största, som på gator, 
gränder och hus sig samlar, det mera gör för […] att se och 
förnimma vad pompa och prång, som där vid förövas, ja så stort att 
de ibland tränga somliga ihjäl och somliga i vattnet, såsom nyligen 
skett är och man har i friskt minne […].224 

                                                                  
1 1911, s. 88, 151, 155, 194; Ekeblad vol. 2 1915, s. 293; Rosenhane 1995, s. 139, 140, 
145, 146, 148, 243, 244, 255, 293, 296, 299, 303, 313, 314, 319; Wallenstedt 1995, s. 
218, 226, 385. Douglas 1957, s. 341; Stenberg 1998, s. 27; Forsberg 2001, s. 15; 
Grundberg 2005, s. 155, 178, 179; Lappalainen 2007, s. 305. 

222 RA, Kungliga arkiv, K 87; LRK, Le Pautre & Dahlberg 1660-1682. Forsberg 2001, s. 
15; Grundberg 2005, s. 178, 179. 

223 Schmedeman vol. 1 1706, s. 334–335; AdRP vol. 10 1893, s. 599–600. 

224 AdRP vol. 10 1893, s. 599. Citatet har moderniserats av författaren. 
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Utifrån detta går det att sluta sig till att processionerna gick vid ställen 
där 1) många människor kunde samlas för att se, 2) klämmas ihjäl, och 
3) att det kunde bli så pass ont om plats att de församlade riskerade 
att hamna i vattnet. I ett svar till förslaget om likprocessioners 
förbjudande från 1668 formulerade Riddarhusets första klass 
motförslaget att ”att liket med en ringa process må hedras och över 
gatan beledsagas”.225 

Även om källorna som behandlar rummet för adliga begravnings-
processioner inte är så detaljerade som för de kungliga processionerna finns 
det ledtrådar. När Johan Banér skulle begravas hösten 1641 fördes liket in 
med galär via Strömmen och togs iland vid Slottsbacken för att därifrån i 
procession föras till Riddarholmskyrkan. Exakt hur processionerna rörde 
sig i Stockholm förtäljer inte källorna, men i Riksrådsprotokollen nämns 
att liket skulle föras ”upp åt” kyrkan efter att det tagits i land vid 
Slottsbacken. Samma ilandsättning vid Slottsbacken med färd till 
Riddarholmskyrkan skedde vid Gabriel Oxenstiernas begravning 
sommaren 1656. Närheten till slottet samt att det var en plats där 
utländska legater som anlände med fartyg togs emot, gjorde Slottsbacken 
till en attraktiv plats att anknyta till.226 Om processionen gick upp för 
Slottsbacken borde det innebära att den gick vidare nedför 
Storkyrkobrinken och mot Riddarholmskyrkan, samma väg som användes 
vid änkedrottningen Maria Eleonoras begravningsprocession.227 

Storkyrkobrinken användes sannolikt även vid tillfällen då liket 
skulle transporteras till Storkyrkan, om bisättningskyrkan var 
Riddarholmskyrkan, S:t Jacob eller S:ta Klara. Undantaget var när 
liket togs iland på Slottsbacken. När Gabriel Gustavsson Oxenstiernas 
lik skulle föras ut ur Stockholm 1641 för vidare ceremonier vid Tyresö 
godskyrka, gick procession till Söderport, förmodligen via Storkyrko-
brinken och Västerlånggatan, eller Slottsbacken och Skepps bron.228 I 
och med att många begravningsprocessioner rörde sig mellan stadens 
kyrkor och att det enbart fanns ett begränsat antal broar och tillräckligt 
stora gator som kunde rymma de stora processionerna, är det inte 
långsökt att de processionsvägar som användes för kungliga 
processioner även användes av adeln. 

De områden som processionerna rörde sig mellan anknöt till de 
kyrkor som de startade och slutade vid, till ståndsspecifika sfärer, 
byggnader och publiker. Även om den kortaste vägen mellan kyrkorna

                                                                  
225 AdRP vol. 10 1893, s. 420.  

226 KB, Rål.4:o 100; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 
1656-08-28; SRP vol. 8 1898, s. 718; Ekeblad vol. 2 1915, s. 291–292. 

227 KB, Rål.4:o 100; RA, Kungliga arkiv, K 87. 

228 Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–187. 
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Storkyrkan, Riddarholmskyrkan, S:t Jacob och Slottsbacken vid första 
anblick kan te sig gå stick i stäv mot en etablerad kontinental 
processionskultur, som gjorde gällande att en procession skulle 
anknyta till en stads olika delar, är den inte alls osannolik. Rutten 
uppfyllde till fullo samtida krav på att en procession skulle anknyta till 
ett rum där offentliga byggnader och platser fanns. Dessa byggnader 
och platser återfanns med den adliga palatssfären på Norrmalm, 
Stadsholmen och Riddarholmen, det vill säga inom den triangel som 
Riddarholmskyrkan, Slottsbacken och S:t Jacob utgjorde.229 

Begravningsprocessionen anknöt därför både till offentliga 
byggnader och platser samt till ett adligt rum som utgjordes av palats 
och bostäder. Området innebar därtill att en publik i form av stadens 
invånare kunde betrakta skådespelet, vilka samlades på gator, broar, 
torg och gränder, eller trängde sig in i processionen med hästar och 
vagnar.230 Konkurrensen om det offentliga utrymmet mellan 
begravningsprocession och invånare belyser ytterligare en aspekt av 
varför söndagar var en populär dag, det minskade nämligen risken för 
rumslig konflikt. Något som förstärker det avgränsade rummets 
betydelse är den mängd adliga begravningar som skedde vid S:ta Klara 
på Norrmalm (28 fall) och kyrkorna S:ta Katarina (2 fall) och S:ta 
Maria Magdalena (2 fall) på Södermalm, vilket ter sig litet mot den 
mängd adliga begravningar som skedde vid Riddarholmen (241 fall), 
S:t Jacob (73 fall) och Storkyrkan (196 fall). Den publik som adeln 
önskade tilltala fanns på Norrmalm, Riddarholmen och de norra 
delarna av Stadsholmen.231 

I en stad med allt större befolkning blev mängden smuts och 
avskräde ett växande problem som förde med sig olägenheter för 
begravningsprocessionens deltagare som var iklädda långa mantlar som 
släpade i marken, en olägenhet som blev så mycket mer iögonfallande 
för kvinnor som var iklädda långa vita mantlar med ibland meterlånga 
släp. När begravningsprocessionen för Göran Posse 1654 passerade 
förbi ambassadören Whitelockes bostad anmärkte han hur smutsiga 
gatorna var och att kvinnorna lät det långa vita linnetyget släpa däri. 
Med perspektiv på smuts är det intressant när åtgärder gjordes för att 
rengöra gatorna inför processionen. Inför Carl Gustav Wrangels 
begravning 1680 hade stadsbyggnadsskrivaren anlitats för att leda 

                                                                  
229 Strocchia 1992, s. 19–23; Favro 1994, s. 152–153, 157; Forsberg 2001, s. 33–34, 76–
77, 78, 81, 141, 196; Thøfner 2007, s. 100, 101, 106, 108. Sennefelt 2015, s. 182; Seesko 
2017, s. 5–17, 31–32. 

230 RA, Kungliga arkiv, K 87; AdRP vol. 10 1893, s. 599; Schmedeman vol. 1 1706, s. 
334–335; Oscarsson 2013, s. 152. 

231 Se bilaga 2C. 
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städningen av gatorna där processionen skulle gå fram. För detta fick 
stadsbyggnadsskrivaren cirka 2 d.k.m medan folket som sopade fick 
cirka 23 d.k.m. Då soparnas lön motsvarade lönen för 16 tunga dags-
verken omfattade städstyrkan troligen en större grupp människor. Ett 
annat sätt att undgå gatusmutsen var att ta sig till kyrkan med vagn, 
vilket påbjöds i och med den nya begravningsordningen utan 
procession som började gälla under 1680-talets första år. Catharina 
Wallenstedt beskrev att ledsagning fortfarande tillämpades från 
vagnen till kyrkan, men man slapp dock att gå på gatan till kyrkan. 
Detta ska inte tas som bevis på att det var först under 1680-talet som 
deltagarna använde privata vagnar under begravningar. Vid Åke Totts 
begravning i Åbo 1640 färdades svågern Per Brahe i sin vagn i 
processionens avslutande delar. Detta ska inte betraktas som ett 
uttryck för Per Brahes statuspretentioner, grundade i hans ställning 
som generalguvernör över Finland och ståthållare på Åbo slott. Utifrån 
det faktum att kungligheter gick till fots när de deltog i 
begravningsprocessioner är det istället sannolikt att Per Brahe färdades 
i vagn på grund av sjukdom eller kroppsliga besvär.232 

Innan en procession kunde ge sig iväg var den tvungen att samlas 
på en avsedd plats. Fördelar med Storkyrkan, Riddarholmskyrkan och 
S:t Jacob var att de låg vid torg eller öppnare ytor där den stora massan 
av deltagare kunde samlas. Tills processionen blivit klar begränsade 
den framkomligheten på gatorna. Antalet inbjudna och den mängd 
krigsfolk som deltog i mäns begravningar tog sannolikt mycket tid i 
anspråk för att korrekt ordnas på plats utanför bisättningskyrkan, 
vilket bidrog till att ceremonierna blev nattliga fenomen.233 

I takt med att ett nytt Stockholm framträdde under 1600-talets mitt 
ökade antal bisättningar och begravningar i staden. Staden hade 
genom bland annat gatureglering, anläggandet av paradgator, statliga 
ämbeten, offentliga rum och en högre adlig närvaro i form av en 
palatssfär blivit en attraktiv plats där särskilda byggnader och 
institutioner mellan Riddarholmskyrkan, S:t Jacob och Storkyrkan 
kunde anknytas till begravningarna. Genom att använda sig av 
särskilda processionsleder mellan kyrkor som anknöt till ett kungligt 

                                                                  
232 Se bilaga 2A och 2C; KB, Rål.4:o 100; Sasse 1651; KB, UUB, X240; Sasse 1652; SSA, 
Stockholms domkapitel Protokoll huvudserien, 1680, s. 834 punkt 6; Lünig 1720, s. 561; 
Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre vol. 1793, s. 192–194; Whitelocke vol. 1 
1855, s. 432–433; Kurck 1906, s. 174, 195; Ekeblad vol. 1 1911, s. 165–166; Magalotti 
1912, s. 77; Lagerholm 1965, s. 71; Wallenstedt 1995, s. 218; Oscarsson 2013, s. 153. 
Douglas 1957, s. 343; Gardberg 2000, s. 164; Laitinen & Lindström 2009, s. 70; Nevola 
2013, s. 1341; Rangström s. 76–79. 
233 KOF vol. 2:1 1881, s. 265; AdRP vol. 10 1893, s. 338, 600. 
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processionsrum och olika byggnader och institutioner, kunde deltagar-
skaran anknyta till nya rumsliga traditioner, men även säkerställa att 
en publik fanns tillgänglig. Publikens och processionens interaktion 
var dock inte problemfri utan kunde råka ut för problem såsom att 
processionen avbröts eller att delar av åskådarna föll från broar och 
kajer, eller till och med klämdes ihjäl. 

Publiken 
Det undersökta materialet säger sällan något om publiken, men genom 
att pussla ihop delar från källor – såsom bilder av processioner, 
processionsordningar, reseskildringar, arkliräkenskaper, kungliga 
plakat och förslag till Riddarhuset – går det att närma sig de som 
utgjorde den beskådande publiken. 

Från Johan Ekeblads skildring av Jakob De la Gardies begravning 
1652 och begravningen av Magnus Gabriel De la Gardies två söner 
1662 står det klart att han stod tillsammans med den beskådande 
publiken, då han kunde redogöra för hela processionen. Exemplet visar 
att publiken hade en blandad sammansättning och inte enbart bestod 
av ofrälse. Likaså beskrev Bulstrode Whitelocke hela Göran Posses 
begravningsprocession i Uppsala 1653 när den passerade hans hus, 
vilket vittnar om att människor beskådade begravningar även från sina 
bostäder.234 Bildåtergivningar av kungliga begravningar ger exempel 
på hur publiken kunde positionera sig i förhållande till begravningen. 
I Jean le Pautres bildserie över Karl X Gustavs begravningsprocession 
1660 står publiken vid sidan av processionen, vid Slottsbacken och 
längsmed husväggar. Åtskilliga personer ses i fönster, på gator, på 
balkonger och i små båtar.235 När Hans Christoffer von Königsmarcks 
lik bars till Riddarholmskyrkan 1664 beskrev den franske kammar-
tjänaren att folk från trakten kring Stockholm hade tagit sig in till 
staden för att beskåda processionen. Handelsbodar var stängda – på 
grund av att det var söndag – och det var så mycket folk ute att det 
inte gick att ta sig fram på gatorna. Beskrivningen av trängseln 
påminner mycket om plakatet mot trängsel från 1664 och den bilaga 
som lades fram för Riddarhuset 1668. Vidare beskrivs det som att 
läktare hade satts upp – det enda fallet av läktare som lokaliserats i 

                                                                  
234 Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; Ekeblad vol. 1 1911, s. 193. 
235 LRK, Le Pautre & Dahlberg 1660-1682. 
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källorna – och att många stod i fönstren.236 Att utländska dignitärer 
deltog som publik vid begravningsprocessionerna förekom, vilket 
kunde få Riddarhusets lantmarskalk att uppmana ståndsmedlemmarna 
att ställa upp i ansenligt antal i processionen för att visa hur stort och 
solidariskt ståndet var.237 Även om dessa dignitärer med stor 
sannolikhet utgjorde blott en liten del av publiken, visar det att adeln 
var måna om att framstå som många inför en särskild publiks 
betraktande ögon. 

I och med den ökande betydelsen av städer tvingades processioner 
och människor in i en rumslig förhandling angående det begränsade 
utrymmet. De gator och broar som den långsamma processionen 
gjorde till sitt rum ledde oundvikligen till att människor tvingades åt 
sidan inför en anstormande procession som kunde ledas av beridna 
soldater, vilket skapade en sorts (o)frivillig publik. Publiken framstår 
ibland som något som processionen måste skyddas mot. Kompanier av 
soldater och ordningskontrollanter skulle se till att processionen fick 
plats och säkra den från personer som ville tränga sig.238 Under 
änkedrottning Maria Eleonoras begravningsprocession 1655 sattes 
borgerskapet och väpnade styrkor in för att bilda korridor från slottet 
via Storkyrkobrinken till Riddarholmskyrkan. Dessutom användes 
gardet i en del av processionen för att ”ingen må tränga sig in”.239 Vid 
Gabriel Oxenstiernas begravning 1641 skulle utsedda personer och 
militärer hålla processionen i ordning, vid Lars Kaggs begravning 1662 
hade ett helt kompani soldater avdelats för att värja vagnarna från 
folket, och vid Simon Grundel Helmfelts hade trettiosex man avdelats 
för att stå vakt vid kyrkdörrarna och huset.240 

Att människor trängde sig in i processionen, var så pass vanligt att 
det utgjorde en egen sektion i ett förbudsplakat 1664. Ordningsföre-
skrifter och förekomsten av kontrollanter, väpnade styrkor och vakter 
vittnar om en publik som tog sig företräde före processionen – och till 

                                                                  
236 Schmedeman vol. 1 1706, s. 334–335; AdRP vol. 10 1893, s. 599; Oscarsson 2013, s. 
152. 
237 AdRP vol. 10 1893, s. 252; Magalotti 1912, s. 77. 
238 RA, Kungliga arkiv, K 87; Krigskollegium, Stockholms slotts arkliräkningar, 1678; 
Schmedeman vol. 1 1706, s. 334–335; Gjörwell vol. 4 1760, s. 276; Adlersparre vol. 1 
1793, s. 191; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxvi; Lagerholm 1965, s. 64. Whaley 1981, s. 
58, 59, 90; Sandin 1986, s. 134–139; Grundberg 2005, s. 82–83, 175; Laitinen & 
Lindström 2007, s. 72–75; Lappalainen 2007, s. 307; Berglund 2009, s. 76, 96–99, 107–
108. 
239 RA, Kungliga arkiv, K 87. 

240 Krigskollegium, Stockholms slotts arkliräkningar, 1678; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–
276; Adlersparre vol. 1 1793, s. 194. 
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och med försökte ansluta till den – och inte lät sig hindras av den. 
Likaså vittnar förekomsten av vakter i processionen och vid kyrkporten 
om kontrollåtgärder. Detta visar att socialt åtskiljande inte var något 
som samtiden kunde förvänta sig att alla kände till – eller underkastade 
sig – utan det måste fysiskt skapas för att definiera vilka som var 
inkluderade och exkluderade. Det handgripliga ansvaret för att 
upprätthålla åtskillnad föll därmed på vakterna, som måste skilja 
inkluderade deltagare – vilka släpptes in i kyrkorummet – från 
exkluderade deltagare – som hölls utanför. Kontroll var uppenbarligen 
något som måste skapas för att processionen skulle kunna göra det 
intryck det syftade till, en kontroll som verkar kunna ha upprätthållits 
till den grad att människor riskerade att klämmas ihjäl eller trilla ned 
i vattnet från kajer och broar.241 

Att begravningsprocessionerna ådrog sig en större publik i och med 
dess rumsliga förskjutning till städer är inte oväntat. Däremot är det 
överraskande hur publiken inte enbart var nyfikna beskådare. Det 
kungliga plakatet och förslaget till Riddarhuset visar att trängsel 
förekom i tillräckligt många fall för att förbud mot detta skulle 
formuleras. Detta visar att publiken inte alltid var en part som lät sig 
styras. Genom materialet framträder en bild där publiken förvisso 
iakttog processionerna som betraktare, men även som ofrivilliga 
aktörer som tvingats in i rollen genom att uppge sin tid och sitt 
rörelseutrymme för processionens framfart i stadsrummet. Benägen-
heten att trängas kan ses som ett uttryck för en ofrivillig publik som 
tvingats uppge rumslig rörlighet, särskilt som den långsamma 
processionen blev ett hinder i stadsbornas förehavanden. De kungliga 
plakaten som påtalar förbud mot trängsel vid processioner visar att 
denna underkastelse för processionen inte var att ta för given. Den 
militära närvaron i processionerna belyser även att processionen 
behövde fredas mot tillfället då publiken inte längre önskade stå vid 
sidan och betrakta. 

Processionens övergripande sammansättning 
Processionen var ett socialt och rumsligt fenomen som genom sin 
sammansättning av deltagare och materialitet visar hur status och 

                                                                  
241 RA, Kungliga arkiv, K 87; Krigskollegium, Stockholms slotts arkliräkningar, 1678; 
Schmedeman vol. 1 1706, s. 334–335; Gjörwell vol. 4 1760, s. 276; Adlersparre vol. 1 
1793, s. 186, 191, 194; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxvi; AdRP vol. 10 1893, s. 599; 
Lagerholm 1965, s. 64; Oscarsson 2013, 152. Sandin 1986, s. 134–139; Grundberg 2005, 
s. 175; Laitinen & Lindström 2007, s. 72–75; Lappalainen 2007, s. 307; Berglund 2009, 
s. 76, 96–99, 107–108. 
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åtskillnad skapades. I jämförelse med källmaterialet som angår mäns 
processioner, och då främst personer som var riksråd och högrankade 
militärer med greve- och/eller friherretitel, är materialet för kvinnor 
och barns processioner begränsat. Innan skillnader mellan 
processioner för barn, kvinnor och män skildras, går det utifrån 
gemensamma nämnare mellan dessa att belysa generella iakttagelser 
för hur en procession såg ut. Främst i ledet gick biskopar, präster, 
studenter, djäknar och skolor som sjöng psalmer. Därefter följde 
kistan – ibland under en himmel – täckt med ett bårkläde. Johan 
Ekeblads vittnesmål om Jakob De la Gardies begravningsprocession 
visar att kistan även kunde vara utan bårkläde, detta för att visa 
dekoren, hantverket och mängden anor.242 

Den dödes börd var ett viktigt och återkommande tema i 
begravningsceremonierna oavsett kön och ålder. Genom antalet 
vapensköldar på kistan som visade den dödes börd – oftast 16 och i ett 
fåtal fall ännu fler – skapades ett intryck av att den döde var av äldre 
eller yngre adlig härstamning.243 Den tunga metallkistan bars till 
kyrkan i skift av upp till 36 personer, eller sattes på en vagn för att vid 
kyrkan bäras in.244 Att bära liket var ett hedersuppdrag tillföll 
drabanter, officerare eller adliga medlemmar av olika kollegier. Vid 
Axel Oxenstiernas begravning 1655 bars kistan av riksråd, däribland 

                                                                  
242 KB, Rål.4:o 100; RA, Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E905; KB, Sasse 
1651; KB, Sasse 1652; RA, SH. LC 110:5 1655, acta 7; LLA , Trolleholms godsarkiv, 
volym J 4:5; LSB, Mörnerska donationen, Nr 74; UUB, X240; RA, SH. LC 120:5 1669, 
acta 13; KB, Sandbergska samlingen, ÄÄ5528; Lünig 1720, s. 561, 587–588; Gjörwell vol. 
4 1760, s. 274–276; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–187, 191–194; Whitelocke vol. 1 
1855, s. 432–433; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxi; KOF vol. 2:1 1881, s. 265; Kurck 
1906, s. 176; Magalotti 1912, s. 77; Ekeblad vol. 1 1911, s. 165–166, 193; Gyllenius 1962, 
s. 149; Lagerholm 1965, s. 51, 53, 59, 62, 64, 69; Oscarsson 2013, s. 152–153. Douglas 
1957, s. 342–343; Flodin 1989, s. 149; Gardberg 2000, s. 164;. Från 1634 finns det 
protokoll från Storkyrkoförsamlingen om uthyrning av bårkläde; SSA, 
Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1634–1636, 1638–
1641, 1643–1648, 1650–1661, 1663–1680.  

243 RA, Stegeborgssamlingen II Arvprinsen Karl Gustafs arkiv, E 161, 1652-06-26; LLA, 
Trolleholms godsarkiv, volym J 4:5; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395, 555; Adlersparre 
vol. 1 1793, s. 191; Klingspor vol. 1 1876, passim; Klingspor vol. 2 1876, passim; 
Klingspor & Schlegel 1877, s. 44; Kurck 1906, s. 176. Olsson 1918, s. 118, 124; 
Corswant-Naumburg 1999, s. 243. 

244 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; UUB, X240; KB, Sandbergska 
samlingen, ÄÄ5528; Lünig 1720, s. 561, 587; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; 
Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxii; Ekeblad vol. 1 
1911, s. 193, 165–166; Gyllenius 1962, s. 149; Lagerholm 1965, s. 52, 61, 65, 70; 
Oscarsson 2013, s. 153, 155. Douglas 1957, s. 343; Gardberg 2000, s. 164.  
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Johan Rosenhane.245 Eftersom kistan var processionens centrum kom 
denna sektion att vara särskilt betydelsefull och särskilt tyngd av olika 
föremål; där föremålens korrespondens skapade status, åtskillnad och 
skiktningar. Det har i tidigare forskning varit ett återkommande 
påstående att den tunga ytterkistan aldrig användes i processioner utan 
stod redo i gravvalvet, i vilken innerkistan placerades efter avslutade 
ceremonier. Förutom en anmärkning i Catharina Wallenstedts 
korrespondens från 1686 – det vill säga sex år efter att processioner 
med kista avskaffades – finns det inget stöd för detta påstående i det 
material som undersökts. Materialet visar istället att de tunga kistorna 
frambars i skift till kyrkan av ett stort antal människor, eller fördes på 
vagn för att vid kyrkporten bäras in i kyrkan. Inte minst de ingående 
instruktionerna i 1660-talets överflödsförordningar om hur kistor 
skulle utformas – förordningar som fokuserade på de visuella och 
offentliga inslagen i begravningskulturen – visar att påståendet om 
ytterkistan saknar empirisk grund.246 

Efter liket följde de inkluderade deltagarna åtskilda efter kön – med 
männen först och kvinnorna sist – och inom dessa hierarkiskt ordnade 
i fallande rang och efter stånd. Kvinnorna var därtill ofta ledsagade av 
en man. Denna ordning innebar att män av borgar- och bondestånd 
gick före adliga kvinnor, även om det fanns kvinnor av den närmaste 
familjen. Kön hade på sätt företräde framför stånd, vilket visar att 
könsåtskillnaden var viktigare att skapa och uppvisa än stånds-
åtskillnaden. Präster må ha gått före liket och följet, men det ska mer 
ses som att de utförde sitt värv som andliga förvaltare än att de sattes 
i en position där de hade högre status än adeln. Om män av kunga-
familjen var med i processionen intog de plats strax efter liket. Om 
kvinnliga kungligheter deltog var de placerade långt fram i den 

                                                                  
245 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; UUB, X240; Lagerholm 1965, 52; 
Rosenhane 1995, s. 139; Oscarsson 2013, s. 153. Douglas 1957, s. 343. 

246 Tesen bygger på två källor. Den första är utifrån Olsson 1918, som verkar grundat 
tesen som senare forskare refererat till. I ett annars välnotat verk står det inte att finna någon 
information om vilket källmaterial Olsson grundat tesen på om att ytterkistor inte 
användes i processionen utan stod redo i gravvalvet. Den andra källan är Lagerholm 1965, 
som förutom att reproducera Olssons tes även försöker bevisa denna ytterligare genom att 
tillägga material från Jakob De la Gardies begravningsräkenskaper, där Lagerholms anger 
att den tunga silversmyckade kista som i räkenskaperna beskrevs inte användes i 
processionen. Detta påstående saknar all grund då Johan Ekeblad som ögonvittne till 
begravningsprocessionen beskrev den kista som Lagerholm angav som placerad i gravvalvet. 
Tesen har dock överlevt och reproducerades senast i Gudmundsson 2013b. Ekeblad vol 1 
1911, s. 193; Olsson 1918, s. 109; Lagerholm 1965, s. 35; Wallenstedt 1995, s. 438; 
Gudmundsson 2013b, s. 293. 
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kvinnliga sektionen, eller strax bakom de kvinnliga familje-
medlemmarna.247 Processionsordningen skapade genom sin åtskillnad 
mellan kön, adlig hierarki och stånd en regisserad framställning för 
inkluderade och exkluderade deltagare av hur samhället enligt adeln 
skulle vara ordnat. 

Hur hierarkisk ordning skulle skapas inom varje köns- och stånds-
kategori var däremot inte självklart, något som inte underlättades av 
tidens förändrade syn på om det var meriten, adelstitlar eller börden 
som skulle äga företräde. Arga rangstridigheter, ignorerande av 
processionsordningen och utmanande tillrop mellan de adliga 
deltagarna visar på hur placering i förhållande till andra adelspersoner 
ansågs skapa status, åtskillnad och inre skiktningar.248 Även 
kvinnornas roll i processioner kom att diskuterades. År 1668 lade 
Riddarhuset fram ett remissförslag till överflödsförordning vilket 
gällde kvinnors uteslutande ur processioner, något som hade stort stöd 
hos adelsmännen. Kvinnors deltagande hade kritiserats redan under 
1650-talet, då de ”långsamma” kvinnorna utmålades som anledningen 
till varför processioner uppehölls och tog längre tid. Även den inbördes 
ordningen mellan adelsmän och adelskvinnor hade blivit ett allt 
påtagligare problem, vilket trots diskussioner inte fick någon egentlig 
lösning. Som en lösning på flera problem avskaffades likprocessionen 
helt 1680, vilket inte betydde att rangfrågan försvann utan snarare att 
den flyttades bort från gatan och in i kyrkan.249 

Även om de processioner som riksråd och höga militära befäl fick 
inte var allmänna, finns det utifrån Stockholms konsistorieprotokoll 
skäl att tro att alla oavsett stånd förväntades ha en begravnings-
procession.250 Trots tvånget fanns det skillnader i processionens 
sammansättning och omfattning även inom adelsståndet. I Johan 
Rosenhanes dagbok och Johan Ekeblads brevkorrespondens skrivs det 

                                                                  
247 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; UUB, X240; KB, Sandbergska 
samlingen, ÄÄ5528; LUB, De la Gardiska släktarkivet 88; Schmedeman vol. 1 1706, s. 
557; Lünig 1720, s. 561, 587–588; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre vol. 
1793, s. 192–194; Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; KOF vol. 2:1 1881, s. 266; KOF 
vol. 2:2 1887, s. 172–173; AdRP vol. 10 1893, s. 427; Ekeblad vol. 1 1911, s. 165–166; 
Rosenhane 1995, s. 142, 143, 168, 177, 181, 213, 243, 255, 283, 291, 293; Wallenstedt 
1995, s. 180, 218, 385–386; Oscarsson 2013, s. 153. Douglas 1957, s. 343. 

248 AdRP vol. 10 1893, s. 600; Wallenstedt 1995, s. 180, 385–386. Bergh 1896, s. 126, 
129, 136–138. 
249 SSA, Stockholms domkapitel, protokoll huvudserien, 1680, s. 834, punkt 6; KOF vol. 
2:1 1881, s. 266; KOF vol. 2:2 1887, s. 173; AdRP vol. 10 1893, s. 430–431; Kurck 1906, 
s. 195; Wallenstedt 1995, s. 218, 385–386. Bergh 1896, s. 117–149. 
250 SSA, Stockholms Domkapitel, Protokoll huvudserien, 1669, s. 96, punkt 9; SSA, 
Stockholms Domkapitel, Protokoll huvudserien, 1679, s. 342, punkt 5, underpunkt 3. 
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flitigt om begravningar i och utanför Stockholm, men begravnings-
följena benämns med olika termer vilket synliggör en möjlig hierarki 
då de i återkommande fall beskriver samma begravning. Till exempel 
beskrev båda att Axel Oxenstierna, Erik Stenbock, Christer Bonde och 
Karl X Gustav begravdes med ”process”.251 Vad som är gemensamt 
med samtliga fall som Rosenhane och Ekeblad beskriver som ”process” 
är att de, förutom de kungliga fallen, representerar ett litet segment 
inom adeln som kan betecknas som aristokrater, grevliga och 
friherrliga riksråd och högrankade befälhavare samt ett litet antal 
personer med enbart friherretitel. Vidare är det oftast män med dessa 
titlar som förekommer i källmaterial över processionsordningar där 
militära styrkor deltog.252 En liknande koncentrering av ordet 
”process” till aristokratiska begravningar går att se i Oxenstiernska 
samlingen (7 fall) och Gustav Bondes diarium (3 fall).253 Detta skulle 
innebära att processioner av detta slag inte alls var en självklarhet som 
tillföll alla inom adelsståndet. Förekomsten av ordet ”process” i 
materialet är litet, men där det används har det en anknytning till ett 
adligt toppskikt. 

Med största sannolikhet fick en majoritet av de som här studeras 
något sorts följe, men det ska inte tas för givet att alla fick den sortens 
storslagna följe som Rosenhane och Ekeblad benämner som en 
begravning med ”process”. Till exempel anmärkte Catharina 
Wallenstedt att när Plaan begravde sin späda son vintern 1673, skedde 
det om aftonen och utan procession. Detta kan tyckas vara 
hårklyverier, men det finns en viktig distinktion när ”process” var 
något som till stor del var förbehållet grevliga och friherrliga riksråd, 
och något som skilde sig från den sortens följe som statstjänstemän, 
kvinnor från samtliga adelsklasser samt barn till riksråd fick. 

                                                                  
251 I kontrast till Ekeblad använder Rosenhane även verbet ”följde” när en person 
begravdes. Ekeblad vol. 1 1911, s. 95, 151, 175, 184, 193, 194, 226, 392, Ekeblad vol. 2 
1915, s. 175, 183, 308; Rosenhane 1995, s. 139, 145, 146, 148, 227, 243, 273, 275, 293, 
302. 

252 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; LSB, Mörnerska donationen, Nr 
74; UUB, X240; KB, Sandbergska samlingen, ÄÄ5528; Lünig 1720, s. 561, 587–588; 
Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–194; SRP vol. 8 1898, 
s. 718; SRP vol. 9 1902, s. 416–417; SRP vol. 17 1929, 189, 202; Kurck 1906, s. 18; 
Ekeblad vol. 1 1911, s. 95, 165–166, 193; Ekeblad vol. 2 1915, s. 183; Gyllenius 1962, s. 
149; Rosenhane 1995, s. 242–243, 273; Oscarsson 2013, s. 152. Douglas 1957, s. 342. 

253 RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska 
minnesboken 1580–1684. Enligt SAOB förekommer “procession” första gången i svenska 
språket 1635, och då för en procession vid riksdagens öppnande. 
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Skillnader mellan processioner 
Trots att testamenten både från män och kvinnor talar om hederliga, 
traditionella och ståndsmässiga begravningsceremonier, är det fel att tro 
att processionerna såg likadana ut.254 Processionen skapade snarare tydlig 
åtskillnad mellan och inom stånden, baserat på främst kön och ålder. 
Åtskillnad gjordes på så sätt tydligast mellan män å ena sidan och kvinnor 
och barn å den andra. Detta betyder inte att mäns begravningar var 
uniforma, utan här användes istället meriter och adelstitlar för att skapa 
åtskillnad. Genom att beskåda en procession kunde publiken i många fall 
uppskatta både kön och ålder på den döde. Dock bör åtskillnaden mellan 
processioner för adliga kvinnor och barn varit svåra att urskilja från det 
högre ofrälsets, på grund av att adliga kvinnor och barn var uteslutna från 
en materialitet som tilldelades adliga män. 

Processioner för barn 
Genom att kombinera protokoll för begravningsringningar från 
Storkyrkan med bisättningar i Storkyrkan och S:t Jacob, har 58 fall för 
barn påträffats. I en majoritet av dessa skedde begravningen vid en 
annan kyrka än den där liket bisatts, vilket vittnar om att processioner 
mellan kyrkor vid barnbegravningar förekom.255 Hur en procession 
för barn kan ha sett ut i omfattning och materialitet är däremot svårt 
att belägga då materialet är begränsat; det kan därför enbart 
rekonstrueras fragmentariskt. År 1627 och 1629 begravdes Per Sparres 
och Elsa Posses barn Gustaf och Erik, och utifrån räkenskaper går det 
att utläsa den stora närvaron av präster och skolbarn, vilket var ett 
typiskt inslag i begravningsprocessioner. Gustaf Sparre begravdes i 
Riddarholmskyrkan 1627, där en ”skylt” – troligen släktvapnet – bars 
                                                                  
254 RA, SH. LC 83 1637, acta 11; RA, SH. LC 96:3 1646, acta 13; RA, SH. LC 98:2 
1648, acta 7; RA, SH. LC 103:1 1653, acta 1; RA, SH. LC 105:7 1655, acta 12; RA, SH. 
LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 112:10 1661, acta 11; RA, SH. LC 114:5 1663, acta 
9; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; RA, SH. LC 120:4 1669, acta 13; RA, SH. LC 121:1 
1670, acta 7; RA, SH. LC 121:6 1670, acta 3; RA, SH. LC 122:1 1671, acta 9; RA, SH. 
LC 125:6 1674, acta 4; RA, SH. LC 126:2 1675, acta 19; RA, SH. LC 126:8 1675, acta 
10; RA, SH. LC 129:4 1678, acta 9; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 14; RA, SH. LC 130:1 
1679, acta 15; LSB, Mörnerska donationen, Nr 74; LLA, Trolleholms godsarkiv, volym J 
4:5; Oxenstierna avd 1:1 1888, s. 635–636; Wallenstedt 1995, s. 97–98. 

255 Begravningsringningar: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, 
äldre serie, 1641, 1648, 1651–1653, 1655–1661, 1663–1665, 1667–1669, 1671–1677, 
1679. Bisättningar: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre 
serie, 1641, 1651–1653, 1655–1661, 1663, 1665, 1667–1669, 1671, 1673, 1674, 1676, 
1677, 1679; SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, 1648, 
1655, 1657, 1661, 1664, 1665, 1667, 1668, 1671, 1672, 1674, 1675, 1677. 
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i processionen. Två drabanter hade därtill placerats vid kyrkans port, 
vilket antyder att en procession genom staden skett. För gossebarn var 
familjetillhörighet ett viktigt inslag att gestalta i ledsagningen i form 
av ett huvudbanér. Även anvapen förekom om än i sparsam 
omfattning. När Magnus De la Gardies späda son Johan begravdes 
1662 bars en 280 x 154 centimeter tvåtungad begravningsfana med 
rikt målad dekor på en 460 centimeter lång stång. Förutom 
släktvapnet och växtornament – utförda i både bjärta och mjuka färger 
– fanns en inskrift som förmedlade den dödes börd, adelstitlar och 
gårdar, tillsammans med födelse och dödsdatum. Flickebarn begravdes 
generellt utan vare sig huvudbanér eller anvapen.256 

Då källor som kan berätta om föremål vid barnbegravningar 
överlag är begränsade, är beskrivningar om deltagarna mer 
omfattande. När Gustav Adolf De la Gardie begravdes i Västerås 
domkyrka 1632 var hela riksrådet bjudet och närvarande, en händelse 
som upprepades några månader senare när Pontus De la Gardie 
begravdes.257 Att riksrådet slöt upp till denna begravning ska närmast 
ses som ett uttryck för fadern Jakob De la Gardies status som 
rådsmedlem. Inbjudningar till barns begravningar skedde även under 
Riddarhusets riksdagsmöten.258 Som blivit tydligt i analysen ovan av 
Rosenhane och Ekeblad var det till stor del begravningar för barn till 
riksråd som de själva deltog i. Stor uppslutning verkar även andra 
högtmeriterade personer inom den civila förvaltningen ha fått. När 
generaltullförvaltaren Vilhelm Drakenhielms dotter begravdes 
vintern 1664, uppskattade den franske kammartjänaren att det var 
mer än tusen slädar som färdades till begravningen.259 Ekeblad, 
Rosenhane, Gustav Bonde eller Oxenstiernska minnesboken verkar 
inte i större utsträckning ha uppmärksammat barn som inte hade 
kopplingar till aristokratin, riksrådsfamiljer eller högtmeriterade 
fäder.260 Rosenhane beskrev inte några gäster när han begravde sin 
son Carl i Viborg 1652. Platsen spelade stor roll vilket syns i 
Rosenhanes beskrivning av begravningen av friherren och riksrådet 
Johan Gyllenstiernas två barn i Söderköping 1656, där inte mycket 

                                                                  
256 Klingspor & Schlegel 1877, s. xxvi–xxvii; Rosell 1974, s. 114–115; Corswant-
Naumburg 1999, s. 246. 

257 SRP vol. 2 1880, s. 142, 177. 

258 AdRP vol. 4:2 1872, s. 411; AdRP vol. 5:1 1873, s. 9; AdRP vol. 5:2 1875, s. 83 

259 Oscarsson 2013, s. 154–155. 
260 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; RA, 
Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 1647–08–
28; RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81; Ekeblad vol. 1 1911, s. 29, 155, 175; Ekeblad 
vol. 2 1915, s. 221, 346; Rosenhane 1995, s. 178, 213, 246, 283, 285, 292, 303, 314. 
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förnämt folk var närvarande. Fädernas titlar var därför inte en 
fullkomlig försäkran om deltagargruppens sammansättning, utan 
platsen måste även beaktas som betydelsefull.261 Begravning av barn 
verkar överlag ha genomförts med få deltagare. 

Ett sätt att få fler deltagare var att låta begrava barn med anhörig 
förälder, släkting eller syskon. En sådan procession kunde även belysa 
barnets status, då främst genom de föremål som uppbådats för den 
vuxna. När hertig Adolfs son begravdes samtidigt med fadern Johan 
Kasimir 1652, bars den försilvrade kistan av tio adliga drabanter under 
en liten himmel, medan Johan Kasimir åtnjöt anor, fanor, 
kyrassryttare och adliga insignier. En förutsättning för dessa 
flerpersonsbegravningar var att lik kunde bisättas, i händelse av att 
ytterligare en person skulle avlida. När Mårten Blixencron begravdes 
med sin dotter hösten 1667 i S:t Jacob hade barnet stått bisatt i 42 
veckor i Storkyrkan sedan vintern 1666, medan Mårten Blixencrons 
lik stått 18 veckor.262 Strategin att få fler deltagare genom att begrava 
fler än ett lik användes även vid kvinnors och mäns begravningar.263 

Omkostnaderna för Gustaf och Erik Sparres begravningar under 
slutet av 1620-talet var enbart en bråkdel av den för deras mor Elsa 
Posses begravning 1634.264 Begravningar för barn verkar inte varit ett 
tillfälle som det spenderades lika frikostigt på som vid begravningar 
av vuxna. 

Processioner för kvinnor 
Kvinnor fick processioner som tolkades både som vackra och förnäma 
av samtiden.265 När Elisabeth Juliana av Erpach Hochberg skulle 

                                                                  
261 Rosenhane 1995, s. 46, 178; Wallenstedt 1995, s. 97–98. 

262 Se bilaga 2B; KB, Sasse 1652; Klingspor vol. 1 1876, s. 441, 548; Klingspor vol. 2 
1876, s. 58, 199; Ekeblad vol. 1 1911, s. 155, 165–166; Ekeblad vol. 2 1915, s. 221, 346; 
Gyllenius 1962, s. 149; Rosenhane 1995, s. 178, 213, 283, 285, 292. 
Begravningsringningar: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre 
serie, 1651, 1652, 1655, 1656, 1658, 1665, 1666, 1667, 1668, 1671, 1673, 1674, 1676, 
1677. Bisättningar: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre 
serie, 1652, 1655, 1656, 1667, 1671, 1673, 1674, 1676, 1677; SSA, Jakob och Johannes 
kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, 1655, 1665, 1667, 1668, 1671, 1674. 

263 Begravningsringningar: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, 
äldre serie, 1640, 1645, 1651, 1655, 1661, 1665, 1666, 1667, 1668, 1670, 1671, 1672, 
1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1679, 1680. 

264 Se bilaga 3. 

265 Kurck 1906, s. 176; Ekeblad vol. 1 1911, s. 194; Rosenhane 1995, s. 135–138, 146, 
229, 235, 244; Wallenstedt 1995, s. 180. 
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begravas i maken Johan Banérs gravkor i Riddarholmskyrkan, var 
hennes svägerska Anna Banér på plats.266 

Kom de Saliga Liken till Stockholm, och låg Galejan den natten vid 
Skeppsholmen. […] Blev den Saliga grevinnans Lik infört och 
begraven i Riddarholmskyrkan med den process som där till hörde 
och sattes i min Salige Broders graf, och var Hennes Kungliga 
Majestät vår unga drottning, och de förnämsta i Staden […] den 
likprocessen följaktig.267 

Detta fåordiga sätt att beskriva processioner är vanligt i källmaterialet. 
Utförligare processionsordningar för adliga kvinnor har inte påträffats 
annat än indirekt via räkenskaper, varför det krävs olika pusselbitar för 
att gestalta hur kvinnors begravningsprocessioner kunde se ut samt hur 
de skilde sig från processionerna för barn och män. Då processioner 
för riksråd nästintill enbart skiljer sig kvantitativt från kungliga, kan 
en gestaltning av kvinnors begravningsprocessioner börja vid en 
kunglig jämförelse. 

När änkedrottningen Maria Eleonora skulle begravas 1655 fanns 
det en mängd personer och föremål som skapade hennes koppling till 
regentskapet. Kavalleri och infanteri utgjorde spetsen och 
avslutningen av processionen som rörde sig från slottet via 
Storkyrkobrinken till Riddarholmskyrkan. Efter dessa kom djäknar, 
gymnasister, studenter och prästerskapet. Åtskilda av härolder, som 
utgjordes av två krigskammarråd, följde adelsståndet, räntmästaren 
som slängde ut skådepenningar till publiken samt riksdrotsen, riks-
amiralen och rikskanslern som bar regalierna. Därpå följder 32 
adelsmän av aristokratin, riksråd och högre officerare som bar kistan 
och baldakinen. Grevarna Gabriel Oxenstierna, Carl Leijonhufvud, 
Jacob De la Gardie och Claes Tott bar bårtäcket. Sedan kom – 
förutom återkommande marskalkar, härolder och prestaver – 
kammarherrar, män av kungafamiljen, rådet, adliga hovbetjänter, 
drottningen ledsagad av adelsmän, furstinnor ledsagade av adelsmän, 
riksänkedrottningens, drottningens, riksrådets och adelns kvinnor, 
kansli- och kammarbetjänter. Borgerskapet, iförda svarta kläder, hade 
kallats ut för att stå längsmed hela processionsvägen på båda sidor om 
gatan. Övriga åskådare fick därmed ställa sig bakom denna formella 
avgränsning av det tillgängliga rummet. På Riddarholmen och vid de 
angränsande delarna av Stadsholmen utgick och placerades kavalleriet 
och infanteriet utifrån kungliga slottet, adliga palats, kyrkogården och 

                                                                  
266 SRP vol. 6 1891, s. 229. 

267 KB, Rål.4:o 100. 
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kyrkporten. Drabanter vaktade delar av processionen så att inga 
oinbjudna skulle tränga sig in.268 

Vid änkedrottningens begravning lyser sorgehästar och provins-
fanor med sin frånvaro, och en liknande parallell fanns i processioner 
för adliga kvinnor där inga sorgehästar eller burna begravningsfanor, 
huvudbanér eller anvapen påträffats i materialet. Den väldiga mängd 
ryttare och soldater som förekom i processioner för kungar och 
drottningar, riksråd och högrankade militärer har inte heller påträffats 
för adliga kvinnor.269 Med det sagt var inte krigsväsendet frånvarande 
under kvinnors begravningsprocessioner. När Kristina Ribbing (1657) 
och Ebba Maria Fleming (1678) skulle begravas bar drabanter kistan, 
och under Ebba Maria Flemings och Brita Rosladins (1675) 
begravning vaktade soldater vid kyrkan.270 Att drabanter bar Kristina 
Ribbings lik var troligen ett uttryck för hennes koppling till riksrådet, 
som hon hade genom sin far Seved Ribbing och sin make Carl 
Gyllenhielm. Ebba Maria Flemings man var inte riksråd, men likväl 
högt uppsatt i statsapparaten som landshövding och som kammar-
herre. Brita Rosladin var gift med riksskattmästaren Sten Bielke, vilket 
kan förklara den väpnade närvaron under hennes begravning. Att dra 
slutsatsen att särskilda deltagare – såsom drabanter och soldater – 
enbart var tillgängliga för kvinnor genom deras relation till män vore 
dock en feltolkning. Kvinnors egna meriter var inte oviktiga, särskilt 
när det fanns anknytning till hovet. När hovmästarinnan Elisabeth 
Gyllenstierna skulle begravas i Österhaninge kyrka 1646 var 
drottningen närvarande, vilket även var fallet när kammarjungfrun 
Ebba Bielkenstiärna begravdes 1652. När Elsa von Brandt, hovjungfru 
till Maria Eleonora, begravdes 1658 i Stockholm påtalade Johan 
Rosenhane att deltagargruppens antal var större och samman-
sättningen mer förnäm än när någon stor herre begravdes. Kvinnors 
meriter tillät att vissa personer på särskilda uppdrag deltog, som vid 

                                                                  
268 RA, Kungliga arkiv, K 87. 

269 I beskrivningar av kvinnors begravningar, och räkenskaper över desamma finns inga 
hänvisningar till soldater och ryttare; De poster som finns handlar om drabanter som bar 
liket eller vaktade. RA, SH. LC 102:1, 1652, acta 18; KB, Rål.4:o 100; UUB, Drakerska 
släktarkivet, X 257 d5; UUB, Drakerska släktarkivet, X 257 d9; Klingspor & Schlegel 
1877, s. xxi–xxii; Kurck 1906, s. 176; Ekeblad vol. 1 1911, s. 194; Lagerholm 1965, s. 52–
54, 63–64; Rosenhane 1995, s. 135–138, 146, 229, 235, 244; Wallenstedt 1995, s. 180. 
Lappalainen 2007, s. 305–308. Avsaknaden av kvinnors huvudbanér diskuteras i 
Corswant-Naumburg 1999, s. 243. 

270 Lagerholm 1965, s. 52, 64. Lappalainen 2007, s. 305, 307. 
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en begravning 1643 då riksrådet beviljade att hovjunkrar skulle bära 
en hovmästarinnas kista.271 

Processioner för kvinnor – med deras frånvaro av väpnade styrkor, 
anvapen, huvudbanér, fanor och hästar med schabrak – gjorde att de ägde 
större likheter med barns processioner än med mäns. Skillnaden mellan 
kvinnor och män skapades alltså genom materiella skillnader i 
processioner, medan skillnader mellan kvinnor och barn snarare skapades 
genom omfattning. Till exempel var antalet präster, djäknar och skolbarn, 
liksom förekomsten av högt uppsatta kyrkliga ämbetspersoner större vid 
kvinnors begravningar i jämförelse med barns. Framför allt var antalet 
inbjudna mycket mer omfattande vid kvinnors begravningar än vid 
barns.272 När Rosenhane skulle begrava sin son Carl 1652 nämns enbart 
att tillbörliga ceremonier anställdes och att Viborgs biskop predikade. Tre 
senare när han begravde sin mor Carin Scheringsdotter i Husby-Oppunda 
innefattade begravningståget från gården till kyrkan inbjuden adel, där 
vissa skulle agera som marskalk i processen, trettio präster och en 
biskop.273 Det är tydligt i materialet att deltagargruppens sammansättning 
vid kvinnors begravningar ansågs vara lika viktigt som vid mäns. När 
Christina Stenbock begravdes i Stockholm vid riksdagens slut i september 
1671, var kungen och riksänkedrottningen, riksråd, höga herrar, 
ärkebiskopen, alla biskopar och präster närvarande i processionen. Enbart 
prästerskapets närvaro kostade maken Gabriel Kurck 400 rdr (1 650 
d.k.m.).274 Att samhällets elit och en så stor del av prästeståndet var 
närvarande vid Christina Stenbocks begravning var på grund av att 

                                                                  
271 RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 
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Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E905; RA, Oxenstiernska samlingen, Johan 
Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 1648-01-15; LUB, De la Gardiska släktarkivet 
88; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxi–xxii; Kurck 1906, s. 176; Ekeblad vol. 1 1911, s. 
54–55, 194; Lagerholm 1965, s. 52–54, 63–64; Rosenhane 1995, s. 137, 146, 229, 235; 
Wallenstedt 1995, s. 180. Lappalainen 2007, s. 305, 307. 

273 Rosenhane 1995, s. 44–46, 134–138. 

274 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; LUB, De la 
Gardiska arkivet, släktarkiven, Ekeblad 1a, Ekebladska familiens genealogier; RA, 
Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 1646-04-04, 
1648-01-15; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 647, 1653-
01-12; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 534, 1638-07-
30; LUB, De la Gardiska släktarkivet 88; Klingspor vol. 1 1876, s. 261, 479, 512, 549; 
Klingspor vol. 2 1876, s. 122, 186, 199, 225, 295; Kurck 1906, s. 176; Ekeblad vol. 1 
1911, s. 194; Rosenhane 1995, s. 135–138, 146, 229, 235, 244. Edvinsson et al 2010, s. 
46. 
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riksdagen hölls i Stockholm. Som påpekats ovan innebar hennes 
begravning stora omflyttningar mellan orter och kyrkor, och inte minst att 
stora summor pengar kunde spenderas. Riksdagen, Stockholm och kapital 
var förutsättningar för att en tillräckligt omfattande deltagarskara skulle 
kunna delta i Christina Stenbocks begravning. 

I det material som ger någon bild av processioner för kvinnor lyser 
som sagt krigsfolk, fanor, huvudbanér och anor med sin frånvaro. 
Släktanspråk var dock så pass viktiga att målade, etsade eller pärl-
stickade huvudbanér och anor förekom på kistan, och var därmed fullt 
synliga för inkluderade och exkluderade deltagare om kistan inte var 
övertäckt med ett bårtäcke.275 

Processioner för kvinnor signalerade tydligt genom deras avsaknad av 
burna huvudbanér och anor, kyrassryttaren och sorgehästar att det inte var 
en procession för män, men genom att deltagarnas uppslutning var större 
skiljde de sig från barns processioner. Det står klart genom kvinnors 
testamenten att de brydde sig minst lika mycket om statusmässiga 
begravningar som männen.276 Det ska inte tas för givet att processioner 
för kvinnor och barn – på grund av avsaknaden av de föremål som 
användes för att skapa mäns adliga status – gick att åtskilja från ofrälse 
begravningsprocessioner. Troligen fanns det här ett grumligt 
ingenmansland mellan ståndskategorier, där det måste varit svårt att 
urskilja den dödes ståndstillhörighet och plats i ståndshierarkin. 

Processioner för män 
Begravningsprocessionerna för män tog sig större visuella och 
ljudliga uttryck än för kvinnor och barn, detta till en sådan grad att 
det går att tala om processionerna för män med höga ämbetsposter 
och hög militär rang som triumftåg som militariserade det offentliga 
rummet. Närvaron av väpnade styrkor, trumpetare, pukslagare, 
kyrassryttare, vapensköldar och fanor påminde på ett tydligt sätt om 
den dödes kön, stånd och meriter. Möjligheten att ha väpnade 
styrkor var förutom ett kännetecken på den dödes kön även en viktig 

                                                                  
275 I KB, Rål.4:o 100 omnämns ett pärlstickat kläde till Karin Ribbings kista. I S:t Jacobs 
kyrka i Stockholm finns ett bevarat exempel på pärlstickat kisttäcke för Sigrid Bielke, likaså 
ett i Björklinge kyrka för Agneta Horn. KB, Rål.4:o 100; Kurck 1906, s. 175–176; 
Corswant-Naumburg 1999, s. 243; Estham 1997, s. 269–272. 
276 RA, SH. LC 83 1637, acta 11; RA, SH. LC 96:3 1646, acta 13; RA, SH. LC 98:2 
1648, acta 7; RA, SH. LC 103:1 1653, acta 1; RA, SH. LC 105:7 1655, acta 12; RA, SH. 
LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 121:1 1670, acta 7; RA, SH. LC 122:1 1671, acta 9; 
RA, SH. LC 125:6 1674, acta 4; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 14; RA, SH. LC 130:1 
1679, acta 15. 
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indikator för adeln, nämligen kopplingen till kriget. Denna roll var 
tydlig i likkistans närhet där en kyrassryttare till häst med blottat 
svärd förkroppsligade den döde som en medlem av det krigande 
ståndet. Det förstärkte ytterligare de krigiska inslagen av 
meritsymboler som kommendörstav och föremål som handskar, 
hjälm, sporrar, pistoler och svärd som bars på kuddar, vilka kunde 
vara så utsmyckade med guld och diamanter att de betecknades som 
regalier. Kriget präglade även mäns begravningsprocessioner genom 
ljudet från krutvapen, trumpeter och pukor.277 

Processionernas krigiska prägel med stora mängder kavalleri och 
infanteri var inte tillgänglig för alla, utan det var enbart vid 
begravningar av fältmarskalkar, riksämbetsmän, högrankade befäl och 
höga ämbetsmän som de anhöriga kunde utnyttja dessa.278 Vid 
riksdrotsen Gabriel Gustavsson Oxenstiernas begravning 1641 
marscherade gardestrupper och infanteri, och när riksskattmästaren 
Gustav Bonde och sonen Erik Bonde begravdes i Stockholm 1668 
fanns kavalleri, gardestrupper och infanteri i processionen.279 För 
högrankade befäl med eller utan riksrådstjänst var den militära 
närvaron minst lika omfattande om inte mer påtaglig. Vid Jakob De 
la Gardies begravning 1652 deltog tio kompanier med infanteri och 
fyra kompanier kavalleri. När Lars Kagg begravdes 1662 deltog fyra 
kompanier kavalleri, tre kompanier infanteri och ett kompani från 
livgardet.280 I överstelöjtnanten Gustaf Rikard Rosencrantz 
testamente från 1648 gavs instruktioner om att han inte önskade 
någon stor procession med härfolk eller annan stor omkostnad, vilket 
                                                                  
277 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; LSB, Mörnerska donationen, Nr 
74; UUB, X240; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; KB, Sandbergska samlingen, ÄÄ5528; 
Lünig 1720, s. 561, 587–588; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre vol. 1 1793, 
s. 186–187, 190; Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; Kurck 1906, s. 18; Ekeblad vol. 1 
1911, s. 165–166; Magalotti 1912, s. 77; Gyllenius 1962, s. 149; Lagerholm 1965, s. 49–
51, 56–62, 65–67, 70–71; Oscarsson 2013, s. 152–153. Douglas 1957, s. 342–343; 
Gardberg 2000, s. 164; Kurisoo 2013, s. 71–72 
278 Se källor bilaga 6A; KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; RA, SH. LC 
102:1 1652, acta 18; LSB, Mörnerska donationen, Nr 74; UUB, X240; RA, SH. LC 120:5 
1669, acta 13; Lünig 1720, s. 561, 587–588; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre 
vol. 1 1793, s. 186–187, 190; KB, Sandbergska samlingen, ÄÄ5528; Kurck 1906, s. 18; 
Magalotti 1912, s. 77; Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; SRP vol. 8 1898, s. 718; SRP 
vol. 9 1902, s. 416–417; SRP vol. 17 1929, 189, 202 Ekeblad vol. 1 1911, s. 95, 165–166, 
193; Ekeblad vol. 2 1915, s. 183; Gyllenius 1962, s. 149; Lagerholm 1965, s. 50–51, 59, 
61; Rosenhane 1995, s. 242–243, 273; Oscarsson 2013, s. 152–153. Douglas 1957, s. 
342–343; Gardberg 2000, s. 164; Kurisoo 2013, s. 71–72.  

279 UUB, X240; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–187, 190. 
280 KB, Rål.4:o 100; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Kurck 1906, s. 18; Lagerholm 
1965, s. 50–51, 59, 61. Douglas 1957, s. 342–343. 
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belyser att hans militära meriter var det som möjliggjorde 
användandet av väpnade styrkor.281 Att detta medium var beroende 
av den dödes meriter görs tydligt i avsaknaden av väpnade styrkor när 
den artonårige studenten Göran Posse begravdes 1653 i Uppsala.282 
Medverkan av infanteri och kavalleri i mäns processioner var därför 
inte något allmänt för alla män utan något som meriten och 
statstjänsten möjliggjorde. 

Den militära meriten belystes också i hur erövrade fanor användes.  
Vid Lennart Torstensson begravning bars över etthundra erövrade 
fanor mellan två kompanier kavalleri och fyra kompanier musketerare 
och pikenerare. Under Johan Banérs (1641), Lars Kaggs (1662), Robert 
Douglas (1662) och Hans Christoffer von Königsmarcks (1664) 
respektive begravningar bars erövrade fanor på samma sätt efter 
infanteriet. Under Johan Banérs begravning bildade erövrade fanor 
korridor från kyrkogården till kyrkporten. Med erövrade fanors hjälp 
förstärktes bilden av den avlidne som krigare, framgångsrik erövrare 
och segrare. De väpnade styrkorna visade samtidigt sorg genom att 
deras egna fanor i stor utsträckning var sammanbundna och att pistoler 
och musköter var nedåtvända och pikar släpade i marken. Förekomsten 
av erövrade föremål – spoliae – visar att det i begravningsprocessionerna 
för män av hög militär rang med militära segrar bakom sig fanns tydliga 
triumfatoriska drag. Tillsammans med väpnade styrkor och avfyrandet 
av musköter och kanoner passade spoliae in i en större samtida 
europeisk utveckling där kriget och triumfatorn besatte stadsrummet. 
Ett militärt intåg var samtidigt ett triumftåg och en statsmanna-
begravning, som i samtiden precis som under den romerska antiken var 
en hyllning av den döde härförarens meriter och gärning för staten.283 
I och med triumfbågen vid Norrbro som satts upp för drottning 
Kristinas kröning 1650 – vilken stod kvar till 1663 eller 1664 – kunde 
begravningsprocessionens triumfatoriska intåg till Stadsholmen göras 
än mer påtagligt. Triumfbågen markerade gränsen till den egentliga 
staden med slottet, adelsresidens, Riddarhuset, Storkyrkan och 
Riddarholmskyrkan. I och med intåget med väpnade styrkor, spoliae 
och en kista med en segerrik fältherre, fick triumfbågens tunga 
militära symbolik och åminnelse över segrar och segerherrar i Trettio-

                                                                  
281 RA, SH. LC 102:1 1652, acta 18. 

282 Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; Corswant-Naumburg 1999, s. 80. 

283 KB, Rål.4:o 100; Lünig 1720, s. 561; RA, Kungliga arkiv, K 87; KB, Sasse 1651; KB, 
Sasse 1652; Lünig 1720, s. 561; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre vol. 1 1793, 
s. 186; Oscarsson 2013, s. 152–153; Lagerholm 1965, s. 21. Douglas 1957, s. 342–343; 
Pollak 2010, s. 233–243. 
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åriga kriget en tyngre innebörd som segermonument, än när män, 
kvinnor och barn utan denna anknytning tågade igenom den. Vid 
Jakob De la Gardies begravning 1652 tågade processionens in genom 
triumfbågen, en begravning där salut sköts från Brunkebergshöjden, 
Södermalm, Skeppsholmen och från skepp på Strömmen. 
Processionens prägel av intåg underströks då den påbörjades vid 
Jakobsdal och slutade vid Storkyrkan – samma väg som använts vid 
drottning Kristinas kröning.284 

Överlag markerade utsedda personer och/eller hästar som bar fanor 
starten och slutet på en mer intim sektion av processen som var 
placerad mellan prästerskap och besläktade män. På så viss skapades 
en sektion för den döde med hjälp av olika banér, kyrassryttare, 
deltagare som bar kistan, värja, hjälm, handskar, marskalkstav och 
sporrar. Hästar bar schabrak huvudbanér, vita kors och sorgfana, och 
när riksrådet Hans Wachtmeister begravdes vintern 1652 hade den 
dödes bästa hästar utsmyckats med guldkedjor om benen. Mellan 
präster och liket var en sektion som med fanor, vapensköldar, kyrassiär 
och regalier som förtäljde vem den döde var. Med olika sorters fanor 
och sköldar för olika sorters adelsvärdighet skapades adelsmäns status, 
åtskillnad och skiktning genom att den dödes adelstitlar, meriter, börd 
och jordinnehav åberopades. I och med att fanor och vapensköldar 
bars av både utsedda män som hedersuppdrag och av hästar fanns det 
i vissa fall dubbletter av varje vapen.285 Vissa fanor kunde dock 
uteslutas som till exempel skedde under Lennart Torstensson 
begravning, där enbart grevefanan bars med.286 

Inför Johan Kasimirs begravning 1652 rådfrågade sonen Karl 
Gustav Axel Oxenstierna hur ceremonierna på bästa sätt skulle 
genomföras. Rikskanslerns svar löd: 

                                                                  
284 Se bilaga 2C; Ekeblad vol. 1 1911, s. 193; Lagerholm 1965, s. 50–51; Karling 1969, 
s. 68, 80–81; Axel-Nilsson 1984, s. 65; Grundberg 2005, s. 178–180; Pollak 2010, s. 238, 
244–245; https://stockholmskallan.stockholm.se/post/32266. 
285 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; LSB, Mörnerska donationen, Nr 
74; UUB, X240; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; KB, Sandbergska samlingen, ÄÄ5528; 
Lünig 1720, s. 561, 587; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre 1793, s. 191; 
Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; Ekeblad vol. 1 1911, s. 165–166, 184; Magalotti 
1912, s. 77; Gyllenius 1962, s. 149; Lagerholm 1965, s. 49, 50, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 
67, 70; Oscarsson 2013, s. 153–154. Douglas 1957, s. 342–343; Gardberg 2000, s. 164; 
Kurisoo 2013, s. 71–72. 

286 LSB, Mörnerska donationen, Nr 74; UUB, X240; Lünig 1720, s. 561; Gjörwell vol. 4 
1760, s. 274–276; Lagerholm 1965, s. 50, 56, 58, 60; Rosenhane 1995, s. 243. 
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Vad fanorna och hästarna vidkommer, de måste vara 17 förutan den 
hästen, som rides med kyrass för liket. N[ämligen] huvudbanéret 
med rätta och kompletta pfalsgreverska vapnet, så vart landskaps 
vapen à part […] Jag håller därför att alla de landskap som H[ans]. 
S[alige]. F[urstlige]. Nåde såsom en pfalzgreve har varit berättigad 
till […] att deras vapen på faner flyga och hästar klädda i svart 
därhos ledes måste, jämte all annan furstlig solennitet åtminstone 
såsom andra våra furstar här i riket vid deras begravning är 
hedrade.287 

Adelstitlar möjliggjorde att de med greve- och friherretitlar kunde föra 
fler fanor än de med enbart friherre och/eller herretitel. När friherren 
och riksrådet Erik Gyllenstierna begravdes hösten 1658 fördes fem 
stycken fanor och fem klädda hästar, vilket var ett bruk som av Johan 
Rosenhane beskrevs som ovanlig pompa. När Hans Christoffer von 
Königsmarck fördes till Riddarholmskyrkan 1664 ska 100 personer 
fört 50 schabrakprydda hästar med den dödes vapen, en mängd som 
saknar motstycke i det undersökta materialet.288 

Christer Bonde som begravdes i Göteborg 1660 kan användas som 
exempel för att belysa fanornas sammansättning. Tre stycken stora 
tvåtungade och dubbelsidiga fanor i svart siden – 265 x 373 
centimeter, 188 x 285 centimeter och 183 x 280 centimeter – bars på 
räfflade och svartmålade stänger som i längd mätte 450 centimeter, 
440 centimeter och 437 centimeter. Fanornas storlek och längd gör 
gällande att de skulle synas ovan bärarnas och processionsdeltagarnas 
huvuden, dock med en rangordning som utgick ifrån innehåll, 
utformning och stånglängd. Fanorna var rikt dekorerade med svart 
frans i silke och metalltråd, med målad dekor av asymmetriska blad 
och blommor, slingrande band med tofsar, lagerkransar och brinnande 
kulor. Fanorna förtäljde genom vapensköldar och text om den dödes 
kön, bördsepitet, adelstitlar, meriter, jordinnehav och ålder. Den 
största fanan bar det Bondeska friherrliga vapnet med hjälmar, adliga 
och friherrliga rangkronor. Den andra fanan bar också det Bondeska 
friherrliga vapnet dock utan hjälmar, men med en friherrlig krona. 
Den tredje och minsta fanan av de tre hade det Bondeska släktvapnet 
krönt med en hjälm och friherrekrona. Övergripande tema i samtliga 

                                                                  
287 Från Axel Oxenstierna till Karl Gustav av Pfalz–Zweibrücken, Pfalzgreve, Axel 
Oxenstiernas skrifter och brev; RA, Stegeborgssamlingen II Arvprinsen Karl Gustafs arkiv, 
E 161, 1652-06-26. 
288 Rosenhane 1995, s. 243; Oscarsson 2013, s. 152. Se även Bengtsson et al 2010, s. 82, 
95, 114, 122, 127–129, 147–148, 172, 182, 194, 206, 441–442;  
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fanors text var kön, meriten, adelstitlar, bördsepitet, gårdssinnehav 
kopplade till adelstitlarna, födelse och dödsinformation.289 

På samma sätt skapades status, åtskillnad och skiktning i 
huvudbanér av trä. Det målade sköldvapnet bars på stänger och 
kunde vara dekorerat med akantuslöv i plåt eller trä, som omgärdade 
delar eller hela skölden. Under perioden 1630–1660 förändrades 
huvudbanéren från relativt enkla, plana och kontursågade träskivor 
med påspikade plåtlöv, till i varierande grad avancerade trähantverk 
tillverkade av bildhuggare. Denna mer avancerade dekor tillät att 
skölden utsmyckades med snidade hjälmtäcken, akantuslöv, 
änglahuvuden, putti och lagerblad, samt kunde nå en höjd på 
150–200 centimeter. Kopplingen till kriget förmedlades i 
utsmyckningen genom hjälmar, trofégrupper och befälsmerit genom 
kommendörsstaven.290 

På huvudbanér fanns oftast en textkartusch vars textinnehåll visar 
på hur adliga värden förändrades under den undersökta perioden. Då 
textinnehållet på huvudbanér inte tidigare analyserats för att se dess 
sammansättning och förändring, har 89 huvudbanér från 1622–1681 
studerats. Användandet av bördsepitet som ”ädel” och ”välboren” 
förekom perioden igenom i kartuscherna, både tillsammans och 
enskilt. Från och med 1650-talet börjar dock bördstiteln 
”högvälboren” att användas allt mer intensivt, av främst aristokratin 
och delar av adelns övre skikt. Från 1620-talet till 1640-talets början 
används greve-, friherre- eller herretiteln enskilt för att presentera den 
dödes adelstitlar, men från och med 1640-talet användes en 
kombination av dessa så att en greve även framställs som friherre och 
herre. Statusens skapande förändrades från den högsta titelns enskilda 
företräde, till att titlar lades lager på lager, vilket visar på hur skiktning 
inom adelsståndet hade blivit allt viktigare. 

Under det tidiga 1640-talet går det också att se en stegring i antalet 
åberopade merittitlar – till exempel landshövding, ståthållare, troman, 
general, riksråd, lagman – som innan begränsades till 1–2 stycken, 
men som från och med 1640-talets början omfattade ett intervall om 
2–7 stycken. Från 1670-talet sjönk antalet åberopade merittitlar 
överlag till 2. Ordningen på adelstitlar och merittitlar visar att adels-
titlar överlag ordnades före meriten från 1620-talet till 1640-talets 
början. Därefter började meriten alltmer ordnas före adelstitlar för att 
från 1650-talets början nästintill konsekvent ordnas före adelstitlarna. 
På Johan Skyttes huvudbanér från 1645 i Uppsala domkyrka angavs 

                                                                  
289 Green 2015, s. 11–14. 

290 Corswant-Naumburg 1999, s. 12, 33–34, 159–160, 191, 285, 287 (bildmaterial s. 26–
181); Candréus 2008, s. 45–52. 
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adelstitlarna – friherre, herre och riddare – före dennes merittitlar – 
riksråd, president i hovrätten, Uppsala akademikansler, lagman och 
kommissarie. På Ture Oxenstiernas huvudbanér från 1676 i Jäders 
kyrka angavs däremot meriten – troman och överste – före adels-
titlarna – greve, friherre och herre. Även antalet åberopade gårdar visar 
på hur skiktning inom ståndet gjordes. Överlag angavs 1–3 gårdar 
perioden igenom, men från 1640-talet började aristokratin och adelns 
högre stånd att ange ett högre antal gårdar, oftast 4–6 gårdar, men 
ibland så många som 7–13. Språket på textkartuscherna var oftast 
svenska, men för ett mindre antal var språket tyska eller latin.291 

Det är tydligt att skapandet av adlig status och inte minst adelns 
inre skiktning i huvudbanéren förändrades under perioden 1622–
1681; en förändring som löper parallellt med att förekomsten av 
huvudbanér drastiskt ökade vilket gestaltas i diagram 4. Att förändring 
i både sammansättning och antal blev mer påtaglig under 1640- och 
1650-talet, har högst troligt sin förklaring i att adelsståndets 
sammansättning under denna period förändrades genom det stora 
antalet nyadlingar. Att den tidigare etablerade adeln försökte skapa 
distans mot nyadeln syns bland annat i det förändrade användandet av 
börds-, adels- och merittitlar och gårdar. Att förändringen mellan 
merit- och adelstitlar skulle sammanfalla med att en borgerlig nyadel 
tog tolkningsföreträdet från en bördsaristokratiska högadel under 
1600-talets andra hälft, som Peter Englund velat göra gällande, går 
inte att se i materialet. Snarare skär denna nya ordning mellan merit- 
och adelstitlar tvärs över hela adelsståndet i urvalet.292 

Merit var inte oviktigt för högadeln. Tvärtom blev det ytterligare ett 
lager att skapa status och åtskillnad ifrån, särskilt som aristokratin och 
adelns övre skikt kunde använda yrkestitlar som var kopplade till de 
högsta posterna inom den civila- och militära ledningen. Att antalet 
gårdar ökande i huvudbanéren kan ha varit ett uttryck för fler praktiker 
än en hierarkiserande, då uppräknandet av vilka gods som hörde till  

                                                                  
291 Klingspor & Schlegel 1877, s. 43; Brandel 1918, s. 52–53; Brandel & Nordberg 1928, 
s. 262–263, 354–355; Lundmark 1930, s. 394–397, 404–407, 411–412; Curman 1935, 
s. 151–152; Olsson 1937, s. 481–482, 507–508, 521–522, 530–531, 600, 723–724, 786; 
Brandel et al 1949, s. 476–478, 480–481; Tuulse 1958, s. 656; Tuulse & Lindqvist 1959, 
s. 190–191; Curman 1961, s. 523–524; Rosell 1966, s. 140, 196; Rosell 1969, s. 357; 
Bennett et al 1972, s. 98; Bennet 1973, s. 234–235; Bennett 1974, s. 107–108; Bennet 
1975, s. 60; Bennett & Edenheim 1976, s. 88; Bennett 1988, s. 111; Flodin 1989, s. 169–
172; Nisbeth & Estham 2001, s. 222; Bengtsson et al 2010, s. 82, 114, 129, 147, 172, 
194, 206, 436–438, 441; Green 2015, s. 11–14. 
292 Englund 1989, s. 153–156, 221–222, 231–232, 235–242. Murdoch 2007, s. 37–38; 
Tunefalk 2015, s. 114, 119, 286. 



D
ia

gr
am

 4
. A

nt
al

 h
uv

ud
ba

né
r 

15
80

–1
70

9 

K
äl

la
: B

ila
ga

 7
A

 

05010
0

15
0

20
0

25
0

15
80

-8
9

15
90

-9
9

16
00

-0
9

16
10

-1
9

16
20

-2
9

16
30

-3
9

16
40

-4
9

16
50

-5
9

16
60

-6
9

16
70

-7
9

16
80

-8
9

16
90

-9
9

17
00

-0
9



133 

vilka titlar och familjer löpte parallellt med samtida diskussioner om 
adligt jordägande.293 

Släkttillhörighet, uråldrighet och adlig skiktning skapades i 
processioner för män genom etsade eller målade anor på kistan, och 
genom att flertalet anvapen uppsatta på höga stänger bars i kistans 
direkta närhet. På 16–32 enskilda vapensköldar med hjälm och hjälm-
täcke, kompletta med en textplatta och nummer som berättade om 
släktskapet var på mödernet eller fädernet och i vilket led detta var, 
visades den dödes adliga släktled och etablering. Släktnamnet, adels- 
och merittitlar kunde även vara nedtecknande på en till varje anvapen 
tillhörande textplatta. Även små sköldar kunde fästas vid huvud-
banérets sidor eller på stora fäderneträd och möderneträd.294 

Att bära släktens insignier var ett hedersuppdrag som följde en klar 
hierarki beroende vilket vapen det var som skulle bäras. Medan 
officerare och adelsmän ofta bar anvapen och fanor, verkar det som att 
adelsmän med särskilda meriter och rang bar huvudbanéret och greve-
fanor. När Lars Kagg begravdes 1662 bar en kammarherre 
riddarfanan, överstar friherrefanan, grevefanan och huvudbanéret, 
officerare anorna, överstar, generalmajorer och generallöjtnanter bar 
regalierna och en amiral bar sorgfanan.295 En liknande hierarki syns i 
Riksskattmästaren Gustav Bondes begravningsprocession 1668. För 
hans son Erik Bonde som begravdes samtidigt bars huvudbanér av 
friherrar utan officerstitlar, medan drabanter bar anorna. För Gustav 
Bonde bar överstar adelsfanan och friherrefanan, medan general-
majorer bar huvudbanér, sköld och sorgfanan.296 Den starka närvaron 
av adliga officerare som bärare visar i sin tur hur meriten genomsyrade 
hela processionen, vilket visar på korrespondens mellan bärare, 
vapensköld och den döde.297 

Huvudbanér utgjorde tillsammans med anvapen en iögonfallande 
samling föremål som skapade status och åtskillnad utifrån köns-, 
stånds-, merit- och adelstillhörighet, vilket gjordes på ett mer påtagligt 
sätt för män än de sköldar som förekom på kistor för kvinnor och 

                                                                  
293 Winberg 1985, passim. 
294 KB, Rål.4:o 100; LSB, Mörnerska donationen, Nr 74; UUB, X240; KB, Sandbergska 
samlingen, ÄÄ5528; Lünig 1720, s. 561, 587; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; 
Adlersparre 1793, s. 191; Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; Lagerholm 1965, s. 67. 
Liljegren 1947, s. 23; Douglas 1957, s. 342–343; Corswant-Naumburg 1999, s. 79–80, 
149–151, 157, 160, 169–172; Candréus 2008, s. 40–41; Green 2015, s. 15–24. 

295 Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276. 

296 UUB, X240. 

297 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; UUB, X240; KB, Sandbergska 
samlingen, ÄÄ5528; Adlersparre 1793, s. 191; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276. 
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flickor. Åtskillnad gjordes mot de andra stånden, men även inåt genom 
att könsstrukturerna och skiktning mellan män tydligt uppvisades. 
Förekomsten av denna sorts hierarkiserande materiella kultur 
handlade inte om att omge sig med en lyx för manifestationer i en 
statusstävlan, som Margareta Revera har gjort gällande.298 Föremålen 
var snarare tvungna att korrespondera med människor, deltagare och 
framför allt bärare som hade särskilda meriter samt den status som 
man skapade för den döde. Det handlar inte enbart om att adel bar 
adliga insignier, utan det var män med hög position inom den militära 
förvaltningen som sattes i direktkontakt med särskilda föremål, i en 
sektion av processen där den dödes status skapades på ett särskilt 
påtagligt sätt. Detta syns även i vilka det var som bar kistan. När 
riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm begravdes 1651 var det 20 
adelsmän med anknytning till sjöstaten som bar kistan, vid Axel 
Oxenstiernas begravning 1655 bar riksråd kistan och vid Gustav 
Bondes och Erik Bondes begravning var det adelspersoner med 
anställning vid de kungliga kollegierna som bar Gustav Bondes kista 
och skrivare vid kollegierna som bar Erik Bondes kista.299 Det verkar 
ha varit sällsynt med hederstecknet bärhimlar som bars över likkistan, 
men de möjliggjorde för ytterligare hedersuppdrag.300 Att särskilda 
personer bar olika föremål i processionen behöver dock inte enbart ha 
varit ett uttryck för statuskorrespondens mellan föremål, bärare och 
den dödes, utan det kan ha varit ett uttryck för sociala nätverk där en 
nära kollega eller vän till den döde eller familjen tog sig an ett uppdrag 
i processionen. 

Enligt samma princip skulle det kunna tänkas att den som fick 
ikläda kyrassryttarens harnesk var en av de främsta heders-
betygelserna. Så verkar dock inte ha varit fallet då denne person i 
materialet oftast förblev anonym. När det väl framträder vem som 
bar kyrasset är det tydligt att det inte var en adelsman. När Gabriel 
Oxenstierna begravdes 1641 var det en Johan Person som bar 
kyrassen, vid Axel Oxenstiernas begravning 1655 en rustmästare vid 
namn Knut Jonsson och vid Gustav Horns begravning 1660 var det 
stalldrängen Henrik Röling som bar rustningen. Det enda fallet av 
en adelsperson som påträffats var tolvåringen Patrick Patkill, som i 
egenskap av Johan Banérs livpage bar kyrasset vid dennes begravning 
1641. Det är tydligt att personen som bar rustningen var oviktig. 
                                                                  
298 Revera 1984, 120–129, 131–134. 
299 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; UUB, X240; KB, Sandbergska 
samlingen, ÄÄ5528; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Rosenhane 1995, s.139. Douglas 
1957, s. 343. 

300 KB, Sasse 1652; Lünig 1720, s. 587; Magalotti 1912, s. 77; Lagerholm 1965, s. 49; 
Oscarsson 2013, s. 152–153. 
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Ryttaren höll i sin hand ett svärd eller värja, vilket inte behövde vara 
specifikt utformat för det ceremoniella syftet, utan kunde vara ett 
vapen som använts i strid. Enligt Per Brahes begravningsinstruktion 
skulle svärdet vara det som han använt i batalj med danskarna, vilket 
på så sätt var ett föremål som korresponderade med personlig 
gärning. Hästen kunde i sin tur vara försedd med broderad röd 
sammetssadel och förgyllt och gyllenbroderat schabrak, försilvrad 
ridutrustning, fjädrar och enhörningshorn. Kyrassryttaren, ett för-
kroppsligande av adliga krigiska dygder, red antingen före eller efter 
huvudbanéret i den sektion av processionen som föregicks av 
väpnade trupper, djäknar, studenter och präster, och följdes av de 
sörjande uppdelade efter kön och stånd.301 Denna sektion var den 
som bar liket och alla de insignier som identifierade liket, både 
genom hedersdeltagarna och genom föremålen de bar. 
Kyrassryttaren var därför inte alls en levande gestaltning av den döde 
som Lagerholm och Cecilia Candréus har menat, utan en av många 
gestaltningar av den dödes adliga värden, som tillsammans med 
fanor, huvudbanér, anvapen, himlar och utsedda bärare visade likets 
statusposition. En kyrassryttare kunde till exempel inte visa på den 
dödes meriter eller börd, men visade primärt den dödes adliga raison 
d’être som krigare.302 

Även de följande deltagarna följde en tydlig hierarki. Att detta inte 
lyfts fram i studien av barn och kvinnor ovan beror på att inga 
bevarade processionsordningar för adliga barn och kvinnor 
lokaliserats. Dock följde med största sannolikhet först män från 
släkten före övriga deltagande män, därefter kvinnor från släkten före 
övriga kvinnliga deltagare. I processioner för avlidna män var det 
sönerna, i egenskap av arvtagare, som följde närmast på kistan efter 
sorgehästar, fanor och prestaver. På grund av den tydliga 
könshierarkin i processionen placerades änkan efter sektionen 
bestående av män, för att istället leda den kvinnliga sektionen före 
eventuellt medföljande kvinnliga majestäter. Könshierarkin skapades 
även på så sätt att män gick själva eller vid sidan av varandra, medan 
män ofta ledde kvinnor. I processionsordningarna för döda riksråd 
skedde detta ledsagande oftast av riksråd. Under Lennart Torstenssons 

                                                                  
301 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; RA, Tidö vol. 42; UUB, X240; RA, 
SH. LC 120:5 1669, acta 13; KB, Sandbergska samlingen, ÄÄ5528; Lünig 1720, s. 561; 
Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre 1793, s. 191; Whitelocke vol. 1 1855, s. 
432–433; Lagerholm 1965, s. 49, 58, 61; Oscarsson 2013, s. 152. Douglas 1957, s. 343; 
Gardberg 2000, s. 164. 

302 För exempel på att kyrassryttaren var en gestaltning av den döde, se Lagerholm 1965, 
s. 20, 23, 35, och Candréus 2008, s. 64. 
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begravning gick dock änkan Beata De la Gardie strax bakom släktens 
män och framför riksråd, officerare och majestät.303 

Processionens hierarki gjorde möjligt att vissa personer placerades 
utanför den etablerade ordningen, till exempel i vagnar i processionens 
slut. Per Brahe åkte till exempel vid begravningen av svågern Åke Tott 
i Åbo 1640 i sin vagn i processionens avslutande delar, vilket sannolikt 
var på grund av sjukdom eller kroppsliga besvär och inte ett uttryck 
för statuspretentioner.304 

Det är tydligt att döda män begravdes efter helt andra förut-
sättningar än kvinnor och barn, vilka möjliggjorde skiktningar 
utifrån den dödes kön och stånd, samtidigt som mängden 
adelstitlar och meriter möjliggjorde skiktningar mellan män.305 
Grevar fick till exempel genom sina adelstitlar – greve, friherre och 
herre – tillgång till ytterligare vapensköldar som av en utnämnd 
person kunde bäras med i processionen, vilket möjliggjorde en 
hierarki gentemot de som enbart hade friherre- eller herrerang. 
Hierarkier skapades genom deltagarnas position – kön, släkt och 
stånd –, utifrån vilka föremål som återfanns i kistans närhet – 
fanor, huvudbanér, anvapen, kyrassryttare, bårtäcken och 
baldakiner – och genom vilka som tilläts bära dessa. Utifrån det 
materiella perspektivet innebar detta att kvinnors och flickors 
status enbart kunde skymtas på kistans ornamentik – en kista som 
kunde vara övertäckt av ett bårtäcke – och genom vilka som bar 
denna. Mannens status basunerades i jämförelse ut med hjälp av 
kyrassryttare, fanor, huvudbanér och anvapensköldar, där  
bärarnas status ytterligare skapade status och åtskillnad. På  
grund av att kön var den främsta statusskapande kategorin som 
tillät eller begränsade materialiteten, var kvinnors, flickors och 
möjligen pojkars processioner inte lika materiellt omfattande som 
för adelsmän. Den materiella begränsningen för i synnerhet 
kvinnor och barn bör ha lett till en påfallande otydlighet i 
jämförelse med begravningsprocessioner för ofrälse högrestånds-
personer, en otydlighet som gjorde det svårt att åtskilja adliga 

                                                                  
303 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; UUB, X240; Lünig 1720, s. 561, 
587; Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre 1793, s. 191. 

304 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; Sasse 1652, UUB, X240; Lünig 1720, s. 561; 
Gjörwell vol. 4 1760, s. 274–276; Adlersparre vol. 1793, s. 192–194; Kurck 1906, s. 174; 
Ekeblad vol. 1 1911, s. 165–166. Douglas 1957, s. 343; Gardberg 2000, s. 164. 
305 Archibald Douglas har påstått att Robert Douglas begravning 1662 var ett sällan skådat 
fenomen i Stockholm som enbart fann sin like i furstliga begravningar. Detta påstående 
finner inget stöd i det analyserade materialet, utan detta var en praktik som var tillgänglig 
för de som hade uppnått höga statliga och militära ämbeten. Douglas 1957, s. 344. 
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begravningsprocessioner från de inom ofrälset som kunde ta efter 
adliga praktiker.306 

Ceremonielets ljud 
För statusskapande och åtskiljande spelade ljud en aktiv roll. 
Kyrkklockornas ringningar, kanonernas dån, musköternas smatter och 
prästernas sång nådde en långt större publik och territorialiserade ett 
större rum än processionernas visualitet.307 Ett exempel på 
begravningarnas ljudliga dominans är från Johan Ekeblads korres-
pondens där han sommaren 1652 anmärkte att det var så många 
bisättningar och begravningar att det var som att adeln tvistade om 
klockorna, och vintern 1662 klagade han över att klockornas och 
vagnarnas larm under begravningarna gjorde honom galen.308 Som 
analysen nedan kommer visa var det ljudrum som kyrkklockor och 
kanoner skapade kapabelt att skapa föreställningar om stånd, kön, rang 
och merit, samtidigt som den konkreta platsen där ljuden skapades 
såsom kyrkor, slott och bastioner förenade särskilda byggnader och 
institutioner med begravningen.309 

Begravningsringning 
Undersökningsmaterialet för analysen av begravningsringningar – 
liksom analys av själaringningar, transportringningar och bisättnings-
ringningar – har varit Storkyrkans räkenskaper, och däri ligger ett 
problem i perspektiv som är värt att understryka. Det är tydligt i det 
undersökta materialet att till exempel kön och stånd hos den döde 
skapade tillgång till ett visst antal ringningar med ett visst antal 
klockor. Detta innebär inte att kön och stånd alltid var hörbara för de 
som inte visste vem det var som begravdes. Till exempel går det inte 
att anta att det gick att höra köns- och ståndsskillnad på till exempel 

                                                                  
306 AdRP vol. 10 1893, s. 573. Sennefelt 2015, s. 191. 
307 Schemedeman vol. 1 1706, s. 556. Corbin 1998, s. x–xi, xix, 9, 14–18, 24–25, 73–79, 
95–98, 164–168, 191, 201, 210, 255; Smith 1999, s. 7–10, 13, 16–17, 21–22, 26, 40, 
43, 46, 248, 289, 298; Garrioch 2003, s. 5–25; Fisher 2014, s. 2, 9, 10–12, 18–19, 23–
26, 105, 191–192, 245–246; Hahn 2015, s. 538, 544–545; Hahn 2017, s. 90–91, 93, 95–
98. 

308 Ekeblad vol. 1 1911, s. 155; Ekeblad vol. 2 1915, s. 345. 

309 Strocchia 1992, s. 19–23, 28; Favro 1994, s. 152–153, 157; Thøfner 2007, s. 100, 
108; Mitchell 2002, s. 174; Sennefelt 2011, s. 39–40, 62–63; Seesko 2017, s. 5–17, 31–
32. 
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tre ringningar från Storkyrkans alla klockor, då denna ringning är 
förekommande hos både män, kvinnor, barn från adeln och borger-
skapet. Det går däremot att anta att stånds- och könsskillnader gick 
att höra ju mer omfattande ringningarna var. Det är tydligt i materialet 
att mängden ringningarna och ett visst antal klockor var beroende av 
den dödes position inom olika sociala hierarkier.310 

Överlag fick adliga barn ett högre antal ringningar med samtliga 
klockor än de ringningar som ofrälse barn fick med endast små 
klockor. Även om prominenta borgare i jämförelse med adeln fick ett 
mindre antal ringningar, ringdes det oftast med alla klockor eller med 
en kombination av både stora och små klockor vilket måste ha gjort 
ståndsgränser svåra att urskilja. Överlag är det tydligt i ringningar för 
adels- och borgarståndet att kön och ålder styrde antalet ringningar. 
För borgerskapet syns detta i att mindre klockor användes för barn och 
i viss mån gifta kvinnor, medan alla klockor i större utsträckning 
användes för män som var prominenta hantverkare och verksamma 
inom högre ämbeten. Hierarkier inom borgarståndet skapades, i 
kontrast till adeln, inte endast genom mängden ringningar, utan också 
utifrån vilka klockor – små, stora eller alla – som användes. Socialt 
stigma förmedlades på omvänt sätt av att klockorna vid begravningar 
av illegitima barn eller av personer som tagit sitt liv inte rördes till ljud 
för att förmedla deras död och begravning. Tystnaden kunde även den 
vara talade.311 

En annan aspekt av ringningar är hur länge de ringde, det vill säga 
antalet ringningar. I 1664 års överflödsförordning stadgades att 
ringningar för adelspersoner inte fick överstiga en halvtimma. Då 
antalet ringningar under 1663 vanligen var fyra stycken vid 
begravningar för en person, borde varje ringning ha tagit cirka sju 
minuter. Detta skulle innebära att när riksrådet Jakob De la Gardie 
begravdes i november 1652 och det ringdes 16 gånger från Stor-
kyrkan, bör ringningen uppskattningsvis pågått under nära två 
timmar.312 Genom att samtliga klockor dånande från flertalet 
kyrkor, med en mängd ringningar som översteg andra stånds, 

                                                                  
310 Se bilaga 5A med källor. 
311 Se bilaga 5A med källor; SSA, Stockholms domkapitel, Protokoll huvudserien, 1669, 
s. 48, punkt 4; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395, 407–408, 420, 556, 566–567; KOF vol. 
2:1 1881, s. 263, 268–270; KOF vol. 2:2 1887, s. 169–170, 175–178; Lagerholm 1965, 
s. 58, 61,68–69. Nylund 1917, s. 136; Bringéus 1987, s. 201, 204; Arvidsson 2007, s. 147; 
Corbin 1998, s. 164–168, 255. 

312 Medelvärdet på fyra ringningar under adliga begravningar, tillsammans med 1664 års 
överflödsfordnings stadga om att ringningar inte fick överstiga 30 minuter, ger ett tidsvärde 
på 7 minuter, ringning. Se källa bilaga 5A; SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, 
Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1652-11-14; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395, 556. 
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skapades den dödes status audiellt, något som kunde förstärkas 
ytterligare när Tyska Kyrkans klockspel kunde användas efter 
installationen 1666. För delar av präster- och borgerskapet 
tillämpades i vissa fall ringningar med alla klockor från mer än en 
kyrka, vilket sannolikt kunde leda till svårtolkade budskap om den 
dödes stånd, särskilt när begravningar av män, kvinnor och barn från 
adelns lägre skikt beaktas. I gränslandskapet mellan stånden bör 
åtskillnaden mellan frälse och ofrälse varit svår att uppfatta, vilket 
inte var fallet högre upp i adelshierarkin. Särskilt aristokratin kunde 
med ringningarnas hjälp göra åtskillnaden fullt tydbar mellan sig, 
lägre adel och ofrälse.313 

Antalet ringningar gjorde före 1665 skillnad utifrån kön, civilstånd, 
meriter och adelsrang. Under perioden 1640–1665 var Storkyrkans 
medelvärde för begravningsringningar för adelsmän 6–7 ringningar. 
Riksråd, fältmarskalkar, generaler och adelspersoner med grevlig eller 
friherrlig rang kunde få mellan 8–9 ringningar, och i vissa få fall upp 
till 12–16 ringningar. I intervallet 8–16 ringningar förekommer 
många aristokratiska familjer och familjer från adelns övre skikt. Stats-
tjänstemän och officerare med lägre rang än general fick i stor 
utsträckning mellan 5–8 ringningar. I intervallet 3–4 förekommer i 
stor utsträckning adelns lägre skikt.314 

Under samma period var medelvärdet för kvinnor 5–6 ringningar. 
Ett ytterst litet antal kvinnor, samtliga från aristokratin, fick 9–12 
ringningar. I intervallet 4–8 är det svårt att se någon egentlig hierarki 
då både aristokrater och lägre adel förekommer. Det är först i 
intervallet 1–3 som en mer enhetligt adliga skikt förekommer, i form 
av kvinnor från adelns lägre skikt.315 För barn var medelvärde strax 
under det för kvinnor, men likväl inom intervallet 5–6 ringningar. I 
några få fall när fler än ett barn begravdes, samtliga med kopplingar 
till aristokratin och adelns övre skikt, kunde över tio ringningar 
utdelas. Elva ringningar utdelades till exempel när Claes 
Bielkenstiärna begravde två barn i Riddarholmskyrkan 1664. För 
begravningar med bara ett barn förekommer aristokratin och adelns 
högre skikt i intervallet 8–9. I intervallet 4–7 förekommer både 
aristokrater såsom lägre adel, och det är först i och med intervallet 1–
3 som en högre andel av barn från adelns lägre skikt förekommer.316 
                                                                  
313 Se källa bilaga 5A; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395, 
407–408, 420, 556, 566–567; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxi; Lagerholm 1965, s. 58, 
61, 68–69. Kjellberg 1979, s. 221. 

314 Se bilaga 5B med källor. 

315 Se bilaga 5B med källor. 
316 Se bilaga 5B med källor. 
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Antalet ringningar som kunde användas var också beroende av den 
dödes civilstånd, där gifta personer oftast kunde utverka ett högre antal 
ringningar än ogifta. Kön markerades även genom att änklingar fick 
samma mängd ringningar som gifta män, medan änkors status 
markerades med ett mindre antal ringningar än för både gifta och 
ogifta kvinnor.317 Överlag råder inga tvivel om att adelsmän fick fler 
ringningar än både kvinnor och barn. 

Utifrån diagram 5 går det att se att adeln i genomsnitt fick ett högre 
antal begravningsringningar än borgare under perioden 1640–1680, 
men som intervallen för män, kvinnor och barn ovan har visat bör 
medelvärdet användas med försiktighet för att gestalta stånds-
skillnader; det är många av adelns lägre skikt som hamnar inom 
borgerskapets medelvärde. Det vanskliga i att förlita sig på medel-
värdet syns ytterligare i spridningsschemat i diagram 6, som gör 
gällande att det ryms ett stort antal ringningar mellan de yttre 
intervallgränserna. Med denna försiktighet i åtanke går det utifrån 
diagram 7 att se att ringningarna innan 1665 skapade skiktningar 
inom adeln utifrån kön.318 Med de redovisade intervallen ovan går det 
även att utläsa att för män samverkade både meriter och position i 
adelshierarkin för att få ett högt antal ringningar, medan det för 
kvinnor och barn enbart var positionen i adelshierarkin som 
möjliggjorde antalet ringningar. 

Begravningsringningar var något som enbart var gratis för en liten 
skara människor inom ståndssamhället, såsom delar av prästeståndet, 
klockare, dödgrävare och fattiga. Adelskap innebar inte rätt till en lägre 
taxa. Riddarholmskyrkan och Storkyrkan verkar varit de kyrkor i 
huvudstaden med högst taxa under den undersökta perioden. För 
ringningar i Storkyrkan, som var den dyraste kyrkan i Stockholm med 
en taxa på 10 d.k.m. per ringning, kunde adliga begravningar under 
perioden 1640–1680 inbringa 30–160 d.k.m. för den totala ringningen. 
Riddarholmskyrkans taxa under perioden 1630–1644 var 2 d.k.m., 4 
d.k.m. under perioden 1644–1658 och ökade successivt till Storkyrkans 
nivåer fram till 1680. Överlag går det att se att omkostnaderna för att få 
ett större och mer genomträngande ljudlandskap med hjälp av klockor 
ökade under den undersökta perioden. År 1634 kostade det uppskatt-
ningsvis 100 d.k.m. för att få sex ringningar med alla klockor i  Stock-

                                                                  
317 Se bilaga 5C. 

318 Se bilaga 5A och 5B med källor; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; Klingspor & 
Schlegel 1877, s. xxi; Lagerholm 1965, s. 58, 61,68–69. 
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holms alla kyrkor, medan det kostade 724 d.k.m. för åtta ringningar 
1660.319 Den ökade taxan var med största sannolikhet en del av en 
stegrande efterfrågan, förändringar i begravningskulturen och att 
begravningar var en viktig inkomstkälla för kyrkorna. 

Med tanke på Stockholms storlek, avstånden mellan kyrkorna och 
landskapet kring staden – klippor och berg strax söderut, öppet vatten 
västerut och österut, flackt land och Brunkebergsåsen norrut – är det 
inte djärvt att sluta sig till att hela staden och en stor del landskapet – 
beroende på väderförutsättningar – hörde det adliga tillskansandet av 
ljudlandskapet. Också andra områden än Stockholm var viktiga för 
ljudligt statusskapande. Efter att ungefär en månad hade förflutit efter 
Anna Bååts begravning i oktober 1649, mottog maken Axel 
Oxenstierna flera brev från präster i socknarna som kringgärdade hans 
gods Fiholm, i vilka de beklagade Anna Bååts död, tackade honom för 
de donationer han givit till kyrkorna samt meddelade mängden silver-
daler som givits till klockaren. Axel Oxenstierna hade ombesörjt att 
omkringliggande kyrkor ringde i samband med Anna Bååts 
begravning. Något liknande verkar ha skett i samband med Axel 
Oxenstierna begravning 1655 och vid Per Sabel begravning i 
Undersåkers kyrka 1679, där 20 rdr (82,5 d.k.m.) betalades till fem 
kyrkor som låg i begravningskyrkans närhet. Att nyttja ringningar från 
angränsade sockenkyrkor var ett sätt att ljudligt territorialisera ett 
större landskap i samband med begravningar.320  

Om ringningarna utfördes på en angiven dag eller var utspridda 
under ett visst antal dagar är svårt att med säkerhet fastställa, men det 
går att göra en ungefärlig tidsmässig avgränsning av när de skedde. 
De ringningar för Anna Bååt som skedde ute i socknarna verkar ha 
skett inom ett fåtal dagar som snarare var koncentrerade än utspridda. 
Den 21 oktober 1649 skedde begravningen i Jäders kyrka. Breven från 
sockenprästerna som låtit ringa för Anna Bååt sändes till Axel 
Oxenstierna under den första halvan av november 1649. Denna tids-
period omfattar cirka tjugo dagar, vilket ger stöd för att det verkar ha 
funnits en tidsmässigt koncentrerad ringningstillämpning i samband 
med en begravning. Ett annat ringningsbruk blir tydlig genom de 
ringningar som gjordes åtta dagarna innan Jakob De la Gardies 

319 Se källa bilaga 5A; SSA, Riddarholmens kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer, 
1633–1651, 1653–1658; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; Klingspor & Schlegel 1877, s. 
xxi; Lagerholm 1965, s. 58, 64, 68, 82. Lappalainen 2007, s. 305–306. Edvinsson et al 
2010, s. 46.  

320 RA, Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E905; RA, Tidö vol. 42; RA, SH. 
LC 131:2 1680, acta 18; KOF vol. 2:1 1881, s. 263; SRP vol. 6 1891, s. 62. Nylund 1917, 
s. 136.
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 begravning 1652, vilket var ett bruk som enligt 1650-års kyrko-
ordningsförslag var begränsat till riksråd.321  

Adelns ljudliga dominans med ringningar från stadens alla kyrkor 
väckte så pass mycket kritik att ringningarna i 1664 års överflöds-
förordning kom att begränsas till fyra tillfällen som inte fick överstiga 
en halvtimma; själaringning, dagen före begravningen, när 
begravning skedde och när jordfästning skedde. Denna nya 
förordning började gälla i början av 1665, och från detta till slutet av 
den undersökta perioden minskade ringningarna till fyra för enskilda 
personer. Som går att se i diagram 5–8 hade ett tydligt skifte skett, från 
ett skapande av olikhet som utgick från den dödes kön, ålder, civilstånd 
och merit, till något som närmast inom adeln kan beskrivas som 
utjämnande. Skiftet var tydlig över hela adelsståndet. Överlag skedde 
en minskning som var mest omfattande för män, som tidigare hade haft 
ett medeltal på 6,5 ringningar, men som efter 1664 fick ett medeltal 
strax under 3,5 ringningar. Oavsett om den döde var ett grevligt riksråd 
eller en ogift kvinna hade de efter förändringen ett medeltal på 3,5 
ringningar. Oavsett den dödes kön, adelsrang och meriter var 
intervallet inte större än 3–4 ringningar. Adeln hade fortsatt med 
små marginaler fler ringningar än borgare, men den sortens 
ringningar som var vanliga innan 1664 års överflödsförordning 
förekom inte längre. Den nya sortens tillämpning kring ringningar 
etablerade sig som det nya, till en sådan grad att det fann sin väg in 
i Gustav Bondes testamente från 1666, i vilken han enbart önskade 
tre begravningsringningar.322 

Det dröjde inte länge förrän nya strategier etablerades för att få fler 
ringningar. Själaringningar ökade drastiskt efter att antalet 
begravningsringningar sänkts, ett samband som synliggörs i diagram 
8.323 Antalet flerpersonsbegravningar ökade också efter 1664, vilket 
kan ses som ett sätt att öka antalet ringningar till 6–7. Flerpersons-
begravningar började också innefatta fler personer än de från den 
närmaste familjen, för att även inkludera besläktade och personer utan 
släktband till varandra. Ett annat sätt att göra motstånd mot den nya 
ordningen var att finna sig i mängden ringningar, men att betala efter 
den ”gamla ordningen”, vilket i Storkyrkans räkenskaper förekommer 
från maj 1665 till december 1669. Intressant är att betalning efter ”den 

                                                                  
321 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; 1652–08–12; 
RA, Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E905; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395, 
556; KOF vol. 2:1 1881, s. 263; SRP vol. 6 1891, s. 62. 
322 Se bilaga 5A; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395, 556; LLA, Trolleholms godsarkiv, 
volym J 4:5. 
323 Se källa bilaga 5A. 
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gamla ordningen” i perioden mellan 1664 års och 1668 års överflöds-
förordning successivt minskade, för att efter 1668 års överflöds-
förordning åter öka igen. Då den nya ringningsförordningen innebar 
ett mindre pris per ringning än tidigare, innebar detta motstånd att 
man betalade ett högre pris per ringning.324 Hur pass etablerat denna 
nya tillämpning för ringningar var utanför Stockholm kan diskuteras. 
Vid rikstygmästaren Conrad Christopher von Königsmarck 
begravning 1674 ringdes i stadens samtliga kyrkklockor under en hel 
timme mellan klockan tio och elva på förmiddagen under fyra dagar. 
Vid begravningen av köpmannen Joachim Wittfooth i Åbo domkyrka 
1677 ringdes med alla kyrkans klockor i fem och en halv timme.325 

Ringningarna med alla klockor i flertalet kyrkor vid begravningar 
gör gällande att det inte enbart var mot ofrälse stånd som den dödes 
status skulle skapas, utan ringningarnas mängd visar även på en 
skiktning inom adelsståndet. Kön, ålder, civilstånd, meriter och adels-
rang var kategorier som påverkade hur många ringningar den döde 
fick, men om ett ovant öra kunde uttyda dessa kategorier gentemot 
varandra enbart utifrån ringningarna är tveksamt. Troligen gick det 
att minst utröna den döde som adlig eller i alla fall som en högre-
ståndsperson utifrån mängden kyrkor och klockor som ringde, medan 
fler kategorier gick att fastställa ju längre som ringningarna pågick. 
Efter 1665 års överflödsförordning kom dock skiktningen att upphöra 
då ringningarnas antal utjämnades för att vara densamma oavsett kön, 
ålder, civilstånd, meriter och rang. Detta fick till följd att antalet själa-
ringningar och flerpersonsbegravningar ökade. För flerpersons-
begravningar innebar detta att ett större antal ringningar kunde 
erhållas i jämförelse med när en död begravdes ensam. 

Begravningssalut 
Ytterligare en aspekt av begravningskulturens ljudlandskap var ljudet 
av krig från kanoner av olika kalibrar och från musköter och pistoler 
som sköt salut. Ljudet, krutröksdimma och den skarpa lukten av krut 
var en etablerad del av 1600-talets sinneslandskap. Salut användes för 
att markera kröningar, tacksägelsedagar, nyår, kungligheters och 
dignitärers intåg och uttåg, segerdagar, intåg med erövrade fanor, 
standar och kanoner samt vid kungliga och adliga festligheter. Salut 
från kanoner och från musköter visar på hur kriget som kulturell 
yttring fördes in i det urbana rummet. Vid begravningar sköts salut 
                                                                  
324 Se bilaga 5D. För exempel på flerpersonsbegravningar utan familjeband, se SSA, 
Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1673-06-22, 1673-07-
09, 1675-07-22, 1680-12-12.  
325 Lünig 1720, s. 586. Gardberg et al 2000, s. 179, 312. 
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från fortifikationer, från flottan och från olika punkter i stadsrummet. 
Det tunga mullrandet från kanoner och smattret från musköter var en 
ljudmässig praktik som förmedlade uppfattningar om en manlig och 
krigisk adel som hade tillgång till exklusiva institutioner i det 
tidigmoderna samhället.326 Möjligheten att använda detta ljudliga 
maktinstrument var inte något som var lika tillgängligt som kyrk-
klockor, utan arrangörer måste skicka in en ansökan till riksrådet och 
krigskollegiet för godkännande.327 

De som åtnjöt detta statliga privilegium var mer omfattade än att det 
kan begränsas till enbart riksråd och högt rankade officerare. Med det sagt 
var det inte ett privilegium som tillföll varje adelsman utan en ljudlig 
praktik som bevakades av krigskollegium och riksrådet, så att rätt personer 
skulle få begravningssalut. Det som var avgörande var inte börd eller 
adelsposition, utan den dödes meriter. Utifrån diskussioner om 
begravningssalut i riksrådets protokoll och 136 fall av begravningssalut 
hämtade från Stockholms slotts arlkiräkenskaper 1630–1680 är det tydligt 
att det fanns en meritokratisk hierarki som avgjorde vem det var som skulle 
få salut och hur mycket det skulle skjutas – både avseende mängden krut, 
mängden eldvapen och deras kaliber. Meriten är i arkliräkenskaperna 
särskilt påtaglig då merittiteln konsekvent kom före adelstitlar, och var det 
som avgjorde hur mycket krut som det skulle skjutas med.328 

Att det bara var män av särskilda meriter som fick begravningssalut 
visar det på en skiktning som på många sätt påminner om hur status 
och åtskillnad skapades genom begravningsringningar. Utifrån 

                                                                  
326 Se källor bilaga 6A; KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; RA, Sävstaholmssamlingen vol. 
F81, 1650-10-07; LSB, Mörnerska donationen, Nr 74; Schmedeman vol. 1 1706, s. 557; 
Lünig 1720, s. 561, 588; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–187, 190; Petri 1837, s. 200–
201; Whitelocke vol. 1 1855, s. 138, 179; Whitelocke vol. 2 1855, s. 318; SRP vol. 8 1898, 
s. 718; SRP vol. 9 1902, s. 416–417; SRP vol. 17 1929, s. 187, 189; SRP vol. 1 1975, s. 
335; SRP vol. 2 1983, s. 65, 71, 174, 175–176; Ekeblad vol. 1 1911, s. 95, 166, 193; 
Bolinus 1913, s. 33–34; Ekeblad vol. 2 1915, s. 183, 291–292; Braem 1916, s. 10, 29; 
Gyllenius 1962, s. 111, 150; Lagerholm 1965, s. 51, 61, 71; Ogier 1985, s. 6; Rosenhane 
1995, s. 242–243, 273. Douglas 1957, s. 342; Grundberg 2005, s. 58, 84, 156, 179, 182, 
214; Pollak 2010, s. 233–243; Engström 2013, s. 6, 37, 38, 39, 42, 57, 80, 83; Kurisoo 
2013, s. 71; Rangström 2015, s. 27, 67, 96; Forssberg 2014, s. 65–66. 
327Se källor bilaga 6A; SRP vol. 8 1898, s. 718; SRP vol. 9 1902, s. 416–417; SRP vol. 10 
1905, s. 568; SRP vol. 17 1929, s. 187, 189, 202; SRP vol. 1 1975, s. 335; SRP vol. 2 
1983, s. 65, 71, 174, 175–176; Rosenhane 1995, s. 242–243, 273. 
328 Se källor bilaga 6A; KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; LSB, Mörnerska donationen, 
Nr 74; Schmedeman vol. 1 1706, s. 557; Lünig 1720, s. 561, 588; Adlersparre vol. 1793, 
s. 186–187, 190; SRP vol. 8 1898, s. 718; SRP vol. 9 1902, s. 416–417; SRP vol. 10 1905, 
s. 568; SRP vol. 17 1929, s. 187, 189; SRP vol. 11975, s. 335; SRP vol. 2 1983, s. 65, 71, 
174, 175–176; Ekeblad vol. 1 1911, s. 95, 166, 193; Ekeblad vol. 2 1915, s. 183; Braem 
1916, s. 10; Gyllenius 1962, s. 150; Lagerholm 1965, s. 51, 61, 71; Rosenhane 1995, s. 
242–243, 273. Douglas 1957, s. 342; Kurisoo 2013, s. 71. 
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mängden skålpund krut går det att se hur meritskiktningen skapades. 
Inom ett intervall om 1 800–396 skålpund krut, med ett medelvärde 
på 658 skålpund krut, finns de yppersta ämbetena inom den svenska 
civila och militära förvaltningen, såsom amiraler, fältmarskalkar och 
riksämbetsmän. Detta intervall omfattar 29 fall varav alla var adliga 
och från det övre adliga skiktet. I intervallet 364–36 skålpund krut, 
med ett medelvärde på 149 skålpund krut, påträffas olika generals-
grader, guvernörer, krigsråd, landshövdingar, majorer, riksråd och 
överstar, vilka förvisso är höga men tydligt lägre än de ovan redo-
visade. En viss överlappning förekommer i att vissa riksämbeten åter-
finns inom detta intervall, men det är högre officerare och högre civila 
tjänstemän som påträffas. Intervallet består av 47 fall varav två var 
ofrälsepersoner – en generalmajor och en överste – och resten adliga. 
I det sista intervallet som omfattar 32–3,5 skålpund krut, med ett 
medelvärde på 14 skålpund krut, påträffas mellanofficerare, 
underofficerare, soldater, enskilda militära specialister, samt ett litet 
antal högre militära och civila ämbeten såsom kammarråd, general-
kvartermästare, landshövdingar, riksråd och olika överstegrader. 
Intervallet omfattar 58 personer varav 39 utgörs av ofrälse och 19 av 
adel. Dessa mängdintervall av krut som förbrukades vid salut visar 
tydligt att det fanns en meritokratisk hierarki som var avgörande 
för hur mycket det skulle skjutas för män inom den militära och 
civila förvaltningen.329 

Mängden kanoner och mängden kalibrar på kanonerna följde 
samma hierarki, där amiraler, fältmarskalkar, generaler och de höga 
riksämbetena fick de största kalibrarna och det största antalet 
kanoner. Inom denna kategori var det förekommande att mellan 43–
18 kanoner användes med en pundkaliber som omfattade allt från 
trepundspjäser till fyrtiopundspjäser. Generallöjtnanter, general-
majorer, riksråd och överstar fick salut med 14–6 kanoner med en 
pundkaliber som omfattade allt mellan trepundspjäser och 
tjugosexpundspjäser. Den sista kategorin, som omfattar mellan-
officerare, underofficerare, militära specialister och civila ämbetsmän 
såsom guvernör, krigsråd och landshövdingar, fick salut med 4–2 
kanoner med en pundskaliber som omfattade allt från trepundspjäser 
till tolvpundspjäser. Precis som med mängden krut går det utifrån 
mängden kanoner och skiftande kalibrar att se hur en meritokratisk 
hierarki skapade skiktningar, både inom adeln som gentemot ett 
ofrälse som etablerat sig inom den lägre militära hierarkin.330 Vad 
angår kaliberintervallen på de kanoner som användes var denna inte 

                                                                  
329 Se bilaga 6A. 
330 Se källor bilaga 6A. 
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statiskt under den undersökta perioden. Mellan 1630–1660 var det 
överlag en kaliber från 6–24 pund som användes, medan de grövre 
kalibrarna större än 24 pundspjäser enbart förekommer under 
perioden 1660–1680, och då endast i sju fall.331 

Begravningssaluter utfördes dock inte enbart med hjälp av kanoner 
utan även tillsammans med infanteri och kavalleri. De fall (40 stycken) 
där enbart infanteri eller kavalleri gav salut belyser viktiga nyanser till 
krutmängdsintervallen ovan. För det första var krutmängden mycket 
mindre, med ett medelvärde på 23 skålpund krut. För det andra är det 
slående i hur stor omfattning som mellanofficerare, underofficerare 
och soldater förekommer. Av tolv fall av de 40 var den dödes meriter 
av ett högre slag: en fältmarskalk, ett kammarråd, en landshövding, ett 
riksråd, en ryttmästare och sju personer med olika överstegrad. Av de 
resterande 28 fallen förekommer enbart mellan- och underofficerare, 
rustmästare, rotmästare, militära musikanter och soldater, och av dessa 
28 var 24 ofrälse. För det tredje visar dessa fall att något hände kring 
1666, då det var det sista året som någon med de högre ämbetena fick 
salut med enbart infanteri. Efter detta år var det enbart lägre militära 
ämbeten som tilldelades infanterisalut. Genom att återgå till hela 
populationen av begravningssaluter stärkts denna iakttagelse och 
preciseras ytterligare. År 1669 var fältmarskalken greve von Dohna den 
siste som fick begravningssalut med både infanteri och med artilleri. 
Därefter användes enbart artillerisalut för de högre riksämbetena, 
fältmarskalkar, riksråd och högre officerare, samt till artillerister av 
lägre rang. Att infanteriet och kavalleriet försvann från begravningar 
av personer med högre ämbeten var troligen ett resultat av 1668 års 
överflödsförordning, vilket stadgade att ”Ryttare och soldater som tills 
nu använts i processioner ska här med vara förbjudna både på landet 
och i städerna”.332 

Materialet har visat att kanoner inte var ett allmänt bruk vid adels-
mäns begravningar, utan något som var beroende av den dödes meriter. 
Utifrån mängden kanoner och vilka kalibrar som användes vid dessa 
saluter, är det uppenbart att det inte heller går att tala om ett enhetligt 
ljudlandskap som skapades, utan snarare ett skiktat där de saluter som 
var mest påtagliga var de för adelsmän som besatt de högsta militära 
och civila ämbetena. Ljudet hördes med stor sannolikhet vida omkring, 
och engagerade därför ett större antal deltagare än enbart de  som kunde

                                                                  
331 Se källor bilaga 6A. 
332 Se källor bilaga 6A; Schmedeman vol. 1 1706, s. 557. Citatet moderniserat av 
författaren.  



B
ild

 4
. R

id
da

rh
ol

m
sto

rg
et

 o
ch

 a
nd

ra
 d

el
ar

 a
v 

St
oc

kh
ol

m
 tä

ck
te

s i
 k

ru
tr

ök
 v

id
 K

ar
l X

 G
us

ta
vs

 b
eg

ra
vn

in
g 

16
60

, n
åg

ot
 so

m
 v

ar
 v

an
lig

t v
id

 
be

gr
av

ni
ng

ar
 a

v 
ad

el
sm

än
 m

ed
 h

ög
a 

ci
vi

la
 o

ch
 m

ili
tä

ra
 ä

m
be

te
n.

 
 

 
K

äl
la

: F
ot

o:
 J

en
s 

M
oh

r,
 L

iv
ru

st
ka

m
m

ar
en

.



152 

se när saluten avfyrades, eller när ett mindre antal finkalibriga kanoner 
användes. Ljudets korrespondens med den som begravdes skapade 
uppfattning om den dödes kön, stånd och merit, då saluter enbart var 
tillgänglig för vissa med särskilda meriter. Genom detta bruk 
praktiserades föreställningen om den adlige mannen som den som 
tjänade kriget och Kronan.333 

Kanonerna avfyrades inte slumpartat, utan utifrån en hierarki som 
korresponderade med byggnader och institutioner i Stockholm; denna 
ordning korresponderade i tur med den dödes merit. När Johan Banérs 
lik skulle komma in med galär vid Slottsbacken 1641 för begravning i 
Riddarholmskyrkan, hade riksrådet gjort upp ett schema över salut-
platser som visar hur ljudet från kanonerna användes för att markera 
vissa faser i ceremonin. När liket tagits upp från galären vid Slotts-
backen och fördes mot Riddarholmskyrkan skulle två kanoner vid 
stranden avfyras. Vid Riddarholmskyrkan stod ytterligare två kanoner 
som skulle avfyras när predikan var över och liket nedsatt i graven. 
Denna salut skulle följas av en muskötsalut från fyra kompanier med 
knektar, och fyra kanoner på Brunkebergsåsen. Ljudföljden skulle 
avslutas med att sex skepp som låg på Strömmen avfyrade sina kanoner 
två gånger – så kallad svensk lösen – varefter hela schemat upprepades. 
Anna Banérs beskrivning av salutföljden vid Johan Banérs begravning 
överensstämmer i mångt med riksrådets schema. Hennes beskrivning 
löd dock att när galären kom in på Strömmen sköt slottet Tre Kronor 
svensk lösen, vilket följdes av kanonad från alla Kronans skepp som 
låg på Strömmen. När liket togs upp vid Slottsbacken var det återigen 
Tre Kronor som sköt svensk lösen, varefter skeppen på Strömmen 
svarade. Tre Kronor påbörjade även den tredje saluten när liket satts 
ned i graven, vilken följdes av Brunkeberg och soldaterna. Detta 
skedde i två omgångar enligt Anna Banér.334 

Förutom kanonsalut från Tre Kronor, Riddarholmen, Brunkebergs-
åsen och från kungliga flottan på Strömmen, visar beskrivningar från 
andra begravningssaluter att artilleri på Skeppsholmen och Söderport 
användes. Det var en ansenlig mängd kanoner som kunde användas 
under begravningar för riksråd och fältmarskalkar. När Lennart 
Torstensson begravdes sommaren 1651 avfyrades salut från över två-
hundra kanoner till lands och sjöss, och under Jakob De la Gardies 
begravning vintern 1652 avfyrades kanoner från skepp, Brunkebergs-
åsen, Södermalm och Skeppsholmen för 1 366 skålpund krut – cirka 
580 kilo krut. Den här mängden av saluter svepte in stora delar av 

                                                                  
333 Se källor bilaga 6A. 
334 KB, Rål.4:o 100; SRP vol. 8 1898, s. 718. 
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dåtidens Stockholm i krutdimman, vars lukt bör varit påtaglig.335 
Genom att olika statliga byggnader och föremål – såsom slott, 
fortifikationer, skepp, kanoner och musköter – användes vid 
begravningar av högt meriterade adelsmän, gjordes territorialisering 
med ljudets hjälp vid dessa tillfällen påtagligt. 

Korrespondensen mellan ljudlandskap, kön, stånd och meriter var 
inte något som var begränsat till Stockholm, utan detta praktiserades 
på andra platser när riksråd, högrankade officerare eller medlemmar 
av kungafamiljen begravdes. När Carl Carlsson Gyllenhielm och Johan 
Kasimir – båda två personer som bör räknas in i en gemenskap som 
snarare var furstlig än adlig – begravdes 1651 respektive 1652 i 
Strängnäs domkyrka, användes kanoner och musköter för att upp-
märksamma när liket hade satts in i gravvalvet och predikan var över. 
För Johan Kasimirs lik sköts salut med två rundor från fjorton kanoner 
och av en stor andel av de ettusen kavallerister och åttahundra 
infanterister som var utposterade runt domkyrkan. För detta hade 
1 122 skålpund krut – cirka 476 kilo – hämtats ut. Ytterligare 1 056 
skålpund krut – cirka 448 kilo – hade levererats till Stegeborg inför 
transporten av Johan Kasimirs lik till Strängnäs, då både kanoner och 
musköter skulle skjuta salut.336 När översten Johan Skytte skulle 
begravas i Uppsala 1637 hade Gårdsfanan kommenderats till att göra 
tjänst vid begravningen. När riks- och krigsrådet Ludvig Lewenhaupt 
skulle begravas i Linköpings domkyrka 1669 hade tio kanoner sänts 
ned på förmyndarregeringens befallning, och när Christer Bonde och 
Erik Stenbock begravdes i Göteborg under riksdagen 1660 sköts salut 
med kanoner och musköter. Vid översten Konrad von Yxkull-
Gyllenbands begravning 1663 i Tallinn sköts dubbel salut från tolv 
kanoner, och enligt Per Brahes begravningsinstruktion skulle kanoner 
avfyras under hans begravning på Visingsö.337 När guvernören och 
rikstygmästaren Conrad Christopher von Königsmarck begravdes i 
Stade 1674 genomfördes ett liknande salutschema som under Johan 
Banérs begravning 1641. 

                                                                  
335 KB, Rål.4:o 100; KrA, Krigskollegium, Stockholms slotts arkliräkningar, 1652; Lünig 
1720, s. 561; Adlersparre vol. 1793, s. 186–187, 190; Petri 1837, s. 200–201; SRP vol. 8 
1898, s. 718; SRP vol. 17 1929, s. 189; Ekeblad vol. 1 1911, s. 95, 166, 193; Braem 1916, 
s. 10; Lagerholm 1965, s. 51, 61, 71. 
336 KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; KrA, Krigskollegium, Stockholms slotts 
arkliräkningar, 1652; Ekeblad vol. 1 1911, s. 166; Gyllenius 1962, s. 150. 
337 KrA, Krigskollegium, Stockholms slotts arkliräkningar, 1637, 1637-07-04, 1639, 
1639-08-22; LSB, Mörnerska donationen, Nr 74; RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81, 
1660-01-10; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–187, 190; Ekeblad vol. 2 1915, s. 183; 
Rosenhane 1995, s. 273. Corswant-Naumburg 1999, s. 158; Kurisoo 2013, s. 71. 
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Vid nedsättningen hördes dubbel svensk lösen från fyra kanoner, 
som stod nära kyrkan, varefter man runt vallarna hörde ett muller 
från tjugofyra kanoner. Detta följdes av en ryttarsalva, varefter också 
alla musköter från åtta kompanier gav eld. Detta gjordes av alla två 
gånger, vilket vållade mycket åska och dån.338 

Förutom att salut gavs efter ett schema som innefattade särskilda 
platser och fortifikationer i en stad, markerade kanoner liksom klockor 
ett särskilt stadium i begravningsriten. När ett lik skeppades in till 
Stockholm för bisättning, begravning eller om det skulle passera 
genom Slussen sköt slottet och skeppen på redden svensk lösen. Detta 
gjordes även under riten när ett lik skulle transporteras ut ur 
Stockholm för begravning annorstädes.339 När Gabriel Gustavsson 
Oxenstiernas likprocession 1641 hade nått utanför Söderport och 
fortsatte mot Tyresö, sköt slottet och artilleri svensk lösen. Vid 
begravningen – som sammanföll med jordfästningen – sköt infanteri 
och fyra artilleripjäser som förts med till Tyresö salut. Gabriel 
Gustavsson Oxenstiernas begravning visar tillsammans med liknande 
material på hur kanoner medfördes vid aristokratiska mäns 
begravningar för att skjuta salut vid godskyrkor.340 

Det fanns dock ytterligare en aspekt på kanonsaluten som skapade 
status, åtskillnad och skiktningar vid begravningar, vilken synliggörs 
vid vilka andra tillfällen och för vilka personer som kanoner användes. 
Kanonsalut användes för att hylla och uppmärksamma när 
ambassadörer och kungligheter anlände eller avreste från Stockholm 
och andra städer; saluten markerade när höga digniteter rörde sig i och 
ur staden.341 Vid kungliga högtider, vid kröningar när regenten smorts 
och vid kungliga begravningar när liket burits ned i kryptan, sköts 

                                                                  
338 Wie die Einsessung geschahe, hörte man alsofort eine doppelte Schwedische lösung aus 4 
Stücken, die nahe ben der Kriche stunden, worauf man rund um die Wälle ein Gedonnere von 
24 Stücke hörte; Diesem folgete eine reine Reuter–Salve, worauf denn auch alle Musquetirer 
von den 8 Compagnien Feuer gaben; Dieses geschahe von allen diesen zu zwenen mahlen, 
welches gleichsam ein grosses Wetterleuchten und Donnern praesentirte. Lünig 1720, s. 588. 
339 RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81, 1650-10-07; KB, Rål.4:o 100; Adlersparre vol. 1 
1793, s. 186–187, 190; Petri 1837, s. 200–201; Whitelocke vol. 1 1855, s. 138, 179; 
Whitelocke vol. 2 1855, s. 318; SRP vol. 8 1898, s. 718; SRP vol. 10 1905, s. 568; Ekeblad 
vol 2 1915, s. 291–292; Braem 1916, s. 10, 29; SRP vol. 17 1929, s. 189; Ogier 1985, s. 
6. 
340 LSB, Mörnerska donationen, Nr 74. Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–187, 190. 
Corswant-Naumburg 1999, s. 158. 
341 RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81, 1650-10-07; Whitelocke vol. 1 1855, s. 138, 179; 
Whitelocke vol. 2 1855, s. 318; Petri 1837, s. 200–201; Ekeblad vol 2 1915, s. 291–292; 
Braem 1916, s. 10, 29; Ogier 1985, s. 6. 
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salut för att markera ett särskilt skede i riten. När Gustav II Adolfs lik 
nedsatts i Riddarholmskyrkan sommaren 1634 sköt etthundrafemtio 
kanoner salut från Tre Kronor, Söderport, Brunkeberg och skeppen 
på Strömmen under två timmar. Under Karl X Gustavs likprocession 
sköts salut från Tre Kronor och från 36 skepp på Strömmen; salut 
sköts även när hans lik sattes ned i Riddarholmskyrkan.342 De 
adelsmän som genom civila och militära befattningar tilläts 
begravningssalut, anknöt därför till ett kungligt förfarande. Även om 
adelspersoner med höga militära och civila ämbeten fick färre skott än 
kungar användes samma kanoner från samma platser, vilket inte var 
självklart för de som fick begravningssalut. Skillnaderna i hur 
krutvapen användes vid kungars begravningar och för en elit av 
adelsmän i toppen av den militära och civila förvaltningen var därför 
endast kvantitativ.343 Det skulle dock vara ett misstag att tolka detta 
som ett adligt privilegium, utan det var snarare ett uttryck för den 
dödes statliga meriter. Liksom klockor kunde förmedla distinktion 
gjorde även kanoner distinktion längs axlarna man–kvinna, adel–
ofrälse och mellan hög merit–låg merit, där mängden krut, mängden 
kanoner och kanonernas kaliber skapade status och åtskillnad. 

Saluterna kom dock redan under 1640-talet att kritiseras inom 
riksrådet, vilken belyser att det förekom huvudbry om på vilka grunder 
begravningssalut skulle utdelas. Detta angick vilka meriter – snarare 
än ståndstillhörigheten – som var avgörande för huruvida salut skulle 
tilldelas eller ej. År 1642 kritiserade Axel Oxenstierna riksrådets 
godkännande av salut på Axel Banérs begravning, då han ansåg att 
skjutande för personer som inte varit militärer ”var en osed som borde 
avskaffas”. Axel Oxenstierna tillade dock att det vore oriktigt att Axel 
Banér skulle bli den förste som det statuerades exempel med, då det 
skulle gjort honom statusmässigt ringare än de som tidigare begravts 
med salut.344 Axel Oxenstiernas uttalande belyser en intressant aspekt 
av begravningssaluter som har blivit än tydligare i studiet av arkli-
räkenskaperna 1630–1680. Av de 136 fall av begravningssalut som 
påträffats var 105 fall begravningssaluter för militärer medan 31 fall 
var för personer inom den civila förvaltningen. Även om begravnings-
saluten var en utpräglad del av militärers begravningar under perioden

                                                                  
342 Grundberg 2005, s. 84, 156, 214; Rangström 2015, s. 27, 67, 90, 96. 
343 KB, Rål.4:o 100; Lünig 1720, s. 561; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186–187, 190; SRP 
vol. 8 1898, s. 718; SRP vol. 9 1902, s. 416–417; SRP vol. 10 1905, s. 568; SRP vol. 17 
1929, s. 187, 189; SRP vol. 1 1975, s. 335; SRP vol. 2 1983, s. 65, 71, 174, 175–176; 
Ekeblad vol. 1 1911, s. 95, 193; Ekeblad vol. 2 1915, s. 183; Braem 1916, s. 10; Lagerholm 
1965, s. 51, 61, 71; Rosenhane 1995, s. 242–243, 273. Douglas 1957, s. 342. 
344 SRP vol. 9 1902, 416–417. 
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är det slående att allt fler civila ämbeten från och med 1639 fick 
begravningssalut. Att Axel Oxenstiernas uttalande om ”osed” just 
påträffas vid 1640-talets början är inte heller konstigt, då det var under 
skiftet mellan 1630- och 1640–talet som begravningssaluter i 
Stockholm började ges för personer inom den civila förvaltningen. 
Frågan om meriter och begravningssalut förblev i många fall oklar 
under hela perioden, vilket återkommande förfrågningar till riksrådet 
vittnar om. Så sent som 1678 togs den upp igen då krigskollegiets 
rådfrågade riksrådet om det fanns något beslut mot begravningssaluter, 
och om riksråd var undantagna från denna.345 

Föga förvånande kom begravningssaluternas ordning och missbruk 
att kritiseras även i 1668 års överflödsförordning, där det slogs fast att 
enbart personer som haft tjänstgöring i krig skulle få salut. Detta ledde 
till att ett långt större antal av ofrälse personer inom militären kunde 
tillgodose sig begravningssalut. Av totalt 41 fall av ofrälse personer 
som fick begravningssalut mellan 1630–1680 återfinns 23 fall mellan 
1668–1680. Detta var dock inte oproblematiskt för de adliga tjänste-
män som miste ett verktyg att begravas på ett sätt som skilde dem från 
ofrälset.346 År 1678 nådde en förfrågan riksrådet om hur många saluter 
översten Lars Mörner skulle få, vilket vittnar om ett audiellt system 
som var hierarkiskt baserat, men som var långt ifrån tydligt. Problemet 
som riksrådet såg i fallet Lars Mörner var om antalet saluter var 
tillräckligt för att göra dennes position rättvisa. Det intressanta i denna 
diskussion var dock inte Lars Mörners begravningssaluter utan ett 
påtalat exempel där många hade vägrat att använda sig av de saluter 
som de blivit beviljade då de ansåg att antalet varit för litet. Rangfrågan 
poängterades ytterligare med påpekandet att även underofficerare fick 
fyra skott skjutna för sig. Den större mängden ofrälse som genom sina 
militära meriter kunde tillgodogöra sig begravningssalut, hade 
resulterat i att rangfrågan mellan adel och ofrälse hade aktualiserats, 
samt att vissa adelspersoner inte ville använda sig av begravningssaluter 
längre då antalet inte gick att åtskilja från ofrälsets.347 

Diskussioner om mängden skott som tilldelades vittnar om adliga 
föreställningar angående status. En salut för meriten korresponderade 
potentiellt inte alls med den uppfattade adliga rangen, varför vissa fann 
det gott att låta kanonerna förbli tysta när de upplevde att merit och 
rang inte korresponderade med varandra. Oklarheten över hur rangen 
skulle förmedlas ledde i vissa fall till att riksrådet sökte svar från 

                                                                  
345 Se bilaga 6B; SRP vol. 2 1983, s. 65. 
346 Se bilaga 6C; Schmedeman vol. 1 1706, s. 557; AdRP vol. 10 1893, s. 338. 
347 Se bilaga 6A och 6C; SRP vol. 2 1983, s. 71. 
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krigskollegium, medan det senare försökte tvinga fram verkställande 
beslut från det tidigare.348 

Begravningsprocession 
Under de två dominerande ljuden från klockor och saluter finns det 
andra ljud som är värda att uppmärksamma. Begravnings-
processionens sammansättning har diskuterats ovan, men även ljud 
avslöjade dess struktur. Kavalleriets hovar och infanteriets stövlar från 
utgjorde en inledande och avslutande ljudlig markör längs gatorna vid 
adelsmännens begravningsprocessioner. Ljudet av trä, metall och läder 
i den samlade massan av rustningar, svärd, släpande pikar och 
skramlade musköter, vittnar om ett krigets ljudlandskap som 
triumftåget möjliggjorde för en utvald skara statsmän och befälhavare. 
En lägre variant av krigets ljud utgjordes av väpnade styrkor kring 
kistan och medföljande regenter, och i form av kyrassryttaren. 
Kyrassryttaren som markör av den dödes kön och ståndsmässiga raison 
d’être var påtagligt visuellt förnimbar, men även ljudet från hovar och 
skramlandet från rustningen blev förnimbart i en processionsdel som 
karaktäriserades av att de flesta människor gick till fots.349 

I begravningsprocessioner för män med höga civila- och militära 
ämbeten förekom pukor, trummor och trumpeter. Under Hans 
Wachtmeisters begravning vintern 1652 följdes enligt Johan Ekeblad 
hästarna av pukor och trumpeter som var tysta. Att han uppmärk-
sammade att de var tysta med orden ”dock tyst”, är en hänvisning till 
att instrumenten troligen normalt användes. Från liknande material 
och processionsordningar är det tydligt att det ljud som pukor och 
trummor skulle frammana inte var av den krigiska arten, där ett 
genomträngande dundrande skulle höras över krigslarmet. Istället var 
det ett dämpat ljud som åstadkoms med att trumskinnen täcktes med 
tyg för att på så sätt låta sorgen höras.350 

                                                                  
348 SRP vol. 17 1929, 189, 202; SRP vol. 1 1975, s. 335; SRP vol. 2 1983, 65, 71, 174, 
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349 KB, Rål.4:o 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; LSB, Mörnerska donationen, Nr 
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Processionens beståndsdelar och ljudlandskap kritiserades hårt 
under 1660-talet och framåt på Riddarhuset. Röster höjdes mot 
användandet av trumpeter, pukor, soldater, kavalleri, hästar som bar 
fanor, kyrassryttaren, mängden präster som sjöng samt mängden 
släktingar som deltog. Ett växande missnöje mot de storslagna 
begravningarna hade länge pyrt på Riddarhuset, som kom att bli mer 
och mer tydligt och uttalat under perioden 1630–1680.351 Det verkar 
som om dessa önskningar om begränsningar också ledde till etablering 
och förändring. I Stockholms slotts arkliräkningar finns det från 1669 
inte längre några redovisningar om att infanteri eller kavalleri förekom 
vid begravningar av högre militära och civila ämbeten. I Carl Gustaf 
Wrangel begravningsräkenskaper fanns det inte några betalningar till 
trumpetare, pukslagare, soldater, kavalleri eller kyrassryttare.352 Carl 
Gustaf Wrangels procession vintern 1680 utgjorde därtill en del av vad 
som kan beskrivas som ett skifte i begravningsbruket, då det var sista 
gången som procession i gammal mening användes.353 

Även om det förekom drabanter som bar kistor under begravningar 
av kvinnor går denna närvaro av soldater inte att jämföra med den 
krigiska triumfprocessionen som män av särskilda meriter åtnjöt. 
Ljudmässigt och visuellt skapades statusskiktningar för inkluderade 
som exkluderade deltagare; oavsett om de var i processionen, vid sidan 
av den eller på andra sidan staden. I denna ljudliga och rumsliga 
praktik av rytande kanoner och smattret från musköter gjordes det 
tydligt att mannen var en person som fick sin ställning genom sin 
merit, uttryck som kvinnor och barn inte ägde tillträde till. 

Begravningssång 
I detta regisserade ljudlandskap följde ett annat ljud, som i 
processioner för kvinnor, barn och sannolikt många män var den 
inledande delen av processionen. Om inte soldater var det ljud som 
drog uppmärksamhet till en annalkande procession så var det 
psalmsången från prästerskapet, djäknar, studenter och barnhemsbarn. 
I kombination med de krigiska ljuden skapade denna del av 

                                                                  
274–276; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186; AdRP vol. 9 1891, s. 400–401; Ekeblad vol. 1 
1911, s. 184; Lagerholm 1965, s. 49, 59; Oscarsson 2013, s. 152. Douglas 1957, s. 342. 
351 Schmedeman vol. 1 1706, s. 394, 396, 556–557; AdRP vol. 10 1893, s. 337–338, 420, 
425–426, 430, 599–600; AdRP vol. 13 1896, s. 281–282. 
352 Se källor bilaga 6A; Schmedeman vol. 1 1706, s. 557; Lagerholm 1965, s. 65–74. 
353 SSA, Stockholms domkapitel, Protokoll huvudserien, 1680, s. 834, punkt 6; Lünig 
1720, s. 598; AdRP vol. 13 1896, s. 281–282; Kurck 1902, s. 195; Wallenstedt 1995, s. 
218. 
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processionen sannolikt en tydlig kontrast mellan kriget och det 
sakrala. Mängden av människor som deltog med det primära syftet att 
sjunga bör ha skapat ett påtagligt ljudlandskap, där både erfarna och 
oerfarna sjöng psalmer. Sångens intensitet avslöjande för allmänheten 
var processionen befann sig på sin väg mot begravningskyrkan.354 

Vikten av sången är tydlig i begravningsräkenskaperna. Under 
perioden 1630–1650 kunde kostnaden för denna sjungande skara 
uppgå från 50 d.k.m. till så mycket som 600 d.k.m., vilket kunde 
samla 20–170 personer. Sjungande folk kunde även hämtas från hovet, 
som när Erik Gyllenstierna 1635 hade lämnat in en förfrågan till 
riksrådet om att få använda drottningens djäknar vid sin fasters 
begravning. Liksom den stegrande avgiften för klockringningar under 
1650-talet, går det att se liknande trender här. Under perioden 1650–
1680 hade priset nått en sådan nivå att dödsboets utgifter för 
sjungande präster, djäknar och studenter uppgick från 800 d.k.m. till 
väl över 1 000 d.k.m. I fallet med den alltid extreme Jakob De la 
Gardie – som begravdes 1652 – uppgick summan till över 2 000 
d.k.m. I och med det ökande antalet kyrkor och barnhem i städer 
såsom Stockholm samt de stora summorna som arrangörerna var redo 
att betala, fanns alla förutsättningar att skaran kunde omfatta 170 
deltagare och fler.355 

I 1650 och 1660 års kyrkoordningar ges intrycket att det i städer 
sjöngs psalmer under hela processionsvägen, medan det på lands-
bygden enbart sjöngs i början och slutet av färden till kyrkan.356 Det 
högtidliga lugnet och starka övertygelse i texterna förstärkte före-
ställningen att döden var ett öde som ingen kunde undkomma, men 
som skulle accepteras då döden enbart var en tillfällig sömn i väntan 
på återuppståndelsen. Dessa teman var ständigt återkommande i 
psalmerna som sjöngs i offentligheten.357 Psalmernas starka betoning 
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på återuppståndelsen och ett frid- och glädjefullt uppstigande kan det 
betraktas som ett kollektivt uppträdande som syftade till själsligt 
lugnande och tröst för de som sörjde, liksom en praktik som samtidigt 
visade religiös bekännelse. En återkommande psalm var ”Herre nu låte 
du din tjänare fara I frid”, som var skriven av Martin Luther.358 
Psalmer och sång blev ett instrument för offentlig tillbedjan som 
visade den konfessionella övertygelsen hos både levande och döda om 
att den döde uppsteg till den himmelska kören. Sånger var ett tydligt 
kollektivt och offentligt sätt att visa vilken religiös övertygelse den 
döde hade, både genom att sjunga psalmer, och att förvägra dem till 
de som prästerskapet ansåg inte skulle begravas enligt lutherska 
ceremonier. Som en konfessionspraktik belyser sången varför präster-
skapet var obenäget att delta och sjunga för de kalvinister som skulle 
begravas i Stockholm.359 

Prästers, studenters och barnhemsbarns roll i begravnings-
processionen blev alltmer kritiserad och konfliktfylld vid Stockholms 
konsistoriums- och magistratsmöten samt på Riddarhuset från 1650-
talet och framåt. Före 1664 års inskränkning kunde präster och barn-
hemsbarn infinna sig vid den dödes hus före processionen och förvänta 
sig betalning för att delta i processionen med sång – vare sig de var 
ombedda eller ej. I 1664 års överflödsförordning begränsades dessa 
möjligheter genom att antalet deltagande präster, studenter och barn-
hemsbarn inskränktes, liksom deras möjlighet att infinna sig 
oombedda. Precis som när det gällde många av de restriktioner som 
angick begravningspompan, var adelns en av de främsta rösterna för 
att begränsa antalet sjungande präster och skolor. Riddarhusproto-
kollen visar att argumentationen handlade om till vem ekonomiskt 
understöd skulle ges, där skolorna snarare än prästerna var de som 
skulle få tillgång till understöd. Prästerna målades upp som tjuvar som, 
efter att ha lovat att delta i begravningsprocessioner och tagit emot 
betalning, aldrig infann sig på begravningsdagen. Adeln 
argumenterade för att prästerskapet inte kunde förvänta sig att få 
betalt för ett arbete som de inte blivit ombedda att utföra, ett arbete 
                                                                  
Herre Gudh af Himmelrijk”. Lünig 1720, s. 587; KOF vol. 2:1 1881, s. 265; Gyllenius 
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som de dessutom borde utföra genom kristlig omsorg och för den 
dödes heder snarare än för ekonomisk vinning. Vidare ansåg de att 
prästerna skulle vara tvungna att delta när betalning skett med hot om 
böter om de inte infann sig. Ett av resultaten blev att prästers och 
främst barnhemmens viktigaste inkomstkällor inskränktes genom 
lagstiftning, trots att prästerskapet kritiserade förslaget. Hur 
barnhemmens försörjning skulle säkras vid detta ekonomiska bortfall 
diskuterades inte.360 

Prästerskapet och skolorna var ingalunda frånvarade från 
begravningsprocessionerna under resten av den analyserade perioden, 
men oppositionen tog kontroll genom att förbehålla sig rätten att 
själva inbjuda det önskade antalet prästers, studenter och skolor 
snarare än att tvingas betala vid sin egen dörr på begravningsdagen. 
Delar av prästerskapet förbehöll sig dock trots förbudet den tidigare 
rätten att infinna sig oombedda vid begravningar, vilket tvingade 
Stockholms konsistorium att återkommande behandla frågan under 
1670-talet.361 Kritiken mot och konflikten om prästerskapets roll i 
processionerna visar ett inslag som de anhöriga inte helt kunde råda 
över, men som de utifrån ekonomiska argument försökte att behärska. 

Begravning för arma, vantrogna och missdådare 
Det finns en del av det undersökta materialet som tyder på att det som 
presenterats ovan inte var helt representativt för begravningspraktiken. 
En av de klasser inom adeln som kan användas som exempel för att 
belysa detta är den lägre tjänstemannaadeln som inte hade den sorts 
gods, ämbeten och gynnade position i donationspolitiken som adelns 
övre skikt. Denna klass var därtill mer förfördelad när det gällde 
lönereduktionerna, då de inte hade stora inkomsträntor att falla 
tillbaka på.362 Frågan om en annan sorts adelsbegravning kan därför 
delvis besvaras ur en rent ekonomisk synvinkel, då det fanns en 
adelsklass utan större inkomster och möjligheter till stora lån som 
möjliggjorde den sortens processioner som presenterats ovan. Ett 
exempel på dessa är Peter Schenk som dog 1636 utan efterlevande eller 
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större ekonomiska medel, varför riksrådet – troligen på morfadern Per 
Brahes uppmaning – beslutade att betala ut 800 d.k.m. av Kronans 
medel för den dödes långa tjänst. 14 d.k.m. av dessa spenderades på 
sju ringningar i Riddarholmskyrkan och ytterligare 80 d.k.m. för 
begravningen i Storkyrkan 13 november 1636. Då Elsa Posses 
begravningsomkostnader 1634 uppgick till närmare 5 200 d.k.m. blir 
det tydligt att den begravning som Peter Schenk fick måste ha varit 
begränsad materiellt och visuellt. Att arrangörerna likväl valde att 
spendera pengar på sju ringningar, vilket hamnar strax ovan 
medelvärdet på 6,4 ringningar för adelsmän under perioden 1640–
1644, visar att vissa inslag i begravningen var viktigare än andra. Alla 
adelspersoner hade dock inte tillgång till ens den sorts ersättning som 
Per Schenk fick.363 

Ingeborg Kåse som i sitt testamente angav att räntor, lösöre och 
inventarier skulle användas för hennes begravning är ett exempel på en 
adelsperson som inte hade stora tillgångar att tillgå, vilket måste ha 
haft inverkan på både materiella och rumsliga praktiker. Per Sabels 
begravning i Undersåker kyrka 1679 kostade totalt 60 d.k.m. för 
aftonmåltid, liksvepning, kistans bärande av officerare, ljus till kyrkan, 
dryckespenningar till klockaren och ringningar. Totalt verkar 
begravningsomkostnaderna inte ha omfattat mer än 263 d.k.m. 
Agneta Ribbing dog som barnlös änka 1685, med så pass begränsade 
ekonomiska medel att arrangörerna använde silverdekorationer från 
maken Lars Kaggs kista för att dekorera hennes kista. Adam De la 
Chapelle begravdes i en klädd träkista i ett litet gravrum i S:ta Klara 
kyrka, som köptes för 270 d.k.m. och låg intill borgare och präster. 
Förutom anorna som sattes upp på pelaren vid hans grav fanns det 
inget annat gravminne som märkte ut var denna låg. Då familjen inte 
kunde betala hela summan för graven sattes en silverskål i pant för att 
denna skulle färdigställas. S:ta Klara var en kyrka som tillsammans 
med S:ta Katarina och S:ta Maria Magdalena i påtaglig omfattning 
användes av nyadlade, vilkas döda hamnade utanför Stockholms 
adliga sfär.364 
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 I vissa fall verkar döda fått begravas i gravar som inte tillhörde familjen. 
När Ernst Creutz son begravdes i Åbo domkyrka vintern 1651 begravdes 
han förvisso i ett av domkyrkans kor, men i en över hundra år gammal 
biskopsgrav där biskopens kista fortfarande låg kvar. Gustav Bondes dotter 
Maria Elisabeth och sonen Peder begravdes inte heller de i en egen grav i 
S:t Nicolai kyrka i Nyköping 1651, utan i en som redan innehöll 
medlemmar av familjen von Scheiding. Så skedde även för Johan 
Rosenhanes pojke som begravdes i Abraham Leijonhufvuds grav i Viborgs 
kyrka 1652, där två andra av hans barn tidigare begravts. Mindre 
omfattande summor vid barns och omyndiga personers begravningar 
verkar ha varit allmänt för adelsståndet. Det är därtill denna grupp som i 
återkommande fall jordfästes i anonyma och outsmyckade kistor. Med 
tanke på den betydelse som ett gravrum hade innehöll dessa anonyma 
kistor högst troligen adliga lik.365 

Dessa exempel visar att det ur ett ekonomiskt och rumsligt 
perspektiv är vanskligt att tala om adliga begravningar som något 
enhetligt, där stora summor alltid spenderades på dyrbara materiella 
och rumsliga praktiker. Snarare visar de att olika förutsättningar 
skapade skillnader mellan adelsfolk och adelsfolk. 

Kritiken mot tidens begravningar i överflödsförordningar, i 
riksrådsprotokoll, i adelns riksdagsprotokoll och i adliga testamenten 
visar att inte alla kunde eller önskade ha begravningar av den typ som 
tilläts aristokratin – och särskilt den manliga makteliten. I kritiken 
skymtar förslag och tankar från adelns lägre skikt om hur begravningar 
istället skulle kunna genomföras. I 1693 års besvär från adeln frågades 
det om inte begravning kunde ske ”utan något väsende, konfektyrer, 
måltider och andra omkostnader”, och istället genomföras i samband 
med bisättningen. Huruvida andra begränsningar eller förbud likt 
beslutet om prästers och skolors närvaro genomfördes för antalet 
hästar, trumpeter, pukor, regalier, soldater, ryttare, kyrassryttare 
fanor, anor, huvudbanér, bårtäcke och kistor är oklart. Förslaget visar 
dock på konkreta åsikter från adelns lägre klasser om vad som ansågs 
möjligt att skala bort från begravningskulturen. Detta vittnar om att 
det fanns en uttalad vilja från en klass med politiskt inflytande om att 
ett annat begravningsförfarande som inte var fullt så ekonomiskt 
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betungande skulle införas, och som därtill skulle utjämna olikheterna 
inom ståndet så att alla medlemmar kunde anses som likvärdigt 
adliga.366 När begravningsordningen diskuterades 1668 på 
Riddarhuset, kom adeln fram till en resolution gjorde gällande: 

[…] att en likhet måste observeras uti allt utom de 16 anorna, vilka 
kan föras av de som har dem, dock […] utan någons prejudis eller 
någon förfånglig konsekvens, att icke någon separation [och] 
åtskillnad må ske Adeln och klasserna emellan, men som lemmar 
och ledamöter i en kropp.367 

År 1680 tilläts adeln att genomföra begravningar utan processioner, 
men huruvida det dessförinnan funnits ett lagligt utrymme att välja 
bort processioner ska betraktas som osannolikt. Stockholms 
konsistorium diskuterade frågan återkommande och beslutade mot 
förfrågningar om försök till processionsundantag, oavsett dödas och 
anhörigas ekonomiska förutsättningar och nationalitet.368 Även om 
processioner var ett stadgat inslag i begravningskulturen betyder det 
inte att deras omfattning och materiella struktur inte kunde skifta för 
att skapa åtskillnad mellan och inom stånden, vilket diskussionerna 
och kritiken på Riddarhuset visar. Dock verkar det som att ett litet 
antal personer kunde få dispens från processionstvånget, vilket den 
tidigare påtalade nattliga begravningen utan procession av Daniel 
Plaans son visar.369 Hur vanliga dessa undantag var är däremot svårt 
att belägga. 

Utifrån den nya roll som Stockholm fick under 1650-talet tillsammans 
med begravningskulturens nya och allt kostsammare former, går det att 
använda plats och rum för att synliggöra de som valde att inte använda sig 
av Stockholm eller andra städer för begravningar. Att fly Stockholm för att 
undvika stora omkostnader var inte okänt inom adeln. Nils Bååt lät 1652 
hålla sitt och Elin Flemings bröllop ute på landet med endast prästen 
närvarande, med det uttalade syftet att spara in på de stora omkostnader 

                                                                  
366 SSA, Stockholms domkapitel, Protokoll huvudserien 1672, s. 162 punkt 13, s. 200 
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367 AdRP vol. 10, s. 421. 
368 SSA, Stockholms Domkapitel, Protokoll huvudserien 1669, s. 96 punkt 9; SSA, 
Stockholms Domkapitel, Protokoll huvudserien 1671, s. 176 punkt 5; SSA, Stockholms 
Domkapitel, Protokoll huvudserien 1678, s. 95 punkt 5; SSA, Stockholms Domkapitel, 
Protokoll huvudserien 1679, s. 342 punkt 5; SSA, Stockholms Domkapitel, Protokoll 
huvudserien 1680, s. 834 punkt 6. 
369 Wallenstedt 1995, s. 97–98. 



166 

som tiden krävde. En annan strategi var att ingen måltid serverades, vilket 
skedde vid Elsa von Brandts begravning i Stockholm 1658 och Erik 
Stenbocks begravning i Göteborg 1660.370 Exemplen visar att 
omkostnader, deltagarnas antal och den rumsliga miljön hänger ihop – 
vilket innebär att en begravning som ägde rum utanför Stockholm eller 
andra städer kunde vara en anpassning till vad som ansågs ekonomiskt och 
socialt tillräckligt. Att Johan Rosenhane påpekade att begravningar som 
han bevistade inte hade mycket förnämt folk och adel behöver inte ha varit 
ett resultat av att människor struntade i inbjudningar på grund av orternas 
avstånd från Stockholm. Det kunde helt enkelt vara så att arrangörerna 
bara bjöd in människor från lokalsamhället i Östgötaregionen, såsom 
Johan Rosenhane.371 Den mer direkta interaktion med lokalsamhället syns 
även i Gustaf Rosencrantz testamente, som angav att han för sin 
begravning inte önskade någon stor procession med krigsfolk eller stora 
omkostnader. Istället önskade han endast att grannarna kring godset 
Granhammar skulle delta. Familjerna Drake och Barnekow är ytterligare 
exempel på hur begravningskulturen praktiserades lokalt där den döde haft 
gods. Hos Drake finns därtill exempel på andra materiella praktiker än den 
gängse då kistorna var blygsamt utsmyckade med tanke på tidens 
föreskrifter.372 Samtidigt som Stockholm blev mer etablerat som rum för 
begravningsceremonier från och med 1650-talet, är det tydligt att det 
fanns en adel med annan bakgrund som under perioden 1650–1680 
medvetet förlade eller önskade få begravningar vid sina gods på landet, 
med mindre processioner, kostnader och en annan sammansättning av 
deltagargruppen som följd.373 

Betydelsen av en sorts minsta gemensam nämnare – i termer av 
materialitet, deltagare och rum – som skapade adlig status och åtskillnad, 
går att belysa i de fall där adelspersoner berövades dessa uttrycksformer. 
Det blir genom detta tydligt att det inte enbart var den dödes sociala och 
ekonomiska status inom det adliga ståndet som avgjorde begravnings-
ceremoniernas materialitet. Olika livsval kunde påverka hur gestaltningen 
                                                                  
370 Ekeblad vol 1 1911, s. 195; Rosenhane 1995, s. 244, 275. 
371 Rosenhane 1995, s. 137–138, 178, 184, 227. 
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Ullgren 2004, s. 246–250, 258–259. 
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Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1652-01-04, 1652-10-05, 1656-03-16, 1662-
03-16, 1665-01-02, 1668-05-31, 1679-03-01; Schmedeman vol. 1 1706, s. 244–245, 396, 
557–558; Ekeblad vol. 1 1911, s. 123; Ekeblad vol. 2 1915, s. 215, 291; Rosenhane 1995, 
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tog sig form. Emigration från Nederländerna, Skottland och England 
ledde under 1600-talet till att andra åskådningar än protestantisk 
kristendom förekom i Sverige, något som prästerskapet inte tog lätt på. 
Prästerskapet tillät till exempel inte att ringningar, deltagande i 
processionen och predikan skulle göras vid Knut Kurcks styvdotters – född 
von der Noth – begravning våren 1655, då hon var kalvinist. Avvisande av 
prästerskapets dogm skedde med hjälp av kungligt beskydd vid Georg 
Fleetwoods begravning 1668 och Christoffer von Dohnas 1669, som båda 
beskylldes för kalvinism och därmed enligt prästerskapet inte förtjänade 
luthersk begravning.374 När Jakob King skulle begravas sommaren 1652 
under drottning Kristinas beskydd och finansiering, försökte prästerskapet 
begränsa ceremonin genom att inte tillåta likpredikan med hänvisning till 
att King anklagades för att vara en kalvinist. Jakob King var troligen inte 
kalvinist utan snarare katolik, vilket påvisas av att hans testamente började 
med frasen ”In nomine Dei Patris, Filii, et Spiritus Sancti” – en invokation 
som inte förekommer på kalvinisters testamenten.375 Oavsett de 
invandrade adelspersonernas religiösa övertygelser och kyrkans protester 
mot att kalvinister skulle begravas med ”lutherska ceremonier”, fick de i 
stor utsträckning de attribut som kännetecknade en adlig begravning. 

Långt värre repressalier i begravningspompan riskerade att drabba de 
som dödat ståndsbröder eller haft sexuella förbindelser utanför de 
accepterade ramarna. Vintern 1641 blev Arend Uddesson Örnflykt dömd 
av Svea hovrätt att böta 80 d.s.m. (220 d.k.m.) förutomäktenskapligt 
samlag med sin piga. Året därpå hade Örnflykt avlidit och samma år blev 
hans begravning ett fall för riksrådet, där Axel Oxenstierna yrkade på en 
begravning ute på kyrkogården och utan några ceremonier. Per Brahe 
hävdade att detta var ett för hårt straff för en adelsman att så skamligen bli 
begraven. Han såg hellre att arvingarna skulle betala böter till kyrkan samt 
att en straffpredikan skulle hållas. Resolutionen blev trots dispyten mellan 
kanslern och riksdrotsen att Örnflykt skulle begravas på kyrkogården samt 
att biskopen för stiftet fick besluta huruvida ceremonier och straffpredikan 
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skulle hållas för honom eller ej. I det brev som skickades till domkapitlet i 
Strängnäs skrevs det dock att Örneflykt ska ha gjort bot, ånger och 
bekännelse samt att han därför trots lägersmål och skilsmässa inte skulle 
användas för att statuera exempel. Istället skulle han begravas i kyrkan.376 

Liknande hårda ord finns i kyrkoordningsförslagen och lag-
stiftningen mot duellerande. I 1650 års kyrkoordningsförslag föreslogs 
att duellanter som dödades i dusterna överhuvudtaget inte skulle 
läggas i kyrkogården.377 År 1662 presenterades ett förslag om lag-
stiftning mot dueller på Riddarhuset. Här föreslogs det att duellanter 
som dödades inte skulle njuta kristliga begravningsceremonier, utan 
istället skulle läggas i jorden som missdådare och illgärningsmän. Fram 
till 1664 diskuterades detta förslag på Riddarhuset där adeln 
upprepade gånger hävdade att döden var ett nog så hårt straff. Det 
förslag som skickades tillbaka från Riddarhuset hävdade att duellanter 
som dödades inte skulle räknas som ogärningsmän eller förvägras 
hederliga och kristliga ceremonier. År 1668 försökte Riddarhuset 
fruktlöst att upphäva detta duellplakat, men fastslog trots miss-
lyckandet att de som dödades i dueller skulle åtnjuta en ståndsenlig, 
kristlig och hederlig begravning.378 Det är uppenbart att plakatet 
omfattade begravningsförfarandet för att avskräcka tänkbara vålds-
verkare med hot om neslig begravning. Då förslaget inte alls överens-
stämde med adelns sociala föreställningar lades motförslag för att säkra 
att även adliga duellanter skulle få en ståndsmässig begravning. 

Frågan om hur duellanter skulle straffas hade lyfts fram redan 
tidigare i riksrådet. År 1643 behandlade riksrådet frågan om huruvida 
Axel Thuresson Silfversparre skulle nekas ringningar och begravning i 
kyrkan på grund av att han inte sökt förlikning efter att ha dödat 
Mauritz Stake 1635. Då riksrådet fastslog att dråpet inte skett på ett 
”skälmskt vis”, att Silfversparre inte varit motvillig till en förlikning 
samt att hela affären borde förbises då han var död, fick den döde 
Silfversparre både ringningar och kristen begravning. Riksrådet 
markerade dock mot duellerandet med att våldsverkaren skulle 
begravas utan någon ”adlig process”.379 Med tanke på den betydelse 
processionen hade i det offentliga rummet går det inte att nog stryka 
under hur påtagligt detta straff var. Om straffet genomfördes torde 
denna procession ha påmint mer om ofrälsets än om adelsståndets. 

                                                                  
376 SRP vol. 9 1902, s. 207–208, 234–235. 
377 KOF vol. 2:1 1881, s. 269. 

378 Schmedeman vol. 1 1706, s. 326; AdRP vol. 9 1891, s. 246, 258–259, 443; AdRP vol. 
10 1893, 268–267. 

379 SRP vol. 10 1902, s. 342, 623. 



169 

Det finns liknande fall som belyser hur juridisk dom påverkade 
våldsverkares begravningar. År 1663 dömdes Gustaf Adolf Skytte af 
Duderhov för piratverksamhet och arkebuserades samma år. Efter 
arkebuseringen ska Skyttes kusin Göran Gyllenstierna ha tagit hand 
om liket och tillsammans med ståndslikar låtit svepa det under 
tillhörande ceremonier i en svartklädd kammare på Jönköpings slott. 
Begravningen skedde i enlighet med hovrättens dom avsides på 
hospitalskyrkogården utan klockringningar och ceremonier. Gustaf 
Adolf Skytte af Duderhov fick därmed inte en begravning med 
”anstående och hederliga prydnad” som han förpliktade sin hustru till 
i sitt testamente.380 Det ska dock inte tas för givet att adliga 
våldsverkare obönhörligt blev underkastade ett socialt stigma som 
uttrycktes genom den juridiska domen och genom en reducerad 
begravning. Hovjunker Otto von Salza som dömdes för dråp och som 
arkebuserades på Stora torget i Stockholm 1650, fick njuta en stor-
skalig begravning inne i Riddarholmskyrkan med en stor deltagarskara 
bestående av riksadel, stads- och riksdagsfolk. Pastor primarius Erik 
Emporagrius läste därtill predikan som den döde själv valt och från 
Storkyrkan ringdes sju ringningar från alla klockor.381 

Ett intressant fall som inte ledde till juridisk dom, men möjlig en 
social dom är begravningen för Erik Karlsson Oxenstierna 1663. 
Kvällen den 20 November 1642 blev arkitekten Simon de la Vallée 
kullriden på Stora torget i Stockholm av en berusad Erik Karlsson 
Oxenstierna – en känd suput med dåligt ölsinne. Därtill blev de la 
Vallée misshandlad av Erik Karlsson Oxenstierna med en pistolkolv. 
Bland annat slogs han i huvudet så pass illa att han en dryg vecka 
senare avled på grund av sina skador. Riksrådet dömde våldsverkaren 
till böter med hänvisning till att Erik Karlsson Oxenstierna försonats 
med offrets familj, och att han redan fått lida nog då hans bröllop 
senarelagts på grund av rättsprocessen. Vid hans begravning i maj 
1663, som genomfördes med sedvanlig prakt med sex ringningar från 
bland annat Storkyrkan och Tyska kyrkan, var enligt Johan Ekeblad 
”drottningen med, men ingen av regeringen”. Vad det var som gjorde 
att den politiska eliten valde att inte infinna sig är svårt att säga. Att 
det är uppseendeväckande är däremot tydligt då Johan Ekeblads 
anmärkning om att regeringen inte var närvarande är ensam i sitt slag. 
Något som ytterligare understryker att begravningen var annorlunda 
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är att Gustav Bonde och författaren bakom Oxenstiernska 
minnesboken inte omnämnt händelsen, vilket är slående då dessa 
pennor annars flitigt redovisat begravningar i huvudstaden.382 

Huruvida brottsliga handlingar hade inverkan på begravnings-
ritualen verkar ha varit beroende av brottets natur och möjligen av 
gärningsmannens sociala nätverk. Särskilt när det gäller mord och dråp 
ger domens inverkan på begravningsceremonierna ett ambivalent 
intryck över vad som var praxis. Domförhandlingar i riksrådet, 
hovrättsdomar och diskussionerna mot nesliga begravningar för 
duellanter på Riddarhuset, tyder på att den individuella gärningen var 
underkastad den kollektiva föreställningen om adlig status. Systemet 
värnade så pass om kollektiva traditionella och strukturella praktiker i 
skapandet av adlig status, att individuella snedsteg kunde förbises. Att 
låta individers dåd påverka kollektiva praktiker hotade att få efter-
verkningar som riskerade att urholka kollektiva föreställningar; särskilt 
när socialt stigma skulle markeras med ett rituellt utanförskap som 
betydde att särskilda adelspraktiker fråntogs individen.383 

Kritik mot föremålen 
Begravningsprocessioner kom under 1600-talets mitt att alltmer 
hamna under luppen hos de som önskade ett annat begravnings-
förfarande, och kritiken ventilerades i 1660-talets överflöds-
förordningar, testamenten, riksrådsmöten, kyrkoordningsförslag och 
på Riddarhuset. Det är tydligt att det i fanns en schism inom adeln 
om hur processioner skulle användas – något som alla klasser på 
Riddarhuset ondgjorde sig över, om än i varierande omfattning. 
Angående gravminnen var tvedräkten så påtaglig att prästeståndet vid 
1642 års riksdag påpekade det vanskliga i det rådande skicket, då det 
åsamkade "oenighet, kiv och stor förargelse” inom adeln.384 År 1652, 
åtta efter 1644 års överflödsförordning som i sparsam ton begränsade 
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begravningsuttrycken, lyfte Axel Oxenstierna i riksrådet frågan 
huruvida förordningen borde omarbetas och aktualiseras då 
begravningar återigen genomfördes på ett oskäligt sätt. Att denna 
propå kom cirka en månad efter de begravningar, däribland Jakob De 
la Gardies, som skett i samband med 1652 års riksdag, var sannolikt 
inte ett sammanträffande.385 En liknande propå som yrkade på hårdare 
begränsningar av begravningspompan kom två dagar efter Gustav 
Bondes begravning 1668 då adelsutskottet fordrade att de kostsamma, 
utarmande och nyttolösa begravningarna måste förbjudas.386 

Tonen i 1660-talets överflödsförordningar var i hänseende till 
begravningsceremonier och processioner hårdare än tidigare. Där 
1644 års förordning var tillåtande och uppmanade till användandet av 
attribut som kyrassryttaren och anvapen, var 1660-talets överflöds-
förordningar fulla av punkter som skulle begränsa eller förbjuda 
omfattningen och sammansättningen av särskilda föremål och antalet 
deltagare. Bland annat diskuterades förekomsten och mängden hästar, 
trumpeter, pukor, regalier, soldater, ryttare, kyrassryttaren, fanor, 
anor, utförandet på huvudbanér, bårtäcke och kistor.387 

Under förordningsremissen för det som skulle bli 1644 års 
överflödsförordning godtogs förslaget enhälligt på Riddarhuset, som 
något av godo som kunde begränsa de excesser som försvagade 
adeln.388 I remissförhandlingarna för de två överflödsförordningarna 
under 1660-talet var reformivern desto större vilket ledde till att 
debatten blev mycket mer hätsk än tidigare. Detta var särskilt 
påfallande när det gällde vad som skulle ske med begravningskulturens 
materialitet. För 1664 års förordningsförslag hade Riddarhuset enbart 
påpekat att pukor och trumpeter borde undantas från förordningen 
samt att konfekt visserligen var av ondo men borde tillåtas i viss 
omfattning för ”ståndets heder”. De övriga begränsningar i 
begravningspompan som låg i förslaget som kom att bli 1664 års 
överflödsförordning diskuterades ej.389 År 1668 hade mer omfattande 
kritik väckts mot riterna. Förslaget innefattade förbud mot 
processionshästar utom kyrassryttaren, avskaffande av regalier, pukor, 
trumpeter, infanteri och kavalleri samt vissa fanor, medan andra skulle 
begränsas i storlek. Vidare begränsades antalet präster, för vem 
kanonsalut skulle ske, hur omfattande klädandet av kyrkan skulle vara 
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samt i hur kistor skulle utformas. I debatten diskuterades förbud mot 
skyltarna med anor och processionen som helhet där det föreslogs att 
liket istället skulle stå i kyrkan och inte transporteras runt i 
stadsrummet. Att processionerna mellan kyrkorna skulle avskaffas 
behandlades i en speciell bilaga som i nio punkter förklarade att 
förbudet låg i linje med överflödsförordningen, att det skulle avskaffa 
de stora begravningsomkostnaderna samt att processioner inte hade 
någon grund eller tradition i religionsutövning.390 

Något förenklat kan debatten beskrivas som att tredje adelsklassen 
var drivande i reformarbetet medan den första generellt ville att saker 
skulle förbli som de var, även om de i vissa fall var eniga med den 
tredje. Den andra adelsklassen verkar ha haft en mer ambivalent 
inställning och förenat sig med än den ena, än den andra när det 
tjänade dess syften. Många tidigare godkända förslag om förbud 
öppnades av oklar anledning upp för ytterligare votering till tredje 
klassens protester.391 

När nästa remissförslag från förmyndarregeringen kom efter att 
adelns synpunkter hade beaktats rådde enigheten med förslaget och 
det röstades igenom. Enligt detta skulle alla hästar och fanor förbjudas. 
Pengatvånget till prästerskapet skulle upphöra och istället vara 
frivilligt. Andra klassen krävde innan förslagets godkännande att 
beslutet om fanors avskaffande skulle protokollföras så att inga fler 
omröstningar skulle ske. Vidare bifölls ett förslag om att kvinnor skulle 
uteslutas ur processionen. Istället skulle kvinnorna fara till kyrkan i 
förtid. Förslaget gick dock inte vidare då Riddarhuset beslutade att 
hålla fast vid den föreslagna ordningen.392 Fanförbudet var dock inte 
totalt utan adelsfanor och länsfanor skulle tillåtas; dock verkar 
länsfanornas storlek ha reducerats kraftig för att under resten av 
perioden vara omkring 100 x 100 centimeter. Den rika dekoren bestod 
och utvecklades enligt tidens trender och centrala teman som meriter 
före adelstitlar samt godsinnehav bestod både i broderad dekor såväl 
som i text.393 

Den omfattande kritiken som både förenade och splittrade Riddar-
husets olika grupperingar kan förstås som att en grupp med särskilt 
stöd i tredje klassen opponerade sig mot ett begravningsbruk som 
blivit gängse, där aristokratin och adelns övre klasser varit tongivande 
för hur adelskapet i begravningskulturen skulle skapas. Begravnings-
kulturens nya uttryck hade skapats utifrån ett behov hos aristokratin 
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393 Candréus 2008, s. 44–49, 53. 
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och adelns övre skikt att med tillgängliga medel – större förmögenhet, 
högre meriter, mer omfattande anor, fler adelstitlar, fler gårdar 
etcetera – åtskilja sig från de lägre och nya skikten inom adeln. 
Samtidigt som de drev upp gränsen för vad som enligt dem skapade 
adliga värden skapades dock även ett utanförskap och en skiktning 
inom adeln, där de lägre skikten hade svårt att följa med i 
utvecklingen. De övre skiktens ökande av pompan ledde till att det var 
detta adelsskikt som blev tongivande i vad som skulle vara den 
gemensam statusnämnaren och materiella normen som medlemmarna 
var tvungna att uppnå för att av sig själva och andra betraktas som 
adliga. I juridisk mening visade frälsebrevens innehavare vilka som var 
medlemmar av adelsståndet, men som materialet har visat spelade 
detta föga roll när olika hierarkier inom adelsståndet samverkade med 
de ökande materiella kraven, vilka kategoriserade sina medlemmar som 
allt annat än jämlikar. Att befinna sig i gränsområdet till eller till och 
med utanför en adlig materiell norm innebar att korrespondensen 
mellan adelspersonen och materialiteten hade brutits eller hotade att 
brytas. Utan den materiella omgivningen, det vill säga en 
grundläggande del av ramverket för praktiker, gick det inte att fylla 
adelskapet med innehåll. 

 I oppositionen märks försök att finna en ny gemensam nämnare 
för hur hela ståndet skulle kunna uttrycka adlig status, vilken de 
formellt fann 1668 med resolutionen som sade att i allt förutom 
anorna skulle ingen åtskillnad göras inom adeln och mellan 
adelsklasserna. Ytterligare ett exempel på hur de olika parterna möttes 
i sökandet efter en minsta gemensam nämnare är i diskussionen 
angående kyrassryttaren. Genom diskussionerna enades Riddarhuset 
att istället för att enskilda skulle bekosta det dyra kyrasset skulle 
Riddarhuset ordna så att varje provins i landet skulle få tillgång till 
ett eget.394 

Det är tydligt är att det under denna period fanns de som ville ha 
en annan praktik för att skapa adlig status och ståndsmässig åtskillnad 
samt att de kämpade för att finna en minsta gemensam nämnare som 
hela adelsståndet kunde ställa sig bakom. Olika ekonomiska 
förutsättningar må ha varit en del av problemet som delade Riddar-
huset i frågan, men materialet vittnar om en diskussion där en annan 
praktik förespråkades som tillät att hela adelsståndet i sina samt 
omvärldens ögon och öron kunde anses som rättmätiga innehavare av 
adlig status. Tydligt är att adelns övre klasser förespråkade ett status-
mässigt skapande med vilket de kunde distansera sig från de lägre 
klasserna, medan dessa i sin tur hade ett intresse att distansera sig från 

                                                                  
394 AdRP vol. 10 1893, s. 420–421, 425–426. 
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de begravningar som ofrälset ägnade sig åt, vilket de inte kunde göra 
om den minsta gemensamma nämnaren avgjordes efter de övre 
klassernas tycke. 

1660-talets hätska strider och kompromisser om begravnings-
kulturens uttryck ledde dock inte till några beständiga lösningar. År 
1675 skickades ett önskemål till kungen från Riddarhuset om att 
denne skulle följa upp och genomföra de straff som 1668 års överflöds-
förordning angav, utan hänsyn till personen som bröt mot lagen. 
Riddarhuset påtalade under riksdagsmötet 1680 återigen det 
omfattande missbruket mot tidigare stadga då frågan åter togs upp om 
förbud mot likprocessioner på gatorna mellan hus och kyrkor, mot 
begravningsakternas missbruk, de stora omkostnaderna, iklädandet av 
kyrkans golv, väggar och bänkar samt de pråliga kistorna. Adels-
kollektivet bad om ett kungligt förbud mot detta bruk då det ansågs 
sig vara oförmöget att bryta sig loss från de föreskrivna 
statuspraktikerna. Förbudet mot likprocessen verkar ha instiftats 
omgående då Carl Gustaf Wrangels begravning vintern 1680 av flera 
källor anges som den sista med procession.395 

Den upprepade kritiken och vädjan om kunglig intervention mot 
begravningskulturens excesser ger en fingervisning om hur tradition 
och föremålens roll i denna hade förändrats under perioden – från 
kritiken mot konfekt, frosseri och dryckenskap, till kritik som angick 
antalet deltagare, rumsliga och ljudliga praktiker och hart när varje 
uttryck av materiell och visuell kultur. Allt mer omfattande och 
förändrade praktiker där adelns medlemmar kände sig tvingade till 
enhetlighet för att uppfattas som adel frambringade redan 1638 
formuleringen att ”den fattige menar sig måste göra likt den rike, eller 
bli försmådd och föraktad”.396 Föremålens och traditionens allt högre 
krav satte sig alltmer som bojor på adelsståndet – bojor vilka de inte 
kunde slå sig fria från trots allmän endräkt om det skadliga i 
excesserna. Föremålens korrespondens med person hade blivit en så 
pass institutionaliserad praktik att de inte gick att separera från 
varandra utan att utövaren skulle anses som misslyckad i sitt 
statusskapande i sina egna såväl som andras ögon. Den återkommande 
kritiken och dess fokus på begravningens materiella kultur visar dels 
på föremålens aktiva roll i skapandet av status och den makt som dessa 
kunde utöva när de nått en tillräckligt institutionaliserad nivå, dels på 

                                                                  
395 SSA, Stockholms domkapitel, Protokoll huvudserien, 1680, s. 834, punkt 6; Lünig 
1720, s. 598; AdRP vol. 12 1895, s. 171; AdRP vol. 13 1896, s. 281–282; Kurck 1902, s. 
195; Wallenstedt 1995, s. 217–218. Laitinen & Lindström 2009, s. 76–77. 
396 AdRP vol. 3 1857, s. 88. Citatet har moderniserat av författaren. 
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hur oförmögen adeln var – trots försök – att separera föremålen från 
dess roll i begravningskulturen.397 

Det intressanta i de olika gestaltningarna av hur en begravning 
skulle genomföras är att de belyser att det inte fanns ett enhetligt adligt 
kollektiv som ansåg att det fanns ett sätt att praktisera adlig status. I 
både testamenten, riksråds- och Riddarhusdiskussioner haglade kritik 
och begränsningar i en strävan att nå ordning och kontroll. Det är 
utifrån detta inte oriktigt att påstå att de stora förändringar som 
skedde i begravningskulturen under den analyserade perioden delvis 
skedde på grund av en förändrad sammansättning av adelsståndet i 
kölvattnet av statsformeringsprocessen samt att förändringen kom till 
stånd genom aktiva och drivande grupper inom Riddarhuset – grupper 
som troligen fann stöd över klassgränserna då kritiken skar tvärs 
genom adeln. Att kungamaktens offensiv och utveckling mot envälde 
var det som reducerade adelns begravningsprakt, som Mårten Snickare 
gjort gällande, stämmer i ljuset av dessa källor inte. Inte heller stämmer 
det som Bengt Sandin hävdar, att förändringen var en del av en större 
europeisk rörelse där adeln unisont lämnade det offentliga och folkliga 
rummet för att distansera sig från massornas kultur.398 

Olika grupper inom adeln som inte går att kategorisera längs klass-
gränser var engagerade under perioden 1630–1680 för att begränsa 
och reformera begravningskulturen – ett engagemang som mötte 
motstånd både inom Riddarhuset och från prästeståndet. Dessa åter-
kommande förhandlingar visar på ett adelskap som ständigt behövde 
praktiseras för att kunna bestå i vardagen. 

Det krävdes inte något större yttre tryck för att den föreställda 
ordningen skulle börja skaka i sina fundament. I en Riddarhuspetition 
från 1668 beskrevs det hur åtskilliga ofrälse personer i sina likprocesser 
använde sig av adliga titlar och ceremonier – vilket betraktades som 
ett missbruk som behövde åtgärdas.399 Exemplet visar på privilegie-
vaktande och fruktan för titlarnas och föremålens urlakande, men det 
visar även på hur små medel som krävdes för att den föreställda adliga 
gemenskapen skulle skälva. Som nämnts ovan bör den ståndsmässiga 
åtskillnaden varit svår att uppfatta mellan å ena sidan adliga kvinnor 
och barn, å andra sidan högreståndspersoner från de övriga stånden 
när det inte fanns synliga adliga insignier att falla tillbaka på. Detta 
ger ytterligare perspektiv på adelsståndets skörhet. 

                                                                  
397 Miller 2010, s. 59–61, 63, 82, 92, 93–95, 155.  
398 Sandin 1989, s. 127–128, 139; Snickare 1999, s. 108. 
399 AdRP vol. 10 1893, s. 384–385, 421, 573. Elias 2000, s. 394. 



176 

Sammanfattning 
De olikheter som markerades under begravningsdagens offentliga del 
har visat att det var fler kategorier och strukturer än enbart stånds-
tillhörigheten som skapade status och åtskillnad. Det gör det svårt att 
tala om processioner som något entydigt ”adligt”, då någon sådan 
enhet inte fanns i annat än i dess konturer. Undersökningen av 
begravningsprocessionens omfattning och materialitet har visat att en 
åtskillnad skapades mellan barn, kvinnor och män. Även om kvinnors 
processioner hade ett större deltagarantal än barns var både barns och 
kvinnors processioner fråntagna materiella omständigheter såsom 
sorgehästar, huvudbanér, anvapen, kyrassryttare och utsedda heders-
deltagare som män fick. Många processioner för barn och kvinnor 
måste därmed varit svåra att särskilja från ofrälse högrestånds-
personers begravningsprocessioner. Det ligger därför nära till hands 
att benämna processionen som i första hand strukturerad efter en 
könspatriarkal hierarki, där män hade tillgång till fler förutsättningar 
att skapa status och åtskillnad än de som var tillgängliga för kvinnor 
och barn. Betydelsen av könsordningen syns även i processionernas 
struktur där män hierarkiskt ordnade efter stånd gick före kvinnorna, 
som i sin tur var ordnade efter stånd. Genom att ordna de inkluderade 
deltagarna efter kön, stånd och koppling till den döde, formades en 
kollektiv kropp som kunde bli beskådad av både inkluderade och 
exkluderade deltagare. 

Inte ens inom gruppen adelsmän går det dock att tala om en unison 
praktik. Anhöriga som skulle begrava män som hade haft höga 
ämbeten inom den civila- och militära förvaltningen hade tillgång till 
fler medel att skapa status än andra. Den dödes meriter möjliggjorde 
att en viss sorts föremål, hedersdeltagare, rum och ljud kunde 
användas. Detta visar att de använda föremålen, hedersdeltagarna, 
rummet och ljuden inte var något som de anhöriga fritt valde, utan 
dessa element måste korrespondera med den dödes merit. Elementen 
möjliggjorde ett skapande av skiktningar mellan adelsmän och går inte 
att begripliggöra utifrån ett perspektiv som enbart fokuserar på 
rikedomar eller ett statusmässigt nollsummespel. Detta synliggörs 
genom att förekomsten av väpnade styrkor, trumpeter, trummor och 
pukor i processionen och begravningssalut från slott, skepp och 
fortifikationer inte var något som var allmänt inom adeln eller för 
adelsmän, utan enbart tillgängligt för dem som hade haft höga tjänster 
inom den civila- och militära förvaltningen. I denna skiktning syns 
särskilt de deltagare som bar fanor, banér, anvapen och kista, vilka i 
återkommande fall hade höga merit- och adelstitlar. Detta visar att 
deltagarna inte var hoprafsade statister, utan snarare att deras egen 
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status behövdes för att korrespondera med de föremål som de bar. 
Ofrälse militärer fick i viss utsträckning begravningssalut, men utifrån 
mängden krut som användes är det tydligt att de som fick flest saluter 
var en liten grupp män i adelns toppskikt. Att meriten var det som 
avgjorde mängden skjutningar under saluten gjorde att vissa fick så få 
att de valde bort saluten då de ansåg att den inte korresponderade med 
den dödes upplevda position. 

Där begravningssaluten var klart skiktande var begravnings-
ringningar något som kan anses som allmänt. Adelns begravnings-
ringningar kunde dock skapa både status och åtskillnad då dessa alltid 
gjordes med alla klockor en kyrka hade, i flertalet fall gjordes med 
klockor från fler än en kyrka samt gjordes med ett högre antal 
ringningar än vad som gjordes för borgerskapet. Innan 1664 års över-
flödsförordning stadgade hur många ringningar adeln skulle få, var 
antalet ringningar ett tydligt uttryck för olika strukturella före-
ställningar som skiktade adeln i olika kategorier. Såsom för 
processioner går det i antalet ringningar att se en struktur som 
skapades utifrån kön, ålder och adelsrang. Att skapa status och 
åtskillnad efter kön var den tydligaste komponenten för inre skiktning, 
där män överlag fick fler ringningar än kvinnor och kvinnor fick fler 
ringningar än barn. Även om det överlag var aristokratin som fick de 
mest omfattande ringningarna inom sin varje köns- och ålderskategori, 
var det en grupp män som kunde förena särskilda meriter med 
särskilda adelstitlar som fick de mest omfattande ringningarna. Den 
skiktande principen enligt kön följdes sålunda av meriter och 
adelstitlar, där meriter var något som var förbehållet vissa män. Trots 
att den inte var lika markant som könsskillnaderna var den dödes 
civilstånd en finstämmig åtskillnadsskapare, då särskilt för kvinnor. 
Efter 1664 års överflödsförordning jämnades dessa skiktningar ut så 
att adeln fick ett gemensamt antal ringningar. Som en följd av detta 
ökade antalet tillfällen som anhöriga använde sig av själaringningar 
och flerpersonsbegravningar, vilket var sätt att öka antalet ringningar 
för de döda. Att kön var den främsta principen för skiktning styrks 
ytterligare av att samma princip återfanns i undersökningen av hur 
borgerskapet använde begravningsringningar. Denna jämförelse med 
borgarståndet visade att adelns lägre skikt, oavsett kön och ålder, 
kunde få ett ringningsantal som låg i nivå med de borgerskapet fick. 

 Att använda tillgängliga värdekategorier maximalt var något som blev 
allt viktigare under 1600-talet, där bland annat aristokratin och adelns 
övre skikt drev upp processionernas materiella omfattning och innehåll. I 
takt med att adeln utökades med nya familjer tvingades etablerade familjer 
att distansera sig mot dessa, genom att visa sig som mer adel. Detta gjordes 
bland annat genom en ökning av mängden åberopade adelstitlar, 



178 

merittitlar och gårdar i huvudbanér, och genom att påvisa familjens 
uråldrighet genom mängden anvapen. Då aristokratiska familjer även var 
de som höll de högre tjänsterna inom den civila- och militära 
förvaltningen, blev mängden åberopade meriter ett sätt att visa sig 
som mer adel i jämförelse med de nyadlade som höll lägre 
tjänsteposter. Från 1640-talet går det dessutom att se hur meritens 
roll som adligt värde förstärktes på adelstitlarnas bekostnad, då 
meriten i allt högre grad kom att ordnas före adelstitlarna i 
huvudbanérens textkartuscher. Adelstitlarna kunde däremot användas 
för att utverka fler än enbart en vapensköld. Mängden burna sköldar 
blev på så sätt en tydlig status- och åtskillnadsskapare, liksom 
mängden merit- och adelstitlar som kunde åberopas. 

Denna höjning av den materiella gränsen från en elit inom adeln, för att 
distansera sig från de lägre adliga klasserna, gjorde – helt enligt planen – 
att en hierarki skapades inom adelsståndet. Detta förde med sig att adelns 
lägre skikt hamnade i en situation där de inte kunde hålla sig i nivå med 
de ökade materiella kraven som ansågs som avgörande för vem som var 
adlig, samtidigt som borgerskapet tryckte på underifrån genom att alltmer 
ta efter adelns uttryck. Betydelsen av att i sina egna, sina ståndsjämlikars 
och andras ögon räknas som adel gjorde att grupper på Riddarhuset från 
och med 1630-talet i allt högre ton kritiserade begravningskulturens 
materialitet, detta för att få till en sorts minsta gemensam materiell 
nämnare för hur adelskapet skulle skapas. Trots kritikens intensitet under 
1600-talets andra hälft och en allt bredare uppslutning kring behovet att 
reducera och ta kontroll över begravningarna, var adeln själva oförmögen 
att upprätthålla och genomföra den överenskomna nedskärningen. Inte 
förrän efter en begäran om kunglig intervention under riksdagen 1680 
verkar vissa förändringar skett, vilket visar hur svårt det var att separera 
korresponderande föremål från en etablerad praktik. Kritiken mot denna 
materialitet visar hur centralt det ansågs vara att alla som var adel skulle 
kunna visa upp kollektivet som enat med hjälp av särskilda gemensamma 
attribut. Det visar också att det var grupper inom adeln som sedan 1630-
talet varit drivande i kritiken av begravningskulturen, och inte något som 
hände i och med enväldets införande. 

Att den föreställda materiella ordningen var skör syns genom de oroade 
upplysningar om att ofrälset lade sig till med manér som adeln ansåg sig 
äga monopol på. Detta belyser hur korrespondensen mellan person och 
föremål hotade att kapas när ofrälset lade sig till med adliga attribut, där 
det etablerade föremålet riskerade att förlora sin prägel, vilken inte enkelt 
återtas. Relationen mellan en viss sorts materialitet och adeln var 
uppenbarligen viktig att bevaka och skydda, för att de gemensamt skulle 
kunna skapa status och åtskillnad. 
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Materialet som belyst missdådare och personer av olika trosåskådningar 
har visat sig vara svårplacerat då det både visar på hur vissa personer på ett 
tydligt sätt fjärmades från adelsgemenskapen, medan andra trots mord och 
andra trosåskådningar kunde åtnjuta den adliga begravningskulturens 
praktiker. Överlag verkar det i dessa fall som att den döde fick en 
begravning som skildrade ståndstillhörighet snarare än individuella 
gärningar. I återkommande fall opponerade sig prästerskapet mot att 
kalvinister skulle få ”luthersk” begravning, varför de i vissa fall lyckades 
begränsa begravningens uttryck, omfattning och ceremonier. Att visa 
konfession i processionen med sjungande präster, djäknar och 
barnhemsbarn visade på att den döde var av en sanktionerad trosåskådning 
och inte en avfälling. 

Status, skiktning och åtskillnad skapades genom en sorts lager-på-
lager-princip och kan beskrivas som baserad på 1) kön, 2) ålder, 3) 
adelsrang, 4) meriter och 5) börd, vilket innebär att det varken inom 
adelsståndet eller inom gruppen adelsmän går att tala om en unison 
adlig praktik, utan snarare om en skiktning vars gränser gick mellan 
män–kvinnor, ung–gammal, adel–ofrälse, höga meriter–låga meriter 
och gammal familj–ny familj. Skiktningen gjordes därtill mer eller 
mindre påtaglig genom mängden adels- och merittitlar, bördsepitet, 
gårdar och anvapen som åberopades. 

Att det fanns en mängd sätt för främst adelsmän att skapa social 
status och åtskillnad är tydligt, men det är inte lika självklart att alla 
inom adelsståndet lyckades skapa en oomtvistlig status som 
korresponderade med ståndspositionen. Ringningar kunde vara lägre 
än ett adligt genomsnitt och istället i nivå med en borgerlig dito, och 
sociala och ekonomiska förutsättningar kunde göra så att deltagar-
antalet och processionens materialitet inte kunde särskiljas från 
ofrälsets begravningspraktiker. Det bör därför utifrån ringningarnas 
omfattning ha funnits ett grumligt ingenmansland mellan vissa adliga 
kvinnor, barn och män från den lägre skikten, och vissa kategorier av 
ofrälse personer. 

Att Stockholm fick en alltmer påtaglig roll som stad för adliga 
begravningar visades i det tidigare kapitlet. Detta kapitel har dock 
synliggjort att det var särskilda delar av Stockholm som användes 
under begravningsdagen. Riddarholmskyrkan, Storkyrkan och S:t 
Jacob var de mest populära kyrkorna i Stockholm under den 
undersökta perioden, vilket visar att det var ett särskilt rum som 
engagerades där processionen kunde anknyta till slottet, slottsbacken, 
de stora paradgatorna och den adliga palatssfären. Att adliga 
begravningar i S:ta Klara, S:ta Katarina och S:ta Magdalena var i en 
minoritet visar på ett etablerat processionsrum som innefattade 
Norrmalm, Stadsholmen och Riddarholmen samt att det fanns delar 
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av adeln som inte kunde eller ville delta i den etablerade normen. Däri 
ligger också en intressant aspekt av de anhöriga som valde att hålla en 
begravning på annan ort eller utan till exempel middag; det vill säga 
att de valde att inte delta i en etablerad norm. Att dra slutsatsen att 
detta enbart skulle vara av ekonomiska tillkortakommanden räcker 
inte som förklaring, utan dessa personer valde troligen att hålla en 
begravning utan middag eller en begravning på annan ort för att till 
exempel tilltala ett mer lokalt förankrat socialt nätverk. Stockholm 
tillgodosåg dock många av de behov som den nya begravningskulturen 
krävde, inte minst ett offentligt rum med en publik. Genom att adeln 
via processionerna bemäktigade sig stadsrummet sattes de i direkt 
förhållande med en publik som kunde beskåda deras bild av samhälls-
hierarkin. Detta innebar även att de var tvungna att hantera en publik 
som inte alltid var beredvillig att passivt beskåda. Förekomsten av 
väpnade styrkor i och kring processionen och vid kyrkporten antyder 
att delar av de offentliga praktikerna måste fredas från de i publiken 
som inte fann sig i att ge upp rum och tid för att invänta 
processionernas slut. Trängsel i stadsrummet och vid processionerna 
förekom så pass ofta att juridiska åtgärder gjordes för att stävja dessa. 
Trängseln var dock påtaglig och kunde leda till att människor trängde 
sig igenom processionen, föll från kajer, broar eller klämdes ihjäl. 

På grund av att praktikerna och diskussionerna om dessa var så oerhört 
fokuserade på att skapa både status och åtskillnad på fler sätt än enbart 
utifrån ekonomiska förutsättningar och adelsrang, är det tydligt att 
praktiken inte handlade om statustävlan, statusmanifestation eller en 
polarisering mellan högadel och lågadel. Det handlar istället om vilka 
praktiker de anhöriga – genom den döde – kunde använda, genom att 
värdekategorier såsom kön, ålder, meriter, adelsrang, civilstånd och börd 
adderades på varandra. Detta var värden kring vilka status cirkulerade 
och skapades.  
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Den verkställande fasen: Från kyrkosång 
till fylleslag 

I denna andra del som fokuserar på begravningsdagens praktiker, flyttas 
fokus från det som skedde under färden till kyrkporten, till det som 
utspelade sig under och efter begravningsceremonin i kyrkan. Intåget i 
kyrkan förändrade deltagarnas roller från de som de haft i det offentliga 
rummet. Intåget i kyrkorummet separerade rent fysiskt inkluderade 
deltagare från exkluderade deltagare. Kyrkan omgestaltade därtill de 
inkluderade deltagarnas funktion från beskådande processionsdeltagare till 
sittande åskådare. Kyrkan skiljde sig på ett markant sätt från gatan, då detta 
var ett rum där det var prästerna som var auktoriteten. Kapitlet kommer att 
analysera hur föremål användes under begravningsceremonierna för att 
skapa social status och åtskillnad. Slutligen kommer kapitlet att analysera 
vilka medel som användes för att skapa social status och åtskillnad under 
färden från kyrkan samt under begravningskalaset. 

Föremål och deltagare i kyrkorummet 
Precis som sorgehuset och de rum som den döde varit verksam i 
skrudades i sorg, genomgick begravningskyrkan en omvandling inför 
ceremonierna. Skapandet av ett privat sorgerum innebar en tillfällig 
territorialisering av det offentliga andaktsrummet, dit enbart 
inkluderade deltagare hade tillträde. Denna omvandling var troligen 
mer påtaglig i urbana kyrkor, och då särskilt när det gällde 
begravningar för personer från adelns övre skikt. Vid Conrad 
Christoffers von Königsmarcks begravning i Stade 1674 var kyrkan 
och platsen där kistan skulle stå upplyst av stora silverljuskronor och 
5 000 väldoftande ljus, som bland annat formade den dödes namn. 
Inför Johan Kasimirs begravning 1652 hade predikstolen draperats 
med svart sammet och altaret, orgeln, stolarna, gången mellan 
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bänkarna och delar av kyrkogården hade klätts i svart kläde; upp-
skattningsvis till en kostnad av en halv tunna guld. Förmörkning med 
hjälp av svarta textiler möjliggjorde att effekten från den stora 
mängden ljus blev särskilt påtaglig. När Jakob De la Gardie skulle 
begravas 1652 kläddes Storkyrkans väggar och pelare i 329 meter svart 
kläde för 2 745 d.k.m., och till Gustav Horns begravning köptes 173 
meter svart kläde för 866 d.k.m. Att klä flera än en kyrka i svart var 
troligen vanligast i de högre adliga skikten. Så skedde vid Arvid Forbus 
begravning 1666 och Carl Gustav Wrangels begravning 1680. Vid den 
senares begravning hade Storkyrkan, som fungerade som startpunkt 
för processionen och som Wrangels lik flyttats till från S:t Jacob dagen 
innan, till stora delar klätts i svart. Förutom sammetsklädnaden av 
altare och predikstol som hade hyrts ut av Storkyrkan, hade 
draperandet av kyrka, bänkarna och golvet tagit 1 053 meter kläde i 
anspråk. Riddarholmskyrkan var vid samma tillfälle begravningskyrka, 
och hade, förutom altarets och predikstolens draperande i svart 
sammet, klätts i 1 440 meter textiler. Klädet till predikstol och altare 
behövde inte alla gånger köpas nytt utan kunde hyras ut av kyrkan och 
ibland av färgare.400 

Förutom att svarta textiler förmörkade rummet för att möjliggöra en 
effektfull ljussättning, möjliggjorde de även att andras gravminnen – såsom 
upphängda epitafier, och vapensköldar – kunde döljas. Att kyrkogården, 
kyrkans väggar och pelare doldes med tyg medan vissa scener i kyrkan 
lystes upp, vittnar om betydelsen av att fokus stadigt skulle ligga på den 
döde.401 Ljussättningen påtalas sällan och endast fåordigt i de vittnesmål 
som lämnats om adliga begravningar. Genom räkenskaper är det däremot 
tydligt att ljuskällor såsom vaxljus, facklor, ljusplåtar och ljusarmar köptes 
och/eller hyrdes, för summor som kunde variera från 36 d.k.m. till så 
mycket som 355 d.k.m. Att ljuseffekten måste ha varit påtaglig vittnar den 
samlade viktenheten för vax och ljus om. Vid Kristina Ribbings 
begravning i Strängnäs domkyrka 1656 hade 21 kilo vax inköpts för 62 
d.k.m., vid Gustav Horns begravning i S:t Jacob 1660 hade 42,5 kilo vax 
för 112 d.k.m. köpts in, och för Ture Sparres begravning 1683, hade 51 
kilo vaxljus och 24 par vaxfacklor inköpts för 255 d.k.m. Trots 
avsaknaden av viktenhet för ljus och facklors som inköpts vid Carl Gustaf 

                                                                  
400 En aln är knappt 60 centimeter enligt SAOL. Jakob De la Gardie 549 alnar kläde. 
Gustav Horn 289 alnar kläde. Carl Gustav Wrangel 1 755 alnar kläde i Storkyrkan, resp 
2 400 alnar i Riddarholmskyrkan. UUB, X 257 d9; SSA, Storkyrkoförsamlingens 
kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1670–1680; Lünig 1720, s. 588; Adlersparre 
vol. 1 1793, s. 187; AdRP vol. 10 1893, s. 337; Gyllenius 1962, s. 149–150; Lagerholm 
1965, s. 34, 48, 51, 59, 61, 63, 67, 68, 70, 71. Lappalainen 2007, s. 305. 
401 Snickare 1999, s. 85–86, 89. 
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Wrangels begravning 1680 i Riddarholmskyrkan, visar omkostnaden på 
244 d.k.m., i relation till exemplen ovan, att det troligen rörde sig om 
flera tiotals kilo vax.402 

Mängden ljus korresponderar väl med den europeiska begravnings-
kulturen. Stora mängder ljus vid begravningar var ett etablerat bruk för att 
skapa status och auktoritet. Det hela kunde ta sådana proportioner att 
vittnesmål beskrev det som att altaret och kyrkan invändigt stod i lågor.403 
Precis som under likvakan – fast här i en ännu större omfattning och i ett 
rum med tyngre rituell och symbolisk betydelse – möjliggjorde ljusets och 
mörkrets korrespondens att särskilda scener framhävdes medan visa 
skymdes eller doldes.404 Det är viktigt att understryka att denna 
extravagans troligen inte var det allmänna begravningsskicket inom adeln, 
utan för en elit, vilket troligen innebar att för det stora antalet adel 
skrudades enbart altare och predikstol; så att kyrkan draperades på ett 
liknande sätt som under långfredagen. Det mer omfattande skrudandet var 
ändock så pass vanligt att det i ett remissförslag från Riddarhuset på 1668 
års överflödsförordning påpekades att ingen kyrka skulle bekläda mer än 
predikstolen, altartavlan, ljusstakarna och platsen där liket stod.405  

Precis som processionerna skiljde sig åt mellan könen skiljde sig intåget 
i kyrkan åt enligt samma premisser. I det fåtal fall där kavalleri och 
infanteri ledde processionen positionerade sig dessa framför och kring 
kyrkan, vilket även verkar ha gällt för de sköld- och schabrakklädda 
hästarna.406 För processionens intåg i Strängnäs domkyrka vid Johan 
Kasimirs begravning 1652, har Petrus Magnus Gyllenius gett ett 
vittnesmål som är värt att återge. 

När vi kom i kyrkan, uti vilken predikstolen var klädd med svart 
Sammet, men altaret, orgelverket, Stolarna och gångerna samt 
kyrkogården uti till porten med svart kläde […]. Då inbars 
först 10. Anor, och den sista var så stor, att tre [personer] bar henne 
med stor möda, Sedan kom karlen som red på hästen, vilken var 
  

                                                                  
402 1 lispund (lb), är cirka 8,5 kilo enligt SAOL. SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, 
Kyrkoräkenskaper, äldre serie 1683, 1683-12-09; Lagerholm 1965, s. 53, 58, 63, 71, 80. 
403 Strocchia 1992, s. 74, 128–129; Snickare 1999, s. 89–90, 106, 126. 
404 Koslofsky 2011, s. 15–16, 90, 92–103, 108, 114, 122–124, 127, 276. 
405 LSB, Mörnerska donationen, nr 74; UUB, X 257 d9; SSA, Storkyrkoförsamlingens 
kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1670–1680; AdRP vol. 10 1893, s. 337. 
406 KB, Sasse 1651; Lünig 1721, s. 561, 588; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186; Ekeblad vol. 
1 1911, s. 166; Gyllenius 1962, s. 149–150; Oscarsson 2013, s. 153. Douglas 1957, s. 342. 



184 

hel och hållen beklädd i guld, såsom och hästen. Sedan på ett 
förgyllt instrument Sporrarna, såsom och pistolerna och många 
andra saker som särskilt bars in av höga adelspersoner, därnäst bars 
Hertig Adolph Salige Son in, Sedan en stor [himmel], vilken 10 
[personer] bar, så Salige Pfalzgreven, vilken 24 [personer] Bar, och 
båda likkistorna var av Silver, Sedan gick hans Kunglige Höghet och 
allt så i ordning den ena efter den andra […].407 

Det verkar enligt vittnesmålet som att processionsordningen var 
oförändrad vid intåget i kyrkan, då Gyllenius i egenskap av sjungande präst 
måste inträtt ha i kyrkan före anorna gjorde sitt intåg.408 Viktigt att notera 
är att föremål i form av anor, huvudbanér, eventuellt kyrassryttaren, 
sporrar, pistoler och andra föremål som var förenad med adelsmäns 
begravningar, inte var ett allmänt förfarande för adliga begravningar. På 
grund av att denna särskiljande materialitet inte var tillgänglig för kvinnor 
och barn, fanns det i mäns begravningar ett tydligt åtskillnadsskapande 
utifrån materiella och rumsliga aspekter som behöver påpekas. Nedanför 
den svartklädda predikstolen eller framför altaret arrangerades huvudbanér 
och anor på ett sådant sätt att när kistan fördes in kunde den ställas som 
ett nav i centrum av dem. På avsedda stolar med dynor placerades i 
förekommande fall de adliga insignierna i form av hjälm, svärd, 
kommendörstav, sporrar och pistoler, vilka tillsammans med huvudbanér 
och anvapen skapade status och åtskillnad baserat på kön, ålder, meriter 
och adelsrang. Vid Carl Carlsson Gyllenhielms begravning bars ett 
handfängsel som symboliserade den dödes tid i polskt fängelse, vilket gav 
en ovanligt personlig prägel.409 

En symbol för krigisk manlighet som var ett stående inslag i mäns 
begravningar var kyrassryttaren. Om ryttarens inträde i kyrkan är 
källorna otydliga, men med tanke på att det var ett samtida bruk i 
Polen och Danmark att kyrassryttaren red in i kyrkan är det inte 
otroligt att det kunde förekomma i Sverige. Gyllenius vittnar om att 
kyrassryttaren vid Johan Kasimirs begravning i Strängnäs följde på 
                                                                  
407Gyllenius 1962, s. 149–150. Citatet moderniserat av författaren. 
408 Något som ytterligare stödjer tesen att Gylleni är inne i kyrkan när processionen 
inträdde är att han anger att 24 personer bar Kasimirs kista, en kista som enligt Johan 
Ekeblad hade transporterats på en vagn fram till kyrkporten för att därefter bäras in. 
Gyllenius 1962, s. 149–150; Se även Ekeblad vol. 1 1911, s. 166. 
409 KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; Lünig 1720, 586, 
587; Adlersparre vol. 1 1793, s. 186; KOF vol. 2:1 1881, s. 267; Klingspor vol. 1 1876, s. 
153, 235; Klingspor vol. 2 1877, s. 147; Magalotti 1912, s. 77; Gyllenius 1962, s. 149; 
Lagerholm 1965, s. 49, 56, 61, 65, 67. Lindahl 1969, s. 90; Kurisoo 2013, s. 73. För 
exempel på adelsmäns processioner som saknar dessa insignier, se KB, Sandbergska 
samlingen, ÄÄ 5528; Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433. 
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anor och huvudbanér, och i Conrad von Yxkull-Gyllenbands i Tallinn 
stod en häst – troligen kyrassryttaren – under predikstolen.410 

Intåget med kistan kan te sig naturligt och okontroversiellt, men för 
tidens föreställningar om hierarkier behöver detta belysas. I 1650 års 
kyrkoordningsförslag angavs att det enbart var de vars kistor skulle 
begravas i kyrkan som fick föras in i kyrkorummet under begravning-
sakten. Om kistan skulle jordfästas på kyrkogården fick kistan inte 
bäras in i kyrkan, såvida inga förnäma eller välförtjänta personer 
betalade en ansenlig penning för privilegiet. Att bära in en kista i 
kyrkorummet innebar inte per automatik att den döde var adel, men 
utifrån kyrkoordningsförslaget synliggörs att enbart ett litet urval av 
dödas kistor ägde tillträde till kyrkorummet. Kyrkorummet var enligt 
detta förslag inte ett rum som var tillgängligt för alla.411 

Allteftersom den dödes kista och materiella insignier ordnandes i 
kyrkans främre delar, trädde den stora gästskaran in. Att ordna sig från 
processionens sammansättning till platser i kyrkbänkarna var inte lätt 
eller konfliktfritt. Det ska inte tas för givet att stånd gick före kön – 
som det gjort i processionen – vid placering i kyrkbänkarna, eller att 
män satt ned innan kvinnorna gjorde det. Om processionsordningen 
fått styra placeringen skulle det innebära att anhöriga kvinnor skulle 
hamnat bakom män utan familjeanknytning till den döde. Placeringen 
i kyrkbänkarna var troligen förutbestämd, där deltagarnas relation till 
den döde och deras rumsliga placering till denne korresponderade med 
varandra. Då dispyter om placering uppstod redan i och under 
processionen, kunde även bänkplacering leda till konflikter. När Per 
Brahe begravdes i Riddarholmskyrkan 1685 vittnade Catharina 
Wallenstedt om väldig trängsel i kyrkan, och att vissa adelskvinnor 
med följe varit på plats tidigare under dagen för att ta de bästa 
platserna. Viss oreda uppstod när Catharina Wallenstedt med sitt 
sällskap skulle finna platser. När de satt sig kom prestaver och bad dem 
flytta sig, ett tillrättavisande som Catharina Wallenstedt först vägrade 
lyda, men strax hörsammade när ytterligare adelsfolk påpekade att den 
danska ambassadören skulle sitta där de intagit plats. Wallenstedt 
avkrävdes därtill ett löfte om att inte ”trängas med dem i deras 
processer” när hon till slut flyttade sig.412 Utifrån vittnesmålet går det 
att sluta sig till att ordning i kyrkbänkarna som korresponderade med 
placering i processionen inte var given. Istället verkar det som att vissa 
bänkar var mer eller mindre tillgängliga beroende på sällskapets status. 
                                                                  
410 Gyllenius 1962, s. 149. Corswant-Naumburg 1999, s. 21; Kurisoo 2013, s. 73; 
Koutny-Jones 2015, s. 129; Seesko 2017, s. 18. 
411 KOF vol. 2:1 1881, s. 267; KOF vol. 2:2 1887, s. 173. 
412 Wallenstedt 1995, s. 385–386. Bergh 1896, s. 118, 126, 129, 136–138, 140, 144–
146. 
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Det är däremot tydligt att det fanns en önskan att vilja sitta på en plats 
som korresponderade med den upplevda statusen, och att denna 
självupplevda rätt till placering kunde komma på kant med andra 
människors uppfattningar, eller till och med arrangörernas tankar om 
placering. Det verkar därtill som att adelsmäns hopp om att lösa ett 
statusproblem i processionerna genom att förbjuda kvinnor inte hade 
önskad effekt, utan detta hade snarare förflyttat problemet in i 
kyrkorummet. 

Att församlingen fann sin plats under mer eller mindre friktion 
betydde inte att ytterligare konflikt inte kunde uppkomma under 
ceremonierna. Det var till exempel så pass vanligt förekommande att 
präster gick omkring under ceremonierna att förmaningar mot detta 
uttrycktes i 1668 års överflödsförordning. Istället skulle prästerna stå 
still i koret när de väl kommit in i kyrkan.413  

Även om kungligheter deltog i processionen var det inte givet att 
dessa följde med in i kyrkan för att delta i ceremonierna. I vissa fall 
avvek dessa när processionen kommit till kyrkportarna.414 

Sorgemusik 
När deltagarna funnit sina platser i kyrkbänkarna och begravnings-
ceremonin påbörjats, ackompanjerades flera moment av musik från 
blås- och stränginstrument samt sång från kör och församlade. 
Samarbetet och växelverkan mellan instrument och predikant 
markerade olika faser i riten, mellan det talade ordet och det 
musikaliska. För dessa arrangemang användes kungliga hovmusiker 
som komponerade musik för adliga begravningar.415 De familjer som 
beställde denna sorts arrangemang var spridda över hela adelsståndet 
och inte något som enbart förekom hos det översta skiktet av adeln. 
Hur utbrett bruket att anställa professionella musiker var är svårt att 
fastställa, men att det förekom visar överflödsförordningar och Riddar-
husprotokoll. Inför 1664 års överflödsförordning gjorde adeln klart i 
remiss att det ”inte skulle vägras dem att använda pukor, trumpeter 
och musikanter som hade lust, råd och ämne därtill”. Detta visar i och 

                                                                  
413 Schemedeman vol. 1 1706, s. 558. 
414 Rosenhane 1995, s. 168. 
415 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1652-11-14; 
RA, Kungliga arkiv, K 87; RA, SH. LC 120:5 1669, acta 13; Lagerholm 1965, s. 49, 50, 
57, 59, 62, 72, 73. Douglas 1957, s. 343; Kjellberg 1979, s. 279–281, 400; Lappalainen 
2007, s. 306–307; Shildt 2014, s. 376–377. 
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för sig inte att det fanns musiker närvarande vid begravnings-
ceremonin i kyrkan, men med tanke på att begravningsmusik hade 
blivit alltmer förekommande är det inte otroligt att remissen även 
avsåg musikframträdanden vid begravningar.416 

Att anställa kungliga hovkapellet verkar ha varit en öppen marknad, 
och inte något som tilläts några få utvalda. När Anna Margareta 
Oxenstierna begravdes i Storkyrkan 1672 hade hovkapellisten Samuel 
Geist komponerat en aria, ”Ach eile doch mit mir”, som framfördes. 
Geist komponerade även musik vid begravningarna för Margareta 
Palmqvist (1674), Anna Hedwig Örnestedt (1672), Simon Grundel 
Helmfelt (1678) och Regina Elisabeth von Beijer (1679). Samuel 
Geists bror, Christian Geist, var även han medlem av hovkapellet och 
komponerade begravningsmusik för Carl Gustaf Wrangels dotter 
Polydora 1676. År 1674 uppbar nio musiker från det kungliga 
hovkapellet lön från Wrangels hushåll för sitt framförande av Diem it 
Tränen säen vid begravningen av Carl Gustafs Wrangels fru Anna 
Margareta von Haugwitz. Vid detta tillfälle hade bröderna Geist 
komponerat text och musik. Vid Carl Gustaf Wrangels egen 
begravning 1680 hade kapellmästaren Gustav Düben och Wrangels 
före detta kapellmästare Daniel Duncker, vid tillfället medlem av 
hovkapellet, komponerat och framfört musiken tillsammans med sex 
andra musiker från hovkapellet.417 

Mängden begravningskompositioner, som kungliga hovkapellets 
medlemmar skapade, importerade och anpassade för den svenska 
marknaden och konfessionen, tyder på att begravningsmusik var en av 
hovkapellets inkomstkällor.418 I det adliga toppskiktet fanns de som 
kunde hålla sig med egna musiker, såsom hoven kring Magnus De la 
Gardie, Per Brahe och Carl Gustaf Wrangel, vilka också framförde 
begravningsmusik. I Per Brahes begravningsinstruktion angavs att 
hans egna hovmusikanter skulle spela, vilket också skedde vid 
begravningen 1685. Musiken var dock komponerad av Daniel 
Duncker vid kungliga hovkapellet, vilket visar på hovkapellets 
inflytande vid begravningssammanhang.419 

 Förekomsten av begravningsmusik i materialet är överlag 
koncentrerat till 1670-talet, men begravningsmusik förekom även 
tidigare. En åttastämmig kantat komponerad av organisten Andreas 

                                                                  
416 Schmedeman vol. 1 1706, s. 391, 406, 419; AdRP vol. 9 1891, s. 400–401.  
417 Lagerholm 1965, s. 72. Kjellberg 1979, s. 281, 399; Schildt 2014, s. 387, 388. 
418 Schildt 2014, s. 376–377, 387–399, 402, 412. 
419 LSB, Mörnerska donationen, Nr 74. Kjellberg 1979, s. 281, 399; Jonsson et al 1994, 
s. 354–357. 
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Düben framfördes vid Gustav II Adolfs begravning i Riddarholms-
kyrkan 1634, och när änkedrottningen Maria Eleonora skulle begravas 
1655 spelade en trupp musikanter före likpredikan. Ett av de tidigare 
spåren av begravningsmusik för adliga begravningar är Jakob De la 
Gardies begravning i Storkyrkan 1652, då det enligt Oxenstiernska 
minnesboken framfördes flerstämmig sång.420 

I detta ljudlandskap av blås- och stränginstrument och flerstämmig 
sång är avsaknaden av orgel slående. Det verkar som att användningen 
av orgeln i begravningsriten, som var vanlig i till exempel det katolska 
Antwerpen, inte var vanlig i det protestantiska Sverige. Ingenstans i de 
källor som angår musikarrangemangen vid adliga begravningar – 
enskilda räkenskaper, återgivningar av begravningsceremonin, kyrko-
räkenskaper eller Dübensamlingen – finns orglar omnämnda. Snarare 
gjordes försök att dölja den, som under Johan Kasimirs begravning i 
Strängnäs 1652 då orgeln var övertäckt med svart kläde. Att låta ett 
kraftfullt instrument som orgeln förbli tyst under begravnings-
ceremonierna kan te sig underligt, men i sin samtid går det att förstå. 
Under faste-, bot- och bönedagar var det praxis att orgeln förblev tyst 
och inte användes, och i samband med änkedrottningen Maria 
Eleonoras död 1655 utökades dessa tysta perioder för att även inne-
fatta perioder av landssorg när kungliga personer dött. Orgelns 
sekundära roll understryks under förberedelserna för drottning Ulrika 
Eleonoras begravning i Riddarholmskyrkan 1693, då orgeln togs ned 
från sin läktare för att fler bänkar skulle få plats, och en musikläktare 
uppfördes vid predikstolen. Ett fall av orgelmusik under begravningar 
har påträffats, från Karl X Gustavs begravning 1660 då Riddarholms-
kyrkans orgel spelade.421 

Att musiken tillförde en ljudmässig uttrycksform för den högtidliga 
kollektiva sorgen visar flera vittnesmål. Under Conrad Christopher 
von Königsmarcks begravning 1674 beskrevs musiken som ljuvlig och 
förtjusande, och under kvällen spelades musik från kyrktornen av 
trombon som beskrevs som sorgsen. När regalier lades ned i kistan 
med änkedrottningen Maria Eleonoras lik och locket stängdes till, ska 
det enligt Johan Rosenhane ha spelats sorglig musik. Musik och 
psalmer användes för statusskapande, men var därtill enligt Konrad 

                                                                  
420 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1652-11-14; 
RA, Kungliga arkiv, K 87. Rangström 2015, s. 67. 
421 Gyllenius 1962, s. 149. Bringeus 1991, s. 59–62, 65; Snickare 1999, s. 85; Snyder 
2002, 3, 61, 67–68; Berglund 2004, s. 33; Thøfner 2007, s. 164–167; Beghein 2013, 89–
90; Rangström 2015, s. 67. Stort tack till Maria Schildt som delat med sig av sitt kunnande 
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Küster ett uttalat sätt för protestanter att praktisera en sista försonings-
akt för den döde och dennes uppstigande i den gudomliga kören, vilket 
belyser att begravningskonserterna också måste förstås som en 
konfessionell och religiös praktik. Den musik och text som kungliga 
hovkapellet importerade och anpassade för en svensk marknad 
hämtades bland annat från tysk-språkiga protestantiska länder, och var 
liksom de psalmer som sjöngs i processionen ett uttryck för 
protestantisk konfession.422 

Även om detta ljudlandskap inte var lika offentligt kraftfullt som 
kyrkklockor och kanonsaluter så var det inte oviktigt. Med dessa 
instrument kunde en mer dämpad stämning skapas, som på många sätt 
lät annorlunda än de begravningar som inte hade begravnings-
orkestrar. Detta extra lager av ljud gav en uttrycksform både för en 
uttalad protestantisk övertygelse om den döde som en del av den 
himmelska kören liksom en arena där kollektiva känslor kunde få 
utlopp genom musik och sång.423 

Gravtalets sammansättning 
Under begravningsceremonin var predikan och uppläsning av den dödes 
personalier huvudinslaget. I många fall var det kyrkliga högre-
ståndspersoner såsom biskopar och hovpredikanter som läste 
personalierna, men även kyrkoherdar förekom. Bland den kyrkliga eliten 
fanns kända namn som Olaus Laurelius, Erik Gabrielsson Emporagrius 
och Zacharias Klingius, vilka höll ämbeten som hovpredikant och pastor 
primarius – de två viktigaste tjänsterna inom kyrkan i Stockholm. Dessa 
tre var även biskopar; Laurelius i Västerås, Emporagrius i Strängnäs och 
Klingius i Göteborg. Förutom dessa personer var troligen fler predikanter 
kända i sin samtid, särskilt de som var verksamma i det allt mer 
begravningsfrekventerade Stockholm. Det var därmed en känd röst som 
hördes från den svartklädda predikstolen, tillhörande en kyrklig elit som 
höll högmässo- och begravningspredikningar för samhällets elit.424 

                                                                  
422 Lünig 1720, s. 588; Rosenhane 1995, s. 141. Berglund 2004, s. 33, 39, 44–46; Schildt 
2014, s. 376–377, 387–399, 402, 412; Küster 2015, s. 357–358. 
423 Kjellberg 1979, s. 399–400, 473; Grundberg 2005, s. 155–156; Shildt 2014, s. 377–
395. 
424 SSA, Stockholms domkapitel, protokoll huvudserien 1669, s. 99 punkt 17; RA, SH. 
LC 102:1 1652, acta 18; RA, SH. LC 131:2 1680, acta 18; Adlersparre vol. 1 1793, s. 187; 
Petri 1837, s. 171, 195; Klingspor vol. 1 1876, passim; Klingspor vol. 2 1877, passim; 
Klingspor & Schlegel 1877, s. xxvi; Kurck 1906, s. 18, 176; Ekeblad vol. 1 1911, s. 166; 
Gyllenius 1962, s. 150; Lagerholm 1965, s. 62, 64, 72; Rosenhane 1995, s. 30, 46, 138, 
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Det var däremot inte självklart att en sådan kyrklig person höll 
predikan i alla lägen. Vid begravningar av adelspersoner som dött som 
kalvinister opponerade sig prästerskapet mot att delta i deras 
processioner, och detta sträckte sig även in i kyrkorummet. När Georg 
Fleetwood skulle begravas 1668 hade Stockholms konsistorium nekat 
till att använda lutherska begravningsceremonier och hålla predikan, 
då de ansåg att Fleetwood dött som en övertygad kalvinist. Fleetwoods 
bokhållare hade uppvaktat en av konsistoriemedlemmarna och frågat 
om det istället var möjligt att ”en politisk person kunde stiga upp i 
predikstolen för att uppläsa personalierna”. Efter att konsistoriet hade 
avslagit bokhållarens ansökan beslutades att konsistoriums 
medlemmar skulle uppvakta rikskanslern. Anledningen till detta besök 
är något oklart i protokollen, men det finns två förklaringar. Den 
första var att be rikskanslern att förbygga att en politisk person fick 
uppdraget, och den andra att det var rikskanslern som var personen 
som skulle läsa personalierna, som konsistoriet därför skulle be att 
avböja uppdraget. Oavsett vilken förklaring som stämmer, blev 
konsistoriets anhållan avslagen vilket ledde till att en ”politisk person” 
läste personalierna under Georg Fleetwoods begravning i Riddar-
holmskyrkan i mars 1668.425 

Predikodelen i likpredikningarna ägde stora likheter med de 
predikningar som genomfördes under högmässan. Underlaget för 
predikan hämtades oftast från Gamla testamentet, och den döde hade 
i vissa fall angett i sitt testamente vilka verser som skulle utgöra 
utgångspunkter. Personalierna var däremot författade eller delvis 
författade av någon som ägde kunskap om den dödes liv och släktled. 
Axel Oxenstierna var en flitig skrivare och arkivsökare för underlaget 
av personalier vid begravningar av familje- och släktmedlemmar, men 
det framstår som vanligare att en person anställdes för uppgiften med 
understöd av någon med tillgång till personlig information, särskilt 
med tanke på personaliernas höga detaljnivå.426 Omfånget på tryckta 

                                                                  
148, 168, 177, 178, 181, 273. SBL vol. 13 1950, s. 440; Douglas 1957, s. 343; SBL vol. 
21 1975–1977, s. 317; SBL vol. 22 1977–1979, s. 347; Lappalainen 2007, s. 306; Kurisoo 
2013, s. 73; Stenberg 1998, s. 55, 113, 178, 351–354. 
425 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1668, s. 5; 
SSA, Stockholms domkapitel, protokoll huvudserien 1668, s. 48 punkt 1, s. 54 punkt 4, s. 
72 punkt 4; SSA, Stockholms domkapitel, protokoll huvudserien 1669, s. 99 punkt 17. 
426 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 538, 1652-01-15; 
RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 548, 1649-10-00, 1653-
09-24; UUB, E 385, 1645-10-00, 1648-01-23; RA, Sävstaholmssamlingen F81, 1657-07-
05; RA, SH. LC 112:10 1661, acta 11; RA, SH. LC 131:2 1680, acta 18; UUB, Drakerska 
arkivet X 257 d5; Petri 1837, s. 195; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxii; KOF vol. 2:1 
1881, s. 267; Lagerholm 1965, s. 54, 57, 61, 62, 64, 71, 72. Åslund 1992, s. 208; Stenberg 
1998, s. 130, 170–173, 351–354; Lappalainen 2007, s. 306. 
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personalier kunde variera från några få sidor till ett stort antal som 
förklarar varför ceremonierna tog flera timmar i anspråk. Särskilt vid 
1600-talets mitt ökade omfånget i jämförelse med århundradets början 
och slut. Omfånget ägde tydlig koppling till den dödes kön, ålder och 
position inom adelsståndet, vilket innebar att de som skördade de 
längsta personalierna var män inom aristokratin och adelns övre skikt. 
För barn var omfånget mindre och återkommande var att deras 
personalier lästes upp i samband med en vuxens, ett inte helt 
förvånande resultat då barn i större utsträckning än vuxna begravdes 
tillsammans med andra. Personaliernas sammanslagning resulterade i 
att barnens släktkrönika begränsades till föräldrarna, då en mer 
omfattande släktkrönika presenterades i den vuxnes personalier. Att 
livsskildringen var kortare för barn än för en vuxen var på grund av att 
det inte fanns samma biografiska underlag. För barn som stammade 
från adelns högre skikt och som begravdes ensamma kunde dock 
genealogi och dödsskildring vara lika omfattande som för vuxna.427 

Personalierna följde en given mall där den dödes släktskapsförhållanden 
(familia), livsbeskrivning (vita) och dödsstund (obitus) presenterades. 
Familiaavsnittet var koncentrerad till adeln och saknas i stort för andra 
stånd under den undersökta perioden. Personaliernas förekomst och 
omfång ökade också under den undersökta perioden, vilket belyser att 
släktredovisningar blev allt viktigare parallellt med den ökande materiella 
närvaron av huvudbanér och anor. Precis som förekomsten av huvudbanér 
och anvapen fanns redogörelser av släktband i personalier närvarande vid 
1600-talets början, men från och med 1640-talet blev de mer omfattande. 
Från att under perioden 1610–1641 överlag ha angett 2–8 anfäder – om 
de angavs alls bortom försäkringar om att den döde tillhört en gammal och 
förnäm släkt – kom personaliernas från och med 1640-talet att svälla i 
omfång till detaljerade antavlor som kunde redovisa 20-30 
släktmedlemmar upp till fyra generationer tillbaka. I vissa extrema fall 
svällde genealogierna till detaljerade uppräkningar av så många som 42 och 
64 anfäder. Uppräkningen presenterade först anfäderna på faderns sida 
och därefter moderns sida, en uppdelning som också syns i hur burna 
anvapensköldar var ordnade, på kistan och på gravminnen.428 

Med adjektiv såsom gammal, urgammal, urminnes, uråldrig och 
namnkunnig kunde de efterlevande visa på att man på intet vis var nya på 
den adliga scenen utan väl insuttna och säkra i sin roll. Detta kunde 
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ytterligare understrykas med hjälp av adjektiv som beskrev släkten, såsom 
ridderlig, ädel, lovlig, högädel, välboren, hög, förnämlig, aktad, berömlig, 
vidberömd, högberömlig, bekänd, välbekänd, lovlig och välmeriterad. Dessa 
anspråk samverkade med vilka adjektiv som länkades till den döde. 
Perioden igenom beskrevs den döde konsekvent som ädel och välboren, 
men under 1640-talet började adelns övre skikt i större omfattning att 
använda epitetet högvälborne för sina döda, vilket återfinns hos 
aristokratiska och högreståndsfamiljer såsom Oxenstierna, Bååt, Stenbock, 
Wrangel, Leijonhufvud och Horn. Anspråk på adlig status som skapades 
utifrån den dödes och tidigare generationers gärningar, gjordes påtagliga 
genom vilka adjektiv som användes, vilket visar på hur aristokratin och 
adelns övre skikt drev upp skapandet och betydelsen av inre åtskillnad. För 
de som inte kunde räkna sina linjer så pass långt bak i tiden fanns det olika 
strategier, men troligen också skyldigheter, för att belysa släktlinjerna och 
anspråk på social status. Jon Andersson Enhörning (1641) Joakim 
Danckwardt (1648), Jürgen Leijoncrantz (1656) och Catharina Gubberts 
(1657) benämndes alla som äreborna då de stammade från ofrälse stånd, 
vilket underströks med att enbart två personer angavs i 
släktredovisningen. För ingen av de ovannämnda angavs några börds-
adjektiv om släktens långa existens eller förnämlighet, bortsett Gubberts 
som beskrev som bördig från en gammal nederländsk adelssläkt. 
Enhörning, Danckwardt och Leijoncrantz beskrevs även på den tryckta 
titelsidan såsom manhaftig, välvis, förståndig, välbeställd, berömlig och 
högberömlig, adjektiv som vanligen inte förekommer på personaliernas 
titelsida. Peder Andersson Törnsköld (1643), Helena Karlsdotter 
Bäfverfelt (1650), båda bördiga från prästfamiljer, och Johan Wijnblad 
(1659) bördig från borgarfamilj, beskrevs som ädel och välbördig, vilket 
underströks med en kort släktredovisning. Bäfverfälts familj beskrevs 
däremot som mycket förnämlig.429 

I exemplen ovan verkar det som att det var dekorum att redovisa om 
den döde och efterlevande hörde till nyligen adlade med en kort släkttavla, 
men också från vilket stånd som man stammade, vilket synliggjordes med 
ord som äreboren för ofrälse stånd, och ädel och välbördig för högre och 
andligt ofrälse. Familiaavsnittet kan därför ses som ett hierarkiskt skapande 
av både levande och döda medlemmar inom en adlig släkt.430 

 Ett exempel på en strategi som belyser betydelsen av att kunna göra 
anspråk på gammal börd, men där sådan var svår att uppbåda, är den 
släktkrönika som lästes upp på spädbarnet Sabina Gyllenstolpes 
begravning i Åbo 1652. Där angavs det öppet att drottningen upphöjt den 
dödes föräldrar till adligt stånd för några sedan, vilket skulle kunna förstås 
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som en ödmjuk redovisning av att gamla adliga släktled inte kunde 
uppbådas. Texten fortsätter dock med att om så behövdes kunde ett 
gammalt adligt ursprung uppvisas, men att sådan redovisning ansågs vara 
onödig. Sabina Gyllenstolpe beskrevs därtill som ädel och välboren. Detta 
släktanspråk är intressant då texten istället för att räkna upp långa 
släktlinjer lämnade en försäkran om att släktlinjerna var tillräckligt 
omfattande för att levande skulle räknas som etablerad adel.431 

Att på olika sätt göra tydligt att släkten inte var ny var uppenbart viktigt, 
men det var lika viktigt att inte förhäva sig inför en församling där kunskap 
om släktens nyetablering kunde finnas. Andra regler gällde dock för nyare 
adelsfamiljer med stort politiskt inflytande. Vid Johan Adler Salvius 
begravning 1652 kunde förvisso inte en omfattande släkttavla uppvisas, 
men Salvius beskrevs likväl som välboren. Trots ett släktträd som inte 
kunde uppfylla tidens krav på lång etablering i minst fyra generationer, 
titulerade sig släkten De la Gardie som förnämlig, ridderlig, hög, urgammal, 
högförnäm och högvälboren, och de döda som välborna, och högvälborna, 
vilket visar på en viss generositet för de som tillhörde adelns övre skikt.432 

Familiaavsnittet kan ses som en öppen deklaration – med varierande 
sanningshalt – av vem den döde och dennes familj var, vilka de tillhörde 
eller vilka de gjorde anspråk på att tillhöra. Längden på det åberopade 
släktträdet handlade inte primärt om att redovisa vilka enskilda personer 
som den döde stammade ifrån, utan syftade till att skapa ett narrativ av att 
den döde stammade från en lång rad av adliga medlemmar. Att göra 
anspråk på ha förnäm bakgrund var ett sätt att skapa den dödes status, 
liksom en sorts gemensam kollektiv status hos de efterlevande och sedan 
länge döda familjemedlemmar. Olika nivåer av adlig status blev därmed 
en produkt, där de som kunde presentera 64, 42 eller 32 anor istället för 
16 visade att de var mer adel. 

Till detta samspel av bördsepitet, bördsadjektiv och släktkrönika, finns 
det ytterligare nivåer av statushierarkier och anspråk som de efterlevande 
skapade via den döde. Förutom namn och bördsepitet på den tryckta 
predikans titelsidan, angavs adelstitlar, vilka meriter den döde haft, i vissa 
fall ålder och civilstånd samt jordinnehav i form av gårdar och gods. Titlar 
såsom herre, fru, matrona och jungfru är i stort alltid närvarande, vilket är 
titlar som visar på kön och civilstånd, och i de första två fallen på adlig 
position. Jungfru- och frökentiteln visar på civilstånd för kvinnor och 
flickor som ogifta, en motsvarighet som inte fanns för pojkar och män. 
Denna skillnad efter kön gjordes än mer tydlig genom att kvinnor 
återkommande presenterades som länkade till en make eller fader, något 
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som inte gjordes för män. På så sätt skapades en patriarkal tillhörighet där 
kvinnor beskrevs som fru till eller dotter till en man. Då det i kvinnors 
personalier redovisas vem maken/fadern var, komplett med olika titlar, 
fick män ytterligare en textmässig arena på den dödes bekostnad. Makan 
eller modern presenterades inte på samma vidlyftiga sätt på personaliernas 
titelsidorna för döda män.433 

Vilka titlar som användes och hur de nyttjades på titelsidan förändrades 
vid 1600-talets mitt. Adelstitlar – till exempel grevinna och friherre – är i 
det undersökta materialet från 1628 till åren 1649/1650 så pass sporadiskt 
förekommande att de inte kan anses som vanliga. Merittitlar såsom 
riksråd, kansler, lagman, troman och olika officerstitlar – vilka enbart 
tilldelades män – kombinerades nästintill konstant under hela 
undersökningsperioden med titeln ”herre”. Vad angår adelstitlar händer 
något under och efter 1650-talet som går att beskriva som att hierarkiska 
praktiker blev viktigare, då dessa oavsett kön och ålder på den döde blev 
mer frekventa. Att presentera den döde som tillhörande en grevlig- 
och/eller friherrlig och/eller herreklass, där position i adelskollektivet 
synliggjordes, adderade ytterligare ett lager till hierarkin baserad på kön, 
meriter och civilstånd. Status och åtskillnad fick också ytterligare ett 
uttryck genom att det antal gods och gårdar i samband med titlarna 
redovisades. För de med greve- friherre- och herretitel innebar det att 3–
10 olika gods och gårdar kunde anges, för de med friherre- och herretitel 
2–6 olika gods och gårdar samt att de med herretitel kunde ange 1–4 
gårdar och gods. Kvantitet gods och gårdar som var länkad till en särskild 
titel var vanligt förekommande perioden igenom, men det är först från 
1649 som fler än tre börjar anges, med klimax under 1650-talet då det 
förekommer att 6–10 gods och gårdar angavs.434 

Som påpekats ovan i diskussionen om gods och gårdar i huvud-
banérens textfält, var personaliernas uppräknande av mark- och 
godsägande, inte minst dess ökande antal, ett uttryck för större 
förändringar i tiden. För det första kan uppvisningen av de rika 
godsinnehaven som särskilt aristokratin och adelns övre skikt var i 
besittning av betraktas som en åtskiljande och hierarkiserande 
praktik. Mängden gods som kunde uppräknas blev på så sätt en 
strategi för att skapa åtskillnad mellan de som ägde många och de 
som ägde få gods. För det andra skedde denna uppräkning i en tid 
när adligt jordägande juridiskt och socialt var under förändring. 
Uppräkningen kan därför betraktas som ett meddelande riktat åt 
den egna familjen, där det berättades vilka gods och gårdar det var 
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som ingick i familjens och släkten innehav. Uppräknandet av gods 
och gårdar kan betraktas som ett register där godsen kopplades till 
särskilda adelstitlar.435 

I de fall där både adelstitlar och merittitlar förekommit följer de 
från 1640-talet fram till 1650-talets mitt en ordning där adelstitlar 
presenterades före merittitlar. Från och med 1655 började, om än 
inte uteslutande, merittitlar presenteras före adelstitlarna. Denna 
ordning är värd att belysa då den visar på en omprioritering av vad 
som läggs i adelsbegreppet, där meriten ställs i högre rang än 
adelstitlar. Att meriten plötsligt värderades högre handlar inte om 
att den tidigare varit frånvarande, då meriten av att tjäna 
fosterlandet och överheten var konstant förekommande 1628–1680. 
Snarare handlar det om att meriten fick en uppvärderad roll inom 
ramarna för vad adlig status skulle innebära under 1600-talets andra 
hälft. Detta har också visats ovan i fråga om innehållet i 
huvudbanérens textkartuscher, vem det var som fick 
begravningssalut och vem som fick väpnade styrkor i processionen. 
Överlag går det i personalierna att sluta sig till att 
sammansättningen av den dödes adliga status under 1650- och 
1660-talen var under förändring, med följden att adeln som 
kollektiv blev mer uttalat hierarkisk än tidigare. En liknande 
utveckling har Martin Tunefalk belyst utifrån personmedaljer, där 
aristokratin under 1600-talet genomgick ett statusskifte med 
ämbetsmannaidealet som markör för nya föreställningar; en 
utveckling som aristokratin snarare än en uppåtsträvande nyadel var 
drivande i.436 

Men personalierna var mer än familiaavsnittet och titelsidor. I 
vita- och obitusavsnitten sammanfattades den dödes liv. Avsnitten 
följer generellt en schablonartad ram oavsett könstillhörighet, vilket 
inte betyder att det inte fanns könsspecifika dygder och strukturer i 
dem. Från att ha varierat i form under 1600-talets början, var 
strukturerna näst intill att betrakta som fasta från 1640-talet. 
Livsberättelsen innehöll följande struktur och tema: födseln, dopet, 
en kristlig uppfostran med kristna och ståndsriktiga studier, 
äktenskapet, antal barn, religionsutövning, dygdigt och kristligt 
leverne, relation till underlydande, släkt, fattiga och nödställda, den 
sista tiden med sjukdom, dödsförberedelser, dödsögonblick och 
hopp om återuppståndelse.437  
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För barn var vitaavsnittet mindre i omfång på grund av det 
biografiska underlaget, men tema om födsel, dop och kristen 
uppfostran och ståndsriktig utbildning fanns med. Därtill fanns en 
unik trop för pojkar och unga män som kan beskrivas som karriär-
mässiga förhoppningar. Gustaf Adolf De la Gardie som begravdes 
1632, spåddes till exempel en lysande framtid om han hade fått leva, 
som rik byggherre, framgångsrik krigsman och rådsperson med höga 
ämbetsmannatitlar.438 Liksom genealogierna var en spegling av vem 
de efterlevande var, berättar denna del på förväntad karriär om det 
sociala och politiska inflytande som de efterlevande hade, vilket var 
karriärstrategier som var långt ifrån tillgängligt för hela adelsståndet.  

Även om det i livsbeskrivningarna av kvinnor och män fanns stora 
likheter, visar användandet av olika dygder och tema på bekönade 
praktiker. En av de tydligaste är de detaljerade beskrivningar av 
mäns ämbetsbana och karriär som visar på helt andra möjligheter till 
högre utbildning och arbete än kvinnors möjligheter. Kvinnor 
skolades hemma för att efter äktenskap hyllas för sin duglighet i 
hushållsskötsel, sin goda hand med människor, barnuppfostran samt 
ansvar för makens väl och ve. Kvinnors dygder beskrivs som enkelhet 
i klädedräkt, att inte vara skvalleraktig, att vara tystlåten, lydig och 
tjänstvillig gentemot maken. I ett fåtal fall påtalas att kvinnor tjänat 
överheten, men överlag var det tjänst gentemot maken, familjen och 
hushållet som påtalades. Kvinnor ägde många skyldigheter gentemot 
maken och barnen, medan maken inte hade samma uttalade 
skyldigheter mot makan och barn. Mannens dygder var i stor om-
fattning kopplade till flit och nit – som universitetsstudent, som 
triumfator i krig och som framgångsrik statstjänsteman på den 
europeiska sociala och politiska arenan.439 

Det fanns i detta dygdeskapande för män en rumslig dimension 
som är värd att lyfta, eftersom det på ett tydligt sätt visar på 
föreställningar om kön och dygd. Mäns personalier skapade ett 
tydligt avgränsat och detaljrikt geografiskt rum genom att den dödes 
krigstjänst, peregrinationer, studier, guvernörskap, legationsresor 
och ambassader åberopades. Detta visade den dödes förtrogenhet 
med Europa i allmänhet, och Nederländerna, Frankrike och 
Tyskland i synnerhet. I beskrivningen av studieresor och fälttågets 
ringlande över de centraleuropeiska slagfälten beskrivs i detalj 
resvägar, provinsnamn, städer, universitet och hur länge mannen 
                                                                  
438 Klingspor vol. 1 1876, s. 292–293; Klingspor vol. 2 1877, s. 56. Stenberg 1998, s. 
132. 
439 Klingspor vol. 1 1876, passim; Klingspor vol. 2 1877, passim. Bergner 1997, s. 79–82, 
84, 90–91, 92, 94, 100–101, 122–123; Stadin 1997, s. 228–232, 235; Stenberg 1998, s. 
128. 
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uppehöll sig vid en plats. Länder och orters uppräknande i mäns 
personalier anknöt den döde till platser som hade betydelse för 
staten, liksom till ett kosmopolitiskt och erfarenhetsmässigt rum 
som förenade hela Europas adel. Detta skedde på ett sätt i 
personalierna som liknar det mönster som peregrinationsrutter 
etablerades på. Att vara sammankopplad med detta kosmopolitiska 
rum innebar att åtskillnad mellan adelsståndets manliga medlemmar 
kunde skapas, då inte alla hade möjlighet att anknyta till vissa platser 
med särskilda ämbeten och meriter.440 

Förekomsten av denna typ av rumslig redogörelse var för kvinnor 
slående liten, och i den utsträckning som rumslig rörlighet skildras 
sker den främst inom riket och för att befrämja familjefaderns 
karriär och förflyttning. Ett skapande av ett geografiskt rum som 
skildrades på kvinnors egna villkor och meriter är därför sällsynt, 
och förekommer bara i ett fåtal fall när det rör kvinnor som haft 
sysselsättning vid furstliga och kungliga hov. Kvinnors 
hemmavarande och koncentrering till hushållet står i bjärt kontrast 
mot mäns beresthet i Europa, vilket på så sätt skapade åtskillnad 
mellan könen. 441 

Obitusavsnittet knyter mer aktivt än föregående delar in i ”ars 
moriendi” kulturen, som under 1600-talet syns i dygdemönster och 
som andaktsböcker. Denna del i personalierna gav de församlade 
exempel på hur en troende skulle lämna jordelivet. Dödsorsaken var 
oftast ett sjukdomsförlopp som successivt tog överhanden tills 
döden inträdde, men även där dödsinsikten kom plötsligt berättades 
om hur den döde förlikat sig med sitt öde och Guds dom. Oavsett 
hur hastigt döden kom fanns det en tydlig emfas på att döden 
mottogs i ett förberett och aldrig överrumplat tillstånd. Vid insikten 
om den förestående döden följde själsförberedelser med hjälp av 
familj och präst. Att lämna jordelivet med stoisk värdighet och 
tålamod, förberedd och vid ett fromt och klart sinnestillstånd 
underströk den troendes orubbliga övertygelse i den sanna tron och 
själens upptagning i himlaskaran. I kontrast till vitaavsnittets fokus 
på världslig välfärd, så handlar obitus om den andliga välfärden.442 

Personaliernas uppräknande av genealogi, liv, dygd, rumslig 
rörlighet och kristlig död placerade den döde inom en könshierarki, 
släkt, familj, stånd och religion, men statuerade även ett föredömligt 
exempel för de efterlevande. Att måla upp den döde som det goda 
                                                                  
440 Klingspor vol. 1 1876, passim; Klingspor vol. 2 1877, passim. Winberg 2018, s. 98–
108, 168–189, 225–309. 
441 Klingspor vol. 1 1876, passim; Klingspor vol. 2 1877, passim. 
442 Stenberg 1998, s. 145–156; Muir 2005, s. 50; Lahtinen 2018, s. 130–133; Czaika 
2018, s. 144–146, 149–151, 157–159. 
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exemplet hade funktionen att det skapade och frös ett narrativ, där de 
efterlevande kunde styra den dödes historiska fortlevnad. Att frysa ett 
narrativ av den hyllade kan ses som en strategi för att säkra att släktens 
medlemmar kunde hänvisa till den döde utan att riskera att själva 
stigmatiseras som anförvanter till denne. Betydelsen av att kunna 
hänvisa till goda anor var något som även angick de levande. Ur detta 
perspektiv går det att förstå varför adeln frekvent tryckte och spred 
volymer av personalierna, då de med hjälp av dessa producerade 
åminnelse över den döde och släkten; en skrift som var oberoende av 
begravningstillfällets kronologiska och geografiska gränser.443 

Gravsättning 
Nedsättningen i en egen grav eller någon annans grav vid 
begravningsceremoniernas slut behövde inte innebära att den döde 
fick vila ostört. För många innebar begravningsaktens jordfästning 
enbart ytterligare ett stopp innan förflyttningen till jordfästnings-
kyrkan kunde ske. När Frans Crusebjörn begravdes i Storkyrkan 1654 
sattes hans lik ned i svärfadern Lars Skyttes grav, för att efter 
ceremonierna tas upp och flyttas till Kvillinge kyrka där kistan 
jordfästes. När Christina Stenbock begravdes i Storkyrkan 1672 sattes 
liket ned i Oxenstiernornas grav – benämnd Tyresögraven – och fördes 
till Åkers kyrka på ett av Kronans skepp dagen efter. Att Erik 
Oxenstierna begravdes i Tyresögraven i Storkyrkan 1657 innan liket 
fördes vidare till dennes sockenkyrka visar att släktgravar i staden 
kunde användas som mellanstation, för att möjliggöra alla de fördelar 
som en begravning i staden medförde. Då Gabriel Oxenstierna skulle 
begravas 1656 verkar det ha varit viktigare med en begravning i 
Riddarholmskyrkan än i Storkyrkan och Tyresögraven; varför liket 
sattes ned i Wachtmeisters grav för att fem dagar senare föras ut ur 
staden vattenvägen med flertalet jakter till Rosersberg och Mörby 
kyrka. Wachtmeisters grav användes även som nedsättningsläger för 
Robert Douglas 1662 före transporten till Vreta kloster. Överlag är 
det tydligt att fler gravar än familjens egna användes. Dessutom var 
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transporten av lik och närmaste släkt från Stockholm till jordfästnings-
kyrkan ytterligare ett tillfälle då flertalet jakter användes, vilket högst 
troligen var vanligast hos adelns övre skikt.444 

För vissa kunde dock väntan bli längre än några dagar mellan 
begravning och jordfästning. I december 1653 begravdes Margareta 
Oxenstierna i Uppsala och nedsattes i morfadern Gustaf Banérs grav, 
ur vilken liket blev upptagen först 64 dagar senare i slutet av februari 
1654 för att flyttas till Öja kyrka. Jacob Skyttes begravdes i början 
av december 1654 i Riddarholmskyrkan, men kistan ställdes därefter 
i Storkyrkan i väntan på förflyttning, vilket troligen skedde i 
samband med betalning för valvhyran 324 dagar senare i slutet av 
oktober 1655. Innan Christer Bondes son flyttades till faderns grav, 
stod denne i S:t Jacobs valv, från begravningen i Storkyrkan i april 
1657 till början av januari 1660, sammanlagt 1 011 dagar. Ture 
Oxenstiernas lik stod efter begravningen i Storkyrkan 198 dagar i 
kyrkans valv, från juli 1670 tills avhämtningen i februari 1671.445 

Användandet av en släktgrav eller en lånad grav för att kunna 
genomföra en begravning i städer, för att sedan ta upp liket inför 
jordfästningen, visar på betydelsen av att lyfta plats och rum som 
analytiskt verktyg. Från 1640- och 1650-talen verkar det ha funnits 
ett bruk – i synnerhet vid Stockholmskyrkorna – att rumsligt 
separera begravningsceremoni från jordfästningsceremonin. Detta 
ledde till att liket sattes ned i ett gravvalv som en del av 
begravningsceremonierna, för att senare lyftas upp för transport till 
jordfästningskyrkan. Att flytta lik mellan bisättnings-, begravnings- 
och jordfästningskyrka resulterade i att fler kyrkor kunde engageras. 
Att på detta sätt utnyttja flertalet kyrkor i begravningskulturen löper 
parallellt med större förändringar i begravningskulturen och i Stockholms 
förändrade roll under decennierna kring 1600-talets mitt.446 
Territorialisering av rum skedde på olika sätt och med olika syfte beroende 
på om det handlade om placering av ett lik i en bisättnings-, begravnings- 
eller jordfästningskyrka, eller om det handlade om en förflyttning av liket 
                                                                  
444 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1654-11-05, 
1657-07-05; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken, 1639-06-09, 1651-
06-15, 1652-03-21, 1653-12-18, 1654-02-20, 1656-08-31, 1656-09-05, 1660-07-29, 
1660-08-03–17, 1667-07-09–10, 1680-03-03; RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81, 
1646–05–24; Kurck 1906, s. 177. Olsson 1937, s. 501, 555, 595, 622, 648, 701; Axel-
Nilsson 1950, s. 340; Douglas 1957, s. 343; Flodin 1979, s. 86. 
445 SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1654-12-03, 
1655-10-22, 1657-04-05, 1660-01-10, 1670-07-24, 1671-02-07; RA, 
Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1653-12-18, 1654-02-
20. 
446 Se bilaga 2B, 2C, 3A och 6. 
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mellan dessa punkter. Med tanke på den mängd huvudbanér som 
användes vid mäns begravningsprocessioner, är det troligt att dessa även 
bars med vid transport till jordfästningskyrkan.447 

I materialet syns det att ett fåtal släkter använde sig av särskilda kyrkor 
för begravningsceremonin, vilket kan förstås som ett territoriellt anspråk 
liknande det som skedde vid jordfästningskyrkan. Till exempel var det 
återkommande att släkten Fleming använde sig av S:t Jacob, en kanske 
inte helt överraskande iakttagelse då Henrik Flemings och Sigrid Kurtzels 
namn var förevigade på sydportalen. Släkten Oxenstierna använde sig i lite 
större utsträckning av Storkyrkan med den tillhörande Tyresögraven, än 
av Riddarholmskyrkan. Genom denna användning av kyrkorna kunde 
vissa familjer anknyta sina släkter till särskilda kyrkor i huvudstaden 
genom begravningsriterna, en anknytning som gjordes än mer påtaglig 
genom testamenterade föremål och pengar.448 Att särskilda släkter vid 
upprepade tillfällen genomförde begravningsceremonin i en kyrka som 
inte var jordfästningskyrkan kan därför betraktas som en praktik som 
uttryckte att de betraktade kyrkan som ”sin”. Anknytning syntes genom 
att släktmedlemmar begravdes eller jordfästes i en särskild kyrka, men 
kunde också hänga samman med andra högtidliga tillfällen. Både Ebba 
Brahe och hennes man Jakob De la Gardie begravdes i Storkyrkan och inte 
i Riddarholmskyrkan som andra medlemmarna av släkten De la Gardie, 
då Storkyrkan var den kyrka som paret gift sig i.449 Denna sorts 
territorialisering verkar inte ha varit aktuell för andra än aristokratin och 
adelns övre skikt. 

Huvudbanérs splittrande 
Vid mäns begravningar fanns det i vissa fall ytterligare en åtskillnads-
skapande rit som utspelade sig före gravfästningen. I de fall som den 
döde var den sista mansarvingen som kunde bära namnet vidare, 
krossade en utsedd adelsman ett specialtillverkat huvudbanér, vilket på 
så vis omintetgjorde vidare användning av namn och sköld. Troligen 
var detta huvudbanér redan söndersågat och hopfogat av tillverkaren, 
så att fogarna snyggt och prydligt skulle släppa när skölden slogs 
sönder. Det finns ingen upplysning om vilket tillhygge som användes 
för syftet. Förstörandet av föremål som skapade den dödes status – till  

                                                                  
447 Lagerholm 1965, s. 65, 70. Corswant-Naumburg 1999, s. 353–380. 
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Bild 6. I förgyllda bokstäver och huggna vapensköldar förevigades Henrik 
Flemings och Sigrid Kurtzels namn på S:t Jacobs sydportal (1644). Kyrkan 
användes ofta för begravningar av släkten Flemings medlemmar.  

Källa: Foto: Engström, 2019
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exempel sigill, ämbetsstavar eller vapensköldar – visar på korres-
pondensen som fanns mellan person och materialitet samt att det var 
av betydelse att dessa följde ägaren i graven. Detta bruk var sedan länge 
etablerat både på kontinenten och i Sverige, och var inte något som 
introducerats i och med periodens förändrade begravningskultur.450 

 När Erik Ryning i mars 1655 begravdes i Storkyrkan som den siste 
mannen i sin släkt hade riksrådet Christer Bonde ombetts hålla ett tal över 
den döde. Efter talet slog Bonde sönder vapnet. Vid Claes Stiernskiölds 
begravning i Riddarholmskyrkan i oktober 1676 slog riks- och kanslirådet 
Gustaf Adolf De la Gardie sönder vapnet. Regenten må ha varit den som 
adlade, men ansvaret att summera släktens gärningar och slå sönder 
släktvapnet tillföll adelsmän med särskilda meriter.451 Krossandet av 
skölden var avsett för det egna kollektivet, och syftade till att tillsammans 
med personalier och gravtal placera den döde och dennes släkt i en 
ärehierarki av utdöda släkter, och i handling visa att ingen annan fick 
använda detta vapen i framtiden. Detta belyser betydelsen av att ett äretal 
över släkten och individen föregick vapenkrossandet, där redogörandet av 
den dödes gärningar bevisade dennes rätt att förenas med släkten och deras 
dåd. Föreställningen att individens karaktäristika var förbunden med 
sedan länge döda släktmedlemmars var genomgående hos adeln under 
1600-talet.452 Betydelsen av att socialt skydda Riddarhusets döda och 
levande medlemmar var kanhända sekundär, men i sköldkrossandet är det 
svårt att se något annat än ett skapande av en utdöd släkt som anknyter till 
1626 års Riddarhusförordning; där föreskrevs att ingen skulle ta upp andra 
släkters namn eller vapen vare sig denna släkt var levande eller utdöd.453 

Praktiken att krossa en vapensköld när släktens män dött ut var därtill 
ett övertydligt patriarkalt budskap att det var män som företrädde och 
bildade familjer och släkter. Även om kvinnliga familje- och 
släktmedlemmar fanns kvar, visade vapenkrossandet att kvinnor enbart 
tillhörde och kunde existera som medlem så länge som det fanns män inom 
familjen och släkten. I den stund som män inte längre fanns kvar tillhörde 
kvinnor en utslocknad släkt, som likt ett eko från ett förflutet bar ett utdött 
namn utan möjlighet att föra det vidare. Vapenkrossandet var ett tydligt 
skapande av åtskillnad baserat på kön, där det underströks att det enbart 

                                                                  
450 Stenberg 1998, s. 37, 245, 290–291; Corswant-Naumburg 1999, s. 66–69; Cherry 
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Cherry 2002, s. 89;  
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var män som kunde garantera familjens och släktens fortlevnad; något som 
anslöt till samtida patrilinjära föreställningar och diskussioner.454 

Begravningsbanketten 
Efter ceremoniernas avslutande i kyrkan tog sig ett urval av deltagarna 
under mer eller mindre ordnade former till en av arrangörerna utvald lokal 
för begravningskalaset. Färden kunde ske både till fots och i de vagnar som 
i vissa fall befunnit sig längst bak i processionen. I städer finns det på grund 
av överflödsförordningarnas fördömelser, anledning att tro att de 
församlade ordnade sig till en ny procession för att ta sig till kalaset, vilket 
kunde öppna upp för social friktion när vissa ansåg sig ha företräde framför 
andra. Johan Rosenhane skriver syrligt i sin dagbok att vid begravningen 
av Margareta Christoffersdotter Lennep i Linköping sommaren 1658 hade 
biskopen tagit plats för sig och sin fru framför de adliga kvinnorna.455 Att 
ett följe eller procession sammansatts är tydligt, där en ordning gjorts efter 
kön, då adelskvinnorna gick som samlad tropp. Om kön gick före stånd 
som i begravningsprocessionen, eller om stånd gick före kön, går däremot 
inte att utläsa. Tydligt är däremot att Rosenhane ansåg att biskopen begick 
brott mot hierarkin. Med tanke på hur många gånger som biskopen måste 
ha deltagit i liknande processioner, ter sig hans agerande snarare medvetet 
än som ett misstag. 

Med tanke på det stora antalet vagnar som deltog vid begravningar finns 
det därtill en möjlighet för åtskillnad mellan de som tog vagn och de som 
var tvungna att ta sig till middagen till fots. Det fanns därmed en skara 
medlemmar som kunde höja sig över vägnätets träck på väg till 
begravningsgården.456 Oavsett transportsätt bemäktigade sig denna 
procession ett offentligt begravningsrum, vilket på grund av ceremoniernas 
längd måste utspelat sig under kvällen och i vissa fall under natten.457 
Troligen fanns en mängd ljuskällor medtagna för att beledsaga 
processionen, vilka lyste upp denna i mörkret och underströk vilka det var 
som var inkluderade och exkluderade deltagare. 
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Slutdestinationen var ofta arrangörernas privata bostäder, men den 
stora samlingen människor kunde kräva att andra rum ibland 
utnyttjades. Vid Magnus Brahes begravning i Västerås 1633 hade 
änkan Elena Bielke lyckats utverka av riksrådet att Västerås slott skulle 
få användas vid begravningskalaset. Vid Johan Kasimirs begravning 
nyttjade arrangörerna gymnasiet i Strängnäs för att få plats med alla 
gästerna, och vid Conrad Yxkull-Gyllenbands begravning 1663 
användes Svarthuvudbrödernas gilleshus, vilket var en av de större 
lokalerna i Tallinn. Vid Gabriel Gustavsson Oxenstiernas begravning 
1641, som stod på godset Tyresö, var antalet gäster så stort att 
angränsande träbyggnader och byar togs i anspråk. Med tanke på det 
stora antal gäster som en begravning samlade vid gods av varierande 
storlek, var bruket att ta angränsande byar i anspråk troligen ingen 
ovanlighet. Att fler byggnader än sorgehuset användes – såsom slott, 
gymnasier, gilleshus, gårdsbyggnader, byar och till och med andra 
människors hem – belyser att arrangörer och gäster för begravnings-
kalaset bemäktigade sig lokalsamhällets byggnader.458 

Väl på plats inleddes ett kalas som kunde pågå i flera dagar. 
Medräknat den dag som gästerna anlände, vilket i förekommande fall 
var dagen före begravningen, pågick festligheterna två till tre dagar. 
Det finns dock fall där de kunde pågå fem till åtta dagar beroende på 
var i landet festen ägde rum. Att begravningsfestligheterna enligt 
Whitelocke ibland kunde pågå i upp till en vecka ska därför inte ses 
som en överdrift. När Elsa Posse begravdes på Ängsö 1634 pågick 
festligheterna i fem dagar, och när Johan Gabrielsson Oxenstierna 
begravdes i Askersund 1665 pågick festligheterna i åtta dagar, vilket 
troligen var ett resultat av att drottningen, stora delar av rådet och 
adeln deltog. Troligtvis hade deltagarna även rest långväga ifrån. Antal 
dagar som festligheterna pågick var beroende av en kombination av att 
människor träffades under särskilda omständigheter och att 
begravningar skedde långt från Stockholm. Deltagarna verkar dock 
haft friheten att lämna kalaset när de önskade. Under Askersunds-
begravningen 1665 lämnade till exempel Gustav Bonde festligheterna 
på den femte dagen, en dag efter att drottningen åkt. Därtill verkar 
deltagarna inte ha varit bundna till gården och byggnaden där kalaset 
hölls, utan tillfället verkar ha gett orsak att bjuda ståndsfränder och 

                                                                  
458 UUB, E 387, 1649-08-10; UUB, E 158d; RA, Manuspkritpsamlingen, Oxenstiernska 
minnesboken 1580–1684; RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81; Lünig 1720, s. 588; 
Adlersparre 1793, s. 187; Whitelocke vol. 1 1855, s. 433; SRP vol. 3 1885, s. 82, 107, 108; 
Ekeblad vol. 1 1911, s. 95, 166; Ekeblad vol. 2 1915, s. 415; Gyllenius 1962, s. 150; 
Lagerholm 1965, s. 53; Rosenhane 1996, s. 138, 142, 168, 177, 178, 181, 213, 235, 245, 
255, 273, 293, 313; Oscarsson 2013, s. 156. Flodin 1979, s. 48; Kurisoo s. 73. 
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socialt förnäma på sammankomster i varandras hem, vilket gav 
deltagarna flera arenor än begravningsgården att umgås på. Tillfällen 
då många anhöriga och personer från eliten var samlade på en plats 
gjorde att vissa passade på att hålla begravningar och bröllop i 
anslutning till varandra. Gäster som inte varit närvarande under 
kalasets inledningsskede kunde tillkomma, så att gruppsamman-
sättning skiftade från en dag till en annan.459 Ibland deltog 
kungligheter, riksråd och hov vid begravningsmiddagen, vilket oftast 
verkar ha skett vid tillfällen då det var medlemmar av aristokratin och 
adelns övre skikt som höll begravningen.460 

Under dessa dagar av umgänge som följde på begravningen hölls 
grav- och minnestal av en eller flera talare, en genre som överlag fördes 
i en hög och allvarlig stil, och liksom personalierna förmedlade och 
hugfäste den dödes och efterlevandes status och gärning.461 Talen 
kunde vara skrivna av adel, präster, akademiska professorer, doktorer, 
studenter eller poeter, och framfördes på latin, svenska och andra 
språk. Vid Johan Kasimir (1652), Jakob De la Gardies (1652) och 
Conrad Yxkull-Gyllenbands (1663) respektive begravningar hade 
universitetsprofessorer anlitats för uppgiften att hålla tal inför 
åhörarna, och i fallen Kasimir och De la Gardie även inför kunglig-
heter. Talet för Johan Kasimirs framfördes i Strängnäs domkyrka, 
medan det för Jakob De la Gardie framfördes på Riddarhuset som för 
tillfället blivit draperat i svart kläde. Riddarhuset nyttjades även under 
talet skrivet av Erik Axelsson Oxenstierna 1641 över den döde Gabriel 
Gustavsson Oxenstierna, vilket upplästes inför församlade ”furstar, 
riksråd, regering och adeln”. Fallet visar att de inbjudna kunde röra 
sig mellan olika lokaler och rum då begravningen med bankett skett 
på Tyresö dagen innan. Grav- och minnestal skedde även vid gods och 
gårdar. Dagen efter Carin Scheringsdotters begravning 1655 höll 

                                                                  
459 LSB, Mörnerska donationen, nr 74; RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81; RA, 
Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; Lünig 1720, s. 588; 
Whitelocke vol. 1 1855, s. 433; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxiii; Ekeblad vol. 1 1911, 
s. 120, 123; Rosenhane 1995, s. 137–138, 178, 181, 213, 235, 240. 
460 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1648-10-21–23, 
1656-03-15, 1656-08-31, 1662-03-16, 1665-01-02; Ekeblad vol. 1 1911, s. 166; Ekeblad 
vol. 2 1915, s. 289, 308, 415; Rosenhane 1995, s. 168, 181; Oscarsson 2013, s. 155–156. 
461 Grav- och minnestalens innehåll kommer i denna avhandling inte analyseras. För 
exempel på gravskrifter se Hanselli Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från 
Stjernhjelm till Dalin 1856–1878. För en genomgång av forskningsläget om grav- och 
minnestal se Möller 2011, s. 29–30. 
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hennes barnbarn Axel, Bengt och Johan Rosenhane tal på latin och en 
student höll ett på svenska.462 

Att talaren alltid var den som hållit i pennan ska inte tas för givet 
eller ens att minnestalet alltid var en förbeställd produkt. Lars Lucidor 
Johansson ska vid ett tillfälle ha stuckit in en gravskrift i Claes Totts 
vagn när denna passerade, en skrift dedikerad till dennes nyligen 
avlidne son. Lämplig föräring lät inte vänta på sig i form av middag 
och kläder efter att poeten nekat till betalning reda pengar. Grav-
skrifter var troligen ett sätt för författaren att tjäna pengar och för att 
nå möjliga mecenater, detta oavsett om skriften var beställd eller ej.463 

Materialet gör gällande att under begravningsfesten bjöds det stora 
antalet gäster på mycket mat och starka drycker under flera dagar och 
nätter.464 Utrustning och extrapersonal lånades från andra adliga hus-
håll eller hyrdes in för att hjälpa till i köket. Förekomsten av mäster-
kockar, köksmästare, underköksmästare, apotekare, pastejbagare, 
bagarmästare, konditorer, sockerbagare, bryggare och ordinarie köks-
personal visar vilka som var inblandade i tillredningen av maten som 
serverades eller levererades färdig till hushållet. Personal med särskilda 
kökskompetenser vittnar om att det inte bara var en frågan om att 
servera stora kvantiteter av kött, fisk, skaldjur, mejeriprodukter, ägg, 
grönsaker, nötter, frukt, spannmål, importerade varor och drycker, 
utan även att dessa skulle tillagas på olika sätt. Gästernas antal, matens 
kvantitet och dess tillredning kunde fordra att så många som 18 
personer arbetade i köket.465 Vid Gabriel Gustavsson Oxenstiernas 

                                                                  
462 RA, Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E 905; RA, SH. LC 120:5 1669, 
acta 13; Adlersparre vol. 1 1793, s. 187–188, 189; AdRP vol. 5:1 1873, s. 59; Klingspor 
& Schlegel 1877, s. xxii, xxvi, xxvii; Gyllenius 1962, s. 150, 238; Lagerholm 1965, s. 53, 
54, 59, 73; Rosenhane 1995, s. 138. Lindahl 1969, s. 90; Kurisoo 2013, s. 73. Stenberg 
1998, s. 245. 
463 Schöldström 1872, s. 5; Möller 2011, s. 16–17. 
464 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E539–1649–00-00; 
RA, Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E905; RA, Oxenstiernska samlingen, 
Axel Oxenstierna av Södermöre, E537, 1649-05-23, 1649-08-15; RA, 
Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1656-08-31, 1656-03-
15–22, 1662-03-16–18, 1665-01-02–10; UUB, X257 d5; UUB, X257 d9; Lünig 1720, s. 
588; Whitelocke vol. 1 1855, s. 432–433; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxii–xxiii; Ekeblad 
vol. 1 1911, s. 165; Ekeblad vol. 2 1915, s. 308; Gyllenius 1962, s. 150; Lagerholm 1965, 
s. 50, 52–54, 57–59, 72, 74; Rosenhane 1995, s. 137–139, 142, 168, 177, 178, 181, 213, 
235, 245, 255, 293, 313; Wallenstedt 1995, s. 245; Oscarsson 2013, s. 155–156. 
Lappalainen 2007, s. 307. 
465 RA, Oxenstiernska samlinge, Anna Bååts papper E905; RA, Oxenstiernska samlingen, 
Axel Oxenstierna av Södermöre, E539, 1649-00-00; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel 
Oxenstierna av Södermöre, E537, 1649-05-23, 1649-08-15; RA, SH. LC 102.1 1652, acta 
18; UUB, X257 d5; UUB, X257, d9; Klingspor & Schlegel 1877, s.xxii–xxiii; Lagerholm 
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begravning i Tyresö 1641 deltog närmare 2 000 personer, däribland 
drottning Kristina, och vid Anna Christoffersdotters begravning 1648 
hade 145 gäster bjudits. Att räkna med en gästskara som räknades i 
hundratal är inte orimligt med tanke på den mängd människor som 
deltog i processioner och i kyrkan.466 

Vid Elsa Posses begravning i Ängsö, ett kalas som pågick 7–12 mars 
1634, serverades följande: sju oxar, tre kvigor, tre svin, 17 får, 14 
lamm, sex kalvar, 30 höns, tio gäss, tio grisar, två hjortar, fyra rådjur, 
26 harar, sex kalkoner, 16 orrar, 13 järpar, en tjäderhöna – möjligen 
bordsdekoration – två torkade oxbringor, två torkade lårstycken, två 
torkade slagsidor, två torkade bogstycken, ”kurerat” kött, sex sidor 
kurerat fläsk, tre skinkor, två tunnor hummer, saltfisk, en tunna lax, 
3/4 tunna sill, en tunna strömming, 1/2 tunna torsk, 900 ägg, en 
tunna smör, 1/2 tunna ärtor, 1/3 tunna gryn, en tunna äggurkor, 
lemoner, oliver, konfekt och kryddor. Detta sköljdes ned med 600–
900 liter franskt vin, 471 liter rhenskt vin och 471 liter spanskt vin.467 

Vid Catharina och Magdalena Drakes begravningar inhandlades 
stora mängder livsmedel för begravningskalaset. För Catharinas 
begravning inhandlades 18 höns, två gäss, sex får, tio grisar, fyra 
dikalvar, gädda, lax, elva tunnor sill, en tunna torsk, smör, ägg, 
insyltade citroner, dadlar, mandlar, färskar fikon, russin, sex olika 
sorter smaksatt och rent socker, olika sorters konfekt, kapris, fyra 
tunnor humle, 157 liter vin, 20 tunnor svenskt öl och två fat mumma. 
När Magdalena skulle begravas inköptes lax, sill, långa, flundra, 
piggvar, torsk, hummer, ostron, valnötter, sviskon, kanderat socker, 
vitt konfekt, russin, fikon, färsk mandel, kastanjer, pomeranser, 
citroner, korinter, kanariesocker, kungsrussin, mandel, saffran, 
nejlikor, kanel, muskotblommor, muskater, kardemumma, kubeber-
krydda, peppar, ingefära, limoner, oliver, kapris, syltad ingefära, 
suckat, 157 liter Hoglands vin, 78 liter spanskt vin, mumma och 157 
liter spanskt och blankt vin.468 

                                                                  
1965, s. 50, 52–54, 57–59, 72, 74, 78, 80; Wallenstedt 1995, s. 245; Oscarsson 2013, s. 
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466 LUB, De la Gardiska arkivet, Släktarkiven, Ekeblad 1a, Ekebladiska familiens 
genealogier; KB, Rål; 4:0 100; KB, Sasse 1651; KB, Sasse 1652; UUB, X240; LUB, De la 
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Ytterligare ett exempel är Margareta von Fahrensbachs – gift 
Rosencrantz – begravningskalas 1651, där fyra tyska skinkor, 20 
medvurstar, åtta nöttungor, tre oxar, tio grisar, tio gäss, 100 höns, tolv 
livländska får, en halvtunna lax, gädda, lök, vetebröd, valnötter, 
nötter, en tunna äpplen, tre holländska ostar samt 2 000 ägg tillagades. 
Detta nedsköljdes med 20 liter vinättika, 20 liter ölättika, 20 liter 
kokvin, 25 liter anisbrännvin och 12,5 liter fint brännvin.469 

Maten som inhandlades och serverades under den analyserade 
perioden visar att mat och smak var under förändring, bland annat 
genom påverkan från Frankrike. I Frankrike användes under 1400- 
och 1500-talet stora kvantiteter kryddor såsom saffran, ingefära, kanel, 
muskot och nejlika, men från och med 1600-talet minskade 
kvantiteten kryddor, medan tidigare smädade franskt inhemska varor 
såsom oliver, citron, apelsin och kapris ökade i användning. Parallellt 
med denna utveckling underkastades olika köttstycken och köttsorter 
ett graderingssystem som ansågs korrespondera med ätarens status. 
Detta innebar i Frankrike att bland annat vilt- och fläskkött förlorade 
i status när särskilda bitar av nötkött och kalkon ökade i status. 
Föreställningen om fin smak och förmågan att känna till och uppskatta 
smak blev ytterligare en nivå där status och åtskillnad skapades.470 

Dessa förändringar i smak och presentation syns i den mat som 
serverades vid begravningskalasen. Vid Elsa Posses begravning 1634 
syns ett äldre sätt att tillaga och avnjuta mat där starka kryddor såsom 
saffran, ingefära, kanel och nejlika dominerade tillsammans med stora 
mängder vilt- och fläskkött. Förekomsten av kalkon, citron och oliver 
visar dock att nya smaker var i antågande. Att en utveckling skedde 
enligt fransk modell är särskilt tydligt när maten vid Elsa Posses 
begravning ställs mot den som serverades vid Ebba Maria Flemings 
begravning 1678. Fläsk och den stora omfattningen av viltkött hade 
kraftigt reducerats till förmån för kalkon, höns och lamm, citroner, 
vindruvor och kastanjer. I inköpslistan för Magdalena Drakes 
begravning 1668 förekom det förvisso saffran, kanel och ingefära, men 
den stora mängder fisk och skaldjur, en tunna kapris, en tunna oliver 
och 16 limoner, 20 stycken pomeranser eller citroner visar att vissa 
sorters kött- och kryddor minskat eller försvunnit. 

Förutom mängden mat och dryck som serverades sticker kostnaden 
för olika sorters konfekt, frukt, kryddor och alkoholhaltiga drycker ut, 
vilka sammanlagt kunde kosta från några hundra till tusentals d.k.m. 
Ostron och hummer är en intressant och återkommande post. Ostron 

                                                                  
469 RA, SH. LC 102.1 1652, acta 18; Enligt SAOL är 1 kanna = 2,5 liter 
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var enligt Whitelocke en ovanlig vara i Sverige som importerades från 
Holland, en vara som tillsammans med hummer betingade 400 d.k.m. 
vid Christina Ribbings begravning 1656. På Elsa Posses, Conrad 
Yxkull-Gyllenband och Ebba Maria Flemings begravningskalas 
serverades kalkon – en fågel som stammade från den amerikanska 
kontinenten och som serverats vid det franska hovet sedan 1570. 
Kopplingen till kontinentala smaker gjordes även genom att servera 
utländska hantverksprodukter som vin, tysk medvurst, tysk skinka, 
tyskrökt oxtunga, tyskt magert fläsk och holländska ost, vilket 
inhandlades till Anna Bååts (1649) och Margareta von Fahrensbachs 
(1651) respektive begravningar.471 

Kontinentala smaktrender influerade och möjliggjorde nya sätt att 
skapa status genom att arrangören kunde visa upp att bordets håvor 
och verktyg följde de senaste trenderna. Även om tillrednings-
metoderna inte är synliga i materialet så visar specerierna att 
begravningskalasets mat och dryck var influerade av kontinentala 
smaktrender och livsmedelskulturer. Korrespondensen med varorna 
förenade också gästerna med ett globalt handelsnätverk – med dess 
tillhörande transport- och produktionsförutsättningar.472 Att 
benämna mat och smak som antingen svensk eller kontinental är dock 
missvisande, då det handlade om ett sammanfogande av kulturer, 
smaker och maträtter. 

Banketten innebar inte att samtliga gäster hade rätt till alla husets 
och bordens olika rum, utan middagen ska betraktas som en praktik 
där hierarkier skapades utifrån hur gäster, bordet, rummet, maten och 

                                                                  
471 Elsa Posse 1634, 395 rdr (1 629 d.k.m) för vin och kryddor. Margareta von 
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1652, 1 902 d.k.m. på konfekt och 473 d.k.m. för frukt, citron och pomeranser. Gustav 
Horn 1660, 2 727 d.k.m. för konfekt och 372 d.k.m. på kryddor. Conrad Yxkull-
Gyllenband 1663, 50 rdr (206 d.k.m.) för kryddor och konfekt. Ebba Maria Fleming 1678, 
1 150 d (1224 d.k.m.) på konfekt, 300 d.k.m. för frukt och nötter och 1 993 d.k.m. på 
socker och vin. Carl Gustav Wrangel 1680, 1 579 d.k.m. varav 414 d.k.m. för maten, 160 
d.k.m. för frukt, 849 d.k.m. för socker och konfekt och 156 d.k.m. för vin och öl. RA, 
Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E537, 1649-05-23, 1649-08-
15; RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E539, 1649-00-00; 
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drycken koordinerades och placerades, vilket gör att dessa 
komponenter måste förstås som något som kompletterade varandra. 
Vid Gabriel Oxenstiernas begravning 1641 var det enligt Bengt Baaz 
enbart människor av ”kvalitet som blev väl logerade” och som fick 
bevista en bankett där ”inget sparades på olika slags mat och vin”. 
Resterande gäster blev förlagda i godsets träbyggnader och i byar där 
de försågs med vin och mat. Per Brahe hade i sina begravnings-
instruktioner gjort gällande att gästerna skulle trakteras efter 
”ordning” och på ”vissa ställen” på Visingsö, troligen för att göra 
skillnad mellan olika sorters grupper och stånd. Enligt den franske 
kammartjänaren var det ett särskilt urval människor som placerades 
vid huvudbordet i godsets huvudsal vid Drakenhielms dotters 
begravning, medan annat förnämt folk och betjäning serverades i 
intilliggande rum. En av de grupper som serverades avsides var de 
knektar som medverkat i processioner. Vid Gabriel Oxenstiernas 
begravning 1641 utspisades knektarna avsides från det övriga 
sällskapet på Tyresö, och ”avfärdades” sedan efter att de tilldelats sju 
tunnor öl och 157 liter vin. En liknande tillämpning verkar ha skett 
vid Arvid Forbus begravning 1666 där infanteriet fick 13 tunnor öl, 
liksom vid Carl Gustav Wrangels begravning 1680 där gardesvakten 
och riksdrotsens karlar tilldelades nio kannor öl. Att social status 
användes för placering av gäster syns i Johan Ekeblad och Peter 
Gyllenius beskrivningar av Johan Kasimirs begravning i Strängnäs 
1652. Båda deltog vid middagen i Strängnäs gymnasium, men ingen 
av dem påpekade annat än indirekt ståndsplaceringen. Ekeblads 
skildring vittnar om att det från hans perspektiv enbart var riksråd och 
officerare som trakterades, medan Gyllenius enbart såg ”biskopar, Uppsala-
professorer, prästerskap och många andra församlande”. Att båda anger 
samma lokal, men ger olika vittnesmål om gästerna tyder på att om de inte 
satt i en sal av stora mått, så var de placerade i olika rum i gymnasiet; oavsett 
vilket gjordes skillnad stånden emellan. Att traktering efter ståndsordning 
skedde var inget främmande i tiden, utan hade även skett till exempel vid 
drottning Kristinas kröning.473 

En beskrivning av hur dessa kalas såg ut har lämnats av den franske 
kammartjänaren när Drakenhielms dotter begravdes 1663 eller 1664: 
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[…] den dagen då alla var bjudna att infinna sig till begravningen 
så tror jag att det var mer än tusen slädar på Mälaren, som var 
alldeles tillfrusen. […] Det hade dukats med ett antal bord där alla 
trakterades i ordning efter rang och ställning, för många höga herrar 
från hovet var närvarande. Min husbonde hade plats vid generalens 
bord där det serverades en stor mängd kött- och fiskrätter, anrättade 
efter landets sed […] Mer än tvåhundra personer satt till bords i en 
och samma sal, vid tre bords, men det fanns gott om plats för salen 
var rymlig. Den var upplyst av ett stort antal kristallkronor och hade 
tapeter av gyllenläder. Bredvid fanns det fem eller sex andra salar 
där annat förnämt folk serverades, det fanns också bord för 
betjäningen, och allt varade i tre dagar med ätande och drickande 
från morgon till kväll.474 

Huvudbordet är intressant ur ett rumsligt och deltagarperspektiv, då 
det var vid detta bord som den närmaste kretsen placerades. I likhet 
med vem som följde strax efter liket i processionerna, visade 
huvudbordets medlemmar vem som tillhörde den innersta kretsen av 
närmast sörjande. Därtill fyllde det också funktionen av att skapa nya 
hierarkier inom denna närmaste krets, då det var under banketten som 
familjens nya överhuvud offentligt intog denna roll vid huvud-
bordet.475 Med tanke på hur kammartjänaren strukturerat sin 
berättelse framstår det som att de ”många höga herrar från hovet” var 
placerade i den stora salen där huvudbordet var placerat, medan det i 
ytterligare fem eller sex salar i slottet hade dukats för ”annat förnämt 
folk och för betjäningen”, vilket troligen syftar på gästernas tjänstefolk 
och inte godsets betjäning. Tjänarna verkar ha separerats från sitt 
husfolk och placerats vid egna bord, vilket tillsammans med hur 
soldater och gäster av lägre rang placerades visar på ytterligare exempel 
på åtskillnad.476 Intressant är att vid detta tillfälle kom en löpare från 
hovet som meddelade att änkedrottning och den blivande kungen Karl 
XI var i antågande. Gästerna reste sig genast och upphörde med 
trakteringen tills kungafamiljen anlänt. Den rumsligt statusskapande 
bordsprincipen blir särskilt tydlig vid det bord som de två majestäterna 
intog, då det mellan dem och övriga gäster lämnades ett tomt utrymme 
för tre till fyra personer.477 Betydelsen av att rum, bordsplacering och 
deltagarnas placering korresponderade med varandra visar på hur 
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status och åtskillnad skapades. Stånd, yrke, släkt- och vänskap 
möjliggjorde olika sorters rumslig placering, där det överlag verkar 
som att adel, präster och betjäning placerades vid avskilda bord. 
Soldater och andra människor som inte ansågs vara av tillräckligt hög 
status placerades i byggnader och byar utanför huvudbyggnaden om 
de inte ”avfärdades” med förplägnad. 

I denna ekvation av föremål och människor måste förplägnaden 
beaktas, då även den korresponderade med rum, bord och gäster enligt 
principen att olika mat och dryck serverades till olika gäster. 
Materialet vittnar om att de församlade vid begravningskalaset för-
plägades med gott öl och spanskt och franskt vin, där det inte sparades 
in på någon slags mat eller dryck för de med högre status, medan 
soldater försågs med något som enbart betecknades som vin och öl.478 
Att tilldela olika mat och dryck till olika sällskap hade dock sina risker. 
Vid Gabriel Oxenstiernas begravning anmärkte Bengt Baaz att ”något 
tycktes felas” i utdelningen av mat och vin ”för de av större kvalitet”. 
Om trakteringen eller bemötandet inte ansågs korrespondera med den 
upplevda positionen kunde gäster till och med avlägsna sig. Detta 
hände när Johan Ekeblad och Per Lillia var på besök hos Axel Spens. 
Mottagandet ansågs inte överensstämma med värdens status och 
traktamentenas enkelhet ansågs inte korrespondera med gästernas, så 
till den grad att de reste sig och gick därifrån.479 

Den rang som värden bevärdigade gästen genom att placera denne 
i särskilda rum och bord med särskild förplägnad och med vissa gäster, 
ledde också till en förväntan på gästens beteende. Att soldater ansågs 
som värdiga att trakteras är en sak, men att de som grupp ”avfärdades” 
med alkohol ger en fingervisning om att visst sällskap bäst hölls borta 
när alkoholen flödade, då det hotade att störa den ordning som 
upprättats. Värden höll hov vid sitt bord och gästernas privata 
betjänter särskildes från dem som de annars passade upp på.480 

Alkoholrelaterade dryckers närvaro i materialet är både en kvalitativ 
och kvantitativ fråga samt en faktor som visar på umgängesformer och 
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strukturer.481 Från Drakenhielms dotters begravning låter den franske 
kammartjänaren berätta: 

Det dracks övermåttan ur stora glas som är höga och smala och som 
kallas flûtes, och jag såg hur man utmanade varandra att fylla ett 
sådant glas med spanskt vin och sedan tömma det trettio gånger i 
följd, knästående med bara knän och skålande för sin dam, men av 
de fem eller sex som försökte sig på denna galenskap var det ingen 
som kunde dricka ens åtta eller tio glas, med undantag för en som 
drack så mycket som tolv, men han och de andra måste bäras ut av 
fyra personer och väl utanför spydde de som grisar och var 
ordentligt sjuka. Det sparades lika litet på spanskt, rhenskt och 
franskt vin och på brännvin som på vanligt vatten, men eftersom 
jag inte mådde väl av det spanska vinet så tyckte jag hundra gånger 
bättre om ölet som var utmärkt och mer naturligt än alla dessa 
svavelhaltiga drycker. Men här var de begivna på vin och därför såg 
man ute på gårdsplanen och i stallen fullt med män som sov och var 
fulla som grisar, jag såg också flera av deras präster i samma 
tillstånd.482 

Denna sorts påtagliga dryckenskap var inget som enbart var begränsat 
till högtidliga kalas utan ska betraktas som ett etablerat sätt att umgås. 
Konsekvent i materialet är att drickande och berusade kvinnor saknas, 
vilket är anmärkningsvärt med tanke på att de inte var uteslutna från 
de rum där alkohol serveras, och där mäns drickande sällan var 
måttfullt. Att detta skulle innebära att kvinnor inte drack alkohol 
under begravningskalasen är att övertolka materialets tystnad, utan det 
ska snarare ses som orsakad av den som upptecknat materialet, vilket 
osynliggör kvinnor i allmänhet och deras drickande i synnerhet.483 
Dryckeskulturen var en utpräglad del av mäns hederskultur, där bland 
annat kroppslig kontroll, krigiska ideal och patriarkala hierarkier var 
stående inslag. Att dricka tillsammans var en yttring för gemenskap 
och ståndstillhörighet, men även ett riskfyllt spel där dryckeslaget 
kunde leda till ifrågasatt status och ära, med handgemäng och till och 
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med död som följd.484 Under Elsa Oxenstiernas begravningskalas 
1652 bröt ett slagsmål ut mellan Gabriel Gabrielsson Oxenstierna och 
Claes Stiernsköld, vars anledning ingen av parterna kunde dra sig till 
minnes när riksrådet senare utfrågade dem.485 Slagsmål och fylleri kan 
betraktas som en social fara för den egna hedern och den sociala 
ordningen då det var konkreta exempel på förlust av kroppslig 
kontroll.486 I citatet ovan från det Drakenhielmska begravningskalaset 
är det inte uttalat att adelsfolk var fulla och sovande i stall och på 
gårdsplanen, men att vittnet särskilt framhöll att präster deltog visar 
på att en oordning förelåg. 

Ytterligare exempel på hur oregerlig och svårkontrollerad mängden 
gäster var är förekomsten av stölder och förstörda lösören i kyrkan och 
i sorgehuset i samband med begravningar. Att gäster tog sig friheten 
till stöld även i kyrkan är intressant om än svåranalyserat, men det 
vittnar om mängden människor som samlades vid begravningar och 
hur svårt det var att kontrollera deltagarna.487  

Antalet deltagare, antalet dagar som bjudning och kalas fick pågå 
och trakteringens kvantitet och kvalitet blev föga förvånande ett ämne 
för kritik. Den återkommande kritiken hade dock ingen större effekt. 
Så sent som 1692 skrev Charlotta Oxenstierna att det var vid 
begravningar som man bäst roade sig i Stockholm.488 Det finns dock 
skillnader i hur överflödsförordningar och kyrkoordningsförslagen 
stadgade att detta bjudande i staden skulle gå till. 1650 års 
kyrkoordningsförslag gjorde gällande att i städer skulle de gäster som 
kom långväga ifrån hållas med husrum och nödtorftig mat och dryck, 
dock skulle ”alla” gravöl vara förbjudna. I 1660 års förslag hade detta 
ändrats till skälig mat och dryck samt att enbart de ”överflödiga” 
gravölen skulle förbjudas. Detta tolkningsutrymme i 
kyrkoordningarna avvisades helt i överflödsförordningar, där det 
stadgades att gästabud, banketter och bjudningar inte fick följa på de 
begravningar som skedde i städer.489 
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På landsbygden dömde inte de tidiga förordningarna och diskuss-
ionerna ut middagar totalt med tanke på långväga gäster, men visade 
ändå på ett tydligt avståndstagande från banketter, fylleri och frosseri. 
Genom att ange att gästerna enbart skulle utfordras med nödtorften 
eller en vardaglig måltid aftonen de anlände, trakteras som gäster efter 
begravningen och erbjudas rum för natten, för att tredje dagen bjudas 
frukost innan avfärd, angavs vad som var skäligt bjudande. Även om 
förordningarna underströk att dryckenskap och fylleri skulle undvikas 
är det tydligt att bjudandet på själva begravningsdagen skiljer sig från 
de andra trakteringarna. Under 1660-talet blev tonen hårdare. Första 
aftonen skulle gästerna endast bjudas på nödtorftig mat och dryck och 
ingen vidare förplägnad. På begravningsdagen trakterades utan något 
överflöd och i synnerhet inte med konfekt, där dryckenskap skulle 
undvikas, och tredje dagen skulle gästerna resa hem.490 

I dessa förordningar gjordes gällande att det inte var själva kalaset 
som sammankomst som fördömdes utan snarare frosseriet och superiet 
som kom som en produkt av det. Med tanke på kalasens omfattning, 
organisation och kostnad är det inte otroligt att det för aristokratin 
och adelns övre skikt blev ett verktyg för status- och 
åtskillnadsskapande. Parallellt med att de drev upp denna gräns 
försökte mindre bemedlade grupper inom adeln sänka den, för att på 
så sätt ta kontroll över något som riskerade att göra dem till ”mindre” 
adel. Begravningskalas och gravöl var dock inte okontroversiellt i 
samhällets övre skikt. År 1643 rådfrågade drottning Kristina riksrådet 
om hon skulle delta i Bengt Oxenstiernas gravöl i Stockholm, eller om 
sådana kalas skulle anses som fåfänga. Oavsett orsakerna är det i 
kontexten slående att det vid Elsa von Brandts begravning i Stockholm 
1658 och Erik Stenbocks i Göteborg 1660 inte serverades någon 
måltid. Vid Lennart Torstenssons begravning 1651 bjöds förvisso på 
måltid, men enbart för den närmaste släkten och de som deltagit i 
processionen.491 

I de fall som liket flyttades till en godskyrka för jordfästning tiden 
efter begravningen, verkar tillfället varit ytterligare en anledning till 
att samla människor till gästabud. När Ebba Maria Flemings kista kom 
från Stockholm till Altuna kyrka hade adeln, präster och bönder från 
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omgivningen bjudits in till Glosta gård, där de i tre dagar trakterades 
till en kostnad som översteg 1 300 d.k.m.492 

De rum, människor och materialitet som engagerades under flera 
dagar och nätter under begravningsbanketten visar på flera sätt hur 
både status och åtskillnad skapades. Stora kvantiteter mat och dryck 
tillagades av en kökspersonal som i återkommande fall hade förstärkts. 
Utifrån räkenskaper och inköpslistor är det tydligt att matens 
sammansättning förändrades under den analyserade perioden, bland 
annat genom att andelen fågelkött ökade på bekostnad av viltkött. 
Matens och dryckens kvalité var inget som kom alla deltagarna till 
godo, utan denna var regisserad för att korrespondera med deltagarnas 
status. Människor placerades i återkommande fall efter en bords- och 
rumsordning som gjorde att de utifrån social position separerades från 
varandra. Vissa människor fick inte ens tillgång till själva sorgehuset 
utan placerades i intilliggande hus och byar, om de inte likt deltagande 
soldater skickades bort efter att ha blivit förplägade med alkohol. 
Själva byggnaden för begravningskalaset vittnar om att både privata 
bostäder och mer offentliga byggnader såsom slott, gymnasier och 
gilleshus användes. Att mer förnäma sattes i anslutning till eller i 
samma rum som huvudbordet, vittnar om hur deltagare, 
bordsplacering och rum korresponderade för att skapa deltagarnas 
status och inte minst den status som arrangörerna vid huvudbordet 
gjorde anspråk på. 

Sammanfattning 
De föremål som användes i processionerna kom även i kyrkan att skapa 
status och åtskillnad. För män innebar detta att föremål som förmedlade 
adelsrang, merit, antal gårdar, börd och anor samt de som bar dessa 
arrangerades i kistans närhet. Föremål som kistan interagerade med, eller 
förvägrades interagera med, var helt beroende av den dödes kön och ålder. 
I kyrkan omfattades dessa inte enbart av de föremål som burits med i 
processionerna i kistans närhet. Med hjälp av stora mängder tyg 
förmörkades hela kyrkan i återkommande fall, vilket tillät att olika föremål 
kunde framhävas med stora mängder ljus, medan andras gravminnen, 
såsom epitafier på pelare, kunde döljas med textilers hjälp. Att klä in en 
eller flera kyrkor och lysa upp dessa med flera kilo vax var troligen något 
av en ovanlighet, varför det ska betraktas som en mer allmän praktik att 
enbart predikstolen och altaret kläddes i svart, vilket ledde till att andras 
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gravminnen var synliga. Utifrån de föremål som användes under 
ceremonierna syns skiljelinjerna främst mellan kön, ålder och mellan 
aristokratin och adelns övre skikt å ena sidan och övrig adel å den andra. 

Personaliernas innehåll och uppläsning synliggör en mängd status- 
och åtskillnadsskapande praktiker som samverkade. Släktredo-
visningar och bördsadjektiv användes allt intensivare från och med 
1640-talet för att skapa den dödes status. De handlade om att kunna 
visa vem som ägde de förnämsta bördsepiteten, längsta anorna och 
längst etablering på Riddarhuset, då nyadlade inte kunde anamma 
samma bördsadjektiv som adelns övre skikt. På så sätt skapades en 
bördsadjektivens hierarki utifrån hur etablerat familjens adelskap var. 
Viss generositet i användandet av bördsadjektiven förekom hos de 
nyadlade som haft höga statsämbeten, vilket belyser att andra faktorer 
än familjens anrikedom spelade in. Detta status- och åtskillnads-
skapande samverkade även med åberopade adelstitlar, merittitlar, 
antalet gårdar och en dygdespegel som var beroende av den dödes kön. 
Denna dygdespegel innebar att män definierades utifrån meriter, 
staten och en kosmopolitisk adlig gemenskap som utgick ifrån 
peregrinationer och utländska statliga uppdrag. I kontrast till detta 
sammanbands kvinnor med hushållet, familjen och en rumslighet som 
var beroende av maken. På grund av det biografiska underlaget var 
barns personalier oftast korta. 

Det har blivit tydligt att personalierna var underkastade samhälls-
förändringar och förändringar inom begravningskulturen. Den 
ökande mängden åberopade adelstitlar, meriter, bördsepitet och 
gårdar kom parallellt med att nya grupper hade fått tillträde till 
Riddarhuset, varför främst aristokratin och adelns övre skikt skapade 
åtskillnad mellan sig och dessa nya grupper genom att visa sig som mer 
adel. Parallellt med dessa förändringar i adelsståndet kom meriten att 
värderas om, vilket resulterade i att den kom att ordnas före 
adelstitlarna på de tryckta personaliernas titelsidor. Detta skedde tvärs 
över hela adelsståndet, vilket ledde till att den manliga aristokratin 
som monopoliserat riksämbetena hade helt andra förutsättningar för 
status- och åtskillnadsskapande genom merittitlar än vad nyadlade 
tjänstemän hade. Till detta åtskillnadsskapande kunde de därtill 
addera en mängd adelstitlar, bördsepitet, gårdar och stora 
släktkrönikor. 

Det ter sig överlag som att ett högre skikt inom prästeståndet, såsom 
biskopar, hovpredikanter och pastor primarius, läste vid adliga 
begravningar, vilket visar att predikantens position korresponderade 
med den dödes. Förekomsten av en elit inom prästeståndet som läsare 
av personalierna visar att predikantens röst måste analyseras Präste-
ståndet protesterade i vissa fall mot att delta när den döde varit 
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kalvinist, vilket visar på en åtskiljande praktik för att markera den döde 
som en religiös avfälling. I de fall som en kompromiss inte var möjlig 
kunde en adlig ”politisk person” axla rollen som läsare. 

En särskilt påtaglig praktik som skapade åtskillnad var krossandet 
av huvudbanéret i de fall som den siste manlige arvingen dött, vilket 
sände ett starkt budskap till församlingen och familjens kvinnor om 
vem det var som kunde uppbära och föra vidare ett släktnamn. Att 
denna krossandet genomfördes av adelsmän med hög position inom 
adelsståndet är ytterligare ett uttryck för att utsedda deltagares status 
korresponderade med den dödes. Krossandet av huvudbanéret visar 
också på föremålens betydelse för att en släkt skulle anses som utdöd. 

Att kunna separera begravningsakt från jordfästningsakt innebar att 
kistan kunde föras i procession från begravningskyrkan, och att liket 
kunde stå ännu en tid i en kyrkas valv till den dag den transporterades 
bort. Då detta innebar ytterligare förberedelser och utgifter ska det 
inte betraktas som en allmän praktik. 

Banketten var ett tillfälle där olika grupper hölls isär med fysiska 
och materiella markörer. Betjänter och soldater trakterades på andra 
ställen och med annan föda än de deltagare som anhöriga önskade att 
skapa social samhörighet med. Sällskap, rum, bordsplacering och 
förtäring är exempel på faktorer som korresponderade med varandra. 
Denna korrespondens uppstod inte plötsligt under banketten utan var 
till stora delar regisserad av arrangörerna. Men mänsklig interaktion 
och praktik var inte felfri. Bord kunde serveras fel mat som inte 
korresponderade med gästens upplevda status, och alkoholens mängd 
och dryckeskulturens starka band till en manlig hederskultur kunde 
lätt sluta i förlust av kroppslig kontroll, med berusning, slagsmål, 
fyllespyor och att folk av olika härkomst somnade tillsammans. 
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Den åminnelsegörande fasen: Ben, jord 
och konflikt 

I detta sista empiriska kapitel vänds blicken till olika sorters 
åminnelsegörande praktiker. Då gravminnen och föremål i kyrko-
rummet utgör kapitlets huvudsakliga grund, har det ett tyngre fokus 
på materiella och rumsliga praktiker än tidigare kapitel. Detta görs 
bland annat genom att analysera hur gravminnen såsom kistor, 
epitafier, tumbor, gravhällar och huvudbanér användes för att skapa 
social status och åtskillnad. Tryckta personalier har gjort det väsentligt 
att diskutera åminnelse som något som inte var knutet till 
kyrkorummet, varför kapitlet även kort kommer belysa hur andra rum 
användes. 

Familjens gravrum 
Testamentenas begravningsinstruktioner och uppförandet av egna 
gravkammare och gravminnen synliggör att människor redan under 
sin egen livstid försäkrade sig om att det fanns en avsedd plats för liket 
att begravas i. Det är tydligt att föreställningar om ägande hade 
rumsliga dimensioner utifrån vilken kyrka som ett lik ansågs höra 
hemma i. Det är därför tydligt att det inte gick att begrava ett lik 
varsomhelst, utan snarare att det fanns föreställda rättigheter om 
begravningsplats. Det fanns därför i uppförandet av gravar, i 
begravningsinstruktionerna och i jordfästningen ett skapande av 
föreställningar om ägande, vilket skedde genom en korrespondens 
mellan lik, gravar, kyrkor och gods. 

Ett vanligt förekommande och tydligt sätt att göra detta ägande 
gällande var att använda possessiva pronomen framför en kyrkas 
namn, framför substantivet ”kyrka” och/eller framför ”grav”. En 
liknande instruktion gjordes genom att namnge det gods som hörde 
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220 

till testatorn, att ange att den avsedda kyrkan låg nära godset eller 
enbart genom att nämna godset. Axel Oxenstierna skrev till exempel i 
sitt testamente att hans lik skulle ”begravas i min sockenkyrka vid 
Fiholm, Jäder, i min nya grav därtill murad och inrättad”.493 Jacob De 
la Gardie beskrev i sitt testamente att hans lik skulle begravas ”uti min 
sockenkyrka Veckholm vid min gård Ekholmen”.494 Denna före-
ställning om att den döde ägde en kyrka eller en grav syns även i 
Oxenstiernska minnesboken där det angavs att den döde begravdes i 
en kyrka eller grav som på något sätt tillhörde denne eller en anhörig. 
Att testatorer och diarieförfattare hänvisade till ett gods eller märkte 
en kyrka som ”sin”, ibland utan att nämna godset eller kyrkan vid 
namn, var möjligen ett uttryck för patronatsrätten, men privilegiet till 
trots säger dessa formuleringar något mer om de föreställningar och 
anspråk som gjordes på Guds hus.495 

Ytterligare sätt att skapa och förstärka en ”rätt” till en särskild kyrka 
var att hänvisa till tidigare begravda släktmedlemmar. Släktskap 
användes för att göra anspråk på en särskild plats, vilket vittnar om 
betydelsen att hålla familjen samman även efter döden, men även om 
föreställningen om att det fanns en länk och korrespondens mellan en 
familjs förlänade jord och dess döda.496 

Äktenskap gjorde att andra gravplatser än den egna släktlinjens 
användes, vilket kunde leda till att begravningsplatsen inte alltid var 
självklar vid ett dödsfall. Efter Anna Margareta Stures död sommaren 
1646 går det i brevväxlingen mellan maken Johan Oxenstierna och 
svärfadern Axel Oxenstierna tidigt att se deras avsikt att begrava henne 
i den Oxenstiernska graven i Jäders kyrka. Detta verkar även ha varit 
Anna Margareta Stures uttryckta vilja. Hösten 1646 hade dock 
Oxenstiernorna och Anna Margareta Stures mor Ebba Leijonhufvud 

                                                                  
493 Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635–636. 
494 SH. LC 126:8 1675, acta 10. 
495 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; UUB, E158d; 
RA, SH. LC 102:1 1652, acta 18; RA, SH. LC 103:1 1653, acta 1; RA, SH. LC 105:1 
1655, acta 9; RA, SH. LC 105:7 1655, acta 12; RA, SH. LC 112:10 1661, acta 11; RA, 
SH. LC 118:6 1667, acta 2; RA, SH. LC 120:4 1669, acta 13; RA, SH. LC 121:1 1670, 
acta 7; RA, SH. LC 122:1 1671, acta 9; RA, SH. LC 126:8 1675, acta 10; RA, SH. LC 
129:4 1678, acta 9; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 15; LLA, Trolleholms godsarkiv volym 
J 4:1; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635–636; SRP vol. 5 1888, s. 171; SRP vol. 6 1891, s. 
229; Kurck 1906, s. 177; Wallenstedt 1995, s. 96. Flodin 1979, s. 48; Kurisoo 2013, s. 
47, 131. 
496 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; UUB, E158d; 
RA, SH. LC 102:1 1652, acta 18; RA, SH. LC 105:1 1655, acta 9; RA, SH. LC 112:10 
1661, acta 11; RA, SH. LC 121:1 1670, acta 7; RA, SH. LC 126:8 1675, acta 10; RA, SH. 
LC 130:1 1679, acta 14; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 15; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 
635–636. 
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börjat tvista om var liket skulle begravas. Modern ansåg att den avlidna 
dottern skulle begravas i Sturekoret i Uppsala domkyrka, där hennes 
fars och svärfars kvarlevor låg. Därtill yrkade Ebba Leijonhufvud på 
att svärsonen Johan Oxenstierna skulle avsäga sig rätten att begravas i 
Jäder med sin egen familj, för att istället vila med sin hustrus. I sitt 
testamente från 1648 uttryckte Ebba Leijonhufvud återigen sin 
förväntan att Johan Oxenstierna skulle ge upp släktgraven i Jäder för 
Sturekoret. Efter vissa påtryckningar från Axel Oxenstierna verkar 
Johan Oxenstierna ha gått med på förslaget att Anna Margareta Sture 
begravdes i Uppsala domkyrka, vilket sammanföll med att större 
godsbyten förhandlades med Ebba Leijonhufvud, som samtidigt 
upprättade sitt testamente. Ebba Leijonhufvuds övertygelse om 
svärsonens intentioner verkar inte ha varit fullständig, varför hon 
instruerade honom att ombesörja epitafier till gravkoret som ett bevis 
på att han verkligen ämnade fullfölja hennes önskan att begravas med 
sin fru.497 Anna Margaretas lik kom tillslut 1648 att begravas i 
Sturekoret, vilket även hugfästes i ett av de epitafierna som Johan 
Oxenstierna ombesörjde.498 

Fallet visar på den betydelse en familjegrav hade, och som fallet 
Ebba Leijonhufvud i det här ville skapa. Att enbart begrava den 
närmaste familjen var inte tillräckligt för att skapa och förevisa de 
anspråk som Sturarna och Leijonhufvudena ansåg sig ha rätt till. 
Oxenstiernorna skulle även de knytas till denna familj genom grav-
minnen och lik, för att på så sätt binda samman tre av landets främsta 
familjer på en plats. 

Kampen om benen var dock inte över efter att Anna Margaretas lik 
jordfästs. År 1659 jordfästes Johan Oxenstierna, som dött i Wismar 
vintern 1657, i det Braheska gravkoret i Jäder. Koret hade ombesörjts 
av hans andra fru Margareta Brahe. Eftersom Ebba Leijonhufvud dött 
1654 tog Margareta Brahe samtidigt tillfället i akt att ta upp Anna 
Margareta Stures lik från Sturekoret och flytta det till Jäder, så att det 
kunde vila vid makens sida. I samband med dessa jordfästningar 
flyttade Margareta Brahe även liket efter sin första make, Bengt 
Oxenstierna, från Riddarholmskyrkan till Jäders kyrka. Det järnskrank 
som omgärdat Bengt Oxenstiernas grav i Riddarholmskyrkan togs 
även det med till Jäder.499 

                                                                  
497 RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 679, 1646-08-03, 
1646-12-21; RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 
979, 1646-08-22, 1646-10-24, 1647-01-29; RA, SH. LC 110:5 1659, Acta 7. 
498 RA, Oxenstiernska samlingen, Johan Axelsson Oxenstierna av Södermöre, E 979, 
1648-01-28; Bengtsson vol. 6 2010, s. 86–87, 89–95. 
499 Flodin 1989, s. 74, 165, 166; Bengtsson et al 2010, s. 94. 
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 Tillgängligheten till gravvalv skiftade allteftersom giftasallianser 
skapades eller avslutades. I Margareta Brahes testamente från 1661 
angav hon att hon ville begravas i Oxenstiernornas familjegrav i Jäder, 
detta även när hon ingått ett nytt äktenskap med hertigen av Hessen-
Homburg. I hennes testamente från 1669 ändrades detta för att istället 
gälla makens grav i Homburg. Ebba Leijonhufvud själv hade genom 
äktenskap med Stureätten fått tillgång till Sturekoret i Uppsala dom-
kyrka, där hon även lät begrava sin andra make Claes Horn. Att flytta 
lik på det sätt som skedde med Anna Margareta Sture och Bengt 
Oxenstierna verkar inte ha varit ovanligt. Lucretia Magnusdotter, gift 
Wernstedt, flyttades från graven i Roslagsbro kyrka till Uppsala 
domkyrka. Till samma domkyrka flyttades från Riddarholmskyrkan 
1668 kvarlevorna av Erik Svante Stenbock, Gustav Fredrik Stenbock, 
Fredrik Stenbock och dennes son Johan Erik Stenbock, samtliga på 
Fredrik Stenbocks hustru Katarina De la Gardies initiativ. Ett senare 
exempel på omflyttning är den planerade, men aldrig genomförda, 
flytten av kvarlevorna av Jakob De la Gardie och Ebba Brahe från 
Veckholms kyrka till Uppsala domkyrka under 1700-talets första 
decennium – en flytt som Axel Julius De la Gardie utverkat ett 
kungligt tillstånd för.500 

Anna Margareta Sture, Margareta Brahe och Ebba Leijonhufvud 
blev som många andra adliga kvinnor underställda makens familj och 
en del av denna. Deras och andras öde visar vilken laddning ett lik 
hade, och att det inte alltid var en självklarhet med vilken familj som 
ett lik skulle vila. Familjernas omflyttningar av de begravda visar att 
jordfästningen inte var för evigt, utan lik kunde omlokaliseras vid 
behov. I skapandet av familjer, släkter och deras inflytande var det inte 
en struntsak i vilken grav ett lik hamnade, utan det var viktigt att det 
vilade med rätt familj i rätt jord för att förstärka territorialiseringen. 
Betydelsen av att hålla familjen samman till ett särskilt gravrum var 
även en hänvisning åt framtiden, då heder och åminnelse även 
omfattade de som förväntades bli begravda där i framtiden. Ett 
återkommande tema kring vad en gravplats och ett gravminne skulle 
göra var just att skänka heder och åminnelse till alla begravda familje-
medlemmar.501 Praktiker som syftade till att hålla samman en familj 
till ett rum skapade kontinuitet och förutsättningar för åminnelse, 

                                                                  
500 RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 121:1 1670, acta 7. Liljegren 1947, s. 
227; Bengtsson et al 2010, s. 95, 145, 197, 198, 199. 
501 UUB, E158d; KB, Rål.4:o 100; Oxenstiernska minnesboken, 1648-01-16, 1666-04-
03, 1672-08-01; RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; SH. LC 121:1 1670, acta 7; SH. LC 
126:8 1675, acta 10; RA, SH. LC 129:4 1678, Acta 9; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 14; 
LSB, Mörnerska donationen, nr 74; Schmedeman vol. 1 1706, s. 559; Oxenstierna vol. 1:1 
1888, s. 635–636. 
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men länkande också familjen och släkten till jorden, godset och 
landskapet. Att förena familjen och dess fortlevnad med kyrkans 
fysiska åminnelseskapare såsom epitafier och gravkor – gjorda av 
material som inte tenderade att förmultna – visar att släkttillhörighet 
och territorialisering var något som adeln medvetet riktade mot 
samtiden och framtiden. Samtidigt visar avlägsnandet av både lik och 
gravminnen att dessa band inte var självklara. 

Adelns territorialisering i lokalsamhället sträckte sig bortom de 
rumsliga och materiella praktikerna i kyrkorummet, genom att 
testamenten, inbjudningsbrev och dagböcker länkade samman utvalda 
kyrkobyggnader och godsbyggnader. Makten över jorden och en familj 
och släkts koppling till den uttrycktes genom en rumslig korres-
pondens mellan kyrka och gods, två i lokalsamhället påtagliga 
byggnader. På ett abstrakt plan kan korrespondensen beskrivas som att 
kyrkan och godset hade särskild betydelse i lokalsamhället genom sin 
sociala, kulturella och religiösa verksamhet. På ett mer konkret plan 
gestaltas korrespondensen av att adlig patronatsrätt länkade en eller 
flera kyrkor till en viss godsägare. På ytterligare ett konkret sätt 
skapades korrespondens mellan byggnaderna genom att alléer anlades 
mellan dem samt genom att avståndet mellan gods och kyrka var 
litet.502 Genom att undersöka avståndet fågelvägen mellan 50 gods och 
kyrkor kan jag visa att dessa byggnaders sällan stod långt ifrån varandra 
i landskapet. I 34 av totalt 50 undersökta fall var det raka avståndet 
mellan gravkyrka och gods mindre än fem kilometer, i tio fall 5–10 
kilometer och i sex fall var avståndet mer än tio kilometer.503 

                                                                  
502 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684; UUB, E158d; 
RA, SH. LC 102:1 1652, acta 18; RA, SH. LC 103:1 1653, acta 1; RA, SH. LC 105:1 
1655, acta 9; RA, SH. LC 105:7 1655, acta 12; RA, SH. LC 112:10 1661, acta 11; RA, 
SH. LC 118:6 1667, acta 2; RA, SH. LC 120:4 1669, acta 13; RA, SH. LC 121:1 1670, 
acta 7; RA, SH. LC 122:1 1671, acta 9; RA, SH. LC 126:8 1675, acta 10; RA, SH. LC 
129:4 1678, acta 9; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 15; Waldén 1942, s. 176, 182; Karlson 
1945, s. 62–67; Wilcke-Lindqvist 1945, s. 383–388; Liljegren 1947, s. 225–264; Lindahl 
1969, s. 157, 161; Flodin 1979, s. 46–47; Flodin 1989, s. 13–14, 74, 93; Samuelson 1993, 
s. 148, 150; Mörner 1996, s. 6; Dahlgren 1996, s. 35; Bedoire 2001, s. 111; Kempff 
Östling 2003, s. 74, 76; Lindahl 2003, s. 39–41, 44–45; Roeck Hansen 2003, s. 16–19; 
Dahlberg, Sjöström & Sporrong 2004, s. 131, 135–136; Lindahl 2004, s. 66, 69–71; 
Ullgren 2004, s. 17, 21, 25, 29, 30; Lindahl 2008, s. 202–203; Lindahl 2015, s. 42–43, 
45; Ullén 2015, s. 79–80. 
503 Waldén 1942, s. 176, 182; Karlson 1945, s. 62–67; Wilcke-Lindqvist 1945, s. 383–
388; Liljegren 1947, s. 225–264; Lindahl 1969, s. 157, 161; Flodin 1979, s. 46–47; Flodin 
1989, s. 74; Bedoire 2001, s. 42, 44, 67, 111, 116, 151, 168, 200, 242; Gullbrandsson 
2013a, s. 221–223. 
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Föreställningen om att en kyrka hörde till ett visst gods gestaltas 
även i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna, där det i illust-
rationer av herresäten ofta finns en namngiven kyrka i topografin. De 
kyrkor som illustreras enskilt i Suecian präglas i återkommande fall av 
adliga föremål; gravkoren står i förgrunden, den monumentala 
interiören är i blickfånget eller så finns ett gods i omgivningen.504 Som 
social markör, offentlig arena och landmärke för lokalsamhället var 
kyrkan den enda byggnad som i verksamhet, utförande, material och 
storlek kunde konkurrera med godsbyggnaden, inte minst då kyrkan 
var en byggnad som kunde ha anor tillbaka till medeltiden. Med tanke 
på hur mån adeln var att knyta an gods och familj till lokala 
sockenkyrkor – bland annat genom patronatsrätt och gåvor – bör 
byggnaderna betraktas som delar i en kommunikation, som om 
möjligt skulle föra ut samma budskap om maktrelationer i 
landskapet.505 Kyrkobyggnadens betydelse för territorialiserande 
anspråk i lokalsamhället är alltför tydlig i testamentenas ägandeuttryck 
över byggnaden. Samma anspråk går att se i de materiella praktikerna 
i kyrkorna. 

Territorialisering skedde även vid stadskyrkor, men då många 
socialt, kulturellt och ekonomiskt framstående personer begravdes där 
var det svårare för enskilda att manipulera och dominera kyrkorummet 
efter eget huvud. Det var inte bristen på försök att dominera delar av 
kyrkorummet som resulterade i ett annat genomslag, utan att fler 
personer praktiserade en snarlik åminnelsekultur. Till exempel in-
ringades vissa domkyrkor och stadskyrkor av nyuppförda gravkor samt 
gamla helgon- och högkor som köpts upp för att tjäna som gravrum. 
Riddarholmskyrkan och domkyrkorna i Skara, Strängnäs, Tallinn, 
Uppsala, Västerås och Åbo är exempel på att detta skedde i en sådan 
omfattning att en krans av gravkor bildades kring kyrkornas interiör 
och exteriör. Det är tydligt att det fanns en rumslig aspekt av socialt 
ordnande där frälse och ofrälse eliter tilläts egna separata och 
tillbyggda gravrum i kyrkorummet, vid altaret i högkoret eller gamla 
katolska helgonkor. I Uppsala domkyrka var det uttalat att det enbart 
var de som tjänat fosterlandet genom höga ämbeten, som ägde 
oklanderlig karaktär och som var utan grova laster och ”befläckande” 
som hade rätten att köpa gravkorsplatser. Genom gravkoren kunde 
adeln rumsligt distansera sig från ofrälse gravhällar i domkyrkornas 
golv. Riddarholmskyrkan är ett tydligt undantag från denna regel, då 
både frälse och ofrälse gravhällar delade på golvutrymmet. Gravkorens 
                                                                  
504 Dahlberg 1974, s. 140, 148, 156, 189, 195, 200–202, 213, 222, 225, 227, 228, 232–
233, 243, 259, 330, 339, 388. 
505 Samuelson 1993, s. 148–157; Samuelson 2004, s. 86–130; Ullgren 2004, s. 22–23, 
29, 30–31. 
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upprättande visar på ett påtagligt sätt hur en elit inom adeln inmutade 
en kyrklig rumslighet som tidigare enbart tilldelats helgon. Familjerna 
Banér, Bielke, Brahe, De la Gardie, Horn, Leijonhufvud, Lewenhaupt, 
Stenbock och Sture är återkommande namn vid denna typ av 
territorialisering i flera av de ovannämnda kyrkorna.506 

Stadskyrkans gravmarknad gjorde gravtillgången till tvistefrågor då 
fler intressen än de adliga gjorde sig hörda. Detta gör att stadskyrkor 
skiljde sig markant från de kyrkor där en lokal magnat genom sin 
patronatsrätt fick rätten till en gravplats. År 1636 begärde Johan Banér 
via sina bröder Peder Banér och Axel Banér att ”regeringen” skulle ge 
honom byggtillstånd för ett gravkor i Riddarholmskyrkan, eftersom 
det i kyrkan inte fanns någon plats att begrava hustrun Catharina 
Elisabeth von Pfuel. Samma år som gravärendet fördes upp till 
riksrådet kunde Catharina Elisabeth von Pfuel begravas i Johan Banérs 
grav. Av vilken anledning Johan Banér valde att ta ärendet till riksrådet 
förtäljs inte, men det är talande att dialog mellan Johan Banér och 
kyrkan inte omnämndes. Gustaf Horns tvist med sysslomannen i 
Uppsala domkyrka 1635 är ett exempel på att gravförfrågningar och 
inte minst problem med plats i populära stads- och domkyrkor kunde 
bli ett ärende för riksrådet, snarare än en fråga mellan den lokale 
kyrkansvarige och spekulanten. Sysslomannen ska ha nekat 
ombyggnationer av gravkoret och graven tills 200 rdr (825 d.k.m.) 
hade betalats ut, vilket överensstämmer med de priser som domkyrkan 
hade satt upp. Att kunna dra tvistemål ända upp till riksrådsnivå var 
en givande och lönsam strategi, då Gustaf Horn kunde få 
sysslomannen i arbete för 100 rdr mindre än den tidigare avgiften. 
Ytterligare ett exempel, som förvisso inte kom till riksrådsnivå, men 
likväl konsistorienivå var gravtvisten mellan Julius De la Chapelle och 
S:ta Klaras kyrkoherde Samuel Hammarinus 1665, vilken analyseras 
nedan.507 

Gravplatser bör även betraktas ur ett ekonomiskt först-till-kvarn-
perspektiv. För S:t Jacobs kyrka upprättade dess beskyddare Claes 

                                                                  
506 Hahr 1923, s. 50–55, 63–66, 78–79, 87–89, 118; Olsson 1937, s. 644–762; Liljegren 
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100, 103, 111; Bennet 1974, 29–41, 57–62; Kanerva & Welin; 1987, s. 51, 59–61, 63, 
69, 76–79, 87–91, 96–97, 106; Gardberg et al; 2000, s. 181–187; Nisbeth & Estham 
2001, s. 179, 187, 192, 194, 223; Gardberg 2003, s. 23–32; Samuelson 2004, s. 86–103; 
Sigsjö 2005, s. 43–46, 57–58; Soop 2005, s. 9, 45; Bengtsson et al 2010, s. 11–13, 85–
119, 122, 127–129, 133, 137, 145–147, 151–179, 183–190, 194–198, 201–206, 209–
214, 221–222, 226, 515–524; Gullbrandsson et al; 2010, s. 95–96; Kurisoo 2013, s. 90. 
507 RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1636-08-27; 
SRP vol. 5 1888, s. 171; SRP vol. 6 1891, s. 229. Lindahl 1969, s. 101, 102–103, 112–
113; Bengtsson et al 2010, s. 12. 
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Fleming 1640 – tre år innan kyrkan invigdes – en prislista över grav-
rum, då kyrkvärdarna hade anhållit om att få börja sälja lägerstäder. 
Förfrågan beviljades då kyrkan behövde inkomster. Prislistan visar på 
en tillämpning där ekonomiska förutsättningar skapade åtskillnad 
utifrån var i kyrkan liket jordfästes. En lägerstad i högkoret var dyrast 
och kostade 100 d.s.m. (275 d.k.m.), medan en plats i sakristian eller 
den stora gången kostade 60 d.s.m (165 d.k.m.). I smågångarna 
kostade en lägerstad 40 d.s.m (110 d.k.m.), och under bänkar 20 
d.s.m. (55 d.k.m.), medan en plats på kyrkogården kostade 15 d.s.m. 
(41 d.k.m.). I Strängnäs domkyrka kostade en lägerstad i högkoret 
600–400 d.k.m., medan en lägerstad under bänkarna kostade 30 
d.k.m. Ett gravkor i Uppsala domkyrka kostade så mycket som 400 
rdr (1 650 d.k.m.) kring högkoret, och sedan fallande från 200 rdr 
(825 d.k.m.) till 140 rdr (577 d.k.m.) för gravkor längsmed långhusets 
södra sida. Gravkor på nordsidan följde samma princip, men kostade 
10 rdr (41 d.k.m.) mindre.508 När stenkyrkan S:ta Kristina i 
Jönköping byggdes och var inne i sitt slutskede 1670, byggdes det 
redan ”gravar för förnämliga män” inne i kyrkan.509 Försäljning av 
gravar medan en kyrka var under konstruktion vittnar om hur stor 
efterfrågan på inomkyrkliga gravar var i städerna, och hur oberoende 
den var av kyrkans färdigställande. Detta var inte något som var 
koncentrerat till urbana områden i Mälarlandskapen, utan förekom 
troligen i hela landet. Gravar återgick dock till kyrkan om de inte 
bevakades vid gravrannsakningar, som då kunde säljas igen.510 

Bruket att jordfästa den döde i en för familjen och släkten betydelse-
full jord eller församling visar hur det i landskapet fanns byggnader – 
godset och kyrkan – som korresponderade med varandra och som liket 
och familjen länkades till. Lik, kyrka, gods, jord och landskap 
korresponderade med varandra. Jordens betydelse för sociala band och 
statusskapande syns genom att en adelsperson lät begrava sig i ”sin” 
kyrka, men även i texten på kistor, bårtäcken, huvudbanér, 
begravningsfanor, likpredikningar, epitafier och monument. Att 
upprepa och kontinuerligt visa på att jord ägdes genom materiella 
praktiker visar att gravplatsen, med sin närhet till ett gods och privat 
bostad, var ett mer aktivt element i begravningskulturen än enbart ett 
rum för de döda. Detta syns inte minst i att vissa tog sig för att flytta 
om redan jordfästa lik till andra gravrum. 

                                                                  
508 SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer 1639–1641, s. 
71; RA, Manuskriptsamlingen, Oxenstiernska minnesboken 1580–1684, 1643-11-26. 
Lundmark 1930, s. 431–434; Lindahl 1969, s. 105; Bengtsson et al 2010, s. 12. 
509 Bolinus 1913, s. 50. Johansson & Johansson 1940, s. 42, 60–61, 64. 
510 Lundmark 1930, s. 387; Bengtsson et al 2010, s. 14, 20, 114, 119, 129, 134, 137. 
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Kistans sammansättning 
Även om föremål som tumbor, epitafier, fanor och huvudbanér till 
stor del användes för åminnelsepraktiker i kyrkorummet, var dessa 
föremål överlag beroende av att lik låg i anslutning till den. När flera 
kistor med släktmedlemmar placerades i ett och samma gravrum, blev 
kistornas placering i vissa fall ett element som skapade status utifrån 
hur kistorna stod i relation till varandra. Kistorna upprepade i denna 
åminnelsepraktik nödvändiga troper så att det inte skulle finnas någon 
tvekan om den dödes status. Utsmyckningen på Jakob De la Gardies 
kista bestod av lejonfötter som kistan vilade på, krucifix, trofégrupper, 
anvapen, dödskalle, textfält med namn, meriter och titlar samt ett 
huvudbanér omgärdat med växtornament, allt utfört i 
uppskattningsvis 20 kilo silver. Silverarbetet och kistan upp-
märksammades särskilt av Johan Ekeblad som det förnämsta i hela 
begravningsprocessionen, där han uppskattade vikten silver till hela 66 
kilo, vilket sannolikt vittnar mer om arbetets rika utförande än dess 
faktiska vikt. När Catharina Stenbocks lik bisatts i Riddarholmskyrkan 
1672, lät maken försilvra kopparkistan och utsmycka den i guld med 
sexton anvapen, ett krucifix på locket, hennes vapen med titlar, 
födelse- och dödsår samt en dödskalle på kistans fotända. 511 

Det är överraskande att metallkistor var så vanligt förekommande – 
116 av 177 kistor var gjorda av koppar, tenn, zink eller annan metall. 
Lika häpnadsväckande var att dessa kistor överlag hade en rik dekor 
utförd i färg, silver, förgylld koppar, tenn, brons och mässing. Oftast 
fanns det även gjutet och drivet arbete av krucifix, dödskallar, änglar, 
lejon, lagerkransar och trofégrupper. Överlag finns det vissa troper i 
kistans utsmyckning som kan anses som allmänna oavsett den dödes 
kön och ålder. Kistans lock var i allmänhet dekorerat med ett kors eller 
krucifix, vilket omkring 1660 börjar utföras i gjuten rundskulptur. 
Flertalet bibeltexter – ibland så många som ett tiotal – dekorerade 
kistlocket tillsammans med hänvisningar till Jesus Kristus. Från 1640-
talet börjar locket och kistan allt mer att dekoreras med växtdekor i 
form av palmkvistar, akantusblad, lagerkransar, lagerblad, 
blomsterornament och festonger, både som bårder och enskilda 
enheter, med putti och änglar i rundskulptur som höll Jesu pino-
redskap. På huvudändan fanns i allmänhet den dödes huvudbanér med 
tillhörande textkartusch. På långsidorna fanns i allmänhet anvapen i 
varierande mängd, detta oavsett den dödes kön och ålder. Dödsåret 

                                                                  
511 Jakob De la Gardies kistdekoration bestod av 1 540 lod silver, vilket blir c:a 20 kilo. 1 
lod utgör 13 gram enligt SAOL. Johan Ekeblad uppskattade det använda silvret till 5 000 
lod, vilket blir 65 kilo. Kurck 1906, s. 175–176; Ekeblad vol. 1 1911, s. 193; Lagerholm 
1965, s. 51. 
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har överlag funnits i anknytning till fotändan eller lockets underdel. 
Från och med 1640-talet kompletteras eller ersätts detta med en 
dödskalle, ofta utsmyckad med korslagda benknotor, timglas, 
bevingade klot, växtdekorationer och putti. Lejonmasker som höll 
handtag, kistfötter i form av klot, lejontassar, lejonfigurer, änglafigurer 
eller kloskulpturer verkar inte ha haft någon betydelse för inre adels 
skiktningar annat än att göra skillnad mot kistor som inte hade denna 
utsmyckning. Under 1650-talet förändrades metallkistan när 
tennkistan alltmer gav plats för kopparkistan. I de fall som kistans 
stomme var av trä bestod den oftast av ek, men i jämförelse med 
kopparkistor var de i minoritet. Oavsett kistans stomme kläddes den i 
många fall i svart sammet, men även röd sammet och andra textilier 
förekom. Ornamenten kunde bestå av både förgyllda metaller och 
guld- och sidenbrodyr.512 

Genom urvalet av kistor har det blivit tydligt att utsmyckning av 
denna typ var ett utbrett bruk som överskred gränsen mellan högadligt 
och lågadligt; det går alltså inte utifrån urvalet att fastställa att en adlig 
hierarki skapades utifrån kistornas dekor. Även om träkistans lägre 
kostnader gjorde att den troligen blev aktuell för mindre bemedlade 
grupper inom adeln, användes den av hela adelsståndet. Anna Bååt och 
Axel Oxenstierna begravdes till exempel i ekkistor med svart textil och 
broderade vita sidendekorationer som visade namn, titlar, meriter, 
gods, dödsår, börd, religion och dödskalle. Detta visar att det är svårt 
att enbart utifrån kistans utsmyckning, material och beklädnad dra 
slutsatser om hur status och åtskillnad skapades. För att se en möjlig 
hierarki måste andra beståndsdelar av kistan analyseras.513 

                                                                  
512 LLA, Trolleholms godsarkiv, volym J 4:5; LSB, Mörnerska donationen, nr 74; 
Schmedeman vol. 1 1706, s. 395–396, 555; Klingspor vol. 2 1877, s. 366; Klingspor & 
Schlegel 1877, s. 44–46; Kurck 1906, s. 176; Lagerholm 1965, s. 51, 52, 58, 59, 61, 63, 
65. Olsson 1918, s. 117–127; Curman 1935, s. 159–163; Olsson 1937, s. 470–471, 477–
487, 503–507, 508–509, 520, 524–534, 546–549, 564–569, 578–582, 598–612, 636–
641, 644, 648, 662–665, 683–684, 694, 729–731, 732, 744; Karlson 1949, s. 75–76; 
Tuulse 1958, s. 646, 648–649, 665; Bennett et al; 1972, s. 101–104; Bennett 1974, s. 59–
60; Rosell 1974, s. 111–113; Flodin 1979, s. 96–97; Kanerva & Welin 1987, s. 60; Bennett 
1988, s. 116–117; Flodin 1989, s. 163–167; Estham 1997, s. 269–272; Gardberg et al; 
2000, s. 184, 186; Häggström et al 2000, s. 12–15; Soop 2005, s. 76–80; Bengtsson et al 
2010, s. 96–101, 114, 149, 183–184, 195–199, 208, 221–222, 226; Forssblad 2011, s. 
15, 24; Gullbrandsson 2013b, s. 277–281, 284–286, 288–292; Kurisoo 2013, s. 132, 135. 
513 SSA, Stockholms domkapitel, handlingar, allmän serie 1665, s. 79–80; SSA, 
Stockholms domkapitel, Protokoll huvudserien 1665–1666, enligt pärmtitel vol. 23; LLA, 
Trolleholms godsarkiv, volym J 4:5; LSB, Mörnerska donationen, nr 74; SH. LC 131:2 
1680, acta 18; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395–396, 555; Klingspor vol. 2 1877, s. 366; 
Klingspor & Schlegel 1877, s. 44–46, xxi, xxvi–xxvii; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635–
636; Kurck 1906, s. 175–176; Ekeblad vol. 1 1911, s. 193; Lagerholm 1965, s. 51, 52, 58, 
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Textkartuschens innehåll, nedtecknat på svenska, latin eller tyska, 
är i princip strukturerad på samma sätt som personalierna – om än i 
mer koncentrerad form, med upprepande av adelstitlar, kön, börd, 
antal gårdar och mer könsspecifika troper som civilstånd och merit. 
Textkartuscher förekommer på 96 av 177 analyserade kistor, och 
genom deras sammansättning går det att se vissa förändringar under 
perioden. Perioden igenom var det vanligt att 1–4 gårdar nämndes i 
samband med adelstitlar, men under 1640- och främst under 1650-
talet syns en utveckling där fler gårdar omnämns. I ett fåtal fall kunde 
det gälla så många som tolv gårdar, vilket enbart förekom hos ett högre 
skikt inom adeln. Parallellt med denna utveckling ökade även antalet 
åberopade adelstitlar, vilket innebar att män, kvinnor och barn istället 
för en enda adelstitel kunde beskrivas som både grevinna, friherrinna 
och fru. Kvinnor och flickor beskrevs därtill med titlar som greve- 
och/eller friherredotter. Mängden använda titlar och gårdar ökade i en 
tid när adelsståndets sammansättning genomgick större förändringar, 
vilket visar hur adliga praktiker förändrades parallellt med större 
samhällsförändringar för att skapa inre åtskillnad inom ståndet. Vad 
gäller bördsepitet används ”högvälborne” i en majoritet av fallen, och 
det går i detta material – till skillnad hos personalierna – inte att se ett 
åtskiljande mönster mellan användningen av bördsepiteten 
högvälborne, välborne och ädel.514 

                                                                  
59, 61, 63, 65. Olsson 1918, s. 117–127; Curman 1935, s. 159–163; Olsson 1937, s. 470–
471, 477–487, 503–507, 508–509, 520, 524–534, 546–549, 564–569, 578–582, 598–
612, 636–641, 644, 648, 662–665, 683–684, 694, 729–731, 732, 744; Karlson 1949, s. 
75–76; Tuulse 1958, s. 646, 648–649, 665; Bennett et al; 1972, s. 101–104; Bennett 1974, 
s. 59–60; Rosell 1974, s. 111–113; Flodin 1979, s. 48, 96–97; Kanerva & Welin 1987, s. 
60; Bennett 1988, s. 116–117; Flodin 1989, s. 163–167; Gardberg et al; 2000, s. 184, 
186; Häggström et al 2000, s. 12–15; Gardberg 2003, s. 40; Soop 2005, s. 76–80; 
Bengtsson et al 2010, s. s 96–101, 114, 149, 183–184, 195–199, 208, 221–222, 226; 
Forssblad 2011, s. 15, 24; Gullbrandsson 2013b, s. 277–281, 284–286, 288–292; Kurisoo 
2013, s. 132, 135. Exempel på träkistor klädda i textil går även att se i Sätuna gravkor i 
Björklinge kyrka, vilket författaren besökte 2016-06-14. Även om analysen baseras på ett 
urval om 177 kistor, är det inom ramen för denna avhandling inte möjligt att göra en 
uttömmande studie av kistans materiella och symboliska praktiker. Ett problem som 
föreligger med urvalet är att en majoriteten av det angår högreståndsadel, även om ett 
mindre antal representerar annan adel än denna. En mer uttömmande studie om kistor 
som arena för kulturella och sociala praktiker saknar fortfarande sin författare.  
514 LLA, Trolleholms godsarkiv, volym J 4:5; LSB, Mörnerska donationen, nr 74; 
Schmedeman vol. 1 1706, s. 395–396, 555; Klingspor vol. 2 1877, s. 366; Klingspor & 
Schlegel 1877, s. 44–46; Kurck 1906, s. 176; Lagerholm 1965, s. 51, 52, 58, 59, 61, 63, 
65. Olsson 1918, s. 117–127; Curman 1935, s. 159–163; Olsson 1937, s. 470–471, 477–
487, 503–507, 508–509, 520, 524–534, 546–549, 564–569, 578–582, 598–612, 636–
641, 644, 648, 662–665, 683–684, 694, 729–731, 732, 744; Karlson 1949, s. 75–76; 
Tuulse 1958, s. 646, 648–649, 665; Bennett et al; 1972, s. 101–104; Bennett 1974, s. 59–



230 

I kistans dekor finns det spår som visar på social åtskillnad, och att 
statusens värden och sammansättning var under förändring. I grav-
valven i Ängsö, Jäder, Riddarholmskyrkan, Sorunda, Uppsala och 
Veckholm finns det i familjegravarna återkommande fall av omärkta 
ek- och furukistor, förvisso iklädda svart sammet eller annan textil, 
men utan fötter, handtag, dekorationer och inskrift. I jämförelse med 
de praktkistor som dessa mer anspråkslösa kistor står tillsammans med 
ter de sig nästan som stumma då de inte anger vem det är som ligger 
däri, utan på sin höjd kan förmedla vilken släkt den tillhörde. I en 
majoritet av fallen saknas dock även denna information. Av dessa 
kistor tillhörde en majoritet barn. Även om det förekommer kistor som 
troligen innehåller personer som inte kan betecknas som barn, verkar 
det som att denna anonymitet var en markör för en sorts omyndig-
het.515 Att det faktiskt handlar om adliga personer i dessa rum får anses 
som troligt med tanke på gravrummets sociala betydelse för familjen. 
Med utgångspunkt i att det rörde sig om barn och omyndiga personer 
är kistornas begränsade utsmyckning inte otrolig i ett större 
perspektiv, då barns begravningar överlag inte åtnjöt samma 
omfattning som var fallet för vuxna. 

Att denna anonymitet skulle varit allmän för begravda barn är dock 
inte fallet. Barn fick i många fall den typ av metallkista med 
sammetsbeklädnad och med allmänna förgyllda ornament som 
summerats ovan. Det betyder dock inte att de följde samma ram som 
för myndiga kvinnor och män. Vad gäller anvapnen på kistans 
långsidor hade barnkistor överlag ett mindre antal anvapen än sina 
vuxna motsvarigheter, oftast inte mer än två som representerade 
föräldrarna, men även fyra anvapen förekommer i mindre omfattning. 
En mängd som inte påträffats annorstädes för barnkistor är den 
sexårige Leonardt Torstensson kopparkista, där långsidorna smyckades 
med sammanlagt sexton anor. Textkartuschen är det ornament på 
barnkistorna som förtäljer mest om en ordnande princip. Adliga 
kännetecken saknades inte utan den döde beskrevs genomgående som 

                                                                  
60; Rosell 1974, s. 111–113; Flodin 1979, s. 96–97; Kanerva & Welin 1987, s. 60; Bennett 
1988, s. 116–117; Flodin 1989, s. 163–167; Gardberg et al; 2000, s. 184, 186; Häggström 
et al 2000, s. 12–15; Soop 2005, s. 76–80; Bengtsson et al 2010, s. 96–101, 114, 149, 
183–184, 195–199, 208, 221–222, 226; Forssblad 2011, s. 15, 24; Gullbrandsson 2013b, 
s. 277–281, 284–286, 288–292; Kurisoo 2013, s. 132, 135. 
515 Klingspor & Schlegel 1877, s. 45–46; Curman 1935, s. 162–163; Olsson 1937, s. 
483–484, 486–487, 503–504, 508–509, 524–528, 533–534, 546–548, 566–569, 580, 
582, 598–599, 606–610, 612–613, 638–641, 644, 665; Bennett et al; 1972, s. 103; 
Bennett 1974, s. 59–60; Rosell 1974, s. 113; Flodin 1989, s. 163, 165; Häggström et al 
2000, s. 15; Bengtsson et al 2010, s. 183–184, 197–198, 222, 226; Gullbrandsson 2013b, 
s. 277–281. 
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högvälboren, ädel och välboren, och tillskrevs gårdar och gods i 
samband med adelstitlar som greve, friherre och herre. Antalet gods 
och gårdar är enbart marginellt mindre än när de förekommer på 
vuxnas kistor, oftast 2–4 stycken, men skillnaden visar ändå på hur en 
åldershierarki skapades.516 

 Bortsett från det mindre antalet anvapen och gårdar är det kanske 
tydligaste exemplet som skiljer barn från vuxna och pojkar från flickor 
uppgifter om civilstånd, vilket tog sig uttryck i att ogifta flickor 
benämndes som jungfru eller fröken. Detta saknar helt motsvarighet 
hos pojkar och ogifta män, som betecknas på samma sätt som myndiga 
gifta män. Att betecknas som ogift eller omyndig, oavsett mängden 
adelstitlar, var därför något som nästintill enbart gällde för flickor och 
ogifta kvinnor. Benämningen greve- och friherredotter var vanligt före-
kommande hos både flickor och kvinnor, men även denna saknar 
motsvarighet hos pojkar och män, vilket lägger ytterligare en nivå av 
(o)myndighet, civilstånd och kön till textkartuschens innehåll. 
Föräldrarnas närvaro i textkartuscherna kunde i ett fåtal fall ta ett 
större utrymme i anspråk än för den döde. På kistorna för pojkarna 
Erik Svante Stenbock och Gustav Fredrik Stenbock, beskrevs 
föräldrarnas börd, adelstitlar, meriter och gårdar i en sådan omfattning 
att det överskuggade beskrivningarna av pojkarna.517 

Socialt ordnande utifrån civilstånd var även fallet för vuxna 
kvinnor. Förutom titlar som jungfru, fröken, greve- och friherredotter 
som synliggjorde den dödas civilstånd, (o)myndighet och kön, 
benämndes i ett fåtal fall familjen som kvinnan var ingift i. I vissa fall 
förekom presentationer av makens titlar och meriter, som i vissa få fall 
överskuggade kistinnehavarens. Detta är särskilt tydligt på Eva Juliana 
Wachtmeisters kista. På en inskrift på höger långsida vid huvudgaveln 
beskrivs hon som Eva Juliana Oxenstierna – då hon gift sig med Bengt 
Oxenstierna – grevinna till Wasa och Korsholm, friherrinna till Mörby 
och Lindholm, fru till Kapurrien och Katilla, född friherrinna 

                                                                  
516 Klingspor & Schlegel 1877, s. 45–46, xxvi–xxvii; Curman 1935, s. 162–163; Olsson 
1937, s. 471, 483–484, 486, 503–504, 524–528, 533–534, 546–549, 566–568, 580, 598–
599, 606, 608–610, 612–613, 638–641, 644, 665, 684; Bennett et al; 1972, s. 103; 
Bennett 1974, s. 59–60; Rosell 1974, s. 113; Flodin 1989, s. 163, 165, 166, 167; 
Häggström et al 2000, s. 15; Bengtsson et al 2010, s, 183–184, 197–198, 226; 
Gullbrandsson 2013b, s. 277–281. 
517 Klingspor & Schlegel 1877, s. 45–46, xxvi–xxvii; Curman 1935, s. 162–163; Olsson 
1937, s. 471, 483–484, 486, 503–504, 524–528, 533–534, 546–549, 566–568, 580, 598–
599, 606, 608–610, 612–613, 638–641, 644, 665, 684; Bennett et al; 1972, s. 103; 
Bennett 1974, s. 59–60; Rosell 1974, s. 113; Flodin 1989, s. 163, 165, 166, 167; 
Häggström et al 2000, s. 15; Bengtsson et al 2010, s, 183–184, 197–198, 226; 
Gullbrandsson 2013b, s. 277–281. 



232 

Wachtmeister till Björkö, fru till Laakt, Poll, Aunach och 
Johannesberg. På samma långsida redovisas datumet och året hon hade 
gift sig och att hon var mor till tre barn.518 På vänster långsida vid 
huvudgaveln, det vill säga den motsatta sidan där den döde 
presenterades, skildrades hennes make på följande sätt: 

Hustru till herr Bengt Oxenstierna, greve av Wasa och Korsholm, 
friherre till Mörby och Lindholm, härskare över Kapurrien och 
Kattilla, kungligt råd, extraordinarie och befullmäktigad legat i 
Tyskland, ordförande i Wismarska tribunalet och högste lagman 
över Ingermanland och angränsande territorier.519 

Redogörelsen för maken Bengt Oxenstiernas titlar, gårdar och meriter är i 
sin omfattning helt i nivå med de som vanligen gjordes på mäns egna 
kistor. Motsvarande presentationer av anhöriga har inte påträffats på mäns 
kistor. Detta exempel är extremt, men visar på återkommande och tydliga 
mönster där mannens status skapades utifrån merit, medan kvinnans status 
skapades genom äktenskapet och moderskapet. 

För både kvinnor och män var antalet anvapen på kistans långsidor 
jämnt, oftast 16 stycken, även om intervallet 2–8 förekom i nästan lika 
stor utsträckning. Värt att poängtera är att förekomsten av enbart två 
anvapen verkar ha varit på tillbakagång under 1650-talet, då det blev 
allt viktigare att visa att den döde kom från en lång rad av adliga. 32 
anvapen var ovanligt och förekommer i endast tre fall. Det var viktigt 
att kunna uppvisa en särskild mängd anvapen för att visa på den dödes 
adliga härkomst, även när sådana inte fanns i tillräcklig mängd, vilket 
visar på skiktningens betydelse i en tid när inre hierarkier blev allt 
viktigare. Enligt Martin Olsson innehöll de 16 anorna på Margareta 
Boijes kista både oegentligheter och oriktiga sammansättningar, vilket 
visar att där tillräckliga anor inte fanns var de anhöriga tvungna att 
uppfinna härkomsten för att den dödes status på ett trovärdigt sätt 
skulle kunna skapas.520 

                                                                  
518 Kurck 1906, s. 175–176; Lagerholm 1965, s. 52, 54. Klingspor & Schlegel 1877, s. 
44–45; Olsson 1937, s. 470–471, 482–483, 485–486, 503, 548–549, 566, 581–582, 603–
606, 610–611, 637, 662, 683–684, 730–731; Tuulse 1958, s. 646, 649, 665; Bennett 
1974, s. 59–60; Rosell 1974, s. 112–113; Flodin 1979, s. 96–97; Flodin 1989, s. 164–
167; Bengtsson et al 2010, s. s 96, 184, 197–199, 221–222; Gullbrandsson 2013b, s. 281, 
284–286. 
519 Bengtsson et al 2010, s. 221. 
520 Kurck 1906, s. 175–176. Klingspor & Schlegel 1877, s. 44–46; Olsson 1918, s. 118; 
Curman 1935, s. 159–162; Olsson 1937, s. 470–471, 478–479, 482–486, 503, 505–507, 
520–521, 528–530, 548–549, 566, 568–569, 578–582, 599–600, 603–606, 610–611, 
636–638, 662, 664–665, 683–684, 694, 729–731, 744; Karlson 1949, s. 75–76; Tuulse 



233 

Precis som i fallet för personalierna var mäns kistor på många sätt 
annorlunda än kvinnors och barns. Ornamentiken på mäns kistor kan 
i stort beskrivas som krigisk, och tog sig uttryck i trofégrupper och 
krigsscener på kistornas långsidor och hjälmar med korslagda handskar 
på fotändan. Det var ingalunda en tematik som var tillgänglig för alla 
män, som Martin Olsson velat göra gällande, utan den förekommer 
snarare på kistor för män som tjänat inom krigsmakten. Alla som 
tjänat i krigsmakten och lät göra detta läsbart på kistans textkartuscher 
använde sig dock inte av krigisk ornamentik. Inte heller var det en 
symbol för enbart de av högre militär rang, som generaler och 
fältmarskalkar, utan symboliken användes även av lägre militära 
befattningar, såsom ryttmästare. Krigisk ornamentik visar däremot hur 
det förutom att vara ett könsåtskiljande tema även var en meritokratisk 
avskiljare mellan män. Krigiska inslag i dekoren underströk den dödes 
krigs- och meritförtjänster, ett tydligt särskiljande gentemot andra 
män som inte tjänstgjort i krigsmakten. I sin ytterlighet resulterade 
denna ornamentik i en köns- och ålderssärskiljande praktik då kvinnor 
och barn inte kom i fråga som innehavare av dessa meriter. Det 
krigiska draget får ännu en nivå i kistan för Georg Johan von Lode i 
Riddarholmskyrkan och kistorna för Gustav Paijkull och Claes Horn 
i Ängsö som alla förtäljer att den döde stupade i slaget vid Lund 
1676.521 De döda länkades på så sätt till en specifik seger och ett 
specifikt slagfält där de dött i sin tjänst. 

Merit var en uteslutande manlig tematik på textkartuscherna, där 
krigstjänst, hovtjänst och statstjänst definierade och skiljde män från 
kvinnor och barn, men också skiktade män. Även om det skedde i en 
mycket mer koncentrerad form än personaliernas omfattande utlägg-
ningar om mäns kontinentala erfarenheter, upprepades föreställningar 
                                                                  
1958, s. 646, 648–649, 665; Lagerholm 1965, s. 29, 54; Bennett et al; 1972, s. 103; 
Bennett 1974, s. 59–60; Rosell 1974, s. 111–113; Flodin 1979, s. 96–97; Kanerva & 
Welin 1987, s. 60; Bennett 1988, s. 117; Flodin 1989, s. 163–167; Gardberg et al; 2000, 
s. 184, 186; Häggström et al 2000, s. 12–14; Soop 2005, s. 76–80; Bengtsson et al 2010, 
s. s 96, 114, 149, 183–184, 195, 197–199, 208, 221–222; Forssblad 2011, s. 15, 24; 
Gullbrandsson 2013b, s. 281, 284–286; Kurisoo 2013, s. 135; Englund 1989, s. 108–109; 
Stenberg 1998, s. 117–118; Murdoch 2007, s. 37–52. 
521 Lagerholm 1965, s. 51, 58, 61, 65. Klingspor & Schlegel 1877, s. 45–46; Olsson 
1918, s. 118; Curman 1935, s. 159–162; Olsson 1937, s. 478–479, 484–485, 505–507, 
520–521, 528–530, 568–569, 578–581, 599–600, 603, 636–638, 664–665, 683, 694, 
729–730, 744; Karlson 1949, s. 75–76; Tuulse 1958, s. 646, 648–649, 665; Bennett et 
al; 1972, s. 103; Bennett 1974, s. 60; Rosell 1974, s. 111; Flodin 1979, s. 96; Kanerva 
& Welin 1987, s. 60; Bennett 1988, s. 117; Flodin 1989, s. 163–167; Gardberg et al; 
2000, s. 184, 186; Häggström et al 2000, s. 12–14; Soop 2005, s. 76–80; Bengtsson et 
al 2010, s. 96, 114, 149, 183–184, 195,198, 208; Forssblad 2011, s. 15, 24; Kurisoo 
2013, s. 132, 135. 
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om det manliga rummet när länder och orter länkades till ett särskilt 
ämbete såsom legat, ambassadör, sändebud, generalguvernör och 
kommendant, en rumslighet som var icke-existerande på kvinnor och 
barns kistor.522 

Meriten och rumsligheten ska liksom den krigiska ornamentiken 
ses som ett inre åtskiljande inom adeln, vilket följde köns- och 
ålderskategorier, men som var särskilt inriktat på att göra åtskillnad 
mellan män. I takt med att adelns antal utökades underifrån genom 
statsapparatens behov kom meritens närvaro på textkartuscherna att 
förändras under 1650-talet. Från att under 1630- och 1640-talen ha 
handlat om ett relativt fåtal titlar som med 1–3 åberopade anspråk 
hänvisade till den dödes meriter och ämbeten, kom antalet under 
1650-talet och resten av den analyserade perioden att ta ett allt större 
utrymme i anspråk. Claes Horns kista från 1632 beskrev den döde 
som riksråd och legat i Stralsund och Vorpommern, medan de 
samtida kistorna för Erik Soop och Svante Stenbock enbart beskrev 
dem som riddare, respektive lagmän. Till skillnad från Axel 
Oxenstiernas kista från 1654 som åberopade hans riksråds- och 
rikskanslertitlar, beskrev Erik Axelsson Oxenstiernas kista från 1656 
honom som högbetrodd man, råd, kansler, president i 
kommerskollegium, generalguvernör i Preussen och lagman. 
Parallellt med ökningen av nya merit- och tjänstemannatitlar var 
andra titlar på utdöende, vilket tydligast ses i åberopandet av 
riddartiteln som var koncentrerad till 1630-talet. I vilken följd som 
adels- och merittitlar kom visar att adelstitlarna hade en påtaglig 
närvaro under större delen av den undersökta perioden, och var 
överordnade merittitlarna till i alla fall mitten av 1650-talet. 
Därifrån till och med 1680 var ordningsförhållandet det motsatta 
med meriten överordnad adelstitlarna.523 Precis som i 
                                                                  
522 Lagerholm 1965, s. 51, 58, 61, 65. Klingspor & Schlegel 1877, s. 45–46; Olsson 1918, 
s. 118; Curman 1935, s. 159–162; Olsson 1937, s. 478–479, 484–485, 505–507, 520–
521, 528–530, 568–569, 578–581, 599–600, 603, 636–638, 664–665, 683, 694, 729–
730, 744; Karlson 1949, s. 75–76; Tuulse 1958, s. 646, 648–649, 665; Bennett et al; 1972, 
s. 103; Bennett 1974, s. 60; Rosell 1974, s. 111; Flodin 1979, s. 96; Kanerva & Welin 
1987, s. 60; Bennett 1988, s. 117; Flodin 1989, s. 163–167; Gardberg et al; 2000, s. 184, 
186; Häggström et al 2000, s. 12–14; Soop 2005, s. 76–80; Bengtsson et al 2010, s. 96, 
114, 149, 183–184, 195,198, 208; Forssblad 2011, s. 15, 24; Kurisoo 2013, s. 132, 135. 
523 Lagerholm 1965, s. 51, 58, 61, 65. Klingspor & Schlegel 1877, s. 45–46; Olsson 1918, 
s. 118; Curman 1935, s. 159–162; Olsson 1937, s. 478–479, 484–485, 505–507, 520–
521, 528–530, 568–569, 578–581, 599–600, 603, 636–638, 664–665, 683, 694, 729–
730, 744; Karlson 1949, s. 75–76; Tuulse 1958, s. 646, 648–649, 665; Bennett et al; 1972, 
s. 103; Bennett 1974, s. 60; Rosell 1974, s. 111; Flodin 1979, s. 96; Kanerva & Welin 
1987, s. 60; Bennett 1988, s. 117; Flodin 1989, s. 163–167; Gardberg et al; 2000, s. 184, 
186; Häggström et al 2000, s. 12–14; Soop 2005, s. 76–80; Bengtsson et al 2010, s. 96, 
114, 149, 183–184, 195,198, 208; Forssblad 2011, s. 15, 24; Kurisoo 2013, s. 132, 135. 
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huvudbanérens och personaliernas ordning av adelstitlar och 
merittitlar går det att se att statusvärdena var under förändring under 
1650-talet, att denna förändring skedde över hela adelsståndet och 
att den inte går att separera längsmed en polariserad gräns mellan 
hög- och lågadel, där den senare förde meritens talan och den förra 
motsatte sig denna. 

Adelns – och särskilt adelsmännens – status- och åtskillnads-
skapande var under den analyserade perioden i förändring, där den 
materiella praktiken alltmer underströk meritens betydelse. För-
ändringen skedde parallellt med adelns ökande antal, vilket tvingande 
aristokratin och adelns övre skikt att ständigt höja ribban med dekor 
och textinnehåll för att skapa åtskillnad mellan sig och andra adels-
personer. Både genom kvantitativa uppräkningar av adelstitlar, merit-
titlar, anvapen och gårdar samt olika sorters merittitlar som den döde 
besuttit, skapades en position för både den döde och dess anhöriga 
inom en adlig hierarki. Ordningsföljden under perioden visar på ett 
intressant skifte som skar tvärs över hela manspopulationen, där det 
blev viktigare att presentera sig som statstjänande varelse snarare än 
som nationell och lokal potentat.524 

Kistans form, utförande och utsmyckning var underkastade tidens 
trender liksom hur adelsståndet förändrades, och kunde kosta från 
några hundra d.k.m. till så mycket som 3 600 d.k.m. Dock framstår 
de billigare metallkistorna som dyra i jämförelse med träkistor, som 
kunde kosta några få d.k.m. Per Sabels inner- och ytterkistor med 
klädning kostade sammanlagt 54 d.k.m.525 Med tanke på den kostnad 
som metallkistor kunde ta i anspråk är det inte förvånande att de i en 
tid av inre social oro och diskussioner om enhetliga adliga uttrycks-
former, hamnade i överflödsförordningar. Även om metallkistornas 
rika dekor inte förbjöds visar kritiken att det fanns grupper inom 
adeln som önskade att begränsa kostnaderna, så att adelns alla skikt 
kunde delta i de praktiker som ansågs som adliga. I 1664 års över-
flödsförordning förbjöds guld och silverdekorationer på textil och 
                                                                  
524 Lagerholm 1965, s. 51, 58, 61, 65. Klingspor & Schlegel 1877, s. 45–46; Olsson 1918, 
s. 118; Curman 1935, s. 159–162; Olsson 1937, s. 478–479, 484–485, 505–507, 520–
521, 528–530, 568–569, 578–581, 599–600, 603, 636–638, 664–665, 683, 694, 729–
730, 744; Karlson 1949, s. 75–76; Tuulse 1958, s. 646, 648–649, 665; Bennett et al; 1972, 
s. 103; Bennett 1974, s. 60; Rosell 1974, s. 111; Flodin 1979, s. 96; Kanerva & Welin 
1987, s. 60; Bennett 1988, s. 117; Flodin 1989, s. 163–167; Gardberg et al; 2000, s. 184, 
186; Häggström et al 2000, s. 12–14; Soop 2005, s. 76–80; Bengtsson et al 2010, s. 96, 
114, 149, 183–184, 195,198, 208; Forssblad 2011, s. 15, 24; Kurisoo 2013, s. 132, 135. 
525 SH. LC 131:2 1680, acta 18; UUB, X257 d5; UUB, X257 d9; Schmedeman vol. 1 
1706, s. 395, 555; Klingspor & Schlegel 1877, s. xxi, xxvi–xxvii; Lagerholm 1965, s. 51, 
52, 58, 61, 63, 65. Olsson 1918, s. 109–127; Karlson 1949, s. 72, 75–76. 
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utsmyckningen skulle enbart få göras i atlas med vissa silverinslag, och 
i 1668 års överflödsförordning skruvades kritiken upp där ett enklare 
utförande förordades. Metallkistorna skulle enligt förordningen 
enbart få utföras i koppar med slät yta, som kunde bestrykas med svart 
fernissa, varpå graverade eller drivna dekorationer tilläts. Inslag av 
silver och förgyllning tilläts medan kostbara mönster och lövverk 
begränsades. De textilklädda kistorna förblev vid den tidigare 
förordningen där de tilläts dekorationer i atlas på sammet, medan 
användningen av silverdekorationer begränsades.526 

Utifrån kistans kostnader, hantverk, text, dekorationer och 
material samt kritiken mot desamma är det slående hur viktigt det 
var att kistorna skulle kunna utgöra en social kropp som stod i 
samklang med ståndets statusskapanden. Referenspunkterna som 
förmedlades genom kistans utförande säkrade och ordnade den 
dödes sociala kropp och anhöriga inom en större hierarki, vilket 
satte dessa personer i ett sammanhang som bokstavligen 
materialiserades bortom det förmultnande liket. I takt med att 
kistans sammansättning – och kostnad – förändrades parallellt med 
adelsståndets sammansättning och innehåll, kan kistan även 
betraktas som ett element som förkroppsligade åsikter om vad det 
var som utgjorde adliga värden. Det ska dock understrykas att det 
var aristokratin och adelns övre stånd som drev upp en sorts 
åtskillnadsinflation inom adelsståndet, baserad på adelstitlars, 
anvapens, meriters, gårdars och ornaments kvantitet och kvalitet. 
Denna stegring i hur status och åtskillnad skulle skapas ledde till att 
metallkistor med olika sorters dekor blev allt mer vanlig och 
obligatoriska, vilket ökade begravningsomkostnaderna. Kritik mot 
kistan fick i jämförelse med annan materialkritik ett stort utrymme 
i 1660-talets överflödsförordningar. Detta vittnar om kistans 
betydelse som skapare av hierarkier, då de adliga kritikerna önskade 
en praktik som var mer allmän så att i alla fall alla adelspersoner 
kunde delta och innefattas av ett gemensamt adelsbegrepp. 

Kistan var även en ordnande faktor när den jordfästes i ett 
gravrum. På grund av att tillgängligheten till gravrummet var 
begränsad av stenhällar och ibland underliggande låsta dörrar kunde 
kistorna inte beskådas annat än när familj besökte rummet eller när 
andra döda jordfästes. Att hålla samman kistorna blev ett skapande 
av familj och släkt där de döda förvarades i ett speciellt rum 
tillsammans, där den materiella kommunikationen kistorna emellan 
visade på sammanhållning och familjens omfattning. Överlag verkar 
det som att stora gravvalv där tiotals kistor kunde stå samlade var 

                                                                  
526 Schmedeman vol. 1 1706, s. 395–396, 555. 
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ovanliga, men i dessa fanns möjligheten att organisera kistor i 
relation till varandra utan att de staplades på varandra. Exempel på 
sådana gravvalv är Oxenstiernska gravvalven i Uppsala domkyrka, 
Tyresö kyrka, Farstena kyrka och Jäders kyrka, Sätunakoret i 
Björklinge kyrka, Bååtska gravvalvet i Sorunda kyrka och De la 
Gardiska gravvalvet i Veckholms kyrka. I Jäder hade Axel 
Oxenstierna enligt sitt testamente arrangerat de döda så att varje 
medlems position och status utgick ifrån dennes rumsliga relation 
till Axel Oxenstiernas kista. Kistan utgjorde länken mellan två 
familjer, representerade av Axel Oxenstiernas far Gustaf Oxenstierna 
på kistans ena sida och hans maka Anna Bååt på den andra. På var 
sida om Gustaf Oxenstierna och Anna Bååt skulle övriga familje-
medlemmar rangordnas. Liknande arrangemang syns i gravvalv där 
kistornas placering gentemot varandra, på murade podier, på järn- 
och träställningar eller på andra kistor, skapade rumsligt företräde 
för vissa personer som familjens företrädare. Detta var dock en 
tillämpning förbehållen några få. I återkommande fall var valvets 
golvyta mindre än tolv kvadratmeter, där så många som 6–12 kistor 
placerats staplade på varandra. Den alstrade tyngden och fukten i 
gravrummet ledde ofta till att kistorna, i olika omfattning, 
förstördes. Att platsbrist eller möjlig förstörelse av kistor ansågs 
godtagbart belyser betydelsen att hålla familje- och släktmedlemmar 
samman i ett avsett rum, i en gravgemenskap som samverkade med 
den ägda jorden.527 

Kyrkorummets territorialisering 
Kista och gravrum var sällan synliga i det vardagliga användandet av 
kyrkans rum. Det ska inte tas som bevis på att gravrummets funktion 
som åminnelsefundament var osynligt, utan dess lokalisering 
markerades tydligt i kyrkorummet genom vapensköldar, anvapen, 
fanor, gravstenar, epitafier och monument. På grund av 
materialitetens åtskillnader i begravningsprocessionerna var mäns och 
                                                                  
527 Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635–636. Klingspor & Schlegel 1877, s. 44; Curman 
1935, s. 159–164; Olsson 1937, s. 470, 477–487, 502–509, 520, 524–530, 533–534, 
546–549, 557, 566–569, 578–582, 597–600, 603–613, 634–641, 644, 648, 660–665, 
682–684, 728–731, 732, 743–744; Wilcke-Lindqvist 1958, s. 378–379; Curman 1961, s. 
567; Rosell 1966, s. 201; Bennett et al 1972, s. 101–104; Bennett 1974, s. 59–60; Rosell 
1974, s. 111–113; Flodin 1979, s. 96–98; Flodin 1989, s. 163–167; Gardberg 2003, s. 40; 
Bengtsson et al 2010, s. 96–101, 114, 148–149, 162, 172–173, 182–184, 194–199, 207–
208, 218–226; Berger & Pantzar 2015, s. 9, 11, 16. Exempel på stora gravvalv finns att se 
i Sätuna gravkor i Björklinge kyrka, vilket författaren besökte 2016-06-14. 
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pojkars territorialisering i kyrkorna mer påtaglig och omfattande än 
för kvinnor och flickor.528 

Ett urval om 30 gravhällar och sammanlagt 100 tumbor, epitafier 
och gravmonument har möjliggjort analys av gravminnens samman-
sättning, förändring och lokalisering under perioden cirka 1590–
1690. I diagram 9 går det utifrån ett förenat material av de 100 
tumborna, epitafierna och gravmonumenten från perioden 1590–
1699 i Sverige-Finland samt 154 gravkor från perioden 1560–1759 
se hur nya materiella praktiker vann mark under 1620- och 1630-
talen. Tillsammans med diagram 4 (se s 132) går det från 1620–talet 
att se en successiv ökning i anläggandet av gravkor, gravminnen och 
användandet av huvudbanér i begravningskulturen, en ökning som 
för gravkor och gravminnen håller i sig under perioden 1630–1689, 
och för huvudbanér 1650–1699.529 Utifrån diagram 10 är det tydligt 
att tumbor, epitafier, gravmonument och gravkor var särskilt 
koncentrerade till Uppland och Södermanland i jämförelse med 
resten av riket. Av det analyserade underlaget återfinns 68 % i 
Uppland och Södermanland, vilket troligen är ett resultat av att 
dessa gravminnen lades i närheten till de adliga godsen, Stockholm 
samt domkyrkorna kring Mälaren.530 Ökningen i anläggandet av 
gravkor – en separat byggnad som anslöt till kyrkan – börjar med 
färdigställandet av gravkoret för Gustav II Adolf 1634 enligt Mårten 
Liljegren, och är att betrakta som ett trendskifte i svensk arkitektur. 
Om benämningen gravkor tillåts omfatta kyrkor där adelsgraven 
förlades i anslutning till eller i högkoret – såsom i Björklinge, Jäder, 
Tyresö och Virmo – syns en stegring i byggandet redan under 1620-
talet. Dessa båda typer av gravar fortsatte i stadigt ökande antal 
under 1630- och 1640-talet, och det var först under perioden 1650–
1689 som en verklig höjdpunkt kan anses ha nåtts, då 64 % av 
gravkoren 1590–1689 anlades.531 

Tumbor, epitafier och gravmonument såg en gemensam höjdpunkt 
under perioden 1620–1659, men då det rör sig om olika instrument 
för åminnelse- och statuspraktiker som inte minst var beroende av 
trender, analyseras de bäst var för sig. Tumban kan enklast beskrivas som 
en gravhäll som på en hög sockel var upphöjd från kyrkgolvet, eller som 

                                                                  
528 Se även Corswant-Naumburg 1999, s. 353–380. 
529 Se bilaga 7A. 
530 Se bilaga 7B. 
531 Se bilaga 7A. Liljegren 1947, s. 98–103. 
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en stor kista i sten. På ovansidan var en gravhällsliknande sten 
placerad, ofta med helfigurer i relief eller rundskulptur av de döda. 
Till denna tumba kunde ett väggepitafium vara anslutet. Gravtumban 
förekommer i det analyserade materialet perioden 1590–1669, varefter 
inga fall har påträffats under resten av 1600-talet. Perioden 1590–
1609 såg ett ringa antal tumbor – fyra stycken – medan perioden 
1610–1659 var något av tumbornas tid där 36 av de totalt 41 
tumborna återfinns. Under 1630-talet var anläggandet av tumbor som 
vanligast med elva stycken. Epitafiet var en minnestavla med text över 
den döde som sattes upp på kyrkväggen, oftast i anslutning till den 
dödes grav. Kenotafer, det vill säga en minnestavla över den döde som 
sattes upp i en annan kyrka än den där den döde begravdes, har enbart 
påträffats i ett fall; kenotafet över Carl Carlsson Gyllenhielm och 
Kristina Ribbing i Solna kyrka från 1674.532 

I urvalet har epitafier skiljts från de tumbor som hade tillhörande 
epitafier. Epitafier förekommer från 1593, men det är först från och 
med 1620-talet med klimax under perioden 1640–1659 som epitafier 
kan betecknas som mer förekommande. Epitafier förekommer även 
efter 1659 fram till 1699, men i stadigt sjunkande antal. 

Den sorts gravmonument som i många fall anlades i separata 
gravkor – till exempel Kaggska gravkoret i Floda, Bielkenstiärnska 
gravmonumentet i Österhaninge och monumentet över Åke Tott och 
Christina Brahe i Åbo domkyrka – var under den analyserade perioden 
en nyare sorts gravminne som såg sin introduktion först under 1650-
talet. Gravmonumenten var större än tumbor och epitafier, och skiljde 
sig från dessa i både fysisk och estetisk omfattning. Antalet grav-
monument är endast 13 stycken och är koncentrerade till perioden 
1650–1699, varav elva återfinns under perioden 1670–1699. Med 
tanke på monumentens ringa antal, vilka det var som beställde dem 
och vilka som åminnelsegjordes, är det tydligt att denna typ av grav-
minnen var koncentrerade till aristokratin och ett övre adligt skikt.533 

                                                                  
532 Brandel & Nordberg 1928, s. 252–253. 
533 Se bilaga 7C; Dessa monument är som följer: Brahekyrkan (1651), Kaggska gravkoret 
Floda kyrka (1661–67), monumentet över Åke Tott och Christina Brahe i Åbo domkyrka 
(1678), monumentet över Erik Fleming, Maria Eleonora Soop och Kristina Cruus i 
Sorunda kyrka (1678), Bondeska gravkoret i Spånga kyrka (1675–79), monumentet över 
Knut Kurck och Barbro Åkesdotter Natt och Dag i Näshulta kyrka tidigare Mellösa kyrka 
(1683–84), monumentet över Claes Bielkenstiärna, Barbro Natt och Dag, och Axel 
Bielkenstierna i Österhaninge kyrka (1680), monumentet över Gustav Otto Stenbock och 
Kristina Katarina De la Gardie i Strängnäs domkyrka (1685), monumentet över Katarina 
Leijonberg i Strängnäs domkyrka (1686), monumentet över Christoffer von Dohna och 
Anna Oxenstierna i Uppsala domkyrka (1687), monumentet över Jakob Johan Hastfer och 
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Dessa tre typer av gravminnen – tumbor, epitafier och grav-
monument – användes ofta av aristokratin och adelns övre skikt, men 
det var även koncentrerade till särskilda familjer. Koncentrationen till 
vissa familjer syns utifrån vem det var som åminnelsegjordes. Bland de 
främsta företrädarna återfinns Oxenstierna och Bielke vars släktnamn 
finns representerade på 14 respektive tolv enskilda monument, medan 
Banér, Fleming och Sture förekom på sex stycken, Bååt, Horn, 
Ryning, Skytte och Soop på fem stycken, Brahe, Gyllenstierna, Natt 
och dag och Stenbock på fyra. 42 släktnamn, såsom Lewenhaupt, 
Wachtmeister, Bagge, Gylta och Silfverpatron, förekom enbart en 
gång i det analyserade underlaget.534  

Tumbor, epitafier och gravmonument var inte de enda materiella 
praktiker för åminnelse, utan de sedan länge etablerade gravhällarna 
hade ett fortsatt utrymme i kyrkorummets åminnelsekultur. På grund 
av att detta material är mer svåröverskådligt och omfattande än 
tumbor, epitafier, monument och gravkor har enbart ett mindre urval 
– 30 stycken – fått utgöra grunden för studium. Tydligt är dock att 
gravhällar användes under hela den analyserade perioden.535 

På dessa gravhällar sattes många gånger ett gravskrank runt hela 
hällen som sträckte sig uppåt i en sådan höjd att ett eget gravrum 
skapades inuti kyrkorummet. Skranket utgör därför ytterligare ett 
territorialiserande av kyrkorummet då det avgränsade och avskilde 
gravhällen och/eller gravkoret från församlingen. Skranken var 
avskiljande staket och påtagliga element i åminnelsekulturen, särskilt 
som de var hantverksmässigt avancerade skapelser i trä och sten som 
med huvudbanér, anvapen och textkartuscher ägde ett dekor- och 
formspråk som låg nära epitafiernas formspråk.536 Oavsett vem som 
hölls i åminnelse utövade korrespondensen mellan gravminnen – 
tumbor, epitafier och monument – huvudbanér, fanor och skrank en 
markant och iögonfallande påverkan på kyrkorummets interiör. 

                                                                  
Sigrid Gyllenstierna i Vingåker kyrka (1690), de båda monumenten över Bengt 
Oxenstierna, Juliana Wachtmeister och Magdalena Stenbock i Uppsala domkyrka (1697).  
534 Se bilaga 7D. 
535 Roosval 1927, s. 546, 566, 573; Olsson 1937, s. 644, 656–657, 660, 681, 687, 702; 
Tuulse & Lindqvist 1959, s. 169; Rosell 1966, s. 132; Lindahl 1969, s. 44–53, 65–70, 
106–107; Bennett et al 1972, s. 92; Bennet 1973, s. 229; Bennet 1975, s. 58; Bennett & 
Edenheim 1976, s. 86; Bennett & Gustafsson 1985, s. 71, 124, 128–129; Bennett 1988, 
s. 113–115; Fulton 1996b, s. 291–293, 297–299; Bengtsson et al 2010, s. 145, 147. 
536 Hahr 1923, s. 53; Roosval 1927, s. 514, 528; Curman 1935, s. 144; Liljegren 1947, s. 
75–76; Curman 1961, s. 515–522; Rosell 1966, s. 72, 132, 192–194; Lindahl 1969, s. 
106–107, 111; Rosell 1969, s. 331; Bennett et al 1972, s. 28, 105; Flodin 1989, s. 120, 
168–169; Nisbeth & Estham 2001, s. 20, 184, 194, 223, 232; Bengtsson et al 2010, s. 83, 
95–96, 114, 124, 139, 148, 162, 172, 182, 194, 206, 218; Kurisoo 2013, s. 95. 
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Denna territorialisering skedde i återkommande fall i kyrkans främre 
delar – i koret, framför eller vid sidan av altaret, i gamla helgonkor 
eller vid sakristian – vilket gjorde att gravminnen låg i blickfånget 
under församlingens intåg i kyrkan och under gudstjänsten, vilket 
gjorde ståndsnarrativen fullt synbara.537 

Att denna sorts territorialisering skulle vara oemotsagd eller 
självklar är att överskatta föremålens makt och adelns privilegier; detta 
särskilt som skrymmande gravmonument medförde problem för 
gudstjänster. Vid 1642, 1643 och 1660 års riksdagar förde präste-
ståndet fram klagomål mot dessa rumsliga praktiker då gravminnen 
försvårade liturgins förrättande och skapade tvedräkt inom adels-
ståndet. Att en auktoritetsstrid om kyrkorummet förelåg syns i 1642 
års kritik som gjorde gällande att tillstånd för gravplats skulle utverkas 
hos biskop, präster och församlingar. Den inledande framstöten från 
prästeståndet möttes av hårt motstånd från den adliga förmyndar-
regeringen, men i 1643 års allmänna besvär från prästeståndet var 
bemötandet mer tillmötesgående. Samförstånd mellan adelsfamiljer, 
biskopar och kyrkoherdar förordades samt att skrymmande grav-
minnen som uppförts utan tillstånd kunde avlägsnas. I 1660 års 
allmänna besvär, som verkade för ett totalförbud för denna sorts grav-
praktiker, fick prästeståndet till slut gehör och stöd från högsta ort, 
vilket samma år markerades i en kunglig resolution.538 Att kritiken 
formulerades under 1640-talet var inte en slump, då 1630-talet hade 
sett höjdpunkten på gravtumbornas etablering, även om ett antal kom 
att anläggas de två följande decennierna.539 

Under 1650-talet började prästeståndet verka för att kyrko-
ordningen skulle uppdateras. I förslag till denna uppdatering 
kritiserade bland annat adelns sätt att disponera kyrkorummet för sina 
gravminnen. Det föreslogs att murade gravar i kyrkan inte skulle få 
uppta hur stora rum som helst och att särskilt gravstenar inte fick vara 
högre än själva golvet, då det begränsade rörligheten i rummet. Vidare 
skulle epitafier och fanor monteras på pelare och i gravrum så att inte 
ljuset från fönstren hindrades, vilket åskådliggör omfattningen av 
adelns fanor och epitafier. Fanor som användes vid begravningen 
skulle enligt kyrkoordningsförslaget antingen inte hängas upp alls, 
eller begränsas i antal för att inte hindra ljuset.540 I Per Brahes 
begravningsinstruktioner från 1666 hörs ett eko av kritiken, då han 

                                                                  
537 Se källa bilaga 7A; Fulton 1996, s. 295. 
538 PrRP vol. 1 1949, s. 31, 63; PrRP vol. 2 1954, s. 277; Lindahl 1969, s. 114–117; 
Fulton 1996, s. 295; Nisbeth & Estham 2001, s. 180. Amundsen 1998, s. 15. 
539 Se bilaga 7C. 
540 KOF vol. 2:1 1881, s. 265; KOF vol. 2:2 1887, s. 171. 
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angav att fanor inte skulle hängas upp i kyrkan för att ”mörka och 
belasta Guds hus”. Denna tillämpning att hålla kvar begravningens 
och sorgens mörker gestaltas i en avbildning av Bielkeska gravkoret i 
Uppsala domkyrka ur Johan Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia, 
där huvudbanér och anvapen sträcker sig upp över korets fönster och 
håller gravkorets väggar i ett mörker. Andreas Bolinus påtalade även 
fanornas mängd när han besökte Uppsala domkyrka 1670 som att det 
”i koren på bägge sidor hänger många fanor”.541 

Viss anpassning kan spåras i kölvattnet av kritiken mot adelns 
materiella praktiker i kyrkorummet, då det under 1660-talet enbart 
var en tumba som anlades. Att denna förändring hade sin grund i 
prästerskapets allt hårdare kritik kan inte beläggas, men kritiken var 
troligen en av flera faktorer som ledde till att tumban som uttryck 
förpassades. Parallellt med tumbans minskade popularitet ökade 
användandet av epitafier, vilka inte upptog golvyta utan sattes högt på 
kyrkväggarna. Perioden 1640–1679 var användandet av epitafier på 
uppgång, medan det var tumbornas nedgång. ”Sköna epitafier och 
härliga monument” hyllades därtill i 1668 års överflödsförordning, 
som en god investering, för den som önskade bevara den dödes namn 
bortom begravningsdagens omkostnader.542 Delvis parallellt med 
denna utveckling ökade antalet gravkor under perioden 1650–1689. 
Det ökande antalet gravkor hör delvis ihop med den nya åminnelse-
arkitektur som introducerades i och med Gustav II Adolfs gravkor 
1634, men det var troligen även en anpassning till kritiken mot de mer 
skrymmande gravminnena.543 

Då det i stor utsträckning var adelns övre skikt och elit som anlade 
gravkor och gravkyrkor, stämmer det inte som Torbjörn Fulton antytt, 
att det skulle vara en allmän adlig praktik att anlägga gravkor.544 I teorin 
innebar gravkoren en extern byggnad fri från kyrkokroppen där 
aristokratin och adelns övre skikt kunde hänge sig åt åminnelse utan 
inblandning från församlingen, men de facto förblev gravkoret en del av 
kyrkorummet och förenades därmed till dess sociala, religiösa och 
kulturella värden. På kyrkans utsida anslöt sällan gravkoret på annat  
sätt än att tillbyggnadens särprägel blev tydlig. Färgsättning och 
arkitektur användes i vissa fall för att gravkoret skulle ansluta till kyrkan 
på ett mer harmoniskt sätt, men samma medel användes tillsammans med

                                                                  
541 Bild; Bolinus 1913, s. 56. Se även Suecians kopparstick över Strängnäs domkyrka och 
Gyllenhielmska gravkoret, Jäders kyrka, Varnhems klosterkyrka och Vreta klosterkyrka, i 
Dahlberg 1974, s. 194, 195, 202, 295, 335. 
542 Se bilaga 7C; Schmedeman vol. 1 1706, s. 559; Fulton 1996, s. 294. 
543 Se bilaga 7A; Liljegren 1947, s. 75, 225–264; Fulton 1996, s. 295. 
544 Liljegren 1947, s. 225–264; Fulton 1996, s. 295. 
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olika sorters dekor, statyer och utsmyckning för att visa att gravkoret inte 
var en del av kyrkan. Gravkorets mått och höjd gjordes påtagliga med hjälp 
av lanterniner och tornspiror, vilket ytterligare åtskilde de båda 
byggnaderna från varandra. Gravkorets framhävning mot kyrkan kunde ta 
sig bryska uttryck som vid Vadsbro kyrka där kyrkans västtorn revs ned för 
att inte konkurrera med det Ryningska gravkorets höjd.545 

De externt tillbyggda gravkoren anslöt även till det inre kyrkorummet 
på egna premisser. Med hjälp av väggfönster, lanterniner och vitputs blev 
gravkorens inre ett upplyst och ljusstrålande tempel som stod i stark 
kontrast till kyrkornas mörka rum. Särskilt påtaglig blev denna effekt när 
gravkoret förlades bakom altare och högkor som en förlängning av kyrkans 
långhus, där dess prakt på ett mer oundvikligt sätt lyste församlingen i 
ögonen under gudstjänsten. Effekten i kyrkor såsom Askersund, Bälinge, 
Floda, Sköldinge, Spånga, Turinge, Österhaninge och Östra Ryd var att 
kyrkan ur ett visuellt perspektiv blev ett mörkt förrum till det upplysta 
gravkoret.546 Gravrummet var en social, kulturell och religiös 
territorialisering av kyrkorummet, som visade på en adlig elits upphöjdhet 
och upplysning på jorden såsom i himmelriket, vilken stod i kontrast till 
de levande som satt som åskådare i det mörka kyrkorummet. 

Gravkor kunde också byggas som en integrerad del av kyrkokroppen 
och inte som en extern tillbyggnad. Brahekyrkan, Björklinge, Esterna, 
Jäder, Tyresö och Österåker är kyrkor som vittnar om hur hela 
kyrkobyggnaden och kyrkorummet blev en skapare av status och 
åtskillnad. I Jäder omfattades hela högkoret av Oxenstiernska gravkoret 
med det underliggande gravvalvet. Graven med Oxenstiernornas lik 
under altaret utgjorde ett symboliskt fundament för kyrkorummets 
ceremoniella centrum, vilket förstärktes än mer genom epitafier, fanor 
och huvudbanér i högkoret och långskeppet. Åminnelseskapandet i 
Jäder framstår i jämförelse med Brahekyrkans interiör om inte som 
blygsamt så i alla fall som diskret. I Brahekyrkan finns något av ett 
unikum i adligt åminnelseskapande då stående och vakande helfigurer 
av Per Brahe d.y. och Kristina Katharina Stenbock (1651) markerar 
portalen ned till gravvalvet, och från sina höga positioner spanade ut 
över och ned på församlingen. Ett liknande arrangemang som det i 
Jäder går att se i Björklinge kyrkas interiör, med gravvalv under högkoret, 
huvudbanér kring fönstren och fanor uppsatta på högkorsväggen. 
Exteriören på Björklinge kyrka vittnar om en arkitektur som var 
vanligare på gravkor. På högkorets yttervägg har en epitafieliknande 

                                                                  
545 Liljegren 1947, s. 76–83, 87–93, 96, 112–122, 138–148, 157–179, 182–188, 190–
200, 205, 208–211, 225–264. 
546 Liljegren 1947, s. 81; Lindahl 1969, s. 147–152. 
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Bild 8. Genom sinnrikt användande av vit puts och många fönster, blev 
externa gravkor i högre grad upplysta än kyrkorummet där församlingen satt. 
Bondeska gravkoret (1673) Spånga kyrka. 

Källa: Foto: Engström, 2015.
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Bild 9. Under högkoret i Jäders kyrka uppförde Axel Oxenstierna sin familjs 
vilorum, vilket tydligt visades för församlingen genom begravningsfanor på 
altarväggen, huvudbanér och anvapen kring fönstren och fyra stora epitafier 
på väggarna. 

Källa: Aveleen och Dahlberg, 169-. Kungliga Biblioteket 
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inskriftstavla över Lars Cruus och Agneta Horn monterats, vilken 
liknar de tre inskriftstavlor på Bondeska gravkorets yttervägg på 
Spånga kyrka.547 

Kyrkans exteriör fungerade därtill som en bakgrund där ägande-
anspråk kunde göras. Exteriören på vapenhus, sakristian och högkor 
utsmyckades med vapensköldar i huggen sten, för att än tydligare 
binda kyrkan till en särskild familj och ett särskilt gods i lokalsamhället 
och landskapet. Oavsett om kyrkan var en gravkyrka eller hade ett 
tillbyggt gravkor var portalen av särskilt intresse för utsmyckning. Ett 
exempel är S:t Jacobs sydportal (1644) i Stockholm, där Henrik 
Flemings och Sigrid Kurtzels namn och huvudbanér var förevigade. 
Att kyrkportalens utsmyckning hade likheter med de som gjordes på 
privata bostäder visar att den lokala kyrkan var föremål för 
ägandeanspråk från lokala eliter, även när det tog sig andra uttryck än 
de som var kopplade till begravningskulturen.548 

Alla adliga gravprojekt blev dock inte färdigställda, och Veckholm 
är ett av de mer tydliga exemplen. Veckholms kyrka låg cirka 3,5 
kilometer från De la Gardieska godset Ekholmen, och hade varit 
gravkyrka för familjen sedan Johan De la Gardie begravdes där 1640. 
Jakob De la Gardie begärde i sitt testamente från 1650 att ett gravkor 
skulle uppföras för honom och hans efterkommande, och från 1652 
hade kontrakt upprättats mellan Magnus Gabriel De la Gardie och 
Jean De la Vallée för ombyggnad av Veckholm till en korskyrka med 
anslutande gravkor. Arbetet gick trögt och 1655 godkännes en ny 
design utförd av Nikodemus Tessin d.ä. Korskyrkoprojektet övergavs 
och istället skulle kyrkan ges en mer klassicistisk form, med anslutande 
gravkor för Jakob De la Gardie och för brodern Jacob Kasimir De la 
Gardie. Men även detta arbete gick i stå. År 1668 tycks det som att 
Magnus Gabriel De la Gardie gett upp Veckholm som gravkyrka för 
sig själv, då hans gravkammare i Varnhem påbörjats vilken stod färdig 
två år senare. Byggverksamheten vid Veckholm fortsatte med varierade 
intensitet efter modern Ebba Brahes död 1674 då arbetet återigen tog 
fart. Men efter reduktionen och Magnus död 1686, avstannade arbetet

                                                                  
547 Karlson 1945, s. passim; Liljegren 1947, s. 126–135; Lindahl 1969, s. 153–156, 161; 
Flodin 1979, s. 46; Flodin 1989, s. 72–73, 93, 151, 163; Gullbrandsson 2013a, s. 221–
223;  
548 Lundmark 1930, s. 295–299; Liljegren 1947, s. 89–90, 131–133, Axel-Nilsson 1950, 
bild 54, 57–59, 64, 67–68, 87–89, 94, 111–113, 115; Venngren & Bohrn 1950, s. 583–
584, 585; Flodin 1979, s. 34–38, 44; Flodin 1989, s. 40–48, 59, 93; Alm 1996, s. 82–83; 
Fulton 1996, s. 139, 150, 151; Bedoire 2001, s. 49, 58, 64, 65, 68, 88, 92, 112, 138; 
Gullbrandsson 2013a, s. 234–236. 
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Bild 10. Niccodemus Tessins d.ä:s projekt till gravkor för Jakob Kasimir De 
la Gardie vid Veckholms kyrka. Gravkoret uppfördes ej. 

Källa: Foto: Cecilia Heisser, Nationalmuseum.
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helt. Kvar stod enbart nederpartiet av faderns ofullständiga gravkor, 
likt en ruin som vittnade om misslyckade åminnelseambitioner.549 

Epitafier och gravkor hade blivit två lösningar på ett rumsligt 
problem som prästerskapet hade påpekat. Då det ena inte upptog 
golvyta och det andra skapade ett separat rum för adlig åminnelse, 
kunde en adlig elits territorialisering i kyrkorummet fortsätta. På 
grund av debatten om kyrkorummets användande och att grav-
monumenten var så skrymmande, var det externa gravkoret en 
förutsättning för att gravmonumenten skulle få plats utan att förarga 
församlingen. Gravmonumentens koncentration till perioden 1670–
1699 är troligen ett resultat av att många gravkor då redan 
uppförts.550 Den sorts gravminnen som har redovisats ovan har en 
klar slagsida åt adelns övre skikt, men det betyder inte att det inte 
fanns strategier av andra slag som gjorde det möjligt att 
åminnelsegöra sina döda i kyrkorummet. Som det påpekats ovan var 
gravhällar förekommande perioden igenom, men ett mer allmänt 
förekommande bruk var gåvor till kyrkan under levnadstiden och 
inte minst i samband med begravningar. Den kanske enskilt 
vanligaste formen av gravminne med territorialiserande funktion i 
kyrkorummet var de huvudbanér, anvapen och fanor som användes 
vid mäns begravningar, och som efter jordfästning sattes upp på 
väggen i direkt anslutning till graven för att märka ut var den döde 
låg.551 I de fall som ett lik inte kunde transporteras till hemkyrkan, 
kunde huvudbanéret agera ställföreträdare och social kropp för den 
döde. Per Sabel begravdes på kyrkogården vid Ovikens kyrka i 
Jämtland, men hans huvudbanér sattes upp i hemkyrkan Össebygarn 
i Södermanland, vilket visar betydelsen av att sätta upp ett 

                                                                  
549 Rosell 1974, s. 37–53. 
550 Se bilaga 7A och 3C; Lindahl 1969, s. 122; Fulton 1996, s. 295. 
551 SSA, Stockholms domkapitel, Handlingar, allmän serie 1665, s. 79ff; Hülpers 1775, 
s. 73. Klingspor & Schlegel 1877, s. 43–44; Brandel 1918, s. 54–56; Roosval 1927, s. 507; 
Brandel & Nordberg 1928, s. 349–355; Lundmark 1930, s. 394–414; Curman 1935, s. 
136, 138, 151–155, Olsson 1937, s. 480, 481, 503, 507, 521, 530–531, 534, 536–539, 
576, 580, 600, 602, 603, 609, 655, 682, 722, 724, 786, 810; Wallin 1948, s. 126–129; 
Brandel et al 1949, s. 248; Wilcke-Lindqvist 1958, s. 385, 416–418; Tuulse & Lindqvist 
1959, s. 187–189, 195–196; Curman 1961, s. 525, 567; Rosell 1966, s. 139, 195; Bennett 
et al 1972, s. 98–101; Bennet 1973, s. 234, 238; Bennett 1974, s. 107–108, 113–115 
(planschverk över kyrkan s. 131–132); Dahlberg 1974, s. 194, 195, 202, 295, 335; Bennett 
& Edenheim 1976, s. 88; Flodin 1979, s. 92; Bennett & Gustafsson 1985, s. 26, 28; 
Bennett 1988, s. 46, 49–50, 52; Flodin 1989, s. 74, 171–172, 176; Corswant-Naumburg 
1999, s. 353–380; Nisbeth & Estham 2001, s. 221–223, 232, 235, 246; Bengtsson et al 
2010, s. 82, 95, 107–108, 114, 122, 127–129, 147–148, 172, 182, 194, 206, 435–437, 
441–442. 
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huvudbanér i en kyrka som en familj och/eller släkt direkt eller 
indirekt territorialiserat.552 

Gravminnets sammansättning 
Tumbor, epitafier, gravhällar och monument var inte tysta 
stenblock som agerade landmärke för den dödes grav, utan dessa bar 
på sociala och kulturella uttryck. Oavsett form och placering var 
dessa gravminnen underkastade ett stil- och formspråk som gör det 
möjligt att analysera dem tillsammans, för att spåra generella 
förändringar under den analyserade perioden. Urvalet består av 41 
stycken tumbor, 46 stycken epitafier och 13 stycken gravmonument 
från perioden 1590–1699. Även 30 stycken gravhällar från perioden 
1605–1683 har analyserats.553 

Som åminnelseskapare skiljer sig tumbor, epitafier, gravhällar och 
monument från huvudbanér, fanor, personalier och kistor på en 
viktig punkt. Förutom i ett fåtal fall åminnelsegjorde de fler än 
enbart en person, dock inte på lika villkor. Majoriteten av de 
gravminnen där enbart en person åminnelsegjordes var för män, 
vilket visar att åminnelsen för män skapades enligt andra regler än 
för kvinnor och barn.554 Till exempel gav Gustaf Rikard 
Rosencrantz i sitt testamente instruktioner om att en murad välvd 
grav skulle upprättas. På denna tumba skulle en uthuggen staty av 
honom själv vila, och runt gravminnet skulle dekor och text visa 
hans härkomst, anvapen och meriter. En svart fana och en fana med 
förgyllda bokstäver och vapen skulle även uppsättas i anslutning till 
graven.555 Denna sorts gravminne kunde, tillsammans med 
könsspecifika föremål såsom fanor och text om merit, utmärka 
mannens roll inom en familj på ett sätt som huvudbanér och 
anvapen inte förmådde. Den döde mannen placerades inte utanför 
                                                                  
552 Hülpers 1775, s. 102, 114; Corswant-Naumburg 1999, s. 379. 
553 För exempel på ett konstvetenskapligt angreppssätt, se Waldén 1929; Waldén 1942; 
Axel-Nilsson 1950; Ellenius 1996; Fulton 1996; Fulton 1997; Gillgren 1997; Soop 2005. 
554 Se källor bilaga 7C. För exempel på gravminnen för enskilda män kan nämnas 
gravbysten över Gustav Bonde i Spånga kyrka (1673–76), tumborna över Abraham 
Leijonhufvud i Lillkyrka (1637–38), Herman Wrangel i Sko kyrka (1643–53), Samuel 
Cockburn i Åbo domkyrka (1620-talet), Gustaf Rikard Rosencrantz i Västra Ryds kyrka 
(1650-talet), epitafierna över Gabriel Oxenstierna i Tyresö kyrka (1641), Johan de Mornay 
i Riddarholmskyrkan (1647), Jakob Silfverpatron i Stigtomta kyrka (1640-talet), Fritz 
Ludvig (1666), Simon Grundel Helmfeldt (1678) och Henrik Hoghusen (1685–89) i 
Storkyrkan och Peder Banér i Uppsala domkyrka (1648). 
555 RA, SH. LC 102:1 1652. 
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familjen, men kunde genom specifika föremål lyfta sig över 
familjens övriga begravda medlemmar, för att på så sätt säkra den 
egna åminnelsen.556 

I de gemensamma gravminnena är det tydligt att det var äktenskapet 
mellan mannen och hustrun som oftast gestaltades, även om det 
förekommer ett mindre antal gravminnen för syskon. Män 
dominerade utan tvekan dessa gravminnen, bland annat i grav-
minnenas textfält där mäns liv och gärning närmast kan beskrivas som 
förkortade personalier, vilka tog långt större plats än kvinnors. Det 
utrymme som makan fick presenterades i regel efter makens. I ett fåtal 
fall finns flera äktenskapsförbund gestaltade där en mansfigur kunde 
vara omgärdad av två kvinnofigurer. Enbart tre gravminnen har i 
urvalet hittats som gör motsvarande för kvinnor som varit gift mer än 
en gång. Dessa är Stureepitafiet i Uppsala Domkyrka (1660), Katarina 
Leijonbergs gravminne i Strängnäs domkyrka (1686) och Helena 
Flemings epitafium i Ösmo kyrka (1688). Äktenskapsförbunden 
gestaltades dock inte med en kvinnofigur omgärdad av två mans-
figurer, utan förmedlades enbart i text. 

Tre gravminnen – Wendela Skytte i Uppsala domkyrka (1630-
talet), Katarina Leijonberg i Strängnäs domkyrka (1686) och Helena 
Fleming i Ösmo kyrka (1688) – har i urvalet hittats som kan anses 
vara exempel på gravminnen där det i första hand var kvinnor som 
åminnelsegjordes. Gravminnen över barn är sällsynta och förutom 
en gravhäll över David Dachsberg d.y. i Vadstena klosterkyrka har 
enbart fyra epitafier påträffats. Dessa fyra har inte varit några 
enskilda gravminnen, utan har fungerat som ett gemensamt minne 
för 3–5 barn. Underlaget för att analysera gravminnen för endast 
barn är i detta avseende för litet för att kunna dra generella 
slutsatser, varför denna sorts gravminne inte kommer behandlas.557 

Innan strukturella och kronologiska skillnader i gravminnenas 
innehåll diskuteras finns det ett värde i att klargöra övergripande 
karaktäristika. Under perioden 1590–1640 bestod gravminnena 
överlag av kalksten, sandsten, marmor och alabaster, men under 
1620-talet började marmor i allt större utsträckning att användas, 
för att från och med 1640-talet vara det dominerande materialet. 
Tillgången till marmor var av ekonomiska skäl inte alltid stor, varför 
marmorimitationer gjordes av färg, gips och trä. Marmorimitationer 
förekom över hela adelsståndet. Gravminnena var många gånger 

                                                                  
556 Se källor bilaga 7C. 
557 Se källor bilaga 7C; LUB, De la Gardiska släktarkivet, vol. 81:1, handlingar rörande 
Ebba Brahe, kapsel F, folio 38. Se även Strocchia 1989, s. 652. 
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målade i olika bjärta färger och förgyllningar vilket gjorde dem än 
mer iögonfallande. I återkommande fall finns ett i trä snidat, i stuck 
skulpturerat eller på väggen målat draperi med fallande veck och 
knutar som ramade in frihängande epitafier eller epitafiedelarna 
på tumbor.558  

Förutom färgdekoren var gravminnena i olika omfattning prydda med 
änglar och putti med olika redskap – trumpeter, musikinstrument, 
pinoredskap, klot, kronor, palmblad, fanor, bläckhorn, den dödes porträtt 
och huvudbanér – änglaflykter, växtornament, krigiska attribut och 
trofégrupper. Dödssymboler hade liksom på kistor sin givna plats på 
gravminnena, i form av dödskallar med eller utan vingar, benknotor, 
oxkranier, urnor med dödskallar och ben, sörjande putti och putti 
med olika vanitassymboler såsom timglas, dödskallar, uppoch-
nervända facklor eller blåsande såpbubblor. I mer dramatiska 
monument kunde dödssymboler ta sig uttryck i dödsgudar, döden 
och benrangel som i olika omfattning framhävde eller försökte 
betvinga den dödes minne. Gravtumban i två våningar över Henrik 
Fleming och Ebba Bååt i Virmo kyrka (1622) är i 1600-talets Sverige 
ett unikum vad gäller vanitassymbolik. På den övre våningen 
framställs de döda som sovande på kuddar, medan deras skelett med 
rännande råttor och krälande ormar framställs på den undre.559 

Till detta schema hörde även i varierande grad draperade bar-
bröstade karyatider och barbröstade kvinnliga dygdefigurer i antik 
stil. Dygdeframställningarna kunde variera från några få till många 
figurer; från de tre teologiska dygderna Tro (Fides), Hopp (Spes) 
och Kärlek (Caritas) till de fyra kardinaldygderna Vishet 
(Prudentia), Rättrådighet (Justitia), Måttfullhet (Temperantia) och 
Mod/Styrka (Fortitudo), till mer ovanliga framställningar av 
tålmodighet, flit, oskuld, Mars, Minerva, Hercules, ryktet, 
barmhärtighet, vaksamhet, generositet, evighet, vishet, äran, 
storsinthet, ödmjukhet och fromhet. Även framställningar av 
apostlarna och motiv från Kristi korsfästelse och triumf förekom. 
Fusionen av den klassiskt antika stilen, kristna figurer, motiv och 
                                                                  
558 Se källor bilaga 7C. Exempel på dessa marmorimitationer är monumentet över Gustav 
Stenbock och Kristina De la Gardie i Strängnäs domkyrka (1685), Jakob Hastfer och Sigrid 
Gyllenstierna i Vingåker kyrka (1690) och Bengt Oxenstiernska i Uppsala domkyrka och 
innan branden i Uppsala 1702 även Juliana Wachtmeister och Magdalena Stenbocks 
monument (1697), och på epitafiet över Lorentz Stormhatt, Maria Fidler och Catharina 
Håkansdotter i Bärbo kyrka (1677). 
559 Se källor bilaga 7C. Exempel på dessa framställningar av döden är på Bielkenstiärnska 
monumentet i Österhaninge kyrka (1680), epitafierna över Grundel–Helmfeldt (1678) 
och Hoghusen (1685–89) i Storkyrkan, monumentet över Gustav Stenbock och Kristina 
De la Gardie i Strängnäs domkyrka (1685) och Bengt Oxenstiernska monument i Uppsala 
domkyrka (1697). 
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bibeltexter gestaltade ett urval av dygder och fromhetsuttryck som 
beställaren önskade skulle förenas med den döde. Schemat som 
kopplades till den döde utgjorde ett allegoriskt språk som enbart en 
invigd och bildad krets kunde tyda. Bibliska motiv och vanitasmotiv 
bör däremot varit mer allmänt tydbara för kyrkobesökare. Till detta 
estetiska språk kan även nämnas de kolonnordningar som från 1590- 
till 1630-talet kunde skifta mellan toskansk, dorisk och korintisk. 
Från och med 1640-talet var kolonnordningen nästan uteslutande 
korintisk, vilket troligen var ett resultat av att den romerska 
barocken. Textfälten med berättelser om den dödes liv och status 
var i hög omfattning på latin vilket satte en språkbarriär mellan 
gravminne och de som kunde tyda texten.560 

Heraldiken var ytterligare en språkbarriär, där status skapades 
genom att visa anvapen och huvudbanér på monumenten. 
Heraldiken följde en modell där huvudbanér förmedlade den dödes 
familjetillhörighet, enligt principen att varje person som åminnelse-
gjordes hade sitt huvudbanér. Hos lokalbefolkningen kunde troligen 
flera personer tyda heraldiska inslag, då huvudbanéret visade den 
lokalt förankrade adelspersonen. Huvudbanéret ackompanjerades 
oftast av 16 anvapen som visade på den dödes anor, även detta enligt 
principen att varje persons anor oavsett kön skulle uppvisas, vilket 
ledde till att gravminnena oftast hade 32 anvapen. Detta schema om 
härkomsten motstod periodens förändringar både inom adelsståndet 
och inom begravningskulturen, och förefaller under perioden som 
oförändrat.561 Betydelsen att visa att familjens långa adliga led tog 
sig i ett fåtal fall uttryck i att stora stamträdstavlor upprättades i 
anslutning till gravminnet, vilka därmed samverkade med 
gravminnets heraldik.562 

Fusionen av heraldik, dygdeschema, estetik och text på andra 
språk än svenska laddade gravminnet med flera nivåer av läsbarhet, 
där enbart en viss publik kunde tillgodogöra sig hela innehållet. 
Åtskiljandet bestod inte enbart i uttolkarens förmågor att förstå 
helheten utan ska också betraktas som ett aktivt tilltal från 
beställaren, som via gravminnet visade att enbart en utvald grupp 

                                                                  
560 Se källor bilaga 7C; Liljegren 1947, s. 225–264; Lindahl 1969, s. 151, 157, 161; 
Biedermann 1991, s. 94; Ellenius 1996, s. 136–141. 
561 Se källor bilaga 7C; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635–636; RA, SH. LC 102:1 1652, 
acta 18; RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; LUB, De la Gardiska släktarkivet; vol. 81:1, 
Handlingar rörande Ebba Brahe, Kapsel F, folio 38–42; RA, SH. LC 112:10 1661, acta 
11; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 15. 
562 Brandel & Nordberg 1928, s. 357; Axel-Nilsson 1950, s. 220–221; Tuulse & Lindqvist 
1959, s. 196–198. 
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förväntades kunna förstå dess helhet. Det visade även uttolkaren den 
bildning som beställaren önskade skulle associeras till den döde, 
familjen och släkten. 

Att gravminnen var en angelägenhet för familjen och släkten är 
tydligt då det oftast var den närmaste familjen som ombesörjde 
dessa. Kvinnors roll i etablerandet av denna åminnelsekultur var så 
pass omfattande att det kan beskrivas som en förpliktelse för 
makan.563 Rollen som beställare gjorde det möjligt för enskilda 
personer att ikläda sig rollen som ansvarsfull främjare och kulturell 
mecenat till den egna kyrkan, samtidigt som det egna minnet 
hugfästes i sten. I Axel Oxenstiernas testamente angavs att fyra 
epitafier hade beställts till gravkyrkan Jäder. Epitafierna 
åminnelsegjorde enskilda familjemedlemmar till Axel Oxenstierna 
och Axel Oxenstierna själv. Epitafierna (1653) formade tillsammans 
med rummet ett hierarkiskt minne över Axel Oxenstiernas position 
inom familjen. I relation till epitafiernas avsaknad av helfigurer som 
gestaltade de döda, var gravstenen i högkoret över Axel Oxenstiernas 
föräldrar i relief säregen. I jämförelse med epitafiernas stil ter sig 
gravstenen som föråldrad, men med sin stil och plats ska gravstenen 
betraktas som att den förstärkte inslagen av lång etablering i kyrkan 
och lokalsamhället, likt ett fundament där det förgångna spelade en 
viktig roll.564 

Urvalet av gravhällar visar på liknande principer som för grav-
minnena beskrivna ovan. Urvalet visar att gravhällarna uteslutande var 
utförda i kalksten. Gravhällar är liksom tumbor, epitafier och 
monument oftast ett gemensamt gravminne för make, maka och 
gemensamma barn. Dekoren på gravhällar var mer begränsad än på 
andra gravminnen, men utrymme fanns fortfarande för krigisk dekor, 
brosk- och växtornament, bibelspråk, dödskallar, knotor, timglas, 
änglaflykter, putti samt änglar som bar lagerkransar och blåste i 
trumpeter. Avbildningar av dygder har inte påträffats. Svenska och 
tyska förekommer i högre omfattning på gravhällar än latinet, vilket 
var förhärskande på tumbor, epitafier och monument. Det är främst ett 
mellersta och lägre frälse som påträffats i urvalet; sällan är det personer 
från det övre skiktet och aldrig någon från aristokratin. Utifrån 
skillnaderna i dekor och språk mellan gravminnen – tumbor, epitafier 
och monument – och gravhällar samt för vem som en gravhäll gjordes, 
 

                                                                  
563 Se källor bilaga 7C; Se även Samuelson 2004, s. 101–102; Sherlock 2008, s. 12–13. 
564 Oxenstiernas vol. 1:1 1888, s. 635–636. 
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Bild 11. Det rikt utsmyckade monumentet (1685) i Strängnäs domkyrka, över 
Gustav Otto Stenbock och Kristina Katarina De la Gardie visar hur 
imitationer av marmor inte behövde innebära att formspråket blev lidande.

 

Källa: Foto: Engström, 2019.
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går det att dra slutsatsen att gravhällen endast förekom utanför den 
adliga eliten.565 

För gravhällar och för tumbor kunde bristen på textutrymme, 
eller önskan om mer, avhjälpas med att ett epitafium sattes upp i 
närheten av graven, vilket skapade en liknande rumslig 
korrespondens mellan föremål som den som fanns mellan gravminne 
och huvudbanér.566 

Vad tumbor och monument angår fanns det nästintill alltid en 
gestaltning av de döda i hel- eller halvfigur, i relief eller 
rundskulptur även om den senare förekom i allt högre grad från och 
med 1620-talet. I ett fåtal fall förekommer personporträtt på 
epitafier från och med 1640-talet, men de var mer frekventa från 
1670-talet. Under perioden 1590–1670 kan avbildningarna i enbart 
ett fåtal fall anses vara verklighetstrogna, då de oftast följer ett 
schablonartat schema. Detta är särskilt tydligt i gestaltningen av 
kvinnor. Undantagen från denna regel är bildstoderna av Karin 
Joensdotter i Hölö kyrka (1590-talets slut), av Anna Posse i Skara 
domkyrka (1637) och den som troligen ska föreställa Elena Bielke i 
Västerås domkyrka (1648), där en ovanlig rikedom i kläd- och 
smyckesattribut skiljer dem från den allmänna modellen. Även om 
formen oftast följer en stilmässig schablon var gestaltningen av män 
i jämförelse med den av kvinnor i högre grad individualiserande och 
personlig; bland annat genom olika meritattribut såsom svärd eller 
                                                                  
565 Rosvaal 1927, s. 546, 566, 573; Olsson 1937, s. 644, 656–657, 660, 681, 687, 702; 
Tuulse & Lindqvist 1959, s. 169; Rosell 1966, s. 132; Bennett et al 1972, s. 92; Bennet 
1973, s. 229; Bennet 1975, s. 58; Bennett & Edenheim 1976, s. 86; Bennett & Gustafsson 
1985, s. 71, 124, 128–129; Bennett 1988, s. 113–115; Bengtsson et al 2010, s. 145, 147. 
Gravstenarna över Jakob King, Anna Skytte, Elin Tott i Riddarholmskyrkan, Hans Klerck 
i Storkyrkan och David Dachsberg d.y; i Vadstena klosterkyrka är samtliga exempel på 
enskilda gravhällar för män, kvinnor och i det sista fallet barn. 
566 Se källor bilaga 7C; Rosvaal 1927, s. 546, 566, 573; Olsson 1937, s. 644, 656–657, 
660, 681, 687, 702; Tuulse & Lindqvist 1959, s. 169; Rosell 1966, s. 132; Bennett et al 
1972, s. 92; Bennet 1973, s. 229; Bennet 1975, s. 58; Bennett & Edenheim 1976, s. 86; 
Bennett & Gustafsson 1985, s. 71, 124, 128–129; Bennett 1988, s. 113–115; Bengtsson 
et al 2010, s. 145, 147. Kurisoo 2013, 95, 109. Exempel på rumslig kommunikation 
mellan gravhäll, tumba och epitafium går att se i Virmo kyrka över Henrik Fleming och 
familj (1622–24), i Åbo domkyrka över Samuel Cockburn (1620-talet), i Skara domkyrka 
över Anders Hästhufvud, Anna Ållonsköld och Brita Kafle (1629), i Uppsala domkyrka 
över Gustaf Banér och Christina Sture (1620-talet), och Svante Stenbock och Brita Bielke 
(1637–38) i samma kyrka, i Storkyrkan över Simon Grundel Helmfeldt (1678), över 
Gabriel Oxenstierna i Tyresö kyrka (1641), över Johan Gabrielsson Oxenstierna i 
Riddarholmskyrkan (1647), över Johan Bagge, Märta Soop och Margareta Ikorn i Värmdö 
kyrka (1640-talet), över Bogislaus von Rosen i S:t Nicolas kyrkan i Tallinn (1650-talet), 
över Helena Fleming, Wolmar Yxkull och Nils Bååt i Ösmo kyrka (1688), och över Erik 
Hård och Beata Kyle i Norra Fågelås kyrka (1653–59). 
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befälsband. Överlag följde gestaltningen av de döda samma form 
med bildstoderna liggande i sömn, ibland på hyenden med tofsar, 
textilbäddar eller flätade repmattor, med händerna knäppta i bön 
eller vilande på överkroppen. I enbart två fall under perioden var 
stenfigurerna knästående.567 

Gestaltning av adelsmän innebar fram till 1670-talet att dessa 
nästintill uteslutande avbildades med skägg och iklädd rustning och 
svärd, med hjälm och stridshandskar vilandes vid fötterna. Ibland 
förekom befälsband över bröstet vilket kan betraktas som ett uttryck 
för den dödes merit, då det genomgående var avbildningar av män 
som varit riksråd, ståthållare och krigsbefäl som utsmyckades med 
detta. Gravminnena över Adler Salvius i Riddarholmskyrkan (1648) 
och Johan Skytte i Uppsala domkyrka (1650-talet) skiljer sig från 
normen då civil klädnad bestående av mantel, byxor, höga stövlar 
och svärd ersatt rustningen, detta troligen som ett uttryck för deras 
meriter inom den civila förvaltningen snarare än den militära. Den 
schablonmässiga gestaltningen av kvinnor följer bortsett smärre 
detaljskillnader ett schema där kvinnor länkades med sitt civilstånd 
som gift eller änka genom förekomsten av hustru- och änkedok. 
Förutom denna civilståndssymbol var bildstoderna överlag 
utformade som om de vore iklädda veckad fotsid klänning, krås och 
blus. En intressant stilskiftning som kan attribueras till 
stenhuggaren Börje Eriksson Bäck är de epitafier över Karl Hård och 
Beata Kyle i Norra Fågelås (1650-talet) och Nils Mannersköld och 
Anna Wrangel i Åtvidskyrka (1650-talet) där kvinnogestalterna 
saknar huvudduk. Gestaltning av barn är ytterst ovanlig och 
markerades gentemot vuxna oftast enbart genom mindre storlek. 
Tumban över Wendela Skytte och Hans Kyle i Uppsala domkyrka 
(1630-talet) hade innan branden i Uppsala 1702 ett lindat spädbarn 
i helfigur som vilade på en kudde. Ytterligare ett exempel är epitafiet 
över Lorentz Stormhatt, Maria Fidler och Catharina Håkansdotter i 
Bärbo kyrka (1677), där deras sjutton gemensamma barn gestaltas 
av sjutton små barnansikten i ett moln uppburet av två putti i 
epitafiets mitt.568 

Under slutet av 1670-talet och framåt framträdde en ny gestalt-
ningsform av den döde som berodde på estetisk förfining, men också 
på att adeln tillskansat sig nya värden för att skapa status. Detta skifte 
är så påtagligt att det närmast är att betrakta som ett trendbrott, där 
vakna, stående eller sittande helfigurer i rundskulptur, liksom byster 
                                                                  
567 Se källor bilaga 7C. De gravminnena med knästående figurer är de över Carl Carlsson 
Gyllenhielm och Christina Ribbing i Strängnäs domkyrka (1629–33), och det över Johan 
Adler Salvius och Margareta Skuthe i Storkyrka i Stockholm (1648).  
568 Se källor bilaga 7C. 
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och personporträtt ersatte de liggande helfigurerna med knäppta 
händer. Det är slående hur fromhet som främsta attribut ersattes av 
en ny sorts social förnämlighet, där äktenskapet förmedlades med 
andra medel än de tidigare tätt liggande bildstoderna. 
Kvinnogestalterna har överlag inte längre huvuddok utan var 
barhuvade med uppsatt hår, klädda antingen i toga eller tidsenlig 
klänning med rik dekor och utsmyckning. Även om adelsmannen 
som krigare fortfarande gestaltas iförd rustning, hjälm och 
befälsband har den renrakade eller med liten mustasch beprydda 
ämbetsmannen i toga, rådherreskappa, kravatt och allongeperuk 
ersatt den i bön vilande skäggbeprydda krigaren.569 

Gravminnenas textfält visar på hur värden för att skapa status 
skiftade under 1600-talet. Perioden igenom fick män större text-
utrymme än kvinnor, i återkommande fall i en sådan omfattning att 
det kan jämföras med en personalietext i koncentrerad form. Därtill 
presenterades mäns status och gärning konsekvent före kvinnors. 
Undantagen är texten på Wendela Skyttes och Hans Kyles gemen-
samma tumba i Uppsala domkyrka (1630-talet), och texten på 
epitafiet över Helena Fleming med makar i Ösmo kyrka (1688), som 
hyllar kvinnorna i större utsträckning än makarna. Det är också i 
textkartuschen som barn många gånger återfanns, även när dessa 
inte fanns som bildstoder på gravminnet.570 

Vad bördsepitet angår går det inte att se om vissa titlar användes mer 
eller mindre ofta under perioden. I återkommande fall presenterades 
mannen och kvinnan med samma bördstermer, såsom högvälborne, 
välborne och ädel. Det finns dock en klar tendens att män presenterades 
med bördstermer medan kvinnor inte gjorde det, vilket kan bero på 
skillnaden i textomfattning och ordning. Åtskiljandet mellan man och 
kvinna markerades genom att män beskrevs med fler eller andra 
bördsepitet än kvinnor, som dessutom placerade mannen överst i en 
bördshierarki. I enbart ett fåtal fall var förhållandet det omvända. På 
epitafiet över Helena Fleming, Waldemar Yxkull och Nils Bååt i  
Ösmo kyrka, beskrevs kvinnan som förnäm, ädelboren och av  
gammal berömds släkt medan de båda makarna enbart beskrevs  
som ädelborna.571 

                                                                  
569 Se källor bilaga 7C. 
570 Se källor bilaga 7C. 
571 Se källor bilaga 7C; Rosvaal 1927, s. 546, 566, 573; Olsson 1937, s. 644, 656–657, 
660, 681, 687, 702; Tuulse & Lindqvist 1959, s. 169; Rosell 1966, s. 132; Bennett et al 
1972, s. 92; Bennet 1973, s. 229; Bennet 1975, s. 58; Bennett & Edenheim 1976, s. 86; 
Bennett & Gustafsson 1985, s. 71, 124, 128–129; Bennett 1988, s. 113–115; Bengtsson 
et al 2010, s. 145, 147. 
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Adelstitlar ter sig som tämligen stabila under hela perioden där 
män och kvinnor omnämns som friherre/friherrinna och herre/fru. 
Med detta underlag går det inte att på ett tillfredställande sätt besvara 
varför titlarna greve och grevinna började omnämnas mer frekvent 
först efter 1660-talet. För det behövs ett större underlag. Även om de 
var sällsynta förekom titlar som arvfriherre, borggreve och baron, 
vilka samtliga påträffas under 1670- och 1680-talets slut. Detta kan 
troligen varit försök att introducera nya titlar för att åtskilja sig från 
andra. I motsats till bördsepitet som oftast satte maken högre än 
makan, gjorde adelstitlarna att kvinnor mer frekvent kunde placera 
sig i nivå med sin make, men sällan över densamme. Vad angår gårdar 
som länkades till titlarna så ökar inte antalet omnämnda gårdar under 
perioden, utan majoriteten omnämner 1–3 gårdar. En hierarkiserande 
praktik är dock tydlig då det främst var adelns övre skikt som 
omnämnde fler än tre gårdar.572 

Att gravminnenas bildstoder karaktäriserade män efter syssla och 
ämbete, medan kvinnor karaktäriserades efter sitt civilstånd, speglades 
även i texten. Kvinnor beskrevs genomgående som hustru, maka, gift 
eller änka och kopplas genom dessa civilståndstitlar till en man. 
Kvinnors status som ogift hindrade inte att civilståndet kunde 
definiera dem, genom användandet av titlar som jungfru eller fröken. 
Då textomfattningen på gravminnen tillät mer utrymme än de på 
kistan förekommer det att kvinnor beskrevs utifrån en dygdespegel 
som framställde dem som fromma, goda hushållerskor, dygdiga barna-
föderskor och som föredömen och prydnader för andra kvinnor. 
Oavsett civilståndet som gift var det återkommande att kvinnors 
person kopplades till fadern genom termer som grevedotter, friherre-
dotter och dotter, där den senare titeln åtföljdes av faderns namn och 
ibland adels- och merittitlar. Greve- och friherredotterstiteln bör inte 
betraktas som likvärdig med grevinna- eller friherrinnatiteln, då de 
hänvisade till faderns adelsstatus och definierade kvinnan utifrån att 
hon var en mans dotter. Förekomsten av dessa titlar var stabil under 
perioden, och saknar motsvarighet hos män.573 

                                                                  
572 Se källor bilaga 7C; Rosvaal 1927, s. 546, 566, 573; Olsson 1937, s. 644, 656–657, 
660, 681, 687, 702; Tuulse & Lindqvist 1959, s. 169; Rosell 1966, s. 132; Bennett et al 
1972, s. 92; Bennet 1973, s. 229; Bennet 1975, s. 58; Bennett & Edenheim 1976, s. 86; 
Bennett & Gustafsson 1985, s. 71, 124, 128–129; Bennett 1988, s. 113–115; Bengtsson 
et al 2010, s. 145, 147. 
573 Se källor bilaga 7C; Rosvaal 1927, s. 546, 566, 573; Olsson 1937, s. 644, 656–657, 
660, 681, 687, 702; Tuulse & Lindqvist 1959, s. 169; Rosell 1966, s. 132; Bennett et al 
1972, s. 92; Bennet 1973, s. 229; Bennet 1975, s. 58; Bennett & Edenheim 1976, s. 86; 
Bennett & Gustafsson 1985, s. 71, 124, 128–129; Bennett 1988, s. 113–115; Bengtsson 
et al 2010, s. 145, 147. 
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Textfältens trendkänslighet syns särskilt när det angår merittitlar i 
förhållande till adelstitlar. Perioden igenom var det vanligt att 1–3 
merittitlar användes, men för ett smärre antal, samtliga gravminnen 
över personer med höga civila ämbets- och befälstitlar och en majoritet 
från adelns övre skikt, angavs 4–7 titlar. Liksom i huvudbanér, 
personalier och på kistor så åtföljdes merittitlar såsom ståthållare, legat 
och guvernör av lands- och ortsnamn, vilket sammankopplade män 
med ett geografiskt och politiskt rum som inte hade en motsvarighet 
för kvinnor och barn. Under hela perioden hade adelstitlar företräde 
framför merittitlar. Meriten började dock ta mark från adelstitlarna i 
mindre skala under 1620- och 1630-talet för att under resterande 
perioden bli allt mer frekvent. Det är tydligt att meriten uppvärderades 
under 1640-talet och framåt, även om ordningen inte kastades om. Att 
låta meriten ordnas före adelstitlarna var förhållandevis spritt över 
adelsståndet.574 

I relation till det ovan redovisade finns det en sällsynt men för 
ämnet intressant företeelse, som närmast kan beskrivas som att 
beställaren tog presentationsutrymme för sig själv i textfälten. Denna 
textdel kom i regel sist. I de fall som kvinnor ombesörjt monumentet 
presenterades de i kortfattade drag.575 När beställaren varit man var 
presentationsutrymmet större än för kvinnor. I fyra exceptionella fall 
på gravminnen, samtliga beställda av Oxenstiernor, tog sig denna 
presentation vidlyftigt utrymme. På epitafierna över Johan de Mornay 
och Johan Gabrielsson Oxenstierna i Riddarholmskyrkan, båda 
ombesörjda av Axel Oxenstierna, gav sig beställaren ett utrymme som 
nästintill var i konkurrens med den som epitafiet åminnelsegjorde. 
Efter redogörelse för de dödas börd, meriter och som friherre 
respektive herre till två gårdar följde beskrivningen av beställaren Axel 
Oxenstierna: ”Axel Oxenstierna, Svea rikes råd och kansler, greve till 
Södermöre, friherre till Kimtio, herre till Fiholm och Tidö, riddare, 
lät resa vården 1647 till minnet av sin här begravne svåger”. 
Beställarens kungörande visar på ytterligare en nivå av status- och 
åtskillnadsskapade, där Axel Oxenstiernas namn på Johan de Mornay 
och Johan Gabrielssons Oxenstiernas gravminnen visade på 
                                                                  
574 Se källor bilaga 7C; Rosvaal 1927, s. 546, 566, 573; Olsson 1937, s. 644, 656–657, 
660, 681, 687, 702; Tuulse & Lindqvist 1959, s. 169; Rosell 1966, s. 132; Bennett et al 
1972, s. 92; Bennet 1973, s. 229; Bennet 1975, s. 58; Bennett & Edenheim 1976, s. 86; 
Bennett & Gustafsson 1985, s. 71, 124, 128–129; Bennett 1988, s. 113–115; Bengtsson 
et al 2010, s. 145, 147. Av de som använde 4–7 titlar, samtliga med höga ämbets- och 
befälstitlar återfinns en klar majoritet från adelns aristokrati och övre skikt, såsom Banér, 
Bonde, Bååt, Cruus, Fleming, Kagg och Oxenstierna; Av de i adelns aristokrati och övre 
skikt som ordnade meriten framför adelstitlar återfinns namn såsom Banér, Fleming, 
Grundel–Helmfeldt och Oxenstierna. 
575 Se källor bilaga 7C. 
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släktrelationernas intimitet. Detta tillät att döda släktingar av lägre 
rang förenades med beställarens namn och status. En liknande 
beskrivning där beställaren fick något större utrymme än den i 
åminnelse är Gabriel Gustafsson Oxenstiernas fristående epitafium i 
Tyresö kyrka, där den döde beskrivs som riksdrots och högberömd, 
medan beställaren Gabriel Gabrielsson Oxenstierna låter beskriva sig 
som friherre och herre till tre gårdar. Det främsta exemplet inom 
genren är dock epitafiet i Uppsala domkyrka över Ebba Leijonhufvud, 
Svante Sture, Claes Horn och Anna Margareta Sture, som består av tre 
textdelar.576 I den första är berättaren Ebba Leijonhufvud som i 
korthet förtäljer om makarnas gårdar, börd och meriter samt hur de i 
förtid lämnade henne i sorg och klagan. Efter sin egen död 1654 hade 
Ebba Leijonhufvud – grevinnan till Raseborg – på gravplatsen låtit 
blanda sina jordiska kvarlevor med makarnas aska. På den övre tavlan 
är det istället Anna Margareta Sture som är berättaren som beskrivs 
som den sista av Sturarna, vars liv i korthet beskrivs som dotter, som 
maka, som barnlös och vars kropp och själ var behaglig. Hälften av 
detta textfält och hela det tredje fältet är däremot en hyllning till 
beställaren, Ebba Leijonhufvuds svärson och Anna Margareta Stures 
make Johan Oxenstierna. I textfältet över Anna Margareta Sture 
förtäljer hon. 

Jag blev hustru till Johan, av Oxenstiernors ätt, som var son till den 
store Axel Oxenstierna. Min make var riksmarskalk och på sin tid 
den mest övertygande och vältaliga röst för freden i den tyska 
världen. Han var även en levande bild av faderns duglighet och 
därjämte en lysande stjärna i rådets hus. Jag, Anna Margareta var 
honom lik, försedd med vackra seder och alltid älskad av min 
Johan.577 

På den tredje tavlan fortsätter hyllningen av Johan Oxenstierna. 

Detta monument lät herr Johan Oxenstierna fullborda efter 
Ebba Leijonhufvuds död, hennes fromme svärson, make till 
den enda dottern, den sista ättlingen av en så betydande ätt, 
Anna [Margareta] Sture, Johan Axelsson Oxenstierna, greve 
av Södermöre, friherre till Kimtio och Nynäs, herre till Fiholm, 

                                                                  
576 Olsson 1937, s. 648–651, 678–679; Flodin 1979, s. 90; Bengtsson et al 2010, s. 92–
94. 
577 Bengtsson et al 2010, s. 95. Citatet är ej översatts från latin av författaren. 
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Hörningsholm etc., riksråd, riksmarskalk, domare i hovrätten, 
landshövding i Uppland, president i Wismarska tribunalen och 
extraordinarie legat i Tyskland 1657.578 

Epitafiet åminnelsegjorde fem personer, där Johan Oxenstierna fick en 
beskrivning som överträffade de andra fyra, och som närmast kan 
beskrivas som en koncentrerad personalietext. Förklaringen till denna 
vidlyftighet ska möjligen inte sökas i hur beställare i allmänhet 
presenterade sig i gravminneskulturen, utan snarare utifrån detta 
särskilda fall. Som visats ovan var familjerna Leijonhufvud och 
Oxenstierna inbegripna i förhandlingar om gods, lik och begravnings-
plats sedan Anna Margareta Sture dött 1646. Det som vid första 
anblick ter sig som en enskild persons självhävdelse kan betraktas som 
den slutgiltiga insatsen i en konflikt om vem som ägde företräde. Johan 
Oxenstierna framträder i både kvalité och kvantitet genom gods, börd, 
anor, merit, rum och politisk auktoritet som tveklöst mer förnäm än 
utdöda Sturar och Leijonhufvuden. Trots det avvikande i denna sorts 
presentation av beställaren, ingick det i ett bruk där beställarens namn 
fanns med på gravminnets textfält. Åminnelseskapande omfattande 
både de vars lik låg i anslutning till gravminnet, och den som 
ombesörjt gravminnet. Att inte bara odödliggöra de döda utan även 
från vem gravminnesgåvan gjorts, korresponderar med annat gåvobruk 
i kyrkorummet som måste förstås som ett skapande av maktrelationer 
i lokalsamhället. 

Konflikt i kyrkorummet 
Förutom prästerskapets kritik mot adelns åminnelseskapande, finns 
det konkreta exempel på att gravminnena var allt annat än orubbliga. 
År 1638 begravdes Adam Richard De la Chapelle i en textilklädd 
träkista i S:ta Klara kyrka i Stockholm. Graven var placerad mitt för 
pelaren vid den lilla dörren som vette åt öster. På samma pelare sattes 
hans huvudbanér upp för att markera gravens position. År 1658 lät 
kyrkoherden i S:ta Klara Samuel Hammarinus bygga ut sin murade 
grav, som angränsade till De la Chapelles. Detta tilltag krävde att 
angränsade utrymme utnyttjades. Trots att dödgrävaren och ringaren 
som utförde arbetet protesterade mot Hammarinus planer genom att 
påpeka vem kistan och graven tillhörde, troligen genom att hänvisa till 
huvudbanéret på pelaren, togs De la Chapelles kista upp då denna stod 
i vägen. Då en lämplig plats saknades sattes kistan på Hammarinus 

                                                                  
578 Bengtsson et al 2010, s. 94. Citatet är ej översatts från latin av författaren 
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Bild 14. Stureepitafiet (1660) i Uppsala domkyrka, där beställaren Johan 
Oxenstierna hyllas i större utsträckning än dem som svärmodern Ebba 
Leijonhufvud angav skulle åminnelsegöras. 

 

Källa: Arwidsson, 1719. Kungliga biblioteket.
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inrådan inunder en av de intill stående kyrkbänkarna. Under sju års 
tid stod kistan under bänkarna ”allom till Spektakel och fotbräde”, 
vilket slet så på kistan att arvingarna senare krävde att en ny kista med 
klädsel skulle tillverkas då den tidigare söndertrampats.579 

År 1665 togs ärendet upp på Stockholms domkapitel efter att De la 
Chapelles arvingar skickat in en klagoskrift som i hårda ordalag 
fördömde mäster Samuels handlingar. Enligt klagoskriften och 
följande handlingar hade Hammarinus på ett våldsamt sätt förstört 
och plundrat graven, för att kunna använda den. Kistan och liket hade 
enligt arvingarna stulits och hanterats på ett sätt som inte ens hade sin 
motsvarighet hos turkar och barbarer. Därtill hade kistan satts under 
bänkarna till spektakel och fotbräde som om liket hade tillhört en 
förrädare och ogärningsman. För att understryka denna skymf 
åberopade arvingarna De la Chapelles trogna krigstjänst för foster-
landet, där han ”100 000 gånger vågat liv och blod” för landet. 
Hammarinus tilltag hade berövat De la Chapelle det gravrum som 
inköpts för egna medel, ett otillbörligt, våldsamt och okristligt tilltag 
som därtill gjort Guds hus till en rövarkula. Arvingarna satte 
ytterligare press på domkapitlet genom att berätta att de låtit 
informera sina franska landsmän, däribland den franska ambassadören 
i Stockholm, om Hammarinus tilltag.580 

Som krav för förlikning skulle mäster Samuel återställa graven i dess 
forna skick, förfärdiga en ny kista med klädsel, göra offentlig avbön 
till sky och varnagel såsom en kyrkoplundrare, våldsverkare, förstörare 
av kristna kroppar och deras grifter. Därtill krävde släktingarna att 
Hammarinus skulle beställa en gravsten över graven, ge arvingarna 500 
rdr in specie (cirka 2 000 d.k.m.) så att de kunde förfärdiga ett 
hederligt monument och epitafium över fadern samt stå för all den 
omkostnad, hinder och skada som uppkommit. 

Turerna parterna emellan präglades av att Hammarinus var villig 
till förlikning inom rimlighetens gränser, genom att bland annat riva 
trappan och återställa graven i sitt tidigare skick. Dock ifrågasatte han 
värdet av att uppsätta ett kostsamt epitafium och gravsten för en 
person som arvingarna under 27 års tid inte hade bevärdigat med 

                                                                  
579 SSA, Stockholms domkapitel, handlingar, allmän serie 1665, s. 79ff; SSA, Stockholms 
domkapitel, protokoll huvudserien 1665–1666, enligt pärmtitel vol. nr 23, 15 oktober 
1665, 18 okober 1665, 25 oktober 1665, 30 oktober 1665, 2 november 1665, 4 november 
1665, 6 november 1665. 
580 SSA, Stockholms domkapitel, handlingar, allmän serie 1665, s. 79ff; SSA, Stockholms 
domkapitel, protokoll huvudserien 1665–1666, enligt pärmtitel vol. nr 23, 15 oktober 
1665, 18 okober 1665, 25 oktober 1665, 30 oktober 1665, 2 november 1665, 4 november 
1665, 6 november 1665. 
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ringaste gravsten eller bräda till åminnelse. Domen blev att även om 
Hammarinus tilltag sågs som förargligt skulle åverkan inte ses som 
våldsverkan, rån eller tjuvnad. Till detta skulle han böta 400 d.s.m. 
(1 100 d.k.m.) vardera till målsägarna och tredjedelen till de fattiga.581 
Exemplet visar på att den vanligt förekommande territorialiseringen 
med huvudbanér i kyrkor var läsbara som gravmarkörer, men att dessa 
inte var orubbliga föremål, framför allt inte i rum där det fanns 
personer som ansåg sig själva som auktoriteter. 

Även om stora gravmonument var långt ovanligare än huvudbanér 
i kyrkorummet, finns det ett tydligt exempel som visar på att kyrko-
rummet ska betraktas som ett öppet socialt fält där inte ens den lokala 
adliga eliten kunde gå på med vilka åtgärder som helst. År 1680 slöt 
Knut Kurck ett kontrakt med bildhuggaren Nicolas om ett grav-
monument som skulle uppsättas i Stora Mellösa kyrka, cirka sju 
kilometer från godset Göksholm. Monumentet gjordes i Antwerpen 
och betingade ett pris av 12 000 d.k.m. Med David Klöcker 
Ehrenstrahl som mellanhand uppfördes monumentet i Stora Mellösa 
kyrka 1683 eller 1684, och har erkänts som ett av Millich främsta.582 

Vid uppsättandet av monumentet lät Knut Kurck på eget bevåg 
flytta kyrkans altare från högkorets centrum till dess sida och placera 
monumentet i dess ställe. Denna erövring av kyrkorummets liturgiska 
huvudscen saknar motstycke i hela det studerade materialet, och kan 
betraktas som en markering från Knut Kurck om vem det var som ägde 
rätt att disponera kyrkorummet. Även om detta tilltag förargade 
församlingsmedlemmarna, kom de inte att göra sitt missnöje hört 
förrän Knut Kurck hade dött sommaren 1690. Detta ger en hänvisning 
om att denna rumsliga ockupation kunde motstå öppen konflikt så 
länge upphovsmannen var i livet. När Kurck hade dött ifrågasattes 
monumentets validitet med kraft, då församlingen sände en petition 
med bifogad skiss av koret till kung Karl XI, som därmed engagerades 
i fallet. Att det sändes till högsta instans ger en fingervisning om vem 
församlingen ansåg krävdes för att befria kyrkorummet från Kurcks

                                                                  
581 SSA, Stockholms domkapitel, handlingar, allmän serie 1665, s. 79ff; SSA, Stockholms 
domkapitel, protokoll huvudserien 1665–1666, enligt pärmtitel vol. nr 23, 15 oktober 
1665, 18 okober 1665, 25 oktober 1665, 30 oktober 1665, 2 november 1665, 4 november 
1665, 6 november 1665. 
582 Waldén 1929, s. 51; Waldén 1942, s. 120–132; Lindahl 2015, s. 43; Gillgren 1997, s. 
337–341; För en detaljbeskrivning av monumentet se Waldén 1929, s. 37–41; Waldén 
1942, s. 127–130. Millich kan med rätta betraktas som en bildhuggare som tillgodosåg en 
adlig elits önskemål vad gäller materiella åminnelsepraktiker i kyrkorummet, med 
attribuering till bland annat bysten av Gustav Bonde i Spånga (1673–76), epitafiet av 
Simon Grundel Helmfeldt i Storkyrkan (1678), monumentet över Fleming, Soop och 
Cruus i Sorunda kyrka (1678) och Bielkenstiernska monumentet i Österhaninge kyrka 
(1680). 
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Bild 15. Teckning av Knut Kurcks monument (1683/1684) som förorsakade 
församlingens och Karl XI:s bannor när det intog altarplatsen i Stora Mellösa 
kyrka. Monumentet återfinns numer i Näshulta kyrka i stympat utförande. 

 
Källa: Okänd konstnär och datering. Riksantikvarieämbetet. 
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gravmonument. Kungen var inte overksam utan beordrade lands-
hövdingen i Närke att utan dröjsmål tillse att monumentet 
undanröjdes och att altaret kom på sin rätta plats igen. Församlingens 
petition fick önskad verkan och året därpå monterades monumentet 
ned och transporterades till Göksholm. År 1703 hade Kurcks änka 
slutit kontrakt med hantverkare för att låta montera monumentet igen, 
denna gång i Näshulta kyrka som låg cirka 48 kilometer från 
monumentets tidigare ort. Vid monteringen sattes monumentet vid 
sidan av altaret längsmed långhusets vägg och inte mitt i högkoret. Då 
kyrkan var mycket mindre än den ursprungliga kunde monumentet 
inte monteras med det ursprungliga omfånget. Församlingen i Stora 
Mellösa hade i och med sin petition markerat att de hade kungligt stöd 
och därmed etablerat ett eget socialt och religiöst anspråk på kyrkan, 
vilket gjorde tydligt att Gud och Kristus inte fick ersättas med adliga 
pretentioner. Att Kurcks arvingar inte valde att flytta monumentet till 
korets sida i Stora Mellösa kyrka, utan istället låta montera det i en 
helt annan kyrka långt från Göksholm, visar att arvingarna drog sig 
för att utmana församlingen i Stora Mellösa.583 

Kritiken från prästeståndet och dessa exempel ovan visar hur 
flytande uppfattningen om kyrkorummet var i sin samtid och att det 
är vanskligt att tala om adlig rumslighet som något definitivt och 
självklart, något som Jan Samuelson verkar göra gällande.584 Nils 
Thuresson Bielke fick till exempel på grund av motståndet från 
församlingen i Tensta kyrka istället bygga sitt gravkor vid Lena kyrka. 
Båda kyrkorna låg cirka fyra kilometer från Salsta slott. I Uppsala 
domkyrka stadgades 1638 att inga skrymmande och ljushämmande 
monument fick sättas upp samt att det enbart var personer med högt 
ämbete och oklanderlig karaktär som fick köpa gravkor. I samma 
domkyrka hade Gustaf Rosenhane 1647 köpt ett gravkor med för-
behållet att inga monument eller skrank fick sättas upp samt att 
domkyrkan förbehöll sig rätten att i koret sätta bänkar för församlings-
medlemmar. Epitafier fick monteras så länge de inte skymde sikten. I 
Vasaborgska gravkoret i Riddarholmskyrkan (1647) sattes redan under 
1600-talet kyrkbänkar in, vilket tillsammans med exemplet ovan 
belyser behovet av att kunna nyttja kyrkorummet för församlings-
medlemmarna. Kyrkans makt och kyrkorummets rörliga relation till 
adliga gravminnen blir särskilt påtagliga i ett längre tidsperspektiv. 
Med all önskvärd tydlighet syns det att uppsättandet av gravminnen 
inte var statiska praktiker som definitivt besatte kyrkorummet, då 
kyrkans och församlingens behov många gånger resulterade i att de 

                                                                  
583 Waldén 1929, s. 52–54; Waldén 1942, s. 127–130; Gillgren 1997, s. 341. 
584 Samuelson 2004, s. 85–103. 
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plockades bort. Från slutet av 1800-talet och till dags dato går det att 
se en motrörelse där stiften i samarbete med församlingar och privata 
intressen restaurerade och förde upp en adlig elits kistor från 
gravvalven till kyrkorummet.585 

Inte ens under den undersökta perioden lämnades de döda inte i 
fred. På grund av att många kistor var gjorda av värdefulla ädelmetaller 
fanns det ett återbruksvärde för dessa, även i sin samtid. Agneta 
Ribbing ska från sin make Lars Kaggs kista ha låtit lossa nog med 
silverornament för att tillverka två kandelabrar till kyrkan och 
kistornamentik till sin egen begravningskista. På samma sätt lät 
Margareta Brahe från maken Bengt Oxenstiernas kista lossa sju kilo 
silver som skänktes till Jäders kyrka. Efter att släkten Snack dött ut 
1687 skänkte den ingifte Johan Lagermarck 1715 två kopparkistor till 
S:t Jacobs kyrka, vilket troligen ur rumsligt och ekonomiskt perspektiv 
möjliggjorde att han och hans fru senare kunde begravas i samma 
kyrka. Det var troligen på grund av metallerna som kistorna eller delar 
av dem under senare tid blev föremål för stöld. Som beskrivits ovan 
flyttades kistor från gamla gravrum i samband med att nya släktkor 
upprättades. Inköpta gravkor kunde också säljas, vilket släkten 
Rosenhane gjorde 1701 med sitt gravkor i Uppsala domkyrka. I 
samma domkyrka ledde försäljningen av Bielkeska gravkoret 1758 till 
att äldre kistor gallrades ut. När Hornska gravkoret i Uppsala 
domkyrka bytte ägare på 1740-talet skedde en utgallring också av de 
uppsatta huvudbanéren. Även monumentet i Strängnäs domkyrka 
över Karl IX demonterades delvis 1645 och flyttades efter kungligt 
beslut 1649, då det skymde altaret för församlingen.586 Det är tydligt 
att den adliga territorialiseringen var underkastad rummets 
föränderliga karaktär, oavsett om det var i egenskap av ett liturgiskt 
rum eller som ett åminnelserum. 

Gravminnen kan, förutom att anses som förmedlare av familjens 
och släktens maktanspråk, även betraktas som föremål som skapade 

                                                                  
585 Hahr 1923, s. 53; Roosval 1927, s. 507; Olsson 1928, s. 184, 189, 190, 195, 196, 
199; Curman 1935, s. 144; Olsson 1937, s. 477, 520–521, 557, 824; Liljegren 1947, s. 
76, 147, 174, 189, 194, 201, 225–227, 229, 231, 234–236, 238–245, 248, 251, 257, 258, 
261–262; Wallin 1948, s. 73–78; Axel-Nilsson 1950, s. 303; Tuulse 1956, s. 137–138; 
Curman 1961, s. 515; Rosell 1966, s. 194–195; Lindahl 1969, s. 150, 123–124; Rosell 
1974, s. 37; Flodin 1989, s. 165, 175–176; Gardberg & Heininen 2000, s. 186; Ullgren 
2004, s. 226–228; Soop 2005, s. 45; Sparre 2007, s. 9; Bengtsson et al 2010, s. 12, 133, 
134; Forssblad 2011, s. 15; Green 2013, s. 125; Gullbrandsson 2013b, s. 301, 303; 
Gillbrand 2018, passim. Liknande kyrkrensningar skedde även i Norge, se Bugge 
Amundsen 1998, s. 21. Stort tack till metallrestaurator Cai Zetterström som generöst delat 
med sig av sitt kunnande i ämnet. 
586 Lundmark 1930, s. 387; Olsson 1937, s. 598; Lindahl 1969, s. 63, 122–124; Rosell 
1974, s. 52; Bennett 1988, s. 100, 117; Flodin 1989, s. 165; Bengtsson et al 2010, s. 107, 
132, 133. 



273 

förutsättningar för hur kyrkorummet uppfattades. Särskilt som grav-
minnenas sammansättning och stil i många fall var influerade av 
kontinentens estetiska värden, bildade de i kyrkorummet en tydlig 
kontrast mot det inhemska föremålen. Föremålet bildade ett fönster i 
sockenkyrkorna som vette ut mot kontinentens estetiska värden, där 
gravminnena sammankopplade den döde, familjen, släkten och kyrko-
rummet med en kulturell sfär som existerade bortom kyrkans väggar 
och rikets gränser. Att gravmonument värderades som estetiska av en 
skara som inte var en del av den lokala församlingen åskådliggörs 
genom den gravminnesturism som bestod av såväl inhemska som 
utländska besökare. Att människor drogs till kyrkor där de beskådade 
gravminnen, visar att betraktaren och den avsedda mottagaren av 
gravminnets budskap måste sökas i en större sfär än den som kyrkans 
församling utgjorde.587 Den rumsliga och estetiska kontrasten som 
gravminnena ständigt skapade i kyrkorummet, kunde dock leda till att 
de nedmonterades eller flyttades när församlingens behov behövde 
tillgodoses. Förgängligheten triumferade över både kött, ben och 
gravminnen i takt med att tiden gjorde dem förlegade. 

Åminnelse bortom graven 
En annan aspekt av åminnelsekulturen som visar hur andra rum än 
kyrkan användes var när den döde genom testamentsdonationer och 
personalier iklädde sig rollen som from patron, beskyddare och kultur-
mecenat för församling, kyrka och lokalsamhälle.588 

I Ebba Leijonhufvuds testamente från 1648 angavs att fyra 
studenter skulle få stipendier för akademiska studier, en gåva som hon 
prisade som både kristlig och berömlig då den främjade kunskapers 

                                                                  
587 Schmedeman vol. 1 1706, s. 559; Whitelocke vol. 1 1855, s. 187; Whitelocke vol. 2 
1855, s. 298, 349; Kurck 1906, 15, 23, 48, 52, 72–73; Bolinus 1913, s. 14, 23–23, 46, 
50, 55–56; Braems 1916, s. 6, 15, 18, 19, 42–43; Horn 1961, s. 118; Gyllenius 1962, s. 
132, 141–142, 157–158; Ogier 1985, s. 11, 42; Rosenhane 1995, s. 157. Winberg 2018, 
s. 241, 269, 286, 300; Brook 2008, s. 81–83. 
588 LLA, Trolleholms godsarkiv volym J 4:1; LUB, De la Gardiska släktarkivet, vol. 81:1, 
handlingar rörande Ebba Brahe, kapsel F, folio 38–42; RA, SH. LC 102:1 1652, acta 18; 
RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 112:10 1661, acta 11; RA, SH. LC 121:6 
1670, acta 3; RA, SH. LC 126:8 1675, acta 10; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 15; 
Klingspor vol. 1 1876, s. 24–25, 44, 49, 110–111, 127, 158–159, 166, 231, 255, 270–
271, 286–287, 323, 343, 351, 372, 411, 425, 440, 482, 492, 557; Klingspor vol. 2 1877, 
s. 119, 127,128, 138, 181–182, 195, 208, 220, 231, 240, 281, 293, 303, 316, 407; 
Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635–636. Samuelson 2004, s. 86; Trolle Önnerfors 2014, s. 
289–290. 
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befordrande. I ett senare testamente från 1653 hade denna gåva tagits 
bort för att istället avsätta medel till Uppsala domkyrkas utsmyckning 
och upprustning, med bland annat en ny predikstol och en orgel. 
Därtill skulle hennes eget gravkor utsmyckas med epitafier, pelare och 
ett järnskrank. Leijonhufvuds tidigare testamente och beslut att 
gestalta sig som mecenat genom att skänka pengar till stipendier visar 
hur testatorns namn och roll som kulturmecenat via stipendiet upp-
märksammades. Så länge som stipendiet utdelades överlevde namnet 
och mecenatsrollen med varje stipendiat, som i sin tur sattes i relation 
till den döde välgöraren.589 

Leijonhufvuds senare testamente ansluter däremot till ett mer 
etablerat bruk av testamentsgåvor och gåvor till kyrkan som gjordes 
under levnadstiden och inte minst i samband med begravningar. 
Ljuskronor som gåva är intressanta då de genom sin upphängning och 
belysning av kyrkorummet var synliga för församlingen.590 Ebba 
Leijonhufvud och Ebba Brahe skrev i sina respektive testamenten att 
ljuskronor i silver skulle skänkas till ett antal kyrkor, bland annat till 
åminnelse av familjemedlemmar som var begravna eller varit bisatta 
där. Uppsala domkyrka fick vid Anna Margareta Stures begravning en 
ljuskrona i silver för 1 700 rdr (cirka 7 000 d.k.m.) som skulle hänga 
i Sturekoret. Ebba Brahe skrev i sitt testamente att en ljuskronan i 
silver skulle skänkas till Storkyrkan, då hon och Jakob De la Gardie 
vigts där samt att makens lik stått där i några år. I vad som verkar varit 
                                                                  
589 RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 118:9 1667, acta 3; Wallenstedt 1995, 
s. 438. Trolle Önnerfors 2014, s. 290. 
590 För en diskussion om adelns gåvoetablering i kyrkorummet, se Samuelson 2004, 
passim. För exempel på patronatsgåvor och gåvor i samband med begravningar se: Petri 
1837, s. 211. Klingspor & Schlegel 1877, s. 47; Brandel 1918, s. 15, 21, 32, 35–36, 40, 
41, 43; Hahr 1923, s. 97; Roosval 1927, s. 453–460, 462–476, 487–489, 491–496; 
Brandel & Nordberg 1928, s. 244, 317, 331–336, 358; Lundmark 1930, s. 320–322, 328, 
334, 337, 352–353; Curman 1935, s. 113, 122, 124, 129; Olsson 1937, s. 810; Brandel, 
Westlund & Hedlund 1940, s. 50; Wallin 1948, s. 201–225; Brandel et al 1949, s. 436, 
451–452; Curman & Curman 1958, s. 744, 758; Tuulse 1958, s. 634, 636–637, 639; 
Wilcke-Lindqvist 1958, s. 375–378, 383–384, 386; Tuulse & Lindqvist 1959, s. 148, 162; 
Curman 1961, s. 456, 478, 491–492, 497, 508, 582, 594, 624; Rosell 1966, s. 108, 113, 
118, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 145¸ 178, 182, 186, 187, 190–191, 202–
203; Rosell 1969, s. 313, 314, 331, 351, 353–355; Sarkany 1971, s. 721, 723, 726, 729, 
730, 737, 746–747; Bennett et al 1972, s. 64–65, 76–78, 107; Bennett 1973, s. 193, 199, 
209, 217, 223; Rosell 1974, s. 86, 97, 98, 99, 128; Bennett 1975, s. 44, 46; Bennett & 
Edenheim 1976, s. 53; Flodin 1979, s. 10, 19, 21, 24, 46, 56, 58, 62, 65–66, 71, 73, 77, 
79, 82; Bennett 1988, s. 45, 84, 86, 93, 95, 98, 100, 103, 117; Flodin 1989, s. 70–75, 97, 
114, 117, 124, 131, 132, 135, 139, 142, 149, 150; Nisbeth & Estham 2001, s. 87, 138, 
139, 144, 146, 165, 179, 251, 252; Sigsjö 2005, s. 45; Bengtsson, Estham & Unnerbäck 
2010, s. 151–152, 154–155, 158, 167–168, 169–170, 176, 317, 319, 348. Se även Cohn 
2012, s. 997–998; Trolle Önnerfors 2014, s. 289–290. 
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en uppdatering av hennes testamente 1667 ändrade Ebba Brahe 
förmånstagaren av ljuskronan till Veckholms kyrka då det var där som 
hennes makes lik var begravd. Storkyrkan fick istället en annan rikt 
dekorerad ljuskrona, med en nedtill hängde ängel som höll en 
sköldformig silverplåt med De la Gardies och Brahes vapensköldar på 
ena sidan. På den andra sidan var följande text graverad: 

Gud till ära. Till åminnelse [för] sig och sin Salige käre Herre och 
Man, den Högvälborne Herre, Herr Jacob De La Gardie. Greve till 
Läckö, Friherre till Ekholmen, Herre till Hapsal, Dagö, Kolka, 
Kyda, Runsa och Arnö. Riddare Sveriges Rikes Råd, Riksmarsk och 
Generalfältherre samt Lagman över Uppland. Har denne ljuskrona 
till detta rum förärat, den Salige Högvälborne Grevinna fru Ebba 
Brahe. Boren Grevedotter av Visingsborg. Grevinna till Läckö, 
friherrinna till Ekholmen, fru till Runsa, Axholm, Tullegarn, 
Sundholm, Arnön och Kägelholm. Emedan hon med sin Salige käre 
Herre är här i kyrkan vigd Anno 1618 den 24 Januari, och sedan 
den Salige Herren här begraven Anno 1652 den 14 November 
såsom också hon själv Anno

 

1674 den 5 April. Gud deras Själar 
evinnerligen fröjda och trösta.591 

Detta visar på ett bruk där den adlige mecenatens status åter-
kommande kunde skapas och påminna församlingen om gåvans 
härkomst var gång den användes. Både Ebba Brahe och Jakob De la 
Gardie gjorde i sina testamenten gällande att en rad kyrkor, barnhus, 
fattighus och kyrkor skulle motta räntor eller engångssummor, vilket 
visar på skapandet av patronage genom gåvor. Jakob De la Gardie 
föreskrev att 1 000 d.s.m. (2 750 d.k.m.) skulle skänkas till domkyrkan 
i Tallinn där hans föräldrar och barn låg begravda, 600 d.s.m. (1 650 
d.k.m.) till domkyrkan i Västerås där ytterligare barn låg begravda, 
200 d.s.m. (550 d.k.m.) till Storkyrkan där Jakob De la Gardie och 
Ebba Brahe ingått äktenskap samt 200 d.s.m. (550 d.k.m.) till S:t 
Jacob i Stockholm. I samma testamente föreskrevs även att Jakob De 
la Gardies tjänare årligen skulle föräras sorgkläder till han 
åminnelse.592 Åminnelseskapande tog sig genom testamenterade gåvor 
uttryck i flera rum än enbart de där gravminnet sattes. Detta liknar på 
många sätt kenotafers funktion, vilket visar att territorialisering kunde 
                                                                  
591 Roosval 1927, s. 475. Citatet moderniserat av författaren. För titlar i texten har 
begynnande bokstav återgetts så som i originalet. För ytterligare exempel på gåvor där 
vapensköldar var graverade på föremålet, se not 590.  
592 RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 126:8 1675, acta 10; LUB, De la 
Gardiska släktarkivet, vol. 81:1, handlingar rörande Ebba Brahe, Kapsel F, folio 38–42; 
SRP vol. 2 1880, s. 142, 177. 
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omfatta flera församlingar. Detta var troligen ett bruk som bara var 
förunnat en välbärgad elit inom adeln. Jöns Nilsson Örnklos donation 
av gården Backa till Breds kyrkas präster hade större förbindelse till 
platsen han valt som begravningsplats, vilken var just Breds kyrka där 
hans mormor, mor och syskon redan låg begravda.593 

En vanligt förekommande gåva som kunde förmedla vem som var 
den fromme patronen och lokalsamhällets välgörare var finansierandet 
och uppförandet av fattighus, barnhem, skolor eller sjukhus. 
Byggnaderna uppfördes inom socknen eller i närheten av kyrkan där 
den döde var begraven. Detta bruk hyllades i 1660-talets överflöds-
förordningar som ett gott alternativ till begravningsöverflödet. Enligt 
dessa förordningar var gåvor till akademiers, skolors, sjukhus och 
barnhems främjande, de fattigas hjälp, kyrkors byggnad och 
utsmyckande de mest förnämliga, beständiga och dygdiga gärningar 
som kunde bevara den dödes namn till eftervärlden.594 

Den här sortens arrangemang kan betraktas som en from väl-
gärning, där imponerande gåvor ämnade till liturgin och utsmyckning 
av det liturgiska rummet, upphöjde testatorn till en gudfruktig 
välgörare som gynnade den egna församlingen. Gåvan var dock på 
grund av sin offentliga karaktär också en skapare av hierarkier och 
maktrelationer i lokalsamhället. Genom att gåvan behövde en publik 
kunde det pekas ut inför församlingen och ortsbefolkningen vem de 
behövande var och vem det var som sörjde för befolkningen inom ett 
särskilt område. Till exempel blev fattigstugan genom adelns väl-
görenhet ett förrumsligat patronage, som korresponderade med gods, 
gravminnen och patronatskyrkor. Fromma gåvor och socialt ordnande 
var inte separata enheter utan olika sidor av samma mynt, då 
gåvosystemet förstärkte adeln som den ombesörjande parten. Oavsett 
i vilken form som välgörenhet utövades var det ett etablerat bruk som 
sannolikt inte passerade obemärkt hos församlingarna, särskilt som 
ombesörjandet påpekades under begravningspredikan i personalierna. 
Då avsändarens namn länkades med en donation, uppehälle för utsatta 
eller stipendier för studenter, upphörde i egentlig mening aldrig 
patronsrollen, utan förnyades varje gång gåvan på nytt aktualiserades. 
På samma sätt går det att argumentera för att varje gång som kyrkan 

                                                                  
593 RA, SH. LC 105:1 1655, acta 9. 
594 LUB, De la Gardiska släktarkivet, vol. 81:1, handlingar rörande Ebba Brahe, kapsel F, 
folio 38–42; RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 105:1 1665, acta 9; RA, SH. 
LC 121:6 1670, acta 3; RA, SH. LC 126:8 1675, acta 10; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 
14; RA, SH. LC 130:1 1679, acta 15; RA, SH. LC 131:2 1680, acta 18; RA, SH. LC 121:1 
1670, acta 7; Schmedeman vol. 1 1706, s. 395, 559; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 635–
636. 
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använde sig av donerat kyrksilver, predikstolar eller orglar, upprätt-
hölls och skapades ett maktanspråk i kyrkorummet och lokalsamhället. 
Att avsändaren offentligt länkades till det liturgiska föremålet är 
tydligt med tanke på att donators namn och/eller vapensköld ofta 
fanns med på varje enskilt föremål. 

Gåvor ingick i en statusskapande ekonomi, i vilken föremål 
användes för att upprätthålla en föreställning om att adeln var den 
ombesörjande suveränen i den lokala samhällshierarkin. Att definiera 
och skapa de behövande var samtidigt ett sätt att uppmärksamma och 
skapa rollen som den välgörande som ägde medel nog att hjälpa, vilket 
skapade hierarkier inom adelsståndet mellan de som kunde ge, de som 
inte kunde ge och de som tog emot. Gåvor av dessa slag stadgade vem 
som var patron och vem som var underdånig klient, och upprätthöll 
på så vis maktrelationerna i lokalsamhället. Denna sorts riktad 
välgörenhet var ytterligare en form av territorialisering och var minst 
lika viktig som att bygga ett gods eller ikläda sig särskilda materiella 
attribut, då det skapade status och påtagliga hierarkier. Gåvan, 
donationen och allmosan blir inte minst intressant ur ett 
legitimitetsperspektiv, där en elit legitimerade det rådande systemet 
och den ojämna kapitalfördelningen genom att visa upp sig som 
välgörare och lokala maktpersoner som gjorde gott för och tog hand 
om det allmänna.595 

Åminnelseskapande omfattade även enskilda och riktade gåvor till 
utsedda personer, vilket skapade ett åminnelserum bestående av 
mottagarnas hushåll. Ett litet antal silverskålar, silverkannor, silverbägare 
och silverskedar – s.k. credenser – som gavs till präster, kockar, 
föregångsfruar och deras pigor och drängar, har i återkommande fall 
uppdagats i materialet. Det är dock inte uppenbart om dessa gavs som lön 
eller som ett memento, varför det är vanskligt att tolka dem som föremål 
som syftade till åminnelse. För att med säkerhet kunna visa att åminnelse 
skapades med hjälp av lösören behövs ett större underlag bestående av 
föremål som inte entydigt var av ekonomisk värde.596 
                                                                  
595 RA, SH. LC 110:5 1659, acta 7; RA, SH. LC 121:6 1670, acta 3; RA, SH. LC 121:6 
1670, acta 7; RA, SH. LC 126:8 1675, acta 10; LUB, De la Gardiska släktarkivet, vol. 
81:1, handlingar rörande Ebba Brahe, kapsel F, folio 38–42; Oxenstierna vol. 1:1 1888, s. 
635–636. Samuelson 2004, s. 86; Söderbaum 2018, s. 29–30, 33–37, 40, 42–43, 68, 70. 
Det är inte en slump att bland de stora donationerna till kyrkor, fattighus och studenter 
finns aristokratiska och högreståndsfamiljer såsom Brahe, De la Gardie, Gyllenhielm, 
Leijonhufvud, Oxenstierna och von der Linde. 
596 KB, Rål.4:o 100; RA, Oxenstiernska samlingen, Anna Bååts papper E905; Klingspor 
& Schlegel 1877, s. xxii; Lagerholm 1965, s. 59, 82; Flodin 1979, s. 48; Lappalainen 2007, 
s. 306. Lösören som distribuerades genom testamenten skulle med rätta kunna ingå i detta 
urval, men på grund av att dessa inte endast kan förstås som föremål för åminnelse, utan 
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Att ett dynamiskt rum för åminnelse skapades är särskilt tydligt i fallet 
med tryckta personalier. Många personalier trycktes en tid efter 
begravningen i upplagor om 100–150 exemplar, varav en viss mängd 
troligen var avsedd som personlig gåva till hedersgäster. Till Axel 
Oxenstiernas begravning 1655 trycktes ett okänt antal likpredikningar av 
Ignatius Meurer för 297 d.k.m., och av dessa bands några in av 
bokbindaren Hans Hindrich för 110 d.k.m., vilket troligen är de som gavs 
i gåva till mer ärade gäster. Samme Meurer betalades 441 d.k.m. för 
tryckning av likpredikningar till Gustav Horns begravning 1660. Populära 
personalier trycktes om, vilket visar att de måste betraktas som frikopplade 
från begravningstillfället. Tryckta personalier som ett uttryck för adlig 
åminnelse och socialt ordnande löper parallellt med större förändringar 
inom adeln och begravningskulturen, med en kraftig ökning av adliga 
likpredikotryck omkring 1645 och en höjdpunkt under perioden 1650–
1660 samt nedgång under 1680-talet.597  

Personaliernas format och spridning gjorde att de kunde expandera 
rummet för åminnelse på ett sätt som vida överträffade begravnings- 
och gravminnespraktikerna. För det första var de inte bundna till ett 
särskilt rum eller en särskild publik, och kunde genom denna 
obundenhet nå en större läsekrets än de som var närvarande vid 
begravningstillfället. För det andra var personalierna inte bundna till 
begravningstillfället, utan innehållet aktualiserades var gång som de 
lästes.598 Även om personalier ingick i en litterär corpus av andakts-
litteratur och troligen såldes som sådan, bör den utifrån skillnaden i 
omfattning mellan redogörelserna av den dödes härkomst, liv och död 
betraktas som ett uttryck för en åminnelsepraktik. 

Sammanfattning 
Att skeppa lik över land, sjö och hav var ett bruk som syftade till att placera 
den döde i ett sammanhang där familj, släkt och en förnäm deltagarskara i 
ett avsett rum kunde utföra begravningsceremonierna. Därtill syftade det till 
att jordfästa lik i särskild jord på en avsedd plats och i ett avsett rum. Detta 
                                                                  
även vittnar om ekonomisk och social fördelning inom den dödes sociala nätverk, kommer 
de inte användas. För exempel på vad testamenten och egendomsfördelning var ur juridiskt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv, se Ågren 2000, passim; Bastl 2001, s. 377–378; Cowen 
Orlin 2010, passim; Howell 2010, s. 175–181; Cohn 2012, passim; Trolle Önnerfors 
2014, s. 249–343. 
597 RA, Tidö vol. 42; Lagerholm 1965, s. 59; Wallenstedt 1996, s. 159. 
Åslund 1992, s. 208–209; Stenberg 1998, s. 37–38, 41–43, 46–47, 51–52, 350, 357–358; 
Muir 2005, s. 58–59; Sabir 2010, s. 20–21; Amundsen 2015, s. 223, 238; Leppin 2015, 
s. 19; Ojala 2016, s. 160. 
598 Leppin 2015, s. 19. 
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vittnar om adliga föreställningar om rum och lik som i korrespondens med 
materiella praktiker skapade uppfattningar om familj och jord, kyrka och 
gods. Denna korrespondens skapade band till jorden och lokalsamhället, 
vilket upprätthöll familjers och släkters territorialisering och maktanspråk i 
lokalsamhället. Korrespondensen möjliggjorde även för deltagare från olika 
tidsepoker att beskåda de dödas materiella och rumsliga praktiker, vilket 
skapade förmedlande band till det förflutna om hur adlig status och 
åtskillnad skapades. 

Denna territorialisering av kyrkorummet gjordes påtaglig för 
församlingen genom de gravminnen som upprättades i anslutning till 
platsen där de döda jordfästs. I både kistornas, tumbornas, 
epitafiernas, monumentens och gravhällarnas sammansättning går det 
att se gemensamma nämnare som användes för att skapa social status 
och åtskillnad, vilka äger stora likheter med huvudbanérens och 
personaliernas text. Både i text och i dekor är det tydligt att kön var 
den främsta status- och åtskillnadsskaparen, vilken åtföljdes av flera 
underliggande kategorier i en sorts lager-på-lager-princip. Män 
beskrevs konsekvent utifrån meriter och myndighet, medan kvinnor 
genom civilståndsbeskrivningar kopplades antingen till fadern eller 
maken. Män som varit gifta fler än en gång gestaltades i åter-
kommande fall i gravminnets stenfigurer med båda makorna vid sin 
sida, något som aldrig förekom för kvinnor, där flera äktenskaps-
förbindelser istället framställdes i text. Meriten hos män var dock inte 
ett unisont uttryck utan skapade skiktning genom att ange olika sorters 
och olika mängd merittitlar. I detta avseende är förekomsten av trofé-
grupper på kistor intressant då de enbart förekom när den döde 
mannen tjänat i krigsmakten. För både män och kvinnor användes 
adelstitlar för att skapa inre skiktning mellan olika adelsgrupper. På 
samma sätt användes anvapnen för att visa att de döda ingalunda var 
några nykomlingar, utan adliga sedan flera generationer tillbaka. 
Betydelsen av att kunna visa på adlig härkomst syns inte minst i att 
anvapnen kunde vara uppdiktade i de fall som tillräckligt långa band 
inte kunde uppbådas. 

Textkartuscherna på kistorna och textfälten i gravminnena visar att 
adeln var under förändring under 1600-talets mitt, där fler adelstitlar, 
gårdar och meriter åberopades i en tid när adelsståndets samman-
sättning blev allt mer komplex och de adliga värdena förändrades. 
Detta syns inte minst i att meriten började att ordnas före adelstitlarna 
under 1640- och 1650-talen, något som därtill skedde tvärs över hela 
adelsståndet och inte längsmed en lågadlig–högadlig linje. Även i hur 
döda gestaltades i sten syns en förändring, där den förhärskande 
schablonen av fromma skäggiga män i rustning och fromma kvinnor i 
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hustrudok, ersattes av en framställning som betonade merit, nya 
modetrender och antikiserade ideal. 

Utifrån vem det var som åminnelsegjordes på gravminnen är det 
tydligt att, även om det inte var uteslutande så, denna sorts föremål 
var något som aristokratin och adelns övre skikt särskilt ägnade sig åt. 
Avsaknaden av ett adligt toppskikt i urvalet av gravhällar stödjer detta 
perspektiv ytterligare. Vem som territorialiserade kyrkorummet med 
stora gravminnen och gravkor var därför inte något som omfattade 
hela adelsståndet, utan något som främst en grupp ägnade sig åt. 

För att ta del av gravminnets text och åminnelsegörande var läsaren 
tvungen att stå framför det, och för att göra det var man tvungen att 
äga tillträde till ett rum som allt som oftast stängde obehöriga ute 
genom ett trä- eller järnskrank som separerade gravminnet från kyrko-
rummet. Detta skrank blev en fysisk gräns mellan de som hade tillgång 
och de som inte hade tillgång till koret. Rumsligheten där vissa fick 
beskåda gravminnen med skranket i förgrunden kontra de som kunde 
stå framför gravminnet och innanför skranket, blev ett uttryck för 
ståndssamhället. Tillgången och den fysiska närheten till gravminnet 
blev på så sätt en praktik för att visa vem det var som var vem. Plats, 
visualitet, läsbarhet och tillgänglighet är fyra faktorer som belyser hur 
gravminnen fungerade som en sorts social tratt. Den stora massan 
kunde på avstånd beskåda gravminnen genom eller ovan skranket, 
medan en mindre skara kunde läsa gravminnenas text och heraldik. En 
än mindre grupp utgjordes av de som hade tillgång till koret där 
gravminnenas olika text- och språknivåer kunde uttydas. Tillgången 
till dessa litterära och fysiska rumsligheter visade – både som 
individuell och som kollektiv praktik – vem som var exkluderad och 
vem som var inkluderad i förhållande till gravminnet. Ur perspektivet 
att åminnelsekulturen beskådades på avstånd är det ofrånkomligt att 
det primärt var den mansdominerande materialiteten som förmedlades 
i kyrkans interiör. Tillsammans med gravminnen visar detta på en 
åtskillnadspraktik mellan olika adliga grupper, där tumbor, epitafier 
och monument i stor utsträckning användes av aristokratin och 
särskilda aristokratiska familjer. Detta stod i motsats till det mer 
allmänna användandet av gravhällar och huvudbanér. Den mest 
påtagliga åtskillnaden gjordes mellan män, kvinnor och barn, där mäns 
utrymme på gravminnen var mer påtagligt i jämförelse med kvinnors 
och barns. Det var därtill enbart män och vissa pojkar som kunde få 
ett huvudbanér i anslutning till graven. På grund av männens 
oöverträffade närvaro på gravminnen, går det att spåra en skiktning i 
helfiguernas utformning och textinnehållet som visar att meriter och 
adelsrang skapade skiktningar mellan män. Adelsrangen må ha 
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formulerats på vapensköldar och i text, men meriter föranledde att 
helfigurer utformades som om de bar befälsband över rustningen. 

Även om den materiella åminnelsekulturen i många fall gjorde 
påtagliga avtryck på kyrkorummet, ska rummet trots ståndssamhälle, 
patronatsrätt och gåvor inte betraktas som en arena som adeln 
förbehållslöst kunde manipulera utan konflikt. Föremålens förgänglig-
het är tydlig, där ett en gång territorialiserat rum inte var en självklar 
konstant, utan något som underkastades församlingens behov. När 
föremålen inte kontrollerades av anhöriga, när gravrum kom i andra 
familjers händer eller när församlingens behov blev för påtagliga, 
rensades gravminnen, fanor och huvudbanér bort. Territorialiseringen 
var därför inte självklar på något sätt utan en förhandling som skedde 
i samråd med rummets deltagare, vilka ägde makt att godkänna eller 
förkasta. Prästerskapets kritik, gallrandet, utrensandet och öppna 
konflikter om begravningskulturen, visar att adeln ingalunda ägde 
självklar rätt till kyrkorummet på församlingens bekostnad. 

Att fler rum än enbart gravkyrkan användes för åminnelse-, status- 
och åtskillnadsskapande är tydligt genom de omfattande gåvopraktiker 
som adeln ägnade sig åt. Genom gåvor till kyrkor och upprättandet av 
stipendier och barnhem och fattighus, kunde adeln göra påtagligt i 
lokalsamhället vem den hjälpande var, och vilka det var som 
förväntades ta emot och inte minst behövde hjälp. Då gåvorna 
åminnelsegjorde donatorn i flera rum liknar de i sin funktion 
kenotafer. Att hjälpa till handlade inte enbart om att agera filantrop 
och underlätta för behövande människor, utan det var också en 
offentlig praktik som syftade till att visa vem maktfaktorn i lokal-
samhället var. Ytterligare ett element som användes för åminnelse var 
tryckta och spridda personalier, vilka överskred det kronologiska och 
det geografiska rummet. Genom att personalierna spreds bortom 
begravningstillfället och begravningskyrkan och var oberoende av tid 
och plats, aktualiserades den dödes åminnelseskapande var gång som 
personalierna lästes.  
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Slutsatser: Olikhetens föränderliga och 
konfliktfyllda praktiker 

Denna avhandlings utgångspunkt var att med hjälp av den adliga 
begravningskulturen i Sverige cirka 1630–1680 och begreppet praktik, 
utveckla förståelsen kring hur social status och åtskillnad skapades. 
Detta har åstadkommits genom att betrakta adelstillhörigheten som 
något dynamiskt snarare än självklart och statiskt, och som något 
individen själv inte kunde uppfylla inom ett statusmässigt nollsumme-
spel där denne manipulerade den materiella omgivningen. 
Förklaringsmodellen som är inspirerad av Richard Jenkins och Daniel 
Millers teorier har möjliggjort att belysa hur adel – utöver privilegier 
och lagstiftning – var en föreställd gemenskap, som tvunget behövde 
praktiseras för att bli verklig. Denna verklighet var därtill aldrig slut-
giltig eller statisk utan behövde ständigt praktiseras, vilket resulterade 
i att adelspersonen aldrig blev färdig adel utan enbart mer eller mindre 
adel. På samma sätt har social status och åtskillnad betraktats som 
något som inte kom av sig självt, utan som något som aktivt måste 
skapas och upprätthållas genom praktiker för att bli verkligt. Praktiker 
har konkretiserats genom fyra analytiska verktyg – deltagare, 
materialitet, rum och ljud – för att på så sätt visa hur social status och 
åtskillnad skapades i den adliga begravningskulturen. Utifrån dessa 
analytiska verktyg har tolv frågor utformats, fördelade på fyra kapitel 
där delkapitlens frågor svarar mot de källkategorier som använts för 
varje enskilt kapitel. 

Begravningskulturen under perioden cirka 1630–1680 valdes som 
studieobjekt då det var en allmän rit för alla tidigmoderna människor 
och som under perioden var under förändring. Alltmer utspelade sig 
adliga begravningar i det offentliga och urbana rummet där anhöriga i 
mötet med stora deltagargrupper och publik måste kontrollera 
tolkningsutrymmet om den dödes status. Begravningskulturens 
förändring utspelade sig därtill under en period då samhället förvisso 

KAPITEL 6
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ansågs vara hierarkiskt ordnat, men det präglades av att det inte fanns 
en given konsensus om statusvärden. Avsaknaden av konsensus i hur 
adlig status skulle skapas i begravningskulturen berodde på större 
förändringar, i samhället, i städer och inom adeln. Detta gjorde den 
till ett ämne för konfliktfyllda diskussioner. Begravningskultur som 
begrepp har vidgats för att innefatta mer än själva begravningsdagen, 
vilket tillåter studium av hela det förlopp som förlöpte från att en 
adelsperson dog till att denne låg i sitt gravvalv. En sådan studie har 
inte tidigare genomförts. Detta har bland annat motiverats av att 
tidigare forskning har fokuserat på enskilda föremål i det jag kallar 
adlig begravningskultur. Tidigare forskning har därtill tenderat att 
studera aristokratins och adelsmäns beteenden, varför det var viktigt 
att göra en ansats att inkludera adliga kvinnor och barn samt andra 
adelspersoner än aristokratin i analysen. Detta mer omfattande 
perspektiv har möjliggjort ett rikare material som kan belysa hur adlig 
status och åtskillnad kontinuerligt skapades på olika sätt med olika 
deltagare, materialitet, rum och ljud. 

Olikheternas praktiker har kommit som ett resultat av detta, vilket 
visat att det inte fanns ett enda sätt att praktisera adlighet, utan många 
olika. Praktiken var beroende av till exempel den dödes kön, ålder, 
civilstånd, adelsrang, meriter, börd, trosåskådning och ekonomi, vilka 
inte enskilt utan tillsammans tillskrev den döde en särskild 
materialitet, deltagarskara, rumslighet och ljudlandskap. Denna 
inkludering och bredd har gjort det tydligt att adeln var ett högst 
hierarkiserat kollektiv, där adlig status och åtskillnad skapades på ett 
dynamiskt och trendkänsligt sätt. Detta belyser i sin tur att det är 
otillräckligt att förstå adeln ur deras egna konstruerade perspektiv 
enligt Riddarhusordningen, eller från senare forsknings uppdelning 
efter en vertikal hög- och låg skala. 

Arbetet igenom har olikhet, förändring och konflikt varit tre 
begrepp som om och om igen varit styrande i undersökningen, varför 
dessa kommer att få utgöra dispositionen för detta avslutande kapitel. 
Dessa tre begrepp samlar på ett fullgott sätt avhandlingens resultat, 
samtidigt som de lyfter fram praktiker, epoken och fenomenet 
begravningskulturen som något dynamiskt, oroligt och spänningsfyllt. 

Olikheter 
Undersökningarna har upprepade gånger visat att det inte fanns något 
otvetydigt sätt på vilket adeln praktiserade sin höga samhällsstatus och 
skapade åtskillnad inom och utom gruppen. Istället var det en mängd 
olika förutsättningar som samverkade och korresponderade med 
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deltagare, materialitet, rum och ljud för att skapa en inre hierarki och 
skiktning inom adeln. Denna kan beskrivas som en sorts lager-på-
lager-princip, där flertalet parametrar avgjorde vilken sorts status- och 
åtskillnadsskapande som var möjlig. Överraskande är att kön och ålder 
var en sådan markant vattendelare för vilken sorts materialitet, 
deltagare och ljud som kunde engageras. Könsparametern är så 
påtaglig att den bör anses som överordnad ståndsparametern. Det var 
sålunda viktigare att visa att den döde var man, kvinna eller barn än 
huruvida denna var adel eller inte. Civilstånd och beroende av en 
annan var därtill något som enbart tillskrevs kvinnor, genom att de 
utifrån civilståndstitlar och makens eller faderns namn alltid sattes i 
samband med en myndig man. Könsparametern avgjorde hur den 
döde skulle svepas, om blomsterkrans sattes på huvudet, hur många 
ringningar den döde fick vid olika tillfällen, vilka som lade ned liket i 
kistan, hur processionen var sammansatt och hur omfattande den var, 
om begravningssalut, huvudbanér, anor, fanor och kyrassryttare 
användes, och hur den döde framställdes på kista, personalier och 
gravminne. Genomgående är att det var män som erhöll de mest 
elaborerade och iögonfallande praktikerna i hela begravningskulturen. 
Kvinnor och barn erhöll också iögonfallande praktiker, men de var 
olika och utgjorde överlag en sorts motpol mot männens. Det syns 
även tydlig åtskillnad mellan kvinnor och barn, vilket visar att 
åtskillnad gjordes efter ålder, men det var inte så markant som den 
som gjordes mellan män och kvinnor. 

Detta betyder inte att ståndsåtskillnaden och Riddarhusets inre 
ordning inte spelade roll för status- och åtskillnadsskapande. Huruvida 
den döde var av grevlig, friherrlig eller ridderlig rang var något som 
gjordes tydligt i föremål såsom kistor, personalier, huvudbanér och 
gravminnen, och även i vilka ringningar som användes, hur 
omfattande ringningarna var och hur många kyrkors klockor som 
ringde. Det är särskilt tydligt genom studiet av ringningar att 
aristokratin och det adliga toppskiktet erhöll flest ringningar. Det är 
även denna grupp som är mest påtaglig som åminnelsegjorda i de 
analyserade gravminnena. Ringningarna visar dock ett intressant 
faktum, att ståndsgränsen mellan adelns lägre skikt och ett högre 
borgerskap var väldigt otydlig – till och med icke-existerande. Stånds-
gränser mellan lägre frälse och högre ofrälse måste därför varit 
svåruttolkade rent ljudmässigt, och än mer materiellt då adliga kvinnor 
och barn inte erhöll den materialitet som adliga män gjorde. Adels-
rangen och hur länge familjen varit adlig utgjorde därför ytterligare 
lager som adderades till köns- och ålderslagret, vilka tillsammans 
utgjorde ett förhållningssätt för vilka praktiker som var tillgängliga 
baserat på olika sorters status. Dessa parametrar – man–kvinna, ung–
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gammal och adel–ofrälse – kan anses vara de mer grovt skiktande 
lagren enligt lager-på-lager-principen, där adelsrang och civilstånd 
utgjorde mer finkorniga men inte oviktiga lager. Till dessa mer 
finkorniga parametrar ska även nämnas de som utgjordes av huruvida 
en familj var en etablerad familj–nyetablerad familj, och utifrån ett 
system av adelstitlar som ordnades längsmed högt–lågt. 

Inom just skapandet av ståndstillhörigheten ska nämnas det 
material som belyst de begravningar över människor med andra tros-
åskådningar och som även dömts för brott. Dessa fall har gjort tydligt 
att individuella val som lett till normbrott mot religiösa, juridiska och 
sociala regler hade efterverkningar på hur den döde begravdes, men 
ett lika viktigt resultat är att det i vissa fall fanns ett överseende med 
dessa normbrott. Det var i vissa fall viktigare att den döde skulle 
begravas i enlighet med ståndstillhörigheten än att individuella 
snedsteg skulle göra de döde adelsmännen till ofrälse genom att 
begravningspraktikerna beskars. Det fanns dock en tydlig dubbel-
standard, där vissa begravdes med full pompa och ståt, medan andra 
berövades procession eller begravdes på kyrkogården. Kungamaktens 
försök till straff mot duellanter gjorde att adeln enades för att försäkra 
att duellerande ståndsbröder inte begravdes på ett nesligt sätt utan de 
nödvändiga beståndsdelarna. Innan detta lagförslag kom på remiss 
hade dock riksrådet i tidigare duellfall dömt en adelsman till att 
begravas ”utan adlig process”, vilket med andra fall visar att ibland var 
den individuella ogärningen så pass stor att förövaren inte skulle 
omfattas av ståndspraktikerna. 

Även om män var de som erhöll de mest elaborerade praktikerna 
betyder det inte att alla män – oavsett adelsrangen – skapade status- 
och åtskillnad efter samma förutsättningar. Även bland män fanns det 
en tydlig skiktning där meriter var något som tillgängliggjorde mer 
iögonfallande praktiker, där särskilt män med höga poster inom den 
civila och militära förvaltningen fick väpnade styrkor med i sina 
processioner och begravningssaluter. Skiktningen efter meriter åter-
speglades i antalet saluter, antalet kanoner och antalet kalibrar, detta 
oavsett den dödes adelstitlar. I meriten återfinns ytterligare en fin-
kornig parameter som fungerade enligt principen hög merit–låg merit. 

Det är tydligt att status och åtskillnad skapades kumulativt, där 
position var beroende av var den dödes placerades inom till exempel 
parametrarna man–kvinna, ung–gammal, frälse–ofrälse, greve–herre, 
fru–jungfru, greve–grevedotter, höga meriter–låga meriter och 
etablerad familj–nyetablerad familj. Beroende på hur status skapades 
utifrån den dödes olika positioner inom olika sociala parametrar, 
tillgängliggjordes vissa praktiker som inte var öppna för de med en 
annan position. Detta innebär att aristokrater inte automatiskt och 
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självklart, på grund av sin sociala och ekonomiska ställning, var de som 
kunde utverka de mest elaborerade och iögonfallande praktikerna i 
begravningskulturen. Grevinnor med långa adliga anträd kunde till 
exempel inte tillgodogöra sig de praktiker som en friherre med höga 
statliga meriter kunde. Det är därför tydligt att praktiker inte handlar 
om en mästare som kan böja världen och dess materialitet efter sitt 
eget tycke, och därför finns det inte ett agerande där individen kan 
välja fritt från en redskapsbod av praktiker i syfte att positionera sig 
högre upp i nollsummespelets hierarki. Snarare handlar praktiker om 
varierande uttryck som måste godkännas av publiker, närstående 
anhöriga och överordnade personer, vilka därtill måste äga en materiell 
och statusmässig korrespondens med den döde för att statusskapandet 
ska godkännas. 

Ekonomiska och sociala förutsättningar spelade absolut roll och 
underlättade ett visst sorts skapande, men de innebar inte att anhöriga 
fritt kunde välja hur detta skapande skulle utföras. Att stora för-
mögenheter sammanfaller hos den grupp som länge varit etablerad, 
som hade höga adelstitlar, flest gårdar och ägde topposterna inom 
förvaltningen ska snarare betraktas just utifrån lager-på-lager-
principen och inte som en ensam förutsättning som möjliggjorde 
storslagna offentliga praktiker för en familjs samtliga medlemmar. En 
aristokratisk familj hade till exempel inte mindre pengar för att det var 
en kvinna eller ett yngre syskon till huvudmannen som begravdes, men 
likväl gjordes åtskillnad när dessa begravdes och när huvudmannen 
begravdes. Korrespondensen mellan den döde, deltagare, materialitet, 
rum och ljud visar därtill att det inte gick att använda sig av vilka 
föremål, deltagare och rum som helst, utan dessa måste korrespondera 
med varandras status. Det räckte så att säga inte att praktikerna skulle 
se adliga ut – då kunde man använt statister och papier maché – utan 
det måste vara en materialitet, en deltagarskara, ett rum och en 
uppsättning ljud som deltar, godkänner och korresponderar med den 
dödes och de anhörigas anspråk. Detta innebär att en viss sorts 
materialitet och rum valdes bort när dessa inte ansågs korrespondera 
med den dödes position i de olika strukturerna. 

Tydligt är att det inte fanns en universell och homogen adlig 
begravningskultur, utan snarare stadgade och skyddade stånds-
samhället och adeln flera parallella och samverkande hierarkier och 
ordningar som gjorde status- och åtskillnad tydliga i begravnings-
kulturens olika praktiker. Man åberopade inte enbart en hög titel, utan 
man åberopar flera och flera titlar av olika slag i en sorts lager-på-lager-
princip som tillgängliggjorde en särskild uppsättning praktiker för att 
visa sig som mer adel. 
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Förändringar 
Den undersökta perioden såg många förändringar som hade effekter på 
begravningskulturen och hur olikheten skulle praktiseras, vilken visar att 
kulturen inte kan förstås som statiskt eller självklar. Statsformationen och 
etablerandet av militärstaten gjorde att Stockholm och rikets städer blev 
allt viktigare rum att anknyta till, vilket inte minst går att se i att antalet 
bisättningar i Storkyrkan och S:t Jacob och antalet begravningar i 
Stockholm ökade kring 1600-talets mitt. Stockholm var en av de platser 
som kunde tillgodose de nya behov av offentliga rum som de nya 
begravningspraktikerna krävde. Denna utveckling skedde parallellt med 
att staden blev rikets metropol i både politisk och social bemärkelse. Det 
rum som adeln kom att använda i och med begravningsdagens 
processioner visar att det var ett rum som låg i anslutning till slottet och 
palatssfären, mellan kyrkorna Riddarholmskyrkan, Storkyrkan, S:t Jacob, 
och slottsbacken. Det var alltså en särskild del av Stockholm som man 
använde sig av, medan andra delar valdes bort. En förskjutning från 
landsbygden till städer i allmänhet och Stockholm i synnerhet syns även i 
materialet, där begravningar på landsbygden till slut inte kunde samla en 
adlig förnäm deltagarskara. Att begravningar på landsbygden fortgick kan 
ha varit avsiktligt för att utesluta delar av begravningspraktikerna som de i 
Stockholm krävde eller för att anknyta mer lokalt. Tydligt är att den 
svenska adeln som social elit inte gjorde ett uttåg från det offentliga 
rummet för att distansera sig från massan, som Bengt Sandin velat göra 
gällande. Snarare gjorde adeln ett intåg i det offentliga rummet just för att 
få tillgång till ett rum där praktikerna kunde beskådas av massan.599 
Visserligen förändrades processionens sammansättning under 1600-talets 
slut, men det innebar ingalunda att begravningskulturen blev privat. 

I samma utveckling med militärstaten ingick kungamakt och adel 
en allians där de stödde varandras intressen. Adeln lyckades i och med 
detta monopolisera statstjänster trots sitt lilla antal, vilket ledde till att 
adelsståndet måste utökas för att sörja för statens behov, genom att 
bland annat ge ofrälse tjänstemän frälsebrev. Parallellt med denna 
utveckling av adelsståndets sammansättning, den ökade koncentrat-
ionen till städers offentlighet och anpassning till kontinentala trender 
– såsom militariseringen av det urbana rummet – höjdes begravnings-
kulturens omfattning av aristokratin och adelns övre skikt. Detta för 
att upprätthålla åtskillnad mellan sig och de som befann sig längre ned 
på den adliga hierarkin. De grupper som dessa markerade åtskillnad 
mot var de som genom militärstatens utveckling blivit adlade, liksom 
de som sedan länge var etablerad adel, men som inte ägt tillgång till 
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de sfärer som gjorde att de kunde tillgodose sig de sociala, politiska 
och ekonomiska fördelar som aristokratin och adelns övre skikt gjort. 
I begravningskulturen tog sig detta uttryck i att fler adelstitlar, ett nytt 
användande av bördsepitet och anor, merittitlar och fler gårdar började 
användas under 1630–1650-talet, detta för att åberopa och skapa 
åtskillnad utifrån olika positioner. Behovet av skiktning ledde till en 
allt mer intensiv status- och åtskillnadsinflation, vilket påverkade hur 
olika skikt inom adeln uppfattade sig som tillhöriga adelsståndet. 

Ett resultat av denna stegrande inflation var att meriten uppvärd-
erades från att ha varit relativt blygsamt representerad i begravnings-
kulturen under århundradets första decennier, till att från och med 
1630- och 1640-talet ta en allt mer påtaglig plats. Inte enbart vilken 
sorts titlar och i vilken mängd de åberopades användes för att skapa 
åtskillnad och visa den dödes koppling till statsapparaten, utan 
meriten uppvärderades på ett sådant sätt att den till och med kom att 
ordnas före adelstitlarna från 1640-och 1650-talet och framåt. Det är 
därmed tydligt att något hände under perioden 1630–1650, som 
närmast kan beskrivas som att adeln genomgick en värdemässig 
förändring om hur inre och yttre ståndsföreträde skulle skapas. 

Omfattningen i denna förändring går inte att understryka nog, då 
användandet av meritvärdet gjorde sitt intåg tvärs över hela den 
manliga populationen av adeln, och inte var något som var 
koncentrerat till den nyetablerade tjänstemannaadeln för att skapa 
legitimitet mot den etablerade aristokratin, såsom Peter Englund har 
gjort gällande.600 Att adeln nyttjade fler kategorier för att uttrycka 
yttre och inre hierarkier, vilket gjorde dem mer komplexa och mer 
dynamiska än vad Englunds polariserade schema visar, är något som 
blivit tydligt i undersökning. Det är i takt med dessa nya värdeaspekter 
där meriten spelar en så stor roll som det går att se förändringar i 
begravningskulturen för ett litet toppskikt adelsmän med särskilda 
meriter. Väpnade styrkor, begravningssaluter från fortifikationer, slott 
och skepp förs in i det urbana rummet för att den dödes procession 
ska få sådana proportioner att dennes meriter var oomtvistlig. 
Meritens uppvärdering fick även som resultat att fler ofrälse officerare 
och soldater hedrades med begravningssalut, något som retade de 
adelsmän med liknande eller lägre merittitlar som ville skapa åtskillnad 
mot ofrälset. 

Den kanske enskilt mest överraskande förändringen under den 
undersökta perioden var att antalet ringningar i Stockholm efter 1664 
års överflödsförordning kom att reduceras till den milda grad att den 
inte längre skapades något åtskillnad mellan män, kvinnor och barn, 
                                                                  
600 Englund 1989, s. 153–156, 221–222, 231–232, 235–242. 
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detta oavsett deras adelstitlar, meriter och civilstånd. Det som fram-
träder är snarare en strömlinjeformning där adlig status skulle skapas 
på samma premisser. Detta förde med sig att antal tillfällen som själa-
ringningar användes sköt i höjden, att antalet flerpersonbegravningar 
ökade samt att vissa lät betala för begravningsringningar efter den 
tidigare och dyrare taxan. 

Militärstaten resulterade i en rumslig förskjutning till Stockholm 
och en tydlig värdeförändring för vad adlig status innebar. Tiden såg 
en helt ny adel formas över hela adelsståndet, där meriten uppvärd-
erades som ytterligare en status- och åtskillnadsskapande parameter. I 
takt med detta skedde förändringar i hur och var adeln begravde sina 
döda, varför begravningskulturens förändring kan ses som ett resultat 
av militärstatens statsformeringsprocess. 

Konflikter  
Det vore ett misstag att se denna förändring hos en social elit som något de 
kunde ta sig an förbehållslöst och konfliktfritt. Den stegrande materiella 
inflationen resulterade i att adeln splittrades om huruvida och i vilken form 
dessa praktiker skulle få fortgå, då det gjorde det oklart hur adlig status skulle 
skapas. Diskussioner var något som pågick under större delen av den 
undersökta perioden, från 1630-talet och fram till 1680, men blev allt 
intensivare i takt med att de materiella praktikernas omfattning ökade. I 
dessa diskussioner syns det en underliggande oro för hur adelsståndets 
medlemmar på ett fullgott sätt skulle kunna skapa adlig status, då det 
ständigt fanns en söndrande faktor i form av de som ville skapa åtskillnad 
från andra ståndsmedlemmar. Oron synliggör att det var vissa som kunde 
gestalta sig som mer adel, medan andra riskerade att bli mindre adel eller inte 
adel alls. Att borgerskapet och ofrälse personer var ett hot mot adelns 
tillhörighetsskapande synliggörs i hur adeln svartsjukt vaktade de sköra 
materiella privilegier de hade, särskilt när ofrälse personer gjorde dem till 
sina praktiker. Mycket tyder på att adeln under 1600-talet genomgick inre 
ståndsslitningar angående hur dess nya sammansättning skulle speglas i de 
kollektiva praktikerna, detta på grund av att det inte fanns ett fast, färdigt 
och lättillgängligt teckensystem att nyttja. Avsaknaden av konsensus och de 
inre slitningarna visar att uppfattningar om ståndshierarkier var flytande 
under perioden, där det var allt annat än uppenbart om det var adeln som 
kollektiv eller vem som var adligast som skulle utgöra grunden för 
praktikerna. Detta var en omdebatterad fråga som blev alltmer angelägen i 
takt med att en etablerad aristokrati gjorde allt för att distansera sig från 
adelns övriga skikt. I dessa diskussioner om ståndsmässig enhet, som ställdes 
mot en liten grupps åtskillnadsskapande, syns en uppfattning om hotande 
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oordning och försök till ordnande, vilka visar hur olika element inom 
adelsståndet verkade för en synlig inre hierarki medan andra verkade för en 
mer enhetlig ordning. Försöken ledde till överenskommelser på 
Riddarhuset, men då dessa aldrig implementerades i praktiken fortsatte den 
hierarkiska inflationen. I de allt hetare diskussionerna, och framför allt i 
oförmågan att skapa nya praktiker och förhållningssätt till materialiteten, 
synliggörs hur allt fler korresponderande föremål fogats samman med 
begravningskulturen i syfte att skapa status och åtskillnad; föremål som hade 
blivit så pass etablerade att de inte gick att separera från utövaren utan att 
denne skulle anses som misslyckad i sitt statusskapande. Trots endräkten 
kunde adeln inte få till stånd en förändring, förrän de 1680 bad om kunglig 
intervention. Då begravningsöverflödet kritiserats sedan 1630-talet, belyser 
det att det inte var Karl XI:s envälde som var kraften bakom begravnings-
reduktionen, som Mårten Snickare gjort gällande, utan snarare att enväldet 
blev den hjälpande handen som kunde genomföra den.601  

Utifrån analysen av rummet och deltagare är det tydligt att 
konflikter förekom i samband med begravningskulturens offentliga 
inslag. Genom lagar, inlagor på Riddarhuset, räkenskaper och 
processionsordningar är det tydligt att publiken återkommande var en 
faktor som inte alls vill ge upp rum och tid för de timslånga 
processionerna. Väktare och militärer i processionen och vid kyrk-
porten visar på en ökad militarisering av det urbana rummet, som 
delvis infördes för att tygla delar av en oberäknelig publik. 

Prästerskapet som deltog i processioner med djäknar och barnhem 
ter sig därtill genomgående som en faktor som adeln aldrig riktigt fick 
kontroll över. Även efter förbud mot att oanmält prästerskap skulle få 
delta i processionen mot betalning, uppkommer fall om detta i 
konsistorium. Prästerskapet markerade därtill upprepade gånger mot 
att delta i adelspersoners begravningar där den döde varit kalvinist, 
vilket var en konflikt som antingen besvarades med ogillande från 
kungamakten, varför prästerna tvingades in i leden, eller med att en 
”hög politisk person” axlade ansvaret som predikant i kyrkan. 

En av de mer uppenbara konflikterna syns i samband med adelns 
åminnelsepraktiker i kyrkor, som oftast var kopplade till ett särskilt 
gods och en särskild familj. Just att familjen skulle begravas 
tillsammans kunde leda till långtgående konflikter mellan olika 
adelsfamiljer, då det inte alltid var uppenbart var familjemedlemmar 
skulle begravas när olika familjer gifts samman. 

I takt med att adeln alltmer territorialiserade kyrkorummet med 
gravminnen höjdes kritik från prästerskapet om att begränsningar 
måste genomföras. Trots inledande motgångar fick de under 1660-
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talet gehör för sin kritik från kungligt håll. Parallellt med den allt 
intensivare kritiken verkar adeln, och främst aristokratin, ha frångått 
tumban som gravminne, för att istället använda sig av väggepitafier 
och gravkor. Även om adeln i många fall hade patronatsrätt till kyrkor 
ska det inte tas som bevis på att de kunde kräva evigt utrymme för sina 
gravminnen. Församlingar opponerade sig i återkommande fall med 
framgång mot gravminnen när de ansågs gå på tvärs med deras behov. 
Gravar i stadskyrkor visar på en gravmarknad som kunde föranleda 
konflikt när gravar skulle byggas ut, men också att adelns 
territorialisering inte var beständig när växande församlingar behövde 
mer plats, när gravrum såldes och den nya ägare rensade ut föremålen. 

Mycket tyder på att 1600-talets adel, i militärstatens kölvatten, 
genomgick inre slitningar om hur status och åtskillnad skulle skapas. 
Resultaten har visat att fler grupper än aristokrater och män måste 
beaktas för att förstå adelsståndet, vilket synliggjort att flera parallella 
och föränderliga hierarkier, än enbart en adlig hög–låg skala, användes 
för att skapa status och åtskillnad. Att visa adlig rang var viktigt, men 
det var klart underordnat behovet att skapa åtskillnad utifrån kön och 
ålder. Även om adlig rang i viss mån delade plats med meriter för att 
skapa åtskillnad och status, blev meriter allt viktigare för att skapa 
åtskillnad mellan män. Meritens uppvärderande utlöstes inte av ett 
avancerande proto-kapitalistisk borgerskap för att skapa nya makt-
strukturer gentemot en feodal bördsaristokrati, utan istället fram-
bringade militärstaten nya sätt att skapa social legitimitet. Allt tyder 
på att adeln inte skapade status utifrån ett nollsummespel på det sätt 
som Elias velat göra gällande utan adlig status var istället kumulativ, 
varför praktiker måste betraktas som mer komplexa och flytande än 
som enstämmiga ståndsmanifestationer. 
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Summary. Practices of disparity: The 
funeral culture of the nobility in Sweden 
circa 1630–1680 
In the 17th century, the Swedish nobility underwent enormous change 
during an intensive phase in the making of the fiscal–military state. This 
development brought great opportunities for the nobility in general (who 
were poor and few in number), and for the aristocracy in particular, to 
concentrate political, social, and financial power within their ranks, 
partly by securing a monopoly on almost all military and governmental 
posts. This monopoly, the price of the nobility’s support of the 
monarchy’s development of the military state, required a larger body of 
nobles than was disposable to meet the needs of the expanding 
administration. Although the newly ennobled already outnumbered the 
aristocracy in the second half of the 17th century, most political, social, 
and financial power still lay with a few aristocratic families. These 
families managed to keep and expand their privileges and wealth, mainly 
through increasing the share of state revenues in the hands of the noble 
– and ennobled – elite. This development changed the nobility’s social 
composition by increasing its numbers and formal organization, its share 
of the hide-based income tax (mantalsbaserad ränteinkomst) to about 
65% and its share of the land to about 40%. Thanks to their alliance 
with, and income from, the crown, nobles became politically, socially, 
and financially wealthier. This policy, however, ended in 1680 when the 
crown, with support from the common estates (ofrälse stånd) and from a 
majority of the Riddarhuset (“Noble House”, somewhat similar to 
Britain’s House of Lords), implemented the great reduction that brought 
tax revenues back into the hands of the government. 

As new continental consumption patterns established itself in parallel 
with a boom in constructed estates, manors and palaces, and the rise of 
Stockholm as Sweden’s undisputed metropole, the differences within the 
nobility was thoroughly deepened. The nobility was during this century 
in no way a static and homogenous group, but rather thoroughly 
hierarchical. Many different social categories intersected to make both 
the nobility and society comprehensible, and struggles for rank and 
precedence ensued. Noble status was not at all self-evident in this period; 
it had to be practiced constantly to become real, especially during an 
unstable period when there was no consensus on the values defining 
social status and social disparity. Consensus on, and the construction of, 
social status and disparity were not fluid, and precedence shifted and 
changed in parallel with greater changes in the noble collective and in 
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Swedish society. In this dissertation I examine the construction of noble 
status and social disparity in 17th century Sweden through the lens of the 
noble funeral culture. 

The funeral culture was chosen mainly for four reasons. First, funerals 
were one of the most important rites conferred on any person of any 
social background. Second, funerals took place in a very hierarchical and 
public society, where it was important to both display and restrict certain 
interpretations about the deceased’s status and the status of the 
deceased’s family. Third, the funeral culture developed into a more 
extravagant and palpable performance during this period as a result of 
the contesting power claims of different elites on public and urban 
spaces. Fourth, different parts and practices of the funeral culture were 
frequently discussed and/or critiqued in wills, sumptuary laws, decrees, 
and the noble community itself, showings how hierarchy, precedence, 
and collective belonging could form a multilayered and even conflicting 
narrative of how noble status was attained. 

The funeral culture may therefore illustrate different and changing 
perspectives on the nobility’s creation of status and disparity within the 
complex and fluid hierarchy of the estate society (ståndssamhället) system, 
where people – depending on the context and their social affiliations – 
recurrently transgressed seemingly fixed categories. Preparations for and 
performances of commemorations of deceased relatives are therefore 
viewed as creations by living relatives of their own and the deceased’s 
status in relation to nobility, both by showing who they affiliated with 
and who they created disparity against. 

Practices and social hierarchy 
Practice, a key element of this study, is examined to develop 
understanding of how social status and disparity is created. The model, 
inspired by the theories of sociologist Richard Jenkins and 
anthropologist Daniel Miller, has the capacity to show how the nobility 
was an imagined community that, beyond privileges and legislation, 
had to be practiced to be perceived as real. Status and disparity are 
therefore viewed as creations of practice, not things that were self-
evident. This study differs in this theoretical aspect from many studies 
on both nobility and early modern elites, which have largely been 
inspired by theorists like Weber, Veblen, and Elias. Although these 
theories argue to various degrees that status is created, they share the 
problematic perspective of emphasizing the importance of a zero-sum 
game, often between polarized entities, in which people are assumed to 
have some mastery over the material world. In this view, people are 
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perceived to be unrestrained by the social structures that frame their 
practices, making them able to create their own status and manipulate 
their surroundings as they please.  

In my understanding of practice this “master-of-structure” relation 
is not possible. Instead, I view social structures and different 
intermixing hierarchies as frames that guide, allow, and/or restrict 
people’s practices according to their social roles or positions (e.g., sex, 
age, merit, pedigree, noble rank). A young unmarried noble woman 
thus had a different set of available practices than an old married man 
of the aristocracy. Another problem of the focus on zero-sum games 
and vertical hierarchies – and of many studies on nobility and noble 
funeral culture – is the strong focus on the material culture of noble 
men and/or the aristocracy and certain items of this material culture. 
Many members of the nobility are thus made invisible, which results in 
a view of the nobility as a univocal community, stuck in a struggle 
between absolutist monarchs and emulating burghers. A model that 
emphasizes the crucial role of practice in making community and 
society real and perceivable allows a view of how status and disparity 
are created when several dynamic hierarchies intermingle. It also 
emphasizes the crucial relationship between individuals’ positions and 
their material surroundings, through which status may be studied as 
complex and fluid rather than static, self-evident, and universally 
decipherable. The emphasis on the relationship between individual and 
material culture also restricts tendencies to reduce material 
surroundings to a tool shed from which individuals can choose 
according to their social aspirations. Because the approach of practice 
posits that social belonging must be constantly constructed, there is no 
formal point at which anyone becomes noble. Rather, people may 
merely place themselves, with the help of social structures, 
relationships, and material culture, as more or less noble. 

Four categories of inquiry have been suggested in analyzing status 
and disparity through the lens of practice: participants, material 
culture, space, and sound. These categories have been deemed 
appropriate by theorists such as Richard Jenkins, Daniel Miller, Ali 
Mandanipour, Victor Turner, and others who have highlighted the 
social importance of sound. These categories allow consideration of 
more than visual culture, the focus of earlier research on the funeral 
culture of elites, and the inclusion of how sounds, spaces, funeral 
participants, and audiences – and to a lesser degree smells, tastes, and 
touch – played crucial and reciprocal parts in the construction of status 
and disparity. The term funeral culture is used to show both the fluidity 
and constancy of funeral practices. This allows the use of a greater range 
of material, stretching from initial preparations after someone died, 
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through the performance of the funeral, and on to commemorative 
practices in churches. The funeral culture circa 1630–1680 provides an 
interesting view of social, cultural, and political changes within the 
Swedish nobility, making it a fitting lens through which to study status 
and disparity. 

Constructing status and disparity 
It is striking that there was no unison consensus within the nobility on 
how to practice social belonging in the funeral culture. Instead, several 
conditions interoperated and corresponded with participants, 
materiality, space and sound to create inner hierarchies and 
stratifications of the nobility. These hierarchies primarily created 
differences between children, women, and men, but several sub-
hierarchies within these categories enabled precedence for some. Nobility 
was not a static monolith, but was rather sedimentary and porous: 
sedimentary as position accrued through a cumulative use of several 
hierarchies, in which age and sex were the main dividers allowing only a 
specific set of participants, materialities, spaces, and sounds. Sex and age 
were such distinctive parameters of status and disparity that it was more 
important in funerals to display whether the deceased was a man, 
woman, or a child than whether they were noble. Perhaps not 
surprisingly this division reflected patriarchal practices, in which a 
women was defined by her dependence upon a man, usually her husband 
or father. The sex and age parameters also dictated how corpses should 
be dressed, whether the head should be wreathed with flowers, how many 
bells should toll for the dead between death and burial, who would lay 
the corpse in the coffin, how the funeral procession was assembled and 
how many would take part, whether a gun salute, coat of arms, banners, 
or cuirassiers were used, and how the deceased was described on the 
coffins, during the funeral sermons, and on the tombs. Men were 
generally given the most elaborate and conspicuous practices. Women 
and children were also celebrated by conspicuous practices, but different 
in so many ways from men’s that they may nearly be considered to have 
been men’s polar opposites. There were also obvious differences between 
women and children that illustrated the construction of disparity along 
age lines, but they were not as obvious as the differences between men 
and the rest. 

Although sex and age are two of the more prominent and thick 
sediments, there were several more layers that made hierarchies, 
statuses, and disparities possible. The rank of the deceased (count, 
baron or lord) was made apparent not only in their coffins, funeral 
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sermons, coats of arms, and tombs, but also in the kinds and numbers 
of bells tolled by how many churches. The aristocracy and top layer of 
the nobility clearly were most prominent in the studied tombs and were 
given the most bell tolls. Bell tolls, however, raise the interesting fact 
that social boundaries between the lower nobility and higher burghers 
were vague, perhaps even non-existent, making the disparity between 
the estates hard to perceive. Demonstrating the disparity between these 
communities must have been even more difficult during the funerals of 
noble women and children, due to their lack of the materiality 
obtainable by noble men. Noble titles and pedigrees, however, were 
obtainable through other practices, which are viewed as other layers in 
the construction and stratification of status. 

The parameters of male–female, young–old, and noble–commoner 
may be viewed as the most crucial and thick layers of status and 
disparity. Noble rank, pedigree, and marital status were finer, though 
not insignificant, layers that allowed the creation of hierarchies within 
every sub-group. 

Merit was a layer that was both thick and thin. Since merit was 
largely accorded only to men it worked as a thick layer, creating 
disparity between them and women and children. It was, however, also 
a thin layer since it created hierarchies between men of merit in an age 
where merit was becoming more important in defining social belonging 
and precedence. Men given high merit in the civil and military 
establishments, for example, had the right to have gun salutes and 
armed forces at their funerals. Merit, not noble rank, decided how 
many salutes, within a certain number of cannons and calibers, were 
given the deceased. 

Status and disparity were created cumulatively, and different 
practices depended on the deceased’s position within different 
hierarchies such as male/female, young/old, noble/commoner, 
count/lord, lady/maiden, count/count’s daughter, high merit/low 
merit, and long/short pedigree. This means that it was not self-evident 
that aristocrats would always be given the most extravagant funerals 
because of their social and economic position. A countess with a 
pedigree, for example, would not have as lavish a funeral as a baron 
who had been a Treasurer of the Exchequer. 

This shows that practices – and indeed status – should not be 
understood solely as a result of one’s ability to bend the world and its 
materiality to one’s will. Neither can a person choose freely from a tool 
shed of practices to succeed in zero-sum game. Practices depend rather 
on the approval of audiences, relatives, superiors, and subordinates of 
a variety of expression that must correspond to the material and status 
of the deceased. 
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Without doubt, financial and social conditions played an important 
part, not least in making certain practices possible. That does not, 
however, mean that relatives could freely decide on the form of funeral 
practices. A well-off aristocratic family did not, for example, have less 
money to bury the wife or sibling of the head of family, but nevertheless 
there was a disparity between these funerals and those of heads of 
families. The correspondence between the deceased, funeral participants, 
material culture, space, and sound shows that objects, participants, and 
spaces were constrained and had to correspond with each other in a 
mutual and enforcing interaction. It was not enough for the practices to 
look noble (if that were the case, actors or extras and papier-mâché could 
have been used), but they also had to demonstrate a certain kind of 
materiality, congregation of participants, space, and sound that 
corresponded with the different hierarchical positions of the deceased. 

There was no universal and homogenous noble funeral culture. The 
estate society system and the nobility enacted and protected practices, 
through which several mutual and co-operative hierarchies enabled the 
creation of status and disparity. A high title was not the only thing that 
made this possible; several positions were invoked according to a 
principle of stratification that made a certain set of practices obtainable 
in order to make oneself more noble. 

Changing conditions 
There is a view among scholars that the 17th century was somewhat of 
a century of the nobility. It was indeed a time when the nobility gained 
social, political, and economic power, but due to these and larger 
changes in society, it was also an unstable period, with no consensus 
about which values should constitute social status and disparity. 

The social and physical space of the noble funeral changed greatly 
during the period, and funerals increased in frequency in the capital 
and in other cities. Mortuary removals to the churches of St. Jacob 
and Storkyrkan in Stockholm increased, as did the number of funerals 
in Stockholm. As Stockholm was becoming the metropole of the 
realm, it was able to meet the demands on public spaces brought by 
the changing funeral culture. The spaces used by the nobility during 
funeral processions were between and connected to the royal and 
noble palaces and the churches of Riddarholmskyrkan, Storkyrkan, 
St. Jacob, and Slottsbacken. Not all of Stockholm nor even all its 
churches were used, but rather processions took place in a specific 
space associated with certain official and private buildings and areas. 
Urban funerals increased, and rural funerals decreased, mainly to 
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accommodate a distinguished congregation that could not be 
gathered outside the cities. Funerals in the countryside, however, did 
not disappear and may have been conducted outside of Stockholm 
deliberately both to lower the elaborate practices demanded of a 
funeral in Stockholm and show affiliation with rural elites and social 
networks. The nobility clearly made an overall entry into urban 
public spaces, in Stockholm in particular, where both participants 
and audiences could be engaged, but the move from rural to urban 
was not a withdrawal from the spaces of the populace, but rather an 
intensified exchange and interaction. 

Parallel to the urban/rural changes was the rise in magnitude of the 
funeral culture of the aristocracy and the upper nobility. This created 
disparity between the upper nobility and the lower, which had 
become ever more numerous. The military state had brought about 
both more ennobled subjects, needed in state and military 
administration, and great wealth, which became largely concentrated 
among the upper nobility and aristocracy. During 1630–1650, this 
disparity was made obvious in the funeral culture through the rising 
use of birth titles and pedigrees, noble and merit titles, and accounts 
of the estates in the deceased’s possession. The need to make the layers 
of nobility apparent resulted in the inflation of status and disparity, 
which affected how different strata of the nobility perceived 
themselves in relation to others. 

A result of this status inflation was that merit came to be 
appreciated more than it had been during the first decades of the 
seventeenth century. During the 1630s and 1640s, merit came to hold 
a more prominent spot in the practices of the funeral culture, to the 
point that it gained precedence over noble titles between the 1640s 
and the 1650s. It is obvious that between the 1630s and the 1650s 
the status values defining precedence both within and outside the 
nobility were changing. This shift to the importance of merit was not 
confined to the aspiring lower ranks of the nobility, but included all 
male heads of noble families, including the aristocracy. With the 
change in how merit was perceived came changes in the male funeral 
culture, most notably and generally by the increased use of merit titles 
and their precedence over noble titles, but also with the increased use 
of armed forces in funeral processions and salutes. Even commoners 
with military merit were granted armed forces and salutes at their 
funerals, although not to the degree provided the upper nobility. The 
development of the military state also caused a geographic shift to 
Stockholm, changing both the space and performance of funeral rites 
along with status values. The period saw the making of a new nobility, 
wherein merit was considered more vital across the whole estate. 
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The single most surprising change in the analysis was that the 
sumptuary law of 1664 caused a dramatic decrease of the funeral 
bell tolls obtainable for the nobility in Stockholm. This decrease was 
so profound that previously perceivable disparities of sex, age – and 
to some extent nobility merit, and marital status – were no longer 
perceivable. Noble status in the funeral bell tolls became rather 
streamlined and similar for all the nobility. Perhaps in protest or as 
an adaptation to this was a rise in tollings of the soul (själaringning), 
funerals in which more than one person was buried and several noble 
people consented to pay the old price rather than the new cheaper 
toll price. 

Practices and conflicts 
It would be a mistake, however, to perceive this change in the social 
elite as something obtained without any reservation or struggle. The 
increasing inflation and apportioning of material culture to the 
nobility caused great rifts in the noble community over whether and 
how these practices should continue, since they made it all but clear 
how noble status could be attained. The potential threat of the 
changing funeral practices was discussed repeatedly during the 
investigated period, becoming ever more intense as the proportions 
of material culture accrued by the nobility increased. Underlying 
these discussions was concern about how members of the nobility 
could satisfactorily make status apparent, as some wished to make 
clear the disparity between higher and lower members. This concern 
led to practices allowed to some that could be considered more noble, 
while other related practices became less noble, or even not noble at 
all. As the pressure from above weighed heavily on some shoulders, 
the emulation of certain objects by the burghers and commoners 
constituted another threat to the delicate material privileges of the 
nobility. There is much to suggest that the noble community 
experienced both internal and external strife during the 17th century, 
derived from how its new composition should be mirrored in its 
practices, since there was no firm, established, and available system to 
use. This lack of consensus on how status should be attained and 
shown and which values should constitute that status was likely due 
to the many changes that occurred in different levels of society. These 
apprehensions show that hierarchies were fluid rather than static, 
since it was not apparent whether the collective body or the most 
notable noble individual should set the foundation of appropriate 
practice. As parts of the aristocracy did what they could to set 
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themselves apart from the rest of the noble community, the question 
of what could constitute a common noble ground became more and 
more disputed. In these disputes disorder and collective aspirations 
toward unity are re-occurring themes, showing how different groups 
worked for an apparent hierarchy while some worked for more 
homogeneity. These suggestions for unity resulted in some written 
agreements, but as they never were realized, the inflation of status and 
hierarchy increased. In their ever more ferocious disputes and 
especially their inability to establish new practices and approaches to 
the funeral materiality, it is apparent how more and more objects were 
joined to the funeral culture to create status and disparity. These 
objects became so firmly joined to practice that they could not be 
separated from the wielder without the practice being viewed as a 
failure. Despite their unity in restricting the sumptuousness of 
funerals, the noble community could not enforce change until 1680, 
when they asked the king to intervene. 

It was not only the nobility, however, who critiqued the changing 
funeral culture. As funerals became more visible and took up more 
public space, passers-by sometimes became a nuisance to those moving 
the procession across and along the narrow city streets. The public was 
frequently so unwilling to yield space and time for the processions that 
decrees were enacted to curb its sphere of action. The increasing 
presence of guards, infantry, and cavalry in the processions and guards 
at the church doorway are evidence of the increasing militarization of 
the urban space, but also that specific parts of the urban space and the 
procession needed to be guarded against the public. 

From the middle of the analyzed period, the nobility tried to 
regulate the participation of clergy, along with students and orphans, 
in the processions, since the clergy could participate without the 
consent of the relatives and expect a salary for their contribution. 
Although a decree in the 1660s prohibited the clergy from attending 
unannounced and expecting a salary, the tradition was difficult to 
fully eradicate. The clergy’s presence was important, however, as it 
demonstrated the Protestant conviction of the deceased. Their 
absence could equally show the deceased’s religious disparity, where 
the clergy distanced themselves from the processions and funeral 
sermons of Calvinists. The monarch did sometimes overrule the 
clergy’s refusals and commanded their participation, while members 
of the nobility in some cases were allowed to read the sermon. 

One of the more apparent conflicts concerned the commemoration 
practices in the churches, which often were affiliated with a specific 
family and estate. Families were customarily buried together, which 
in practice meant that married women were buried with their 
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husbands’ families. This could sometimes result in long conflicts 
between noble families who had formed an alliance through marriage, 
as it was not always evident where the deceased should be buried. 

As the nobility to increasingly territorialized church interiors with 
tombs, crests, and banners, the clergy’s protests also increased. 
Despite initial defeats by the nobility, in the 1660s the clergy did 
manage to gain the monarch’s ear, who decreed against some of the 
noble material practices. With the increasing critique from the clergy, 
the nobility – and particularly the aristocracy – abandoned the tomb 
(tumba) that was often placed on the church floor. The decrease of 
this kind of commemoration, however, led to an increase in wall-
mounted epitaphs and the construction of private burial chancels. 
Even though the nobility often had privileges of jus patronatus, this 
right should not be exaggerated into a suggestion that the nobility 
could always obtain eternal space for their commemorative 
materiality in the churches. The congregations sometimes opposed 
private burial chancels and bulky monuments. In several cases the 
needs of the congregation overruled the wants of the nobles, and 
clergy and congregation often claimed and sustained their rights to 
the church’s space against the wishes of the nobility. 

Gravesites in urban churches constituted something of a “grave 
market”, with different processes for different locations within the 
church. In some instances, though, the market was regulated in that 
some spots were reserved for the aristocracy. Perhaps not surprisingly, 
this market could lead to conflicts, such as when existing tombs were 
to be expanded. 

Since gravesites went to the church when relatives had no interest 
in continuing to pay rent for them, noble commemorative materiality 
and territorialization were not perpetual. As graves changed owners, 
the new proprietors dispossessed them of the original crests, banners, 
and coffins. 

There is much to suggest that the 17th century nobility, in the wake 
of the military state’s development, went through inner discord about 
how status and disparity should be created. The results show the 
benefits of studying a larger material than just the aristocracy and 
higher noblemen, and widen our knowledge and understanding of the 
noble estate. This dissertation demonstrates that many different and 
changing hierarchies were interconnected with each other in creating 
status and disparity. Showing noble rank (e.g., count, baron, lord) 
was important, but less so than creating disparity through sex and age. 
The elevation of merit was not the result of an ennobled proto-
capitalistic bourgeoisie aspiring to create new power ideals against a 
feudal aristocracy focused on birth and pedigree. Rather, it was a 
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consequence of the military state, which brought new ways to create 
social legitimacy. This dissertation shows that the 17th century 
nobility created status cumulatively, not through a zero-sum game. 
Their practices – and indeed the noble community itself – must, 
therefore, be understood as more complex and fluid than those of a 
single hierarchy and instead as the interaction of several mutually 
dependent hierarchies. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Antal månader mellan dödsfall och begravning  för adliga personer 
1627–1681 (1–4) samt antal månader i bisättning för adliga personer 
1654–1680 (5). 

 Källa Man 
Kvinn
a Barn 

Medelvärde hela 
populationen 

1. Kombinerade källor 
(1631–1681) 

9,4 
(58) 

8,8 
(45) 

7,9 
(20) 8,9 (123) 

2. Oxenstiernska samlingen 
(1636–1680) 

9,8 
(29) 

5,3 
(33) 

8,2 
(13) 7,6 (75) 

3. Gustav Bondes diarium 
(1646–1661) 

6,1 
(12) 

4,2 
(5) 

3,6 
(3) 5,25 (20) 

4. Personalier (1627–1680) 
 

7,9 
(37) 

4,1 
(24) 

6,4 
(7) 6,4 (68) 

5. Bisättningsprotokoll 
(1654–1680) 

7,25 
(108) 

5,25 
(76) 

4,25 
(38) 6 (222) 

Källa: 1) RA, Oxenstiernska samlingen, Axel Oxenstierna av Södermöre, E 537, 1649–06–
27, 1649–09–25; SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, kyrkoräkenskaper, äldre serie, 
1655, 1657–1661, 1664, 1665, 1667–1680; Gyllenius 1962, s. 132; Ekeblad vol. 1 1911, s. 
18, 54–55, 80, 95, 96, 104, 140, 153, 155, 160, 167, 175, 184, 193; Ekeblad vol. 2 1915, s. 
206, 215, 286, 308, 314, 349, 351, 367, 381, 396, 401; Horn 1961, s. 15, 31; Klingspor & 
Schlegel 1877, s. xxvi–xxvii; Kurck 1906, s. 2, 17–18, 172, 176; Rosenhane 1995, s. 30, 44, 
46, 134, 138, 174, 181, 189, 210, 213, 216, 226, 227, 243, 246, 255, 283, 305, 313; 
Wallenstedt 1995, s. 41, 55, 183, 218. 2) RA, Manuskriptsamlingen, Avskrift av den s.k. 
Oxenstiernska minnesboken 1580–1684. 3) RA, Sävstaholmssamlingen vol. F81. 4) 
Klingspor 1876, passim. Klingspor 1877, passim. 5) SSA, Storkyrkoförsamlingens 
kyrkoarkiv, kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1636–1680; SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, 
huvudböcker och verifikationer. 1648, 1653, 1655–1662, 1664–1680. 

Bilaga 2A. Antalet begravningar av adliga personer i Stockholm i relation 
till bisättningar av adliga personer i Storkyrkan och S:t Jacob 1640-1680. 
År Begravningar Bisättning 
1640–44 20 5 
1645–49 32 1 
1650–54 80 18 
1655–59 70 42 
1660–64 58 44 
1665–69 80 74 
1670–74 101 114 
1675–80 101 92 
Total 542 390 
Källa: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie. 1640–
1680. SSA, Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Huvudböcker och verifikationer. 1648, 1653, 
1655–1662, 1664–1680. 
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Bilaga 5A. Begravningsringningars medelvärde för begravningar av adliga 
personer och för borgerliga personer, Storkyrkan, Stockholm. 
År Adel Borgare 

1640 4,6 2,93 
1641 6,6   
1642     
1643 4,2   
1644 5,8   
1645 4,45 3,09 
1646 5,62   
1647 5,28   
1648 4,25   
1649     
1650 6,07 2,92 
1651 5,53   
1652 7,47   
1653 6,37   
1654 4,87   
1655 5,71 2,72 
1656 4,68   
1657 7,57   
1658 5,33   
1659 6,4   
1660 5,78 3,05 
1661 6,18   
1662     
1663 6,31   
1664 6   
1665 3,36 2,25 
1666 3,5   
1667 3,4   
1668 3,39   
1669 3   
1670 3,14 2,65 
1671 3   
1672 3   
1673 3,07   
1674 3,2   
1675 3,22 2,6 
1676 3,36   
1677 3,14   
1678 3   
1679 3   
1680 3,25 1,87 

Källa: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1640–
1680. 
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Bilaga 5B. Begravningsringningars medelvärde för begravningar av adliga 
barn, kvinnor och män, Storkyrkan, Stockholm, 1640–1680. 
Period Barn Kvinnor Män 
1640–44 3,8 5,1 6,4 
1645–49 4,9 4,8 5 
1650–54 5,8 6,5 6,8 
1655–59 4,7 5,2 6,6 
1660–64 5,6 6 6,3 
1665–69 3,2 3,4 3,2 
1670–74 3 3 3,1 
1675–80 3 3,2 3,2 
Hela perioden 4,6 4,2 4,7 
Antal 124 154 203 
        
1640–64 5,2 5,6 6,4 
1665–80 3,1 3,2 3,1 

Källa: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1640–
1680. 
 
Bilaga 5C. Begravningsringningars medelvärde för begravningar av enskilda 
adliga personer, uppdelat efter kön, civilstånd och förändring i medelvärde, 
Storkyrkan, Stockholm 1640-1680. 

1640–1664  
Civilstånd Antal Medelvärde ringningar 
Barn 58 5 
Ogift Kvinna 15 6 
Gift Kvinna 56 5,7 
Ogift man 22 5,2 
Gift Man 96 6,5 
Änka 1 4 
1665–1680  
Civilstånd Antal Medelvärde ringningar 
Barn 7 3 
Ogift Kvinna 18 3,1 
Gift Kvinna 83 3,2 
Ogift man 19 3 
Gift Man 102 3,1 
Änka 4 3,2 

Källa: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1640–1680 
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Bilaga 5D. Antalet begravningar för enskilda adliga personer och för flera 
adliga personer i Stockholm 1640–1680 samt relationen mellan dessa två 
kategorier och begravningsringningarnas medelvärde,  Storkyrkan, Stockholm 
1640–1680. 

Period 
Antal 
(enskilda)  

Medelvärde 
(enskilda) 

Antal 
(flera) 

Medelvärde 
(flera) 

1640–44 18 5,3 2 5 
1645–49 31 4,9 1 8 
1650–54 75 6,3 5 8,2 
1655–59 65 5,6 5 5,2 
1660–64 54 6 4 8,2 
1665–69 68 3,3 12 4,5 
1670–74 80 3 21 4,2 
1675–80 86 3,1 15 4,4 
Total 477 4,6 65 5,9 

Källa: SSA, Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Kyrkoräkenskaper, äldre serie, 1640–
1680. Stockholmsbegravningarna har baserats på 542 fall, medan begravnings-
ringningarnas medelvärde baserats på 546 fall. Differensen beror på fyra fall där 
begravningen skett i en kyrka utanför Stockholm, men där ringningar i Storkyrkan gjorts i 
samband med begravningen. 
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Bilaga 6B. Antalet män inom militären och den civila förvaltningen som 
fick begravningssalut, Stockholm 1630–1680 

Period Militären Civila förvaltningen  Total 
1630-34 1 0 1 
1635-39 7 1 8 
1640-44 3 2 5 
1645-49 6 6 12 
1650-54 12 3 15 
1655-59 14 6 20 
1660-64 14 5 19 
1665-69 30 5 35 
1670-74 5 3 8 
1675-80 13 0 13 
Total 105 31 136 

Källa: KrA, Krigskollegium, Stockholms slotts arkliräkningar, 1631–1632, 1634, 1637–
1639, 1641, 1643–1653, 1655–1672, 1674–1680 

Bilaga 6C. Antalet adliga och ofrälse män inom militären och den civila 
förvaltningen som fick begravningssalut, Stockholm 1630-1680 

Period Adel Ofrälse Total 
1630-34 0 1 1 
1635-39 7 1 8 
1640-44 4 1 5 
1645-49 10 2 12 
1650-54 12 3 15 
1655-59 18 2 20 
1660-64 15 4 19 
1665-69 15 20 35 
1670-74 6 2 8 
1675-80 8 5 13 
Total 95 41 136 

Källa: KrA, Krigskollegium, Stockholms slotts arkliräkningar, 1631–1632, 1634, 1637–
1639, 1641, 1643–1653, 1655–1672, 1674–1680
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Bilaga 7A. Antal gravkor 1550–1760 och gravminnen 1590–1699 samt 
huvudbanér över adliga personer 1580–1709. 
Årtal Gravkor Gravminnen Huvudbanér 
1550–59 0     
1560–69 2     
1570–79 1     
1580–89 2   5 
1590–99 1 3 7 
1600–09 2 2 6 
1610–19 1 6 12 
1620–29 6 11 25 
1630–39 10 14 21 
1640–49 9 15 53 
1650–59 18 19 109 
1660–69 20 8 130 
1670–79 15 9 210 
1680–89 16 8 162 
1690–99 9 5 222 
1700–09 10   115 
1710–19 3     
1720–29 5     
1730–39 8     
1740–49 7     
1750–59 9     
Total 154 100 1078 

Källa: Gravkor: Lindahl 2008, s. 202–203. Gravminnen: Roosval & Curman 1912, s. 126; 
Brandel 1918, s. 48–52; Hahr 1923, s. 51–53; Roosval 1927, s. 509–521, 532–534, 543–
546; Brandel & Nordberg 1928, s. 252–253, 346–348; Waldén 1929, s. 30-45; Olsson 
1937, s. 626, 648–651, 660-663, 678–679; Boëthius 1941, s. 147; Waldén 1942, s. 126, 
129–130, 176, 178, 182–183 199, 212, plansch xxiv; Wilcke–Lindqvist 1945, s. 383–387; 
Brandel 1949, s. 467–476; Axel-Nilsson 1950, s. 39–41, 59–63, 70, 72–75, 291–312, 
320-324, 327–329, 339, 331–332, 334–338, 342–343, 364–367, 369–370; Vennberg & 
Bohrn 1950, s. 600-601; Henschen & Tuulse 1953, s. 74; Tuulse 1956, s. 134–138; 
Wilcke–Lindqvist 1958, s. 385, 410-413; Tuulse & Lindqvist 1959, s. 111–120, 181–
186; Curman 1961, s. 607–618; Rosell 1966, s. 194; Sarkany 1971, s. 739; Wilcke–
Lindqvist & Wadström 1972, s. 97–98; Bennett 1973, s. 233–234; Bennett 1974, s. 29–
31, 36–37, 40-41; Rosell 1974, s. 101–107; Flodin 1979, s. 82–90; Kanerva & Levin 1986, 
s. 96–97; Bennett 1988, s. 31–40; Flodin 1989, s. 152–160; Gillgren 1995, s. 90-91; 
Fulton 1996b, s. 324–328; Gillgren 1997, s. 336; Gardberg & Heininen 2000, s. 146–
147, 181–186; Nisbeth & Estham 2001, s. 187–191, 193–196; Gardberg 2003, s. 39–40; 
Lindqvist 2003, s. 19; Soop 2003, s. 11–18; Sigsjö 2005, s. 45–46; Arthursson 2006, s. 
44, 50-56; Bengtsson 2010, s. 86–95, 103–105, 117–119, 151–158, 163, 165–167, 175–
179, 185–190, 201–206, 209–214; Gullbrandsson 2013a, s. 239. Huvudbanér: Corswant-
Naumburg 1999, 353–380.  
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Bilaga 7C. Frekvens av adliga tumbor, epitafier och gravmonument över 
adliga personer 1590–1699. 
Årtal Tumba Epitafium Monument Total 
1590–1599 2 1   3 
1600–1609 2     2 
1610–1619 6     6 
1620–1629 7 4   11 
1630–1639 11 3   14 
1640–1649 5 10   15 
1650–1659 7 11 1 19 
1660–1669 1 6 1 8 
1670–1679   6 3 9 
1680–1689   3 5 8 
1690–1699   2 3 5 
Total 41 46 13 100 

Källa: Roosval & Curman 1912, s. 126; Brandel 1918, s. 48–52; Hahr 1923, s. 51–53; 
Roosval 1927, s. 509–521, 532–534, 543–546; Brandel & Nordberg 1928, s. 252–253, 
346–348; Waldén 1929, s. 30-45; Olsson 1937, s. 626, 648–651, 660-663, 678–679; 
Boëthius. 1941, s. 147; Waldén 1942, s. 126, 129–130, 176, 178, 182–183 199, 212, 
plansch xxiv; Wilcke–Lindqvist 1945, s. 383–387; Brandel 1949, s. 467–476; Axel-Nilsson 
1950, s. 39–41, 59–63, 70, 72–75, 291–312, 320-324, 327–329, 339, 331–332, 334–
338, 342–343, 364–367, 369–370; Vennberg & Bohrn 1950, s. 600-601; Henschen & 
Tuulse 1953, s. 74; Tuulse 1956, s. 134–138; Wilcke–Lindqvist 1958, s. 385, 410-413; 
Tuulse & Lindqvist 1959, s. 111–120, 181–186; Curman 1961, s. 607–618; Rosell 1966, 
s. 194; Sarkany 1971, s. 739; Wilcke–Lindqvist & Wadström 1972, s. 97–98; Bennett 
1973, s. 233–234; Bennett 1974, s. 29–31, 36–37, 40-41; Rosell 1974, s. 101–107; Flodin 
1979, s. 82–90; Kanerva & Levin 1986, s. 96–97; Bennett 1988, s. 31–40; Flodin 1989, 
s. 152–160; Gillgren 1995, s. 90-91; Fulton 1996b, s. 324–328; Gillgren 1997, s. 336; 
Gardberg & Heininen 2000, s. 146–147, 181–186; Nisbeth & Estham 2001, s. 187–191, 
193–196; Gardberg 2003, s. 39–40; Lindqvist 2003, s. 19; Soop 2003, s. 11–18; Sigsjö 
2005, s. 45–46; Arthursson 2006, s. 44, 50-56; Bengtsson 2010, s. 86–95, 103–105, 117–
119, 151–158, 163, 165–167, 175–179, 185–190, 201–206, 209–214; Gullbrandsson 
2013a, s. 239. 
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Bilaga 7D. Förekomsten av adliga ättenamn på gravminnen över adliga 
personer 1590–1699. 
Antal gravminnen (Ätt 

14 (1) Oxenstierna 
12 (1) Bielke 

6 (3) Banér, Fleming, Sture 
5 (5) Bååt, Horn, Ryning, Skytte, Soop 
4 (4) Brahe, Gyllenstierna, Natt och Dag, Stenbock 

3 
(8) Bonde, Cruus, De la Gardie, Leijonhufvud, Posse, 
Ribbing, Sparre, Ulfsparre 

2 
(9) Gyllenhielm, Kafle, Kagg, Kurck, Kurtzell, Kyle, 
Lilliehöök, Snackenborg, Wrangel 

1 

(42) Bagge, Bielkenstiärna, Cockburn, de Mornay, 
Duwall, Fidler, Fincke, Grip, Grundel Helmfeldt, 
Gyllencreutz, Gylta, Hastfer, Hoghusen, Hästehufvud, 
Ikorn, Joensdotter, Krumme, Laxman, Leijonberg, 
Lewenhaupt, Ludvig, Mannerskiöld, Månesköld, Näf, 
Palm, Ridderhusen, Rosencrantz, Salvius, Silfverpatron, 
Skuthe, Slotz, Stormhatt, Strijk, Stålhandske, 
Swinehufvud, Tott, Trelo, Trolle, Wachtmeister, von 
Dohna, Yxkull, Ållonsköld 

Källa: Roosval & Curman 1912, s. 126; Brandel 1918, s. 48–52; Hahr 1923, s. 51–53; 
Roosval 1927, s. 509–521, 532–534, 543–546; Brandel & Nordberg 1928, s. 252–253, 
346–348; Waldén 1929, s. 30-45; Olsson 1937, s. 626, 648–651, 660-663, 678–679; 
Boëthius. 1941, s. 147; Waldén 1942, s. 126, 129–130, 176, 178, 182–183 199, 212, 
plansch xxiv; Bohrn, Erik 1945, s. 10–12; Wilcke–Lindqvist 1945, s. 383–387; Brandel 
1949, s. 467–476; Axel-Nilsson 1950, s. 39–41, 59–63, 70, 72–75, 291–312, 320-324, 
327–329, 339, 331–332, 334–338, 342–343, 364–367, 369–370; Vennberg & Bohrn 
1950, s. 600-601; Henschen & Tuulse 1953, s. 74; Tuulse 1956, s. 134–138; Wilcke–
Lindqvist 1958, s. 385, 410-413; Tuulse & Lindqvist 1959, s. 111–120, 181–186; 
Curman 1961, s. 607–618; Rosell 1966, s. 194; Sarkany 1971, s. 739; Wilcke–Lindqvist 
& Wadström 1972, s. 97–98; Bennett 1973, s. 233–234; Bennett 1974, s. 29–31, 36–37, 
40-41; Rosell 1974, s. 101–107; Flodin 1979, s. 82–90; Kanerva & Levin 1986, s. 96–97; 
Bennett 1988, s. 31–40; Flodin 1989, s. 152–160; Gillgren 1995, s. 90-91; Fulton 1996b, 
s. 324–328; Gillgren 1997, s. 336; Gardberg & Heininen 2000, s. 146–147, 181–186; 
Nisbeth & Estham 2001, s. 187–191, 193–196; Gardberg 2003, s. 39–40; Lindqvist 2003, 
s. 19; Soop 2003, s. 11–18; Sigsjö 2005, s. 45–46; Arthursson 2006, s. 44, 50-56; 
Bengtsson 2010, s. 86–95, 103–105, 117–119, 151–158, 163, 165–167, 175–179, 185–
190, 201–206, 209–214; Gullbrandsson 2013a, s. 239. 
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Tabell- och diagramregister 
 

1. Tabell 1. Källurvalets omfattning och fördelning. (s. 39) 
2. Diagram 1. Antal adliga bisättningar i S:t Jacob och Storkyrkan 

1650–1680. (s. 75) 
3. Diagram 2. Antal adliga bisättningar i Storkyrkan och S:t Jacob i 

relation till antalet adliga begravningar i Stockholm 1640–1680. (s 
102)   

4. Diagram 3. Antalet adelsbegravningar i olika Stockholmskyrkor 
1640–1680. (s. 103) 

5. Diagram 4. Antal huvudbanér 1580–1709. (s. 132) 
6. Diagram 5. Medelvärde av antalet begravningsringningar med alla 

klockor från Storkyrkan för adel och borgare 1640–1680. (s. 141) 
7. Diagram 6. Spridningsschema för antalet begravningsringningar 

från Storkyrkan för adeln 1640–1680. (s. 142) 
8. Diagram 7. Medelvärde för antalet begravningsringningar från 

Storkyrkan för adliga barn, kvinnor och män 1640–1680. (s. 144) 
9. Diagram 8. Medelvärdet för begravningsringningar för adeln i 
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