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Abstract 

 

There is much to learn concerning the local nobilities in Sweden. This paper attempts to answer 

whether or not the mayors of Kalmar are to be acknowledged as members of the local elite during the 

18th century. In order to receive a deeper understanding regarding this matter, one must also 

investigate what significations are located within the elite terminology. All this and more will be 

answered with support from the latest research by Gudrun Andersson among others. By studying 

inventories of estate and biographical archive materials one is acquainted with fourteen early modern 

men who carried out their political and social careers in the city of Kalmar. Because the term elite is 

dependent on the different circumstances in its surrounding environment, it has been divided into 

four categories in this paper; political, economic, social and cultural factors. The conclusion is made 

that the mayors all belonged within the political elite. All of them also show some characteristics 

which are consistent with an economic elite, however the situation is complex and is therefore more 

firmly discussed in this paper. Concerning social and cultural elites, the mayors fulfill much of the 

requirements and the conclusion therefore is made that they most certainly are a part of the local elite 

of Kalmar city.        
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1. Inledning 
 

Kalmar under 1700-talet var inte längre den viktiga södra gränsposten mot fienden den en gång varit. 

Karlskrona stad hade grundats och intagit positionen som huvudstation för svenska flottan. Så vad 

fanns istället? Mycket finns att läsa om Kalmar under medeltiden och fram till 1600-talet, men sedan 

är det som om staden försvinner från den historiska kartan under 1700-talet. Som en bringare av 

kunskapens ljus kommer därför en uppsats som behandlar just Kalmar och människorna i staden. I 

skuggan av krig, sjukdomar och politisk osämja formades ett Kalmar med ett nytt centrum, ett 

nyfunnet fokus och satsning på handel. Både biskop och landshövding hade sina säten i Kalmar stad 

där det politiska centrum fanns placerat vid domkyrkan med omnejd. Men det fanns också en annan 

instans som även den var en viktig del av stadens och länsdelens maktinstans; magistraten. I spetsen 

för den stod två borgmästare; justitieborgmästaren och politieborgmästaren. De valdes och 

godkändes av Sveriges konung och trots sin ibland simpla bakgrund gjorde de karriär med 

borgmästartiteln som toppen av deras politiska karriär.  

 

I denna uppsats undersöks borgmästarnas konsumtion, äktenskap samt var de skickade sina söner för 

att erhålla en proper utbildning. Syftet är att på så vis uppdaga om de var att klassa som en del av den 

lokala eliten i Kalmarregionen. Perioden som den här undersökningen tar avstamp i är år 1720 till år 

1830 och under denna tid satt sex män som justitieborgmästare och åtta män som politieborgmästare. 

Själva begreppet "elit" kan många gånger framstå som diffust, således krävs en undersökning varvid 

begreppet definieras med specifikt lokalt perspektiv. Lokalhistoria är ett framträdande element för  

kursen i historia 2a på gymnasiet, således kan det även vara av intresse att undersöka hur detta kan 

appliceras i ett klassrum. Med dessa faktorer som grund ämnas följande frågeställningar besvaras; 

 

 Vad kännetecknar en elit?  

 Kan borgmästarna i Kalmar räknas till en lokal elit och hur manifesteras detta? 

 På vilket sätt kan ett ämne med lokalt inslag inkorporeras i undervisningen på gymnasiet? 

 

Dessa frågor har besvarats genom studier av bouppteckningar från Vadstena landsarkiv, material från 

Kalmar läns museums arkiv samt studier av tidigare forskning, med särskild tyngdpunkt i Gudrun 

Anderssons verk. Till den didaktiska delen nyttjas litteratur uppdaterad efter senaste forskning inom 

ämnet historiedidaktik samt Skolverkets ämnesplan för historia 2a. Nedan följer uppsatsens 

disposition, för att ge en överblick över vad som komma skall i detta arbete. 
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1.1 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med metodavsnittet där primär- och sekundärlitteraturen diskuteras och placeras 

under den källkritiska luppen. Sedan följer ett avsnitt med tidigare forskning där kopplingar till 

forskning om medeltidens elit i Sverige och tidigmoderna lokaleliten på Gotland görs. Här finns 

också utländsk forskning i form av det Jonathan Spangler tar upp sin bok om den trans-nationella 

prinsfamiljen Lorraine-Guise och deras ständiga sökande samt bevarande av en högre status. Den 

tyngsta punkten i detta avsnitt är dock Gudrun Anderssons Stadens dignitärer, i vilken mycket 

material uppdagats som stödjer teorin i denna undersökning gällande lokala eliter. I bakgrunden ges 

en bild av Kalmar stad och dess förutsättningar under 1700-talet och fram till tidiga 1800-talet. 

Huvudavsnittet som givits namnet "Borgmästare som lokal elit i Kalmar" inleds med ett kapitel där 

elit som begrepp definieras samt vilka faktorer som spelar en vital roll när benämningen elit nyttjas 

då man talar om en grupp människor. Sedan följer ett avsnitt med en kortare presentation av varje 

borgmästare. I nästa avsnitt av huvuddelen presenteras resultaten från bouppteckningarna. Här visas 

fastigheter, ädelmetaller samt den sammanlagda slutsumman som varje borgmästare lämnade efter 

sig. Efter detta följer en presentation av borgmästarnas äktenskap och vilka tendenser dessa uppvisat. 

Sist följer en översikt över födda söners utbildning. Efter varje kategori följer en analys där 

resultaten jämförs och diskuteras i relation till tidigare forskning och annan sekundärlitteratur. I nästa 

kapitel finnes den efterföljande konklusionen, där varje avsnitt från huvuddelen sammanförs i en mer 

omfattande analys och slutsats om borgmästarnas elitmanifestation. Uppsatsen fortsätter sedan med 

en didaktisk diskussion där materialet i denna undersökning sätts in i ett tänkbart lektionsscenario 

och reflekteras kring med stöd från känd litteratur samt Skolverkets ämnesplan för historia 2a. 

Således finns svaret på den didaktiska frågeställningen i detta avsnitt. Sist i uppsatsen finns 

avslutningen, där resultaten åter diskuteras samt förslag på vidare forskningen ges.    
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2. Metod 

Via bouppteckningar samt biografiskt material ges information gällande borgmästarnas konsumtion, 

äktenskapsallianser och utbildning som presenteras kvantitativt, men tolkas och analyseras 

tillsammans med tidigare forskning således kvalitativt. Undersökningen är följaktligen utförd med en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Metodkombination av detta slag är fördelaktigt då 

upptäckter som görs ges en mer sammanhängande och klar bild.1 

 

För den kvantitativa delen har som nämnts bouppteckningar studerats. I bouppteckningar behandlas 

ett helt hushålls tillgångar efter en avliden person. De följer allt som oftast en specifik mall, där allt 

från den avlidnes fastigheter, kontanta medel, ädelmetaller till husgeråd, kreatur och sänglinne 

nedtecknats och värderats. Även sådant som skulder, begravningskostnader och fordringar 

inkluderas. Således ger det en god inblick i en familjs välstånd. Att nedteckna bouppteckningar 

etablerades under 1600-talet i Sverige, men lagstadgades inte förrän år 1734. Ansvarig för 

bouppteckningen var den avlidnes make eller maka, om sådan saknades tillföll detta ansvar någon 

utav arvingarna. Bouppteckningarna utfördes oftast av magistraten, således är de i denna 

undersökning utförd av någon ifrån den avlidne borgmästarens ämbetskollegium.2 

 

Bouppteckningarna som studeras i detta arbete tillhör de borgmästare som avlidit i Kalmar. Dessa är 

inskannade från Landsarkivet i Vadstena och finns på Riksarkivets Nationella arkivdatabas under 

Kalmar rådhusrätt och magistrat. Från bouppteckningarna kommer den sammanlagda slutsumman, 

fastigheter samt ädelmetaller redovisas. Valet att inkludera slutsumman beror på den intressanta 

kontrasten som i somliga fall förelåg, då några utav borgmästarna trots innehavet av ett flertal 

fastigheter av högre värde var så pass skuldsatta att deras slutsumma i slutändan ändå förhöll sig till 

den mindre storleken. Fastigheter och ädelmetaller är de två kategorier som fanns representerade i  

princip alla bouppteckningar, frånsett en. Således föll valet att inkludera just de två naturligt, då det 

inger en så bred bild av borgmästarnas materiella tillgångar som möjligt.  

 

När bouppteckningarna behandlats har ett källkritiskt problem tagits med i beräkning. 

Bouppteckningar kan vara osäkra källor då somliga materiella ting ofta inte tas med, eller av olika 

                                                 

 

1 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 3., rev. och 

uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s 213. 
2Andersson, Gudrun, Stadens dignitärer: den lokala elitens status- och maktmanifestation i Arboga 1650-1770, Atlantis, 

Stockholm, 2009, s 133. 
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anledningar helt enkelt fallit mellan stolarna.3 Ett annat problem med bouppteckningarna är att de 

också är handskrivna. I flera fall har de inskannade sidorna varit i mycket dåligt skick; rivna sidor, 

vattenskador eller blekt text. Detta har resulterat i att en del sidor inneburit en stor utmaning att läsa . 

Således påpekas detta som en risk för denna undersökning, då avläsningen skett efter bästa förmåga 

men trots det ändå kan ha tolkats på något felaktigt sätt. Alternativt kan viktiga detaljer förbisetts 

rörande exempelvis ägande av fastigheter. I största möjliga mån har handledare konsulterats om 

något varit svårläst, så förhoppningen ligger i att dessa misstag i största möjliga mån har begränsats. 

En anmärkning som bör göras gäller bouppteckningen efter politieborgmästare Olof Gallatz. Här 

hade inga siffror räknats samman eller transporterats, således fick varje ägodel räknas för hand vilket 

försvårade arbetet. Dock har siffrorna sammanfogats efter bästa förmåga och förhoppningen är att 

slutsumman ändå blivit den rätta även i detta fall. Ytterligare en anmärkning bör nämnas gällande 

bouppteckningen efter Caspar Didrik Hoppenstedt. Bland dennes ägodelar saknas särskild indelning 

för ädla metaller som guld och silver. Detta resulterar i bortfall av siffror, vilket resulterar i en något 

mindre säker statistik då just Hoppenstedt är den av borgmästarna som vid sin död var mest 

förmögen.  

 

Fokus har lagts vid att studera de bouppteckningar som gjorts över borgmästare som avlidit i Kalmar. 

Således har det lett till en begränsning i undersökningen, då tre utav borgmästare avlidit på annan ort. 

Vid redovisningen av bouppteckningarna finns fyra justitieborgmästare och sju politieborgmästare 

med i tabellerna. Även om det betyder ett bortfall, är övertygelsen att det ändå ska generera ett 

resultat och en analys som är korrekt. Detta då målet med undersökningen är att granska huruvida 

borgmästarna visar tillräckliga tendenser för att anses tillhöra toppskiktet i Kalmar. Materialet är 

också tillräckligt för att se eventuella skillnader mellan justitieborgmästarna och politieborgmästarna. 

Valet av årsspannet 1720 till 1830 härstammar ifrån det insamlade materialets begränsning samt det 

egna intresset för just denna tid.  

 

Till den kvalitativa delen hör material som hämtats från Westrinska samlingen på Kalmar läns 

museums arkiv. Dessa har alla varit handskrivna på alltifrån A4-sidor till mindre papperslappar. 

Information om borgmästarnas utbildning, giftermål och eventuella barn har hämtats här. De olika 

materialen som samlats in används i kombination för att ge en så distinkt analys och slutsats som 

möjligt. Materialet har varit sammanställt och överskrivet från sina original, alltså är det en 

                                                 

 

3Andersson, Stadens dignitärer: den lokala elitens status- och maktmanifestation i Arboga 1650-1770, 2009, s 135. 
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andrahandskälla. Detta gör det till något källkritiskt osäkert i fråga om närhet och har således tagits 

med i beräkning.  

 

Till stöd för det insamlade primärmaterialet används docent Gudrun Anderssons Stadens dignitärer - 

Den lokala elitens status- och maktmanifestation i Arboga 1650-1770 publicerad år 2009. Detta då 

den ligger så pass nära undersökningen som utförs i denna uppsats, även om frågeställningarna 

skiljer sig. Andersson har i sin egen undersökning av Arbogas lokalelit refererat till litteratur såsom 

Amanda Vickery, Peter Burke samt Pierre Bourdieu. Utöver Andersson nyttjas även Göran Norrbys 

Ordnade eliter – organisering av Nordens statsbärande skikt som är publicerad år 2011 för att inge 

en bredd i avsnittet där elitbegreppet definieras och sätts in i sammanhang. Även Sociologi och 

epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin författad av 

Donald Broady och publicerad 1991 har nyttjats som stöd för att i huvudavsnittet kunna besvara 

frågeställningen. Till bakgrunden om Kalmar under 1700-talet används Kalmar stads historia III:s 

avsnitt ”Befolkning, ekonomi och politik i 1700-talets Kalmar” skrivet av docent Göran Nilzén och 

publicerad år 1984. Här har även boken Kalmar från forntid till nutid nyttjats, skriven av Liss-Erik 

Björkman och publicerad år 1988. Båda dessa böcker ger en samlad bild av Kalmar stad under den 

årsperiod som undersökts här.  

 

Då borgmästarposten endast innehades av män och undersökningen fokuserar på just dem som 

innehaft den positionen, blir detta således en uppsats som kretsar kring individer av endast det 

manliga könet. Vid granskningen av äktenskapen mellan borgmästarna och deras fruar ges även 

kvinnorna en liten roll, detta dock för att påvisa männens sociala beteendemönster. För att 

undersökningen inte skulle bli för diger, var detta en begränsning som behövde utföras. Det ska ändå 

betonas att den är gjord med en visst mått av medvetenhet kring just detta.  

 

Det är även viktigt att påtala att denna uppsats inte tar upp alla de områden inom vilka borgmästarna 

skulle ha kunnat påvisa elitstatus. Elitmanifestering genom gravar är ett exempel, ett annat är att titta 

på eventuella dopvittnen och faddrar till borgmästarnas barn. Att även undersöka hur borgmästarna 

framställde sig under offentliga ceremonier skulle kunna varit av intresse. En medvetenhet kring 

dessa områden har existerat genom hela arbetets process, dock har avgränsningen gjorts att inte 

undersöka sådant närmre för att begränsa arbetets vidd. Detta då undersökningen behandlar ett så 

stort antal individers liv. Det skulle dock kunna vara av intresse för vidare forskning.    
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2.1 Forskningsläge  
 

Mycket forskning har gjorts både i Sverige och i andra länder gällande eliter genom historien, 

mycket av det kan på ett eller annat sätt kopplas till detta arbete. Nedan följer några exempel som 

nära kan kopplas till undersökningen i det här arbetet. 

 

I boken Stadens dignitärer - Den lokala elitens status- och maktmanifestation i Arboga 1650-1770 

ger sig Gudrun Andersson sig i kast med uppgiften att bringa ljus över vilka som egentligen tillhörde 

Arbogas lokala elit. Hon har också undersökt på vilket sätt denna grupp manifesterade sin status 

såväl inom den slutna kretsen som i det offentliga.4 Andersson tittar på hur eliter definieras och hon 

finner att politiska, sociala, ekonomiska samt kulturella faktorer är tillgångar som gruppen behöver 

inneha, såvida den skall kunna klassas som en elit.5 Den politiska och ekonomiska eliten är den som 

ligger i fokus för hennes undersökning. Andersson lokaliserar den politiska och ekonomiska eliten i 

Arboga i kapitlet ”Den lokala eliten”. Hon finner det relativt enkelt att nå den lokala politiska eliten 

då den består av personer på viktiga politiska positioner som exempelvis magistraten. Denna grupp 

består av ett begränsat antal positioner som inte kunde innehas av någon utanför den slutna politiska 

sfären.6 Den ekonomiska eliten finner hon genom undersökning av skattelängder, då alla borgare i 

staden betalade skatt baserad på förmögenhetens storlek. Resultatet visar ett tätt samband mellan den 

ekonomiska och politiska eliten, de tenderar att tillhöra samma grupp av människor.7 Det visar också 

att det är stora skillnader mellan olika familjers ekonomi. Endast ett fåtal var riktigt förmögna.8 De 

familjer som innehade både politisk och ekonomisk makt, stod högst i hierarkin. Statusen var 

dessutom proportionerlig till hur pass lång tid man innehaft sin position.9 I kapitlet ”Eliten i egna 

rum” går Andersson djupare in på hur den lokala eliten visade på sin högre status. Exempelvis var 

ägandet av större fastigheter en viktig maktsymbol10, det låg i linje med viljan att ”bygga” sig ett 

namn i sin stad. Även var i staden man bodde spelade en vital roll i statusmanifesteringen. I detta 

kapitel inkorporeras även bouppteckningars roll som viktig informationskälla. Andersson menar att 

de öppnar dörrarna in till de tidigmoderna hemmen och den kulturella materiella  på ett sätt som är 

                                                 

 

4Andersson, 2009, s 29. 
5Andersson, 2009, s 36. 
6Andersson, 2009, s 38. 
7Andersson, 2009, s 84. 
8Andersson, 2009, s 87. 
9Andersson, 2009, s 98. 
10Andersson, 2009, s 108. 
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unikt.11 Åldern på den avlidne har enligt forskning visat sig viktigt, då välståndet i en familj ökat 

fram till 60-års ålder för att sedan börja avta.12 Andersson påvisar också hur bouppteckningar till 

skillnad från skattelängder faktiskt visar en familjs egentliga tillgångar som i sin tur genererade 

möjligheter att deltaga i manifestationen av status.13 Då denna bok ligger så pass nära min egen 

undersökning kommer den att nyttjas som viktig stödpelare då resultaten presenteras och diskuteras.   

 

Även i annan litteratur figurerar ämnet eliter som kan kopplas till denna undersökning. I 

Renässansens eliter diskuterar Sofia Lenninger i kapitlet ”En aristokrat och hans nätverk” vilka som 

egentligen tillhörde det övre skiktet i Sverige under medeltiden. Enligt henne fanns på 1200-talet 

endast en högre stående grupp; det priviligierade frälset, de som stod närmst kungen och gav denne 

råd och sitt stöd. Dessa belönades med bland annat skattefrihet; att de ej beskattades för sin jord. 

Stödet som gavs skulle sedan Magnus Erikssons landslag författats år 1350 innefattas av rusttjänst, 

men ingenstans visar det att personerna som tillhörde detta frälse vara av någon särskild börd. Det 

viktigaste var att de var förmögna och kunde prestera. Med tiden försvann skrivelsen som rörde att 

de frälse endast borde vara kungens närmsta män. Lenninger diskuterar vidare hur detta frälse var en 

socialt delad grupp där somliga var mycket förmögna och innehade hög status medan andra knappt 

fick ihop det till rusttjänsten och endast hade status inom sitt geografiska område. Det förändrade 

dock inte det faktum att alla trots dessa skillnader tillhörde toppskiktet. Att se till komplexiteten i ett 

begrepp som elit är viktigt menar hon vidare. Exempelvis kan eliter delas upp utifrån ekonomiska, 

politiska och sociala förutsättningar. Till den ekonomiska eliten hörde de med stora jordegendomar 

och gårdar. Politisk elit tillhörde de som hade nära kontakt och inflytande hos kungen och social elit 

tillhörde de som nyttjade det så kallade ”rätta släktskapet” eller ”rätta äktenskapet”- här diskuteras 

äktenskapsallianser som en taktik för att öka status samt behålla jordegendomar inom särskilda 

familjer. Forskning inom området har också visat att personer inom en elitgrupp under medeltiden i 

de flesta fall gifte sig med andra ur samma sociala grupp. Således bibehölls arv och egendomar samt 

status inom gruppen. Detta hindrade dock inte andra familjer från att arbeta sig uppåt i hierarkin. Det 

känns vitalt att inkludera tidig adel i Sverige då den är den första formen av elit i vårt land. Eliten 

                                                 

 

11Andersson, 2009, s 133. 
12Andersson, 2009, s 136. 
13Andersson,2009, s 137. 
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och vem som tillhör den kan sägas vara i ständig utveckling och förblir således aldrig något som är 

satt i sten.14    

 

I samma bok diskuterar Jens Lerbom i kapitlet ”Proweste, domere oc all almughe” huruvida domarna 

på Gotland var att beteckna som en lokal elit eller ej under senmedeltiden samt tidigmodern tid. 

Domarna var, precis som alla andra bosatta på ön, självägande bönder. Det fanns inget etablerat 

frälse. Gotland var i stort sett ett självstyrande samhälle där tingen utgjorde en viktig grund. Tingen 

fungerade såväl som domstol som den instans där skatten deklarerades. Då man ej förde protokoll, 

finns mycket lite uppgifter efterlämnat från 1500-talet menar Lerbom. De uppgifter som dock finns 

visar att vid tingen var alltid tingsdomaren och tingsmännen närvarande. Tingsdomaren var den 

centrala figuren med största inflytandet. Vid en jämförelse mellan gotländska domare och svenska 

samt norska domare visas att de gotländska under 1500-talet innehade titeln på livstid, medan man på 

andra platser hade det under en tidsbegränsad period. Utöver detta hade också de gotländska 

domarna en starkare roll politiskt som företrädare för hela ön då man befann sig under danskt styre. 

Således var deras inflytande och sociala status högre än de på fastlandet. Domarna var dessutom 

befriade från beskattning på jordegendomar, samt att deras befattning visar tendenser att ha gått i arv 

från far till son. Detta i likhet med andra statusgrupper vid denna tid. Lerbom drar därför slutsatsen 

att tingsdomarna är att räkna som en elit på Gotland.15 Domare spelar likt borgmästarna en viktig roll 

i en stads styrelse, följaktligen är svårt att inte dra paralleller dem emellan. Lerboms resonemang 

stödjer sig likt denna undersökning delvis på jämförelse med andra i samma yrkesgrupp men på 

annan ort. I en jämförelse är ett viktigt steg i att se tendenser som antingen stämmer överens, eller 

visar på stora skillnader och vad de i så fall kan berätta för oss.    

 

I The society of princes; the Lorraine-Guise and the conservation of power and wealth in 

seventeenth-century France undersöker Jonathan Spangler den trans-nationella familjen Guise och 

hur deras status påverkats av olika faktorer. Han finner att trots familjens stora landegendomar och 

inflytande politiskt och socialt, så fallerar detta med kungen av Frankrikes tycke. Då Ludvig XIII och 

kardinal Richelieu utövat sitt inflytande, hade Guise makt minimerats i början av 1700-talet. Detta 

visar på kungens absoluta makt samt hur beroende en finare familj var utav dennes godtycke.  

Spangler diskuterar också hur fysiska närheten till franska kungen spelade avgörande roll för 

                                                 

 

14Sofia Lenninger i Dahl, Gunnar & Österberg, Eva (red.), Renässansens eliter: maktmänniskor i Italien och Norden, 

Nordic Academic Press, Lund, 2000, s 86-97. 
15Jens Lerbom i Dahl & Österberg(red.), Renässansens eliter: maktmänniskor i Italien och Norden, 2000, s 159-194.  
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statusen. Således välkomnas Guise åter till franska hovet efter kardinalens och kungens död, då nya 

kungen unge Ludvig XIV och dennes mamma tar makten. Dessa var mer välvilligt inställda till 

denna anrika familj.16 Att forma allianser med människor på höga positioner gynnar alltid de som 

önskar tillhöra både politisk och social elit. Som hos Spangler uppvisas sådana tendenser även i detta 

arbete, om än på lokalnivå. Spangler har också tittat närmre på det vitala i äktenskap som ett verktyg 

att stärka makt och status. Det var en viktig strategisk allians som ingicks och användes för att 

generera ett ökat inflytande inom franska hovet samt ökad förmögenhet. Männen i familjen Lorraine-

Guise valde således sina fruar utefter vad som gav fördelar både för dem själva, men främst för 

familjen i stort.17 Just äktenskap är en utav delarna i detta arbete och Spanglers arbete visar på 

likheterna mellan centrala Europas nobilitet och de högra samhällsskikten i Sverige. Viljan att bevara 

eller kanske höja sin status genom att gifta sig rätt verkar gå igen genom de högre samhällsskikten i 

alla länder.  

 

Familjen Lorraine-Guise beskrivs även vidare i Aspiration, Representation and Memory – The Guise 

in Europe 1506-1688. Här har dock fler engagerat sig utöver Spangler och ett kapitel som är av 

särskilt intresse för denna uppsats är kapitlet "Political uses of reputation and celebrity in the 

Seventeenth Century: The case of Henri the Lorraine, the firth duke of Guise" skrivet av Michèle 

Benaiteau. Hon förklarar hur Henri som utbildar sig inom det kyrkliga för blidka sina föräldrar, själv 

aspirerar på en karriär inom det militära. Detta var något som i tidigmodern tid ansågs mycket 

prestigefyllt, förutsatt att man hade föräldrarna med sig i beslutet.18 I avsnittet rörande utbildning, är 

detta något som diskuteras. Det känns som en applicerbar komponent även om arbetet här rör 

eventuell elit i mindre svensk stad som Kalmar och kapitlet rör en prins i Frankrike. 

 

För att åter dyka ned i forskningen kring människors val av äkta maka eller make, kan diskussionen 

kring den nästan inte föras utan att också nämna Pierre Bourdieu. Med sitt kända begrepp ”habitus”, 

har han satt stor prägel kring hur människors val i livet styrs av det de tidigare upplevt. Det blir 

ofrånkomligt att då en individ som vuxit upp och präglats av exempelvis borgerligheten, också väljer 

                                                 

 

16Spangler, Jonathan, The society of princes: the Lorraine-Guise and the conservation of power and wealth in 

seventeenth-century France, Ashgate, Farnham, England, 2009, s 9-11. 
17

Spangler, The society of princes: the Lorraine-Guise and the conservation of power and wealth in seventeenth-century 

France, s 130. 
18Munns, Jessica, Richards, Penny & Spangler, Jonathan (red.), Aspiration, representation and memory: the Guise in 

Europe, 1506-1688, 2015, s 63-67. 
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en partner från samma samhällsklass.19 Denna punkt väger mycket tungt då man undersöker 

borgmästarnas äktenskap och förtjänar således ett omnämnande i detta avsnitt. Bourdieus definiering 

av symboliskt, kulturellt samt socialt kapital är också vitala pusselbitar till denna undersökning. Med 

symboliskt kapital menar han är något som kan åtnjutas utav individer genom ett gott anseende, 

tilltro, att bli igenkänd samt erkänd. I en social grupp är det något som eftersträvas som sätts i högt 

värde. Det kulturella kapitalet är en gren av det symboliska kapitalet; att inneha en examen från ett 

fint universitet, att besitta kunskaper om litteratur och klassisk musik samt att kunna föra sig med 

kultiverat språk i både tal och i skrift. En annan art som benämns av Bourdieu är det sociala 

kapitalet; här avses tillgångar såsom de rätta släktrelationerna och kontaktnäten20. Således spelar 

även detta en vital roll i undersökningen av Kalmars borgmästare och deras eventuella elitstatus.    

 

Ett sista inslag i forskningsläget bringar A. W. Purdue med Merchants and Gentry in North-East 

England 1650-1830 i vilken två familjer; Carrs och Ellisons, följs från sina enklare förhållanden som 

handelsfamiljer till etableringen inom adeln med stora land-egendomar och ett väl utvecklat socialt 

kontaktnät. Purdue har undersökt hur familjernas ekonomiska, sociala och kulturella makt utvecklats 

samt hur deras inträde i eliten visar på gruppens tendens till öppenhet. Här påvisas den stegvisa 

utvecklingen generation för generation för att nå elitstatus.21 Likt Purdue tar denna uppsats avstamp i 

en rad faktorer för att utreda eliten som begrepp, även om det i denna uppsats redovisas inom en 

yrkesgrupp. Således är Purdue inte en avgörande röst bland många rörande elit-begreppet och dess 

klassificering, men värd att ha i sitt medvetande då det blir dags att ta sig an den stora 

undersökningen.  

 

  

                                                 

 

19 Broady, Donald, 1991. Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin. 2., korr. uppl. Stockholm: HLS (Högsk. för lärarutbildning), s 225. 
20 Broady, 1991. Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin , s 169. 
21 Purdue, A. W., Merchants and gentry in North-East England, 1650-1830: the Carrs and the Ellisons, University of 

Sunderland Press, Sunderland, 1999, s 249-250. 
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3. Bakgrund 
 

För att kunna titta närmre på Kalmar stads borgmästare, krävs en beskrivning av stadens och dess 

förutsättningar som den tedde sig under 1700-talet till tidiga 1800. Nedan följer en kortare 

redogörelse för den stad som borgmästarna levde och verkade i.  

 

3.1 1700-talets Kalmar 
 

Sedan freden i Roskilde 1658 var Kalmar inte längre beläget nära den svenska södra gränsen. Staden 

hade förlorat sin position som svenska flottans huvudstation år 1680 till Karlskrona och hade således 

tappat sin militära signifikans. Kalmar slott verkade från och med 1676 inte längre som residens för 

landshövdingen utan fungerade först som kronobränneri, för att sedan övergå till spannmålsmagasin 

och till viss del fängelse.22   

 

Frihetstiden kännetecknades av en ökad rörlighet, specifikt inom handelsnäringen. Kalmar under 

1700-talet var en stad i förändring. Sedan drottningen i mitten på 1600-talet givit order om 

stadskärnans flytt till Kvarnholmen, hade ett nytt Kalmar så sakteliga växt fram med den tidens 

moderna stadsplanering. Även inom andra områden blåste förändringens vind. Handeln både utrikes 

och inrikes ökade och antalet hantverkare, skeppare och ämbetsmän var fler i Kalmar än många 

andra städer i Sverige.23 Särskilt exporten kom att inverka på Kalmars ekonomiska tillväxt.24 

Smålands rika skogar medförde att Kalmar tillhörde en av de främsta exportörerna av timmer i 

Sverige.25   

 

Befolkningen i Kalmar minskade i och med pestens nedslag år 1710 och 171126, då så många som 

862 personer avled.27 Från och med denna tid ökade dock befolkningsmängden i staden, om än i 

långsamt gemak. Från att år 1725 ha ungefär 949 mantalsskrivna personer, hade siffran växt till 2297 

                                                 

 

22Göran Nilzén i Collmo, Arne & Hammarström, Ingrid (red.), Kalmar stads historia. 3, Från 1700-talets stad till det 

moderna Kalmar, Kulturnämnden, Kalmar, 1984 s 13. 
23Göran Nilzén i Collmo & Hammarström (red.), Kalmar stads historia. 3, Från 1700-talets stad till det moderna 

Kalmar, 1984, s 5. 
24Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984 s 14. 
25Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 43. 
26Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 17. 
27Björkman, Liss-Eric, Kalmar från forntid till nutid, Barometern, Kalmar, 1988, s 88. 



 

15 

 

mantalsskrivna personer år 1782 och år 1820 låg denna siffra på 2792 personer.28 En tiondel av 

Kalmars befolkning tillhörde de ofrälse stånden år 1754, det vill säga präster, borgare och bönder. 

Den allra största sociala gruppen var dock hantverkarna som stod för 20 procent av stadens 

befolkning, därefter tjänstefolk med 18 procent. Även ett större antal skeppare och sjöfolk fanns 

bosatta i staden liksom soldater trots att staden tappat sin militära status vid denna tid.29  

 

Kalmar var på många sätt en fortsatt knutpunkt för sydöstra delen av Sverige under 1700-talet. 

Landshövdingen hade sin administration på Kvarnholmen, varifrån han styrde över högsta 

förvaltningsmyndigheten i länet; länsstyrelsen. Till sin hjälp hade han landskamreren som ansvarade 

för landskansliet och landssekreteraren som ansvarade landskontoret. Kalmar var också stiftsstad 

med domkyrka och biskop. Utöver kyrkan hade även biskopen till uppgift att styra över utbildningen 

i Kalmar, som till största del syftade till att utbilda präster. Skolan i Kalmar bestod av trivialskolan, 

ett gymnasium och apologistklassen.30  Trivialskolan var grundskola till gymnasiet, där huvudämnet 

var latin. Apologistklassen var till för de som var ämnade att senare utöva borgerlig verksamhet. Där 

studerades latin men även franska, tyska och matematik var en viktig del av undervisningen. 

Lärjungarna som läste i Kalmar kom från stora delar av Småland och Öland, dock var det 

sammantagna antalet som gick gymnasiet under 1700-talet aldrig högre än 40 stycken. Trivialskolan 

hade å sin sida mellan 50 och 90 lärjungar samtidigt. Med andra ord var det inte någon större skara 

som läste i Kalmar, trots det vida geografiska området.31  

 

Kvarnholmen i Kalmar bestod av fyra kvarter vid namn östra, västra, norra och södra. Dessa var 

omgivna av en vall. Utanför vallen fanns det gårdar, lador och lite trädgårdar som i det närmaste 

kunde benämnas som landsbygd. Stortorget och Alarmtorget hette de två torgen, vilka knöts samman 

via Storgatan som löpte genom hela holmen. De flesta hus som byggdes var i trä, dock uppfördes en 

rad stenhus runt omkring Stortorget där också domkyrkan32, som stod färdig år 170033, fanns 

belägen. Drygt 2/3 av Kalmars befolkning var år 1790 bosatta på Kvarnholmen. Resterande bodde i 

den delen som benämndes Gamla staden, som låg närmast slottet.34 De flesta högre tjänstemännen 

                                                 

 

28Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 17. 
29Göran Nilzén i  Collmo & Hammarström, 1984, s 25. 
30Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 13. 
31Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 14. 
32Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 30. 
33Björkman, Kalmar från forntid till nutid, 1988, s 61. 
34Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 30. 
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var bosatta i östra och södra kvarteren, såsom landshövdingen, landskamreren och landssekreteraren 

och andra. I dessa kvarter var de offentliga förvaltningarna belägna, således föll det sig naturligt för 

de yrkesgrupperna att bosatta sig nära. Andelen handelsmän och hantverkare var som störst i västra 

kvarteret, medan de fattigaste bodde i norra kvarteret. Det fanns en klar social uppdelning innanför 

Kalmars vallar.35 

 

Landshövdingen kan sägas vara den som placerade sig högst bland stadens övre skikt. Näst efter 

denne kom biskopen som även agerade kyrkoherde över Kalmar stad. Sedan fanns tjänstemän som 

exempelvis postmästaren och postinspektorerna samt tullinspektorerna.36 I nästa del utforskas 

borgmästarna i detta sammanhang, för att se var de placerar sig i den sociala, politiska och 

ekonomiska hierarkin.   

 

 

  

  

                                                 

 

35Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 32. 
36Björkman, 1988, s 107-108. 
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4. Borgmästare som lokal elit i Kalmar 
 

För att närmre kunna undersöka huruvida Kalmars borgmästare tillhörde eliten, krävs en genomgång 

av vad begreppet egentligen står för samt dess kännetecken. I och med den lokala vinkling som 

nyttjas här tar arbetet avstamp i definitioner av elit på en mer lågskalig nivå. Således inleds detta 

avsnitt med en översikt vad tidigare utförd forskning och annan litteratur benämner som elit.  

 

4.1 Definition av elit 
 

Att specifikt precisera vad som kännetecknar en elit kan te sig olika beroende på sammanhanget. 

Men generellt sett kan sägas att för att klassas som elit krävs att en grupp människor har en stark 

ställning inom ett flertal områden och en förmåga att kunna styra över omgivningen. Det förutsätts 

att gruppen har en specifik självbild där dess medlemmar har ett visst accepterat beteende både inom 

och utom gruppen. Även klädkod och andra ytliga preferenser räknas in i självbilden. En viss form 

av dominans och exklusivitet som särskiljer gruppen ifrån alla andra är också att räkna som viktiga 

förutsättningar. Definitionen av elit är något diffus då dess förutsättningar beror av rådande 

samhällssystem.    

 

Grunden till elitens ställning ligger enligt Andersson i en rad faktorer; politiska, kulturella, 

ekonomiska och sociala, som alla på ett eller annat sätt genererar makt.37 Bourdieu gör en liknande 

klassificering, men väljer att benämna det hela som ett kapital istället för faktorer. Kapitalet 

definieras som något som innehas, av en grupp eller en individ, och som ökas på eller minskas 

genom olika slags gärningar. Han talar bland annat om det symboliska kapitalet, där ett erkännande 

och igenkännande är det som bäst kännetecknar hög status.38   

 

För att en grupp skall klassas som en elit krävs att en eller flera utav dessa faktorer eller kapital 

innehas. Till den politiska eliten hör de som styr ett land eller en stad. Positionen som innehas är 

oftast i form av ett ämbete, som upphör först när personen avlider eller flyttar till annan ort. Således 

genereras god tid till befästning på samhällets översta hyllkant samt utövande av makt som 

efterlämnar avtryck.39 

                                                 

 

37Andersson, 2009, s 36. 
38 Broady, 1991, s 169. 
39Andersson, 2009, s 39. 
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Till den ekonomiska eliten hör de som har en förmögenhet. Då skillnader i välstånd är stora mellan 

familjer, räknas således de med störst förmögenhet till eliten.40 Den ekonomiska elitens status kan 

öka exempelvis via ökat kapital genom ett lyft i karriären, eller genom så kallat symboliskt kapital i 

och med en universitetsexamen.  

 

Den sociala eliten grundas i de relationer som knyts bland annat genom äktenskap eller patron-

klientsystem41, det som är nära knutet till att höra till ett socialt nätverk. Sett ur en släkts synpunkt 

blir förmågan att överföra framgång vitalt; att makten förs vidare till nästkommande generation. 

Genom utbildning, en bra uppfostran och lämpligt umgänge samt rätt äktenskap avser en familj 

kunna överföra så mycket socialt kapital som är möjligt.42  

 

Den kulturella eliten är nära knuten till de andra men innefattas mer av rätt tycke och smak. Att 

kunna äga och handla med exempelvis konst förutsätter dock kapital, vilket förklarar dess täta 

koppling till en ekonomisk elit. Det ligger dock en mer specifik kunskap och ett intresse i grunden, 

som inte delades av alla inom den ekonomiska eliten. Den kulturella eliten kan delas upp på två 

delar; det finkulturella och det trendkulturella. Finkulturen omfattas av sådant som litteratur, konst 

samt musik och denna förutsätter någon form av fostran eller bildning inom kultur. Inom det 

trendkulturella är ambitionen att hela tiden ta till sig nya normer och attityder, att placera sig steget 

före andra i hur man exempelvis för sig i det offentliga rummet. Båda dessa kulturella kategorier är 

således tätt länkade till den sociala eliten.43 

 

Lika viktigt som det är för individerna i eliten att följa ett visst beteendemönster, lika viktigt blir det 

för gruppen att anpassa sig till olika samhällsförändringar.44 Även ett mått av organisation krävs, 

samt att fatta beslut som är i linje med vad samhället utanför gruppen anser. Men av allra störst vikt 

ligger förmågan att skapa och underhålla en självbild, som visar på att gruppen tillhör eliten samt står 

över resten av samhället. Allt detta för att eliten ska utvecklas och leva vidare.45 

                                                 

 

40Andersson, 2009, s 85. 
41Norrby, Göran, Ordnade eliter: organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920, Atlantis, Stockholm, 2011 s 

24. 
42 Norrby, Ordnade eliter: organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920, s 25. 
43Andersson, 2009, s 169. 
44 Norrby, 2011, s 24. 
45 Norrby, 2011, s 26-27. 
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4.2 Kalmar stads borgmästare 
 

Kalmar stad styrdes till största del av magistraten i samverkan med borgerskapet. Dessa bestämde 

såväl över stadens rådhusrätt som administration och ledande för magistraten var borgmästaren. 

Kalmar hade, likt många andra städer i Sverige vid denna tid, två borgmästare. Politieborgmästaren 

ansvarade för den allmänna förvaltningen medan justitieborgmästaren för rättskipningen. Varje 

borgmästare hade mellan 4 till 8 rådmän vid sin sida, dessa var dock underställda då borgmästarna 

var de som var statsmaktens främsta representanter. Borgarna i staden kunde dock få sina röster 

hörda via så kallade rådstugor, där uppgifter som att välja riksdagsmän samt lägga fram förslag på 

nya borgmästare utfördes. Magistraten beslutade således inte ensamma i alla frågor.  

 

Vid val av borgmästare lades förslag från rådstugan om tre kandidater, varvid det sedan var upp till 

Kunglig Maj:t att utse vem det skulle bli. Även rådmännen utsågs på liknande sätt, men här med 

skillnaden att stadens eget val i slutändan var som avgjorde. Generellt sett valdes rådmännen från 

Kalmar stads hantverkare och handlande.46 Även sittande borgmästare kunde utses till representanter 

i riksdagen.47 Borgmästartjänsten var ett ämbete, som innehades av samma person till dess att denne 

avled. Med tiden hade även rådmännens tjänster utvecklats till detta, vilket betydde att alla tjänster 

inom magistraten mestadels innehades av en liten och sluten grupp män.48 

 

År 1723 har nedskrivits att borgmästarämbetet inbringade 300 daler silvermynt i lön, medan en 

rådman endast hade en lön på 50 daler silvermynt.49 Detta kan jämföras med 500 daler silvermynt för 

en borgmästare samt 80 daler silvermynt för en rådman i Arboga vid samma tid. Enligt Andersson 

indikerar den betydligt högre siffran för borgmästarämbetet att det var en heltidstjänst och således 

satte denne i särställning mot de andra inom magistraten. Följaktligen menar hon att borgmästaren 

som stadens överhuvud hade en självklar position inom den politiska eliten. Borgmästaren hade, som 

den enda i stadens styrelse, en placering inom den officiella rangordningen över militära och civila 

ämbeten.50 Ett annat kännetecken på politisk elit är den slutna grupp som magistraten allt som oftast 

var, i och med att alla tjänster var ämbeten och rekryteringen således starkt begränsad. En 

                                                 

 

46Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984 s 58. 
47Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 59. 
48Andersson, 2009, s 38. 
49Kalmar, Kalmar Läns Museums arkiv KLM, Westrinska samlingen; Kalmar län, Kalmar stad, Magistraten. 
50Andersson, 2009, s 42. 
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exklusivitet omgärdade magistraten och särskilt borgmästarposten som var högt ansedd och förde 

med sig auktoritet och inflytande.51 Som utskrives av Nilzén i Kalmar stads historia III: "De ledande 

personerna i staden var borgmästarna".52 Den kungliga kopplingen, som kännetecknat politisk elit 

sedan medeltiden53, fanns också närvarande i det att kungen valde vem som skulle få sitta som 

borgmästare. Således, innan undersökningen närmar sig borgmästarna mer personligen, kan det 

konkluderas att de med största sannolikhet tillhörde den politiska eliten i Kalmar. Vidare i detta 

arbete undersöks huruvida borgmästarna även uppfyller kraven för en ekonomisk, social och till viss 

del kulturell elit.  

 

 

4.2.1 Justitieborgmästarna 

 

Hans Johansson Tesche valdes till justitieborgmästare år 1722 och satt till år 1731.54 Han föddes i 

Viborg55 och utbildade sig 9 år i Åbo och Uppsala, vid det senare lärosätet tog han slutligen sin 

juridikexamen. Han kom till Kalmar 1719 sedan han suttit som häradshövding i Härjedalens 

häradsdöme i ett år. Han valdes till justitieborgmästare samma år, dock olagligt, vilket fick till följd 

att han väckte förargelse bland Kalmars befolkning. År 1721 hamnade han i tvist om rang med 

sittande politieborgmästare Anders Bergström som han gick vinnande ur. Tesches hårda arbete 

gjorde att han utmärkte sig och han utsågs år 1722 slutligen till justitieborgmästare via ett fullt lagligt 

val och installerades senare samma år. År 1722 var också året då han gifte sig med Dorothea 

Rosenhagen. Tillsammans fick de två söner som överlevde till vuxen ålder; Sven Henrik och Olaf. 

Han innehade borgmästartiteln till sin död 3/9 1731. 

   

Tesche efterträddes utav Bengt Beckmark som satt från år 1731 till år 1742. Han studerade i Uppsala 

från år 1699 och auskulterade, alltså utövade sitt yrke i utbildningssyfte, i Svea Hovrätt år 1711. 

Senare arbetade han som auditör, även kallat militärjurist, vid Västgöta-dals regemente. Efter det 

antogs han av Göta hovrätt som Likvidationskommissarie, eller högsta ansvarige för 

kronofordringar. Det var i egenskap av detta han först kom till Kalmar år 1726, där han snart erhöll 

både uppmärksamhet och förtroende. År 1730 erhöll han positionen som extra ordinarie rådman och 

                                                 

 

51Andersson, 2009, s 39. 
52Göran Nilzén i Collmo & Hammarström, 1984, s 58. 
53Sofia Lenninger i Dahl & Österberg(red.), 2000, s 86-97. 
54Kalmar, KLM, Westrinska samlingen; Borgmästare i Kalmar - Justitieborgmästare.  
55Björkman, 1988, s 109. 
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redan år 1731 skickades han som representant till riksdagen. Där stötte han på svårigheter att bli 

erkänd, då han varken var ordinarie magistratsperson eller borgare. Efter att Tesche avlidit, dröjde 

det dock inte länge innan Beckmark valdes och installerades som ny justitieborgmästare hösten 1731. 

Han gifte sig med Margareta Loo och tillsammans fick de tre barn; Margareta, Axel samt Erik 

Daniel. Även Beckmark satt som borgmästare fram till sin död 2/3 1742. 

 

Efter Bengt Beckmark valdes Anders Bergström år 1742. Dennes tid som justitieborgmästare blev 

dock mer brokig än tidigare borgmästares. Han föddes 1676, men omnämndes inte förrän år 1713 

som bokhållare åt handlanden Mickal Bauergardt. Han uppträdde också ofta som sakförare i 

rättstvister, för vilket han år 1716 mottog reprimand från magistraten som förbjöd honom att föra 

andra människors talan. Detta eftersom han fått anställning ett år tidigare som landsfiskal i Kalmar. 

År 1723 utvaldes han till styrande över kämnärsrätten, vilken var den så kallade lägre domsrätten i 

Kalmar. Här var han ständigt i osämja med rådhusrätten och magistraten, som efter anmälan mot 

honom fick honom åtalad och sedermera suspenderad från sin post år 1733. Bergström tycktes dock 

ha varit omtyckt bland borgarna då han agerade som deras representant vid 1726 års riksdag. Hösten 

år 1742 valdes han till justitieborgmästare. Efter ett par år på posten blev han dock på obestämd tid 

suspenderad, återigen på förslag från de andra verkade inom magistraten. Rådmannen och 

stadssekreteraren Sven Bruhn agerade som ersättare under denna tid. Dock hann Bergström insjukna 

och sedermera avlida den 14/12 år 1757 innan han kunde återfå sin post. Han förblev ogift genom 

hela livet.    

 

Vid valet av ny borgmästare 1758 utnämndes tullförvaltaren Gerard Svebilius. Dock hann denne 

avlida innan fullmakt hann utfärdas, varför landsfiskalen Jacob Rudström istället utnämndes. 

Rudström, som egentligen även hette Jakobsson, föddes förmodligen i Holmedals socken. Han 

studerade i Uppsala där han tillhörde Värmlands Nation år 1731. Arbetade inom det militära 1732 till 

1735. Samma år kom han till Kalmar och började verka som landsfiskal i staden. Kom ett par år 

senare att arbeta som likvidationskommissarie och även jägerifiskal. Avancerade dessutom till 

landsfiskal för hela Kalmar län år 1746. Gifte sig gjorde han år 1735 med Anna Kristina Rosenkrantz 

som han ej fick några barn tillsammans med. Rudström hann bara sitta ett år som justitieborgmästare, 

då han avled år 1759.    

 

Rudström efterträddes av Jakob Engeström, född år 1703. Han inledde sin karriär med tjänstgöring 

vid amiralitetet samt hos proviantmästaren i Karlskrona, men avancerade år 1729 till krono- och 

stadskassör i Kalmar. Detta ämbete hade dittills länge vanskötts, men med Engeströms skötsamhet 
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bringades åter ordning. Han gifte sig 1731 med Ebba Maria Darin och tillsammans fick de nio barn, 

varav endast en dotter överlevde till vuxen ålder. Utnämndes till rådman år 1737 och valdes till 

justitieborgmästare år 1759. Från år 1775 erhöll Engeström ständig tjänstledighet, vilken han 

innehade till sin död år 1795. När han avled hade Engeström inga efterlevande bröstarvingar. Under 

tiden som tjänstledig sköttes justitieborgmästartjänsten av stadssekreteraren Anders Lind och senare 

rådmannen Erik Daniel Beckmark.  

 

Då val av ny justitieborgmästare skulle utföras fanns bland andra lagmannen Georg Dahl, senare 

politieborgmästare, med bland kandidaterna. Valet föll dock på Johan Gabriel Roosval. Han föddes 

tvilling år 1758 och gick i gymnasiet i Kalmar år 1773. Roosval studerade i Uppsala och 

auskulterade i Svea hovrätt år 1779. Senare arbetade han sedan som auditör vid Skaraborgs 

regemente fram till sin utnämning till justitieborgmästare i Kalmar år 1795. Gifte sig år 1796 med 

Gustava Smedberg och tillsammans fick de sonen Magnus Baltzar. Roosval verkade också som 

lagman från år 1815 och fram till sin död år 1832.56       

 

4.2.2 Politieborgmästarna 

 

Olof Gallatz första anmärkning är från år 1696 då han vann burskap, det vill säga den lagliga rätten 

att utöva yrke och åtnjuta de förmåner som tillkom en borgare. Han var handlande och  skickades 

som representant till riksdagen år 1714 och år 1723. Han utnämndes till politieborgmästare och 

installerades år 1722, en post han behöll till sin död år 1733. Gallatz gifte sig med Anna Maria 

Utterbom år 1719, med vilken han fick fyra barn där två överlevde till vuxen ålder; Olof och Johan. 

Han hade också två barn från ett tidigare äktenskap; Michel och Katarina Elisabeth.  

 

Gallatz efterträddes av Casper Didrik Hoppenstedt. Han föddes år 1684 och sattes i skola år 1695. 

Noteras vara handlande med avlagd borgared år 1709. Hoppenstedt utnämndes till rådman år 1724 

och valdes till politieborgmästare år 1734, ett ämbete som han innehade till sin död 1745.57 

Tillsammans med assessor Gustaf Fredrik Rothlieb och landshövding Georg Wilhelm Fleetwood 

grundade han år 1725 bruket som senare tog namn efter dem; Flerohopp. Hoppenstedt bidrog med 

bidrag och lån för återuppbyggandet av rådhuset efter att det brunnit ned år 1731. Han tillhörde de 

                                                 

 

56Kalmar, KLM; Westrinska samlingen, Borgmästare i Kalmar – Justitieborgmästare.   
57Kalmar, KLM; Westrinska samlingen, Borgmästare i Kalmar – Politieborgmästare.  
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mest framgångsrika personerna i Kalmar under sin levnadstid.58 År 1709 gifte han sig med 

Emerentia Weijdling med vilken han fick fem barn. Tre utav dessa överlevde till vuxen ålder; 

Katarina Dorotea, Baltzar Georg och Casper Didrik. 

 

Efter Hoppenstedt följde ett år av valproblem, vilket ledde till att politieborgmästarposten stod tom. 

År 1746 valdes till slut Lorens Müller. Han föddes förmodligen i Karlskrona år 1709.  År 1718 sattes 

han i skola i Kalmar, där han senare blev handlande och även borgare år 1737. Han satt som 

politieborgmästare till sin död år 1755. Müller gifte sig med Anna Margareta Weibe och tillsammans 

fick de sex barn. Av dessa överlevde tre till vuxen ålder vid namn Katarina Lovisa, Lorens 

Christoffer och Fredrik Georg.  

 

Müller efterträddes av Sven Bruhn. Han föddes i Varberg år 1697 och efter studier vid Strängnäs 

gymnasium tog han juridikexamen i Uppsala. År 1719 kom han till Kalmar och arbetade som 

informator hos dåvarande justitieborgmästare Hans Bergstedt. År 1722 antogs han som 

handlingsskrivare, avancerade snart till Notarius publicus och blev sedermera stadssekreterare år 

1727. Utnämndes till extra ordinarie rådman år 1744 och fungerade också som justitieborgmästare 

under tiden Anders Bergström var suspenderad. År 1755 utnämndes han till politieborgmästare, en 

tjänst han innehade till sin död år 1759. Bruhn gifte sig år 1730 med Anna Bergstedt, med vilken han 

fick tre barn som överlevde till vuxen ålder vid namn Anna Margareta, Lars Peter samt Sven Fredrik. 

 

Sven Bruhn efterträddes år 1760 av Gabriel Klint. Klint föddes år 1727 i Södra Möre.59 Via studier 

fick han juridiska erfarenheter i hovrätten.60 År 1758 verkade han som auditör vid Kronobergs 

regemente innan han blev vald till politieborgmästare i Kalmar. Avlade borgared som handlande år 

1773. Som politieborgmästare satt han till sin död år 1786. År 1765 gifte han sig med Hedvig 

Kristina Svebilius, med vilken han fick tre barn som överlevde till vuxen ålder vid namn Maria 

Margareta, Esaias Anders och Hedvig Kristina.  

 

Efter Klint trädde ytterligare en Hoppenstedt fram som politieborgmästare. Barnbarnet Baltzar Esaias 

Hoppenstedt utsågs år 1788. Han föddes år 1750 och sattes i skola i Kalmar. Sedermera student av 

Kalmar Nation i Uppsala år 1771. Auskulterade i hovrätten år 1774 och utnämndes till rådman i 

                                                 

 

58Hoppenstedt, släkt, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13798, Svenskt biografiskt lexikon (Hämtad 2016-02-18). 
59Kalmar, KLM; Westrinska samlingen, Borgmästare i Kalmar – Politieborgmästare.  
60Björkman, 1988, s 109. 
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Uppsala år 1775. Oklart vad för uppgifter han innehade år 1780 och framåt, men utsågs som tidigare 

nämnt till politieborgmästare i Kalmar. Han satt till sin död år 1795. År 1775 gifte han sig med 

Ulrika Östmark. De fick tillsammans barnen Baltzar, Emerentia Helena samt Katarina Dorotea.  

 

Hoppenstedt efterträddes av Georg Dahl år 1795. Med ursprung i Malmö där han föddes år 1761, 

skickades han till Lund för att studera och erhöll sedermera juridisk examen år 1777. Verkade som 

sekreterare vid flottans överrätt år 1784, innan han blev utnämnd till politieborgmästare i Kalmar. 

Dahl satt till sin död år 1800. År 1796 gifte han sig med Katarina Dorotea Hoppenstedt och de fick 

tillsammans tre barn; Emerentia Ulrika, Peter Axel och Baltzar Georg.  

 

Georg Ahlberg utnämndes till Dahls efterträdare år 1801 efter förrättat val. Ahlberg föddes i Åby 

utanför Kalmar år 1759. Han studerade både i Uppsala samt Lund men återvände till Kalmartrakten 

efter avslutade studier. Därstädes verkade han vid ting och blev år 1789 utsedd till rådman. År 1793 

blev han stadssekreterare innan han år 1801 valdes till politieborgmästare, vilket han satt som till sin 

död år 1837. Ahlberg gifte sig år 1790 med Maria Botilda Ramberg och tillsammans fick de tre barn 

vid namn Georg Magnus, Brita Kristina och Johan Daniel.61  

  

4.3 Bouppteckningar 
 

Nedan redovisas uppgifter ur borgmästarnas bouppteckningar i tre kategorier; fastigheter, 

ädelmetaller samt den sammanlagda slutsumman. De bouppteckningar som inkluderas är som 

tidigare nämnts efter de borgmästare som avlidit i Kalmar; fyra utav justitieborgmästarna och sju 

utav politieborgmästarna. För att förtydliga hur många procent av bouppteckningen som varje 

kategori tillhör presenteras initialt ett diagram där alla finns inkluderade. Varje kategori presenteras 

sedan för sig i ett eget avsnitt. Avslutningsvis sammanställs alla resultat i konklusionen. 

 

                                                 

 

61Kalmar, KLM; Westrinska samlingen, Borgmästare i Kalmar – Politieborgmästare. 
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Tabell 1. Förmögenhetsfördelning i procent vid bouppteckningar.62 

 

Diagrammet ger en uppfattning om hur stor andel av värdet i bouppteckningarna som utgörs av 

fastigheter, ädelmetaller men också de övriga värdena. Detta diagram nyttjas fortsättningsvis som 

referens vid närmre undersökning som utförs av de olika katergoriernas presentation och analys.  

 

4.3.1 Fastigheter 

 

Presentationen av fastigheter visar det sammanlagda värdet varje bouppteckning angivit, samt ett 

eventuellt antal. Är antalet ej känt har det betecknats som ”okänt”. Alla borgmästare ägde fastigheter 

i någon form; gårdar, lägenheter eller hus i stan. Även ladugårdar och dylikt räknas här till denna 

kategori. Värdena som anges i alla nedanstående tabeller är i daler silvermynt, den valuta man 

nyttjade vid den utvalda tidsperioden.   

 

                                                 

 

62Vadstena VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI bouppteckningar; sammanställning 1732-1837. 
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Tabell 2. Fastigheter enligt bouppteckningar63 

Justitieborgmästarna Fastighetsvärde Antal Politieborgmästarna Fastighetsvärde Antal 

      

Hans J. Tesche 6350 15 Olof Gallatz 1265 7 

Anders Bergström Okänt Okänt C. D. Hoppenstedt 41477 40 

Jacob Rudström 3100 Okänt Lorenz Müller 11800 10 

Johan Gabriel 

Roosval 

2080 1 Gabriel Klint 3501 10 

   B. E. Hoppenstedt 1216 2 

   Georg Dahl 2212 Okänt 

   Georg Ahlberg 16194 9 

 

I och med fastigheterna byggde man sig ett namn för att visa på att man tillhörde en elit av 

ekonomiskt kapital.64 Fastigheter är en av komponenterna i det ekonomiska kapital som är 

signifikant för en tidigmodern elitfamilj att hoppas kunna bibehålla och föra vidare till 

nästkommande generationer. Ju fler fastigheter man hade, desto större chans att familjens status och 

namn levde vidare i längre tid. 

 

Utöver Anders Bergström som saknar uppgifter, syns en tydlig trend bland Kalmars borgmästare; 

fastigheter är något som är vitalt. För de flesta är det där den största andelen av värdet finns placerat. 

Det ligger i människans natur att vilja manifestera framgång och det finns många sätt att uttrycka det 

på. Gudrun Andersson menar att eliten på lokal nivå visar detta just genom att äga hus och andra 

typer av fastigheter. På så vis uppvisas status och en befästning av sin position som en del utav 

stadens översta toppskikt. Det var i princip en oskriven regel.65 Undantaget i detta fall blir Anders 

Bergström. Då hans fastigheter är okända, kan frågan om huruvida han faktiskt ägde någon inte 

frångås i detta sammanhang. Med vetskapen om att denne borgmästare ständigt kom i klammeri med 

de andra verksamma inom magistraten och dessutom blev suspenderad, skulle detta vara föga 

förvånande. Således blir slutsatsen att Bergström inte hade någon fastighet att manifestera som 

symbol för välstånd och alltså inte var att räkna till den ekonomiska eliten.  

                                                 

 

63Vadstena VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI bouppteckningar; sammanställning 1732-1837. 
64Andersson, 2009, s 38. 
65Andersson, 2009, s 107. 
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Utav de 11 borgmästarna är det synbart att en står ut från mängden; Casper Didrik Hoppenstedt. Med 

ett 40-tal fastigheter placerar han sig högt över sina magistratskollegor i värde. Hans andel 

fastigheter uppgår dock bara till ungefär 30 % av bouppteckningens sammanlagda värde, han ägde 

alltså en mångfald av andra materiella ting av högt värde. Han står i kontrast till sin sonson, 

borgmästare Baltzar Esaias Hoppenstedt, som i sin bouppteckning endast besitter två fastigheter. Här 

ses exempel på hur familjen förlorat mycket ekonomiskt kapital på bara två generationer. Det är dock 

inte alls säkert de gått miste om det sociala kapitalet, det vill säga ett välfungerande socialt nätverk 

kan fortfarande ha varit bestående. Forskning visar att just heder och ära i många fall är viktigare än 

ägodelar.66 Således kan familjen Hoppenstedt ha levt som en del av den sociala eliten, även under 

och efter Baltzar Esaias levnadstid. Fastigheter kan påvisa tillhörande till en ekonomisk elit, men 

behövde inte nödvändigtvis påverka huruvida man tillhörde även den sociala eliten eller inte.  

 

4.3.2 Ädelmetaller 

 

En sätt att manifestera sin position i samhället under tidigmodern tid var genom en utmärkande 

lyxkonsumtion. Materiella ting som fina textilier, konst och ädelmetaller kunde likt fastigheter 

utmärka en person eller familj från omgivningen och påvisa tillhörande till en ekonomiskt distinkt 

elit.67 Här presenteras de ädelmetaller varje borgmästare ägde.   

                                                 

 

66Norrby, 2011, s 25. 
67Andersson, 2009, s 107. 
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Tabell 3.Ädelmetaller enligt bouppteckningar68 

Justitieborgmästarna Ädelmetaller 

(Guld & 

Silver) 

Politieborgmästarna Ädelmetaller 

(Guld & 

Silver) 

    

Hans J. Tesche 993,2 Olof Gallatz 490,006 

Anders Bergström 53,22 Casper Didrik Hoppenstedt Okänt 

Jacob Rudström 165 Lorenz Müller 1277 

Johan Gabriel Roosval 157,48 Gabriel Klint 281 

  B. E. Hoppenstedt 197,6 

  Georg Dahl 485,19 

  Georg Ahlberg 493,16 

 

I likhet med fastigheterna ger ädelmetaller indikation på ekonomiska förutsättningar, om än i mindre 

skala. Endast hos borgmästare Gallatz utgör ädelmetallerna så mycket som nära 20 % av hela det 

totala värdet i bouppteckningen. I de flesta borgmästarfamiljer är dock ädelmetaller en vital materiell 

tillgång, i likhet med den politiska eliten i Arboga som undersökts av Andersson.69 Även i Arboga 

tillhörde det ovanligheter att ädelmetallerna upptog mer än några procent av det slutgiltiga värdet.70 

Skillnaderna i värde av ädelmetaller borgmästarna emellan kan ha olika förklaringar. Dels kan det 

bero i olika grader av välstånd, samt i olika prioriteringar och intresse. Det kan också bero av olika 

grader att vilja manifestera sin status.71  

 

Huruvida ädelmetaller kan berätta något om stil och smak är okänt, vad som dock står klart är dess 

uttryck för ekonomiskt välstånd.72 Således blir tankegångarna att även ädelmetallerna ger en 

indikation att borgmästarna tillhörde den ekonomiska eliten i Kalmar. Justitieborgmästare Anders 

Bergström blir dock även i detta sammanhang något osäker, då hans ädelmetaller är av ett betydligt 

lägre värde än sina magistratkollegors. Även här kan hans suspendering från positionen som 

borgmästare spelat en betydande roll för hans förmåga att konsumera. 

                                                 

 

68Vadstena VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI bouppteckningar; sammanställning 1732-1837. 
69Andersson, 2009, s 144. 
70Andersson, 2009, s 145. 
71Andersson, 2009, s 147. 
72Andersson,2009, s 200. 
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4.3.3 Sammanlagd slutsumma 

 

Den slutsumma som presenteras nedan är den sammanlagda siffra som varje bouppteckning uppvisat 

efter det att sådant som skulder, begravningskostnader och dylikt dragits av. Då fastigheter och 

ädelmetaller endast är enstaka kategorier i en bouppteckning, känns som nämnts en vital del att även 

uppvisa den sammanlagda summan, då den kan visa på andra eventuella trender samt tendenser. 

 

Tabell 4. Slutsummor enligt bouppteckningar73 

Justitieborgmästarna Slutsummor Politiborgmästarna Slutsummor 

    

Hans J. Tesche 8882,29 Olof Gallatz 2598,27 

Anders Bergström 820 Casper Didrik Hoppenstedt 134810 

Jacob Rudström 3299 Lorenz Müller 23237 

Johan Gabriel Roosval 3241,11 Gabriel Klint 3419 

  B. E. Hoppenstedt -10136 

  Georg Dahl 1383 

  Georg Ahlberg 43479 

 

Sammanställningen visar att Casper Didrik Hoppenstedt är den klara utstickaren i detta scenario med 

sina 134 810 daler silvermynt i sammanlagd summa. Vid en jämförelse mellan vad han efterlämnar 

och vad Gudrun Andersson diskuterar om elitens kvarlåtenskap i Arboga under 1700-talet, placerar 

sig Hoppenstedt gott och väl bland dessa rikare rådmän och borgmästare. Således tillhör Hoppenstedt 

eliten sett till ekonomiskt kapital, vilket ju också indikerats i tidigare avsnitt gällande fastigheter och 

ädelmetaller.  Politieborgmästare Georg Dahl dör i relativt ung ålder, vilket kan förklara varför hans 

sammanlagda summa stannar bland de lägre. Då det påvisats ett samband mellan ålder och 

ekonomiskt välstånd74, kan det förhålla sig så att Dahl inte hann uppnå en ålder då hans välstånd var 

på sin absoluta topp.  

 

                                                 

 

73Vadstena VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI bouppteckningar; sammanställning 1732-1837. 
74Andersson, 2009, s 139. 
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Det kan förmodas att borgmästarna hölls upptagna med arbete i Kalmar stad största delen av sin tid. 

Just i staden växte under tidigmodern tid ett nytt konsumtionsmönster fram med ett stort antal 

handelsvaror på en mindre area än tidigare skådat. Fler affärer specialiserade sig på särskilda varor 

och marknadsföring växte som ett viktigt inslag för att vinna kunder. Allt detta skedde i städerna och 

särskilde människorna där från de som var bosatta på landsbygden. Detta öppnade för att en grupp 

som exempelvis borgarna steg fram och kunde särskilja sig med en egen stil och identitet.75 Till 

borgarna hörde just borgmästarna som starkt måste ha influerats av denna förändringens vind. Det 

har påvisats att samma personer med tillhörighet inom den politiska eliten, även fanns inkluderade 

inom den ekonomiska.76 Dock kvarstår en fråga; hur vet vi om borgmästarna tillhör en ekonomisk 

elit? Som tidigare nämnts hade borgmästarna en betydligt högre lön än rådmännen. Således hade de 

större ekonomisk frihet. Det är också påvisat att borgmästarna tillhörde det lokala toppskiktet vad rör 

förmögenhet i andra städer77, så indikationen kan anses vara liknande även i Kalmar. Fyra av 

politieborgmästarna har en betydande slutsumma lämnad efter sig i sina bouppteckningar. Det har 

också uppvisats att den lokala politiska eliten i en stad allt som oftast även tillhörde den 

ekonomiska.78 Således kan åtminstone de antas ha tillhört den ekonomiska eliten i Kalmar. Detta i 

jämförelse med Arbogas elit.  

 

Sammanfattningsvis påvisar särskilt resultaten från fastigheterna tecken på tillhörighet till den 

ekonomiska eliten, med visst stöd från ädelmetallerna. Fastigheterna visade världen att det fanns 

ekonomiskt kapital och fick stå som betydande riktmärke för borgmästarens position och status. 

Vidare avslöjar slutsumman huruvida det förelåg några skulder och dylikt. Men även här påvisas 

dock tillhörighet till ekonomisk elit, särskilt för politieborgmästarna.  

 

4.4 Äktenskap 
 

När borgmästarnas äktenskap studeras undersöks huruvida det finns någon form av tendens eller 

mönster i val av äkta maka. Att gifta sig för att manifestera och befästa sin position kan vara ett 

tydligt exempel på tillhörigheten till en lokal elit. 

 

                                                 

 

75Andersson, 2009, s 110. 
76Andersson, 2009, s 84. 
77Andersson, 2009, s 88. 
78Andersson, 2009, s 93. 
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Av borgmästarna som studerats gifte sig 13 av 14. Av dessa gifte sig fyra med döttrar till handlande 

och två med döttrar till präster. De borgmästarna som gifte sig med dessa hade liknande bakgrund 

som sina fruar, med fäder som var handlanden.79 Detta ligger i linje med påvisad forskning att män 

allt som oftast ingick äktenskap med kvinnor från samma sociala skikt. Inom den egna gruppen fanns 

ett beteendemönster som sen tidigare var känt för männen, samt att det kan tänkas ha varit där de 

starka sociala banden till andra familjer fanns.80 Detta styrks också av Bourdieus habitus-teori, då 

männens invanda mönster från barndomen påverkade deras val av maka i vuxen ålder.81 Således var 

det också där man sannolikt träffade sin blivande hustru. 

 

Vid en närmre titt uppdagas att det är två andra giftermål som särskiljer sig. Justitieborgmästare Hans 

Johansson Tesche gifte sig år 1722 med Dorotea Roshagen, vars styvfader var politieborgmästaren 

Olof Gallatz. Politieborgmästare Georg Dahl gifte sig år 1796 med dottern till sin föregångare 

Baltzar Esaias Hoppenstedt; Katarina Dorotea.82 I dessa två fall har följaktligen relativt nyutnämnda 

borgmästare gift sig med sin föregångare eller kollegas dotter. Då resultat från bouppteckningen i 

föregående avsnitt visat på stora förluster i ekonomiskt kapital för Baltzar Esaias Hoppenstedt, skulle 

ett äktenskap mellan hans dotter och efterkommande borgmästare kunna rädda kvar namnet 

Hoppenstedt som en del utav det övre skiktet i Kalmar stad. Detta skulle kunna indikera ett försök att 

med det rätta äktenskapet kunna rädda kvar familjens ryktbarhet i Kalmarregionen in i det 

nästkommande århundradet. Äktenskap är som nämnt en utav komponenterna inom den sociala 

eliten för vilket familjerna i tidigmodern tid arbetade strävsamt för att föra sina anor vidare.83 I 

somliga fall gällde detta för att även upprätthålla eller förbättra sin status; så kan vara fallet här. 

Enligt Lenninger var äktenskapsallianser en taktik som nyttjades för att öka den sociala statusen.84 

Tesche och Dahl befäste sannolikt sin position i Kalmar stads toppskikt i och med giftermålen, något 

som torde ha höjt deras sociala status. Således manifesterade de att de var herrar att räkna med. Med 

sig till sin man förde hustrun sin familjs kultur, sociala nätverk och en del ekonomiskt kapital. 

Särskilt de sociala kontakterna ökade och den nyblivne svärfaderns status var en stark anledning till 

val av partner.85 Även Bourdieu understödjer detta som en viktig del i att öka sitt egna kapital; i detta 

                                                 

 

79 Kalmar, KLM, Westrinska samlingen; Borgmästare i Kalmar - Justitieborgmästare & Politieborgmästare. 
80Andersson, 2009, s 99. 
81 Broady, 1991, s 225. 
82 Kalmar, KLM, Westrinska samlingen; Borgmästare i Kalmar - Justitieborgmästare & Politieborgmästare. 
83Andersson, 2009, s 25. 
84Sofia Lenninger i Dahl & Österberg, 2000, s 86-97. 
85Andersson, 2009, s 99. 
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fall det sociala kapitalet86. I och med detta finns det mycket starka indikationer på att Tesche och 

Dahl gifte sig mer för sin frus status än för frun i sig.  

 

Resultatet påvisar en trend där de flesta borgmästare i Kalmar ingår äktenskap med kvinnor av 

samma sociala bakgrund, dock finnes det två män som också befäster sin nya position och gifter in 

sig i borgmästargruppen. Således uppvisar dessa ett beteende som indikerar att man ämnar tillhöra 

den sociala, ekonomiska samt kulturella eliten i Kalmar.  

 

4.5 Utbildning 
 

Att ge sina barn en bra utbildning var en viktig del i att föra sitt namn och status vidare till nästa 

generation. Av 14 borgmästare fick 11 söner som överlevde till sådan ålder att de sattes i skola.87 

Valet har gjorts att ta med alla söner, för att antalet skall bli så brett och intressant som möjligt. Även 

om döttrarna utbildades till viss del, skedde detta mestadels i hemmet88 och blir följaktligen inte 

föremål för denna undersökning. 

 

Sammanlagt studeras skolgången för 20 söner. Medianen för antalet söner per borgmästare är 2, 

medelvärdet är 1,8. I fråga om utbildning för sönerna visar resultatet att tio av barnen skickades till 

Uppsala universitet för vidare studier, endast en skickades till Lund och två till Åbo. Då många utav 

borgmästarna själva hade erhållit universitetsutbildning är det inte föga förvånande att så många 

söner skickades iväg för att få samma bildning. Tre av sönerna gjorde karriär i det militära. 

Resterande fem söners utbildningsort är okänd.89  

 

De tre söner som skickades direkt in för en karriär i det militära var Gabriel Klints och Georg Dahls. 

Detta kan indikera en brist i ekonomi då det var kostsamt att skicka iväg sina söner till universitet, 

hur prestigefyllt det än må ha varit. Pengar, som alltid varit en viktig komponent i manifestering av 

makt, skulle nyttjas på bildning till barnen. Allt eftersom 1700-talet närmade sig sitt slut, blev 

utbildning det mest väsentliga för borgerlighetens eliter. Att man kunde erbjuda hög bildning till sina 

arvingar blev således främsta sättet att manifestera förmögenhet. Följaktligen ersatte så sakteliga 

                                                 

 

86 Broady, 1991, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, s 225. 
87 Kalmar, KLM, Westrinska samlingen; Kalmar län, Kalmar - Magistraten.  
88Rundquist, Angela, Blått blod och liljevita händer: en etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900, Carlsson, 

Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1989, s 67. 
89 Kalmar, KLM, Westrinska samlingen; Kalmar län, Kalmar – Magistraten. 
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examensbevisen den funktion som adelsbrev tidigare innehaft.90 Då Georg Dahl avled kort efter sina 

söners födelse, saknades möjligtvis en ansvarig som sörjde för att sönerna fick en högre utbildning. 

Från vad dennes bouppteckning visat, fanns inte heller de ekonomiska medlen för att göra det hela 

möjligt.  

 

I fallet med Gabriel Klint är omständigheterna mer komplicerade. Inga specifika synpunkter finns att 

anmärka på under dennes liv, mer än att hans bouppteckning visar ett relativt lågt slutvärde, dock ett 

som är tre gånger högre än borgmästare Dahl. Resultatet här skulle helt enkelt kunna indikera en 

brist i ambition för sin son, alternativt att Klint inte ansågs sig ha ekonomiska förutsättningar att 

skicka sonen till ett universitet. Detta förblir dock mera generella slutsatser, det hade krävts 

personliga memoarer som primärkälla för att bekräfta sådana påståenden. Det skall också nämnas i 

detta sammanhang att det i tidigmodern tid fortfarande fanns ryktbarhet i en karriär i det militära. I 

centrala Europa var det ett av få karriärval männen inom eliten oftast gjorde, ibland dock utan 

föräldrarnas välsignelse som sett i fallet med Henri de Lorraine.91 Rörande Klint kan det dock vara 

en förklaring till sonens karriärval.  

 

Kunskap, vikten av att bilda sig, var som nämnt mycket viktigt bland elitfamiljer i tidigmodern tid. 

Det var en komponent i att tillhöra den så kallade finkulturella eliten, som uttryckt av Andersson. Att 

ha kunskap om världen och kunna göra sig en karriär baserat på den var ett uttryck för tillhörighet.92 

Också Bourdieu stödjer detta som viktigt kulturellt kapital för att bli erkänd.93 Att också kunna föra 

sig i samtal var en förutsättning för att knyta nya sociala band samt att förstärka gamla. Således kan 

även tillhörighet till social elit spela en väsentlig roll när man skickar sina söner för att erhålla 

utbildning. Med utbildning skapades ett nytt högre skikt som inte bara anspelade på gamla anor, utan 

möjligtvis främst satsade på byggandet av karriär med hjälp av gynnsamma förutsättningar.94 

Följaktligen kan sägas att skickandet av sönerna till universitet som Uppsala var en förutsättning dels 

för att manifestera ekonomisk makt, men också för att bilda dem och möjliggöra deras inträde i en 

finkulturell och social elit. Universiteten var likt äktenskap således biljetten in i  ekonomiska, sociala 

och kulturella eliten.   

                                                 

 

90 Norrby, 2011, s 187. 
91Munns, Richards & Spangler, Aspiration, representation and memory: the Guise in Europe, 1506-1688, 2015, s 67. 
92Andersson, 2009, s 169. 
93 Broady,1991, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin., s 225. 
94Norrby, 2011, s 187. 
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5. Konklusion  
 

Att undersöka eliter har visat sig mer diffust än vad som först kunde föreställas. Begreppet är 

beroende av många komponenter och kan te sig olika beroende på sammanhang. Vad som dock 

uppvisats är dess mest framträdande drag. Det krävs att en grupp människor tillsammans delar en 

självbild, som de också uttrycker sinsemellan men även i det offentliga. Detta inger en slags 

exklusivitet som i kombination med dominans är något som särskiljer dem ifrån omgivningen. Det 

finns faktorer som eliten studeras närmre utifrån; politiska, ekonomiska, sociala samt kulturella 

förutsättningar. Vid undersökningen av en grupp som borgmästarna i Kalmar, bör de uppfylla 

åtminstone en utav dessa faktorer för att kunna klassas som en lokal elit menar forskningen med 

Andersson i spetsen.  

 

Redan i undersökningens initiala huvuddelsavsnitt stod det klart att borgmästarna i Kalmar tillhör en 

politisk elit. Borgmästarna hade den politiska makten i sina händer och det påvisas med stöd från 

flertalet författare inom det relevanta forskningsläget. Det som följaktligen innebar en utmaning var 

att titta närmre på om detta också stämde gällande de sociala, ekonomiska och kulturella faktorerna.  

 

Via bouppteckningarna gavs en bild över hur den ekonomiska situationen såg ut, om än i slutet på 

borgmästarnas liv. Här kunde ses ett samband mellan ålder och förmögenhet, då borgmästare som 

dog i förtid hade märkbart mindre värde i sin bouppteckning än de andra. Fastigheter ägde alla utom 

en borgmästare, vilket var en viktig symbol för ekonomisk förmögenhet i tidigmodern tid. Flertalet 

hade dessutom fler än en och stora delar av det sammanlagda värdet fanns beläget i fastigheterna 

man ägde. Som nämnts i avsnittet var detta det allra vanligaste tillvägagångssättet för manifestering 

av makt. I slutsumman märktes stora skillnader mellan politieborgmästarna och justitieborgmästarna, 

med de förstnämnda som betydligt mer förmögna. Följaktligen kan slutsatsen dras att alla i stort sett 

av borgmästarna försökte uppvisa en fasad av förmögenhet via ägandet av fastigheter, medan det 

bakom den förelåg sig på ett sådant vis att endast politieborgmästarna, Baltzar Esaias Hoppenstedt är 

undantaget, faktiskt var att räkna till en ekonomisk elit i Kalmar. Detta grundat delvis i en jämförelse 

med vad eliten i Arboga hade i sina sammanlagda slutsummor samt fastigheter.  

 

Baltzar Esaias Hoppenstedt kan dock ha tjänat igen det kapital han förlorat, då hans dotter gifte sig 

med efterträdaren Georg Dahl. Åtminstone det sociala kapitalet kan ha räddats för familjen 

Hoppenstedt och för Dahl må detta ha inneburit ett lyft och ett utökande av det sociala nätverket. 

Justitieborgmästare Tesche var gift med politieborgmästare Olof Gallatz styvdotter. Också han måste 
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ha åtnjutit de sociala samt ekonomiska fördelar som det innebar med en svärfar av den kalibern. Så 

som forskningen påvisat gifte sig herrarna för att komma in och befästa position i gruppen 

borgmästare. Många av de andra borgmästarna gifte sig med döttrar till handlanden och präster, en 

grupp de själva är uppvuxna i. Forskningen understödjer detta som en relativt vanlig företeelse då det 

är den miljön man är familjär med.  

 

Vad utbildningen anbelangar ses en trend mellan sönernas och fädernas utbildning. Dessutom 

noteras samband borgmästare Georg Dahls tidiga död, sämre förmögenhet och sönernas uteblivna 

universitetsstudier. Även Gabriel Klints son gjorde militärtjänst istället, men i fallet Klint är orsaken 

mer diffus. Det finns dessutom belägg från andra europeiska eliter som tydligt talar för det ädla i 

militärtjänst. I de andra fallen med söners utbildning visar resultatet tydligt att övervägande många 

skickades till universitet. Då utbildning blev borgerlighetens starkaste medel för att uppnå högra 

positioner och status under 1700- och 1800-talet, är det föga förvånande att det visar sig även i 

staden Kalmar. Med utbildning söker man sig till en kulturell och social elit, samtidigt som man 

uppvisar ekonomiskt förmögenhet.   

 

Vid en sammanställning av de olika avsnitten, visar detta ett intressant slutresultat. Borgmästarna i 

Kalmar tillhör alla toppskiktet i staden politiskt. Innehållet från bouppteckningarna visar på en vilja 

att manifestera tillhörighet till en ekonomisk elit mot sin omgivning, men faktum kvarstår att det 

endast är fyra av borgmästarna som faktiskt gör det. Även om antalet ädelmetaller visar på 

lyxkonsumtion, talar det sammanlagda värdet från bouppteckningarna emot. Fastigheterna med 

medföljande värde är det som till största del talar för ekonomisk elit, men frågan kvarstår om det är 

tillräckligt för att uppfylla kraven. Ytterligare en faktor talar för; det faktum att sönerna skickades till 

universitet. Detta uppvisar ekonomisk kapacitet och manifesterade förmögenhet till omvärlden. 

Således väger ändå vågskålen tyngre för en eventuell tillhörighet inom stadens ekonomiska elit. 

Dock ska poängteras att det krävs eventuell vidare forskning för att på så vis nå en klarare slutsats 

kring detta.  

 

Vad gäller tillhörigheten till social och kulturell elit är resonemanget något enklare att föra. I och 

med giftermål och universitetsutbildning till sönerna befäste borgmästarna sin position som en del 

utav stadens sociala toppskikt. I två fall utökades säkerligen det sociala nätverket i och med giftermål 

med andra borgmästares döttrar. Med bildning visas vilja och förmåga att utveckla sönernas 

finkulturella bildning. Då båda dessa beteenden är signifikativa för eliten, kan slutsatsen dras att 

borgmästarna till viss del uppvisar sociala och kulturella faktorer associerat med elit.  
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Inom ekonomisk elit utmärkes särskilt Casper Didrik Hoppenstedt. Hans betydelse för Kalmar stad 

kan nyttjas som underlag för undervisning i en gymnasieklass, vilket visas som exempel i nästa 

avsnitt. Det har blivit dags för den didaktiska diskussionen.  

 

6. Didaktisk diskussion 
 

Då arbetet behandlar lokalt anknuten historia, slås man direkt av många idéer hur detta skulle kunna 

behandlas i en undervisningssituation. I gymnasiets årskurs 2 besitter eleverna sedan första kursen 1b 

grundläggande kunskap och förståelser inom ämnet historia. Således kan ett ämne rörande 

borgmästare i Kalmar vara passande då de ska börja göra mera djupgående studier under årskurs två.  

 

I enlighet med det centrala innehållet i ämnesplanen för historia 2a skall undervisningen behandla 

exempelvis lokalhistoria, när man gör avstamp i olika historiska teman att fördjupa sig i.95 Detta för 

att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande även på en nära mer personligt knuten 

nivå som kan kopplas till det globala sammanhanget. Mycket av den undervisning som bedrivs 

kretsar ofta kring det stora hela, därför kan en uppgift där eleverna får fördjupa sig i något som 

geografiskt ligger dem närmre locka och eventuellt föda ett ökat intresse. Då innehållet i lektionen 

ligger eleverna närmre till hands kan detta generera större intresse som i sin tur får till följd en ökad 

motivation i klassrummet.96 Förhoppningen blir då också att eleverna känner att lektionerna är av 

varierat slag, där innehållet cirkulerar inte bara kring länder och ledare, utan även en mindre stad 

som Kalmar och dess människor.  

 

Kalmar har en lång och många gånger spännande historia, men kanske saknar de flesta elever 

kunskap om staden, styret och människorna under just 1700-talet. Därför kan det passa ypperligt med 

en uppgift där eleverna får chans att fördjupa sig i en utav stadens mest kända personer från denna 

tid, Casper Didrik Hoppenstedt. Efter att ha introducerats till Kalmar som det såg ut och dess 

människor under 1700-talet, ges eleverna i uppgift att i grupper om två till tre personer läsa texter om 

                                                 

 

95Skolverket, Ämnesplaner Historia, Skolverket 2011. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv (Hämtad 2016-01-24). 
96Ammert, Niklas, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia, Nordic Academic Press, 

Lund, 2013, s 46 

 

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv
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Hoppenstedt från en rad källor. Exempel på källor är: en biografisk artikel publicerad i Barometern 

år 1918, en text från Westrinska samlingen som tagits från Kalmar läns museums arkiv samt avsnittet 

om Casper Didrik från Svenskt Biografiskt Lexikons text om släkten Hoppenstedt. Till hjälp har de 

även utdrag från Kalmar stads historia III om stadsstyret och hur Kvarnholmen med omnejd såg ut 

vid denna tid. Frågor som eleverna ska arbeta med och sedermera besvara lyder som följande; 

 

1. Hur blev man vald till borgmästare under 1700-talet? 

2. Vad kan du berätta om Casper Didrik Hoppenstedts föräldrar? 

3. Hur skulle du beskriva Caspar Didriks tid som borgmästare? 

4. Skiljde sig Kalmar från andra städer i hur staden styrdes under 1700-talet? Undersök och 

jämför med exempelvis Stockholm eller Göteborg.  

5. Förutom titeln som politieborgmästare, på vilket sätt kan man säga att Caspar Didrik var en 

högt uppsatt person i Kalmar?  

6. Kan du se några problem med att ha två borgmästare? 

7. Hur står sig texterna när du väger dem mot de källkritiska kriterierna? Vilken skulle du ange 

som mest trovärdig? 

8. Hur styrs Kalmar idag? Kan du se några kopplingar till hur det såg ut på 1700-talet? 

 

Eleverna ska lämna in uppgiften skriftligt i en flödande text om tre A4-sidor. Eleverna arbetar i 

grupper, men uppgiften besvaras av var och en för sig. Att de tillåts arbeta i grupp är för att motivera 

att en muntlig diskussion förs under arbetets gång, samt att radera eventuella missförstånd som kan 

uppstå. Dessutom appliceras det som Dewey menar är det deliberativa samtalet. Eleverna får samtala 

med varandra, olika åsikter ställs mot varandra och det mest rationella argumentet är det som i 

slutändan går segrande ur konversationen.97 Eleverna utvecklar således både sina historiska 

kunskaper, som sina demokratiska. Att arbeta med historiskt källmaterial av detta slag, är också 

något som finns inkorporerat i det centrala innehållet för historia 2a. I och med en sådan här uppgift 

kan flera punkter från ämnesplanen simultant bockas av. 

 

Även vid bedömningen av elevernas inlämnade arbeten kan en rad kunskapskrav inkorporeras i 

uppgiften. I sitt arbete förväntas eleverna kunna återge olika tolkningar av en signifikant person i 

                                                 

 

97Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 3., 

[rev. och utvidgade] uppl., Liber, Stockholm, 2014, s 34. 
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Kalmar samt se kopplingar mellan 1700-talet och nutiden. Förmågan att källkritiskt granska de olika 

källorna eleverna arbetar med är också något som bedöms. Då historiska begrepp och termer finns i 

de texter som eleverna läst och arbetat med, kan tänkas att även detta kan tas med i bedömningen 

eftersom det kommer kunna utläsas huruvida de lärt sig använda tidstypiska ord som exempelvis 

magistrat, stift, landsfiskal och häradshövding i rätt sammanhang.98 Således kan tre kunskapskrav 

bedömas i en uppgift av denna natur och att arbeta med ett ämnesområde där en borgmästare som 

verkat i Kalmar finns inkorporerat, skulle kunna visa sig vara något som gott och väl är applicerbart i 

en gymnasieklass.  

 

Mycket kan sägas om en lektionsplanering av detta slag. Det som dock lyser starkast, är viljan att 

utveckla ett historiemedvetande. När samband mellan dåtid och nutid undersöks och dessa greppas, 

sker det något som kan kallas en reflektionsprocess. I denna erhålles en medvetenhet om historiens 

signifikans och hur den spelar viktig roll och kan brukas idag. När så dessa brukas utvecklas 

historiemedvetandet.99 Detta är en viktig del av oss människor som formas oss till goda medborgare; 

medvetna om det förflutna, levandes idag men med blicken vänd framåt.  

 

 

7. Avslutning 
 

Kalmar under 1700-talet har visat sig mer intressant och spännande än vad som initialt kunde 

föreställas. Att komma 14 borgmästare nära, eller så nära som kommas kan när deras sänglinnen 

undersöks, är något som gått från ovana till vana inom loppet av några veckor. Borgmästarna var 

utbildade män, som arbetade sig uppåt i karriären och slutligen stod med en stads styre i sina händer. 

De gifter sig, antingen med någon från samma bakgrund alternativt steget över och de ser till att även 

deras söner erbjuds en god utbildning. Borgmästarnas bouppteckningar berättar en del i en historia, 

som har väntat på att bli skriven. Utifrån det kan en del slutsatser dras, dock långt ifrån alla. De 

tillhör i och med sin position stadens politiska elit och de aspirerar på tillhörighet till den 

ekonomiska, somliga mer än andra. Även inom de sociala och kulturella faktorerna uppfyller de en 

rad kriterier associerat med elit. De är sammantaget att räkna till en elit i Kalmar stad.  

 

                                                 

 

98Skolverket, Ämnesplaner Historia,  2011, (www),  (Hämtad 2016-01-28). 
99Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 2014, s 100. 
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Då en förkovring inom ämnet är utförd står det dessutom klart att idéerna för hur detta skulle kunna 

nyttjas i en gymnasieklass skulle kunna vara många. Det exempel på lektionsplanering som 

presenterats har på mer än en punkt kunnat kopplas till styrdokumenten samt enkelt kunnat motiveras 

med stöd från senaste forskning inom historiedidaktiken. Att elever skall ges chansen att få fördjupa 

sina kunskaper inom lokalhistoria, är långt ifrån så knepigt som en lärare kan tänkas föreställa sig vid 

arbetet med planeringen av en historiekurs. Allt som krävs är en god kontakt på ett av stadens arkiv 

samt lite fantasi. Som lärare är fantasin något som bär en långt och högt, samt något som uppskattas 

av eleverna.  

 

Mycket intressant har uppdagats i denna uppsats, men mycket spännande finns att uträtta för fortsatt 

undersökning. Genom en utvidgning av undersökningen till att även inkludera exempelvis gravar, 

skulle ytterligare bevis för elitmanifestering kunna identifieras. Detta skulle kunna nyttjas vid en 

bredare mer djupgående undersökning och lämnas härmed till nästa intressent att fortsätta detta 

påbörjade arbete.    

 

Barnen inkluderas i undersökningen om utbildning och fruarna då det handlar om äktenskap. För 

framtida forskning kan exempelvis hela familjer inkluderas när man undersöker konsumtionsmönster 

via bouppteckningar. Detta kan ske genom att även kvinnornas bouppteckningar undersöks och 

sammanställs. En forskning kan också utökas till att inkludera skattelängder. Om mer tid hade givits 

hade detta arbete kunnat utökas till en undersökning om var borgmästarnas gravar finns placerade 

och vad detta kan förtälja gällande statusmanifestering. Detta får dock lämnas till framtida forskning. 

Ett annat exempel på en intressant vidare forskning är att undersöka en specifik borgmästarfamilj för 

att se till eventuella förändringar över generationer i ekonomisk, politisk, social och kulturell status. 

Familjen Hoppenstedt skulle vara ett utmärkt föremål för en sådan undersökning. 
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