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Abstract 

This study aims to view an extended family locally connected to the Swedish city of Kalmar. 
The purpose is to analyse whether the extended Kreuger-family could be considered an 
upcoming elite, in spite of their foothold in trade, commerce and manufacturing. While these 
concepts would traditionally be associated with the bourgeois; the evolving times of primarily 
the nineteenth century creates a platform for social mobility and change that might have 
affected the Kreuger-family in ways that created a role for them in society that was no longer 
middle class, but instead a local form of an elite. 

The study analyses lifestyle and inventory of the estates of five generations of Kreugers, 
alongside marital alliances with members of the upper class within six generations of the 
extended family. Lastly the source material is viewed didactically for a teaching scenario. The 
source material include inventory of estates, personal letters and biographical material from 
the public archive of Kalmar Läns Museum.  

The result shows that the Kreuger-family could be considered as a rising elite in some 
respects. Advantageous marriages to members of the upper class increased from the first 
generation to the sixth culminating in six noble marriages in total. While income seemed to 
fluctuate, symbolic capital remained intact. Profession evolved from trade to commerce and 
manufacturing, resulting in a majority of success. The result shows a middling class family 
steadily rising higher on the social ladder, due to economical success. The extended Kreuger-
family can be categorized as a new and modern elite, steadily rising from the year 1710 and 
onwards. 
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1. Inledning 
Den omtalade tändstickskungen Ivar Kreuger beskrivs av Håkan Lindgren som en 

föregångare till dagens elit inom den globala affärs- och finanssektorn, men även som en sann 

kosmopolit, en man som rörde sig lika bekvämt i metropoler som London, Paris, Berlin och 

New York som i Stockholm, med våningar och hus i flera av dessa storstadsmetropoler.1 Den 

Kalmarfödde finansmannen tillhörde den sjunde generationen av släkten Kreuger, där den 

äldste släktningen kan räknas tillbaka till sent 1600-tal. Ivar Kreugers tändsticksimperium kan 

tolkas som toppen av Kreugrarnas bana uppåt mot de ekonomiska, sociala och politiska 

höjder, vars grund lades i generationerna innan. Denna grund skapade förutsättningen för 

Kreuger-eliten. 

Vilka ingredienser krävs då för att skapa en elit? Ekonomiskt kapital, socialt kapital och 

politiskt kapital är de primära delar som utgör begreppet. I teorin borde en korrekt 

sammansättning av dessa komponenter även upphöja en medlem av samhällets lägsta skikt, 

till en gnistrande elit högst upp på samhällets stege, om denne medlem fick tillgång till en 

sådan mängd kapital. Med detta i åtanke är det intressant att undersöka hur en elit skapas och 

hur den förändras över tid. Kanske processen för att uppnå den gnistrande toppen är en resa 

som görs av flera generationer innan målet nås.  

 
1.1 Syfte 
Den här uppsatsen undersöker hur denna resa såg ut för släkten Kreuger mellan 1710 och 

1900 i handelsstaden Kalmar. Med deras fotfäste i hantverk, handel och industri sammanfattar 

Kreugrarna en traditionell bild av övre medelklass, snarare än den överklass som begreppet 

elit oftast förknippas med. Kreugrarnas ekonomiska och sociala kapital genom generationerna 

innebär dock att de är kandidater för en sorts lokal elit, om än inte den traditionella eliten i 

form av adlig överklass. För att undersöka detta krävs en uppfattning om olika definitioner av 

en elit och att den uppfattningen jämförs med Kreugrarnas ställning som ekonomiska och 

sociala eliter.  

Syftet med uppsatsen är därför att analysera släktens kollektiva mönster och beteende för att 

bedöma deras potentiella roll som eliter. Undersökningen är tematiserad efter ekonomiskt 

respektive socialt kapital. Kreugrarnas yrkesval, livsstil och konsumtion analyseras för ett 

                                                        
 
1 Lindgren, Håkan; ”Tändstickskungen Ivar Kreuger (1880-1932)” I Pengamakarna: 350 år av entreprenörskap 
och innovation inom det svenska finansiella systemet, Petersson, Tom (red.), Stockholm, Atlantis, 2012, s. 237-
263. 
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resultat om deras ekonomiska kapital. Eftersom det ekonomiska kapitalet många gånger är en 

grund för det sociala, förstärks analysen av det kanske mest prominenta sätt att betona social 

status: äktenskap. Detta syftar till att bedöma huruvida den Kreugerska släkten kan klassas 

som framväxande elit. 

Undersökningen kan benämnas som en analys av en mer modern elit; förmögna och 

inflytelserika affärsmän, i ett försök att ställa deras beteende mot en mer traditionell elit; den 

adliga och anrika överklassen för att se likheter. 

Att söka efter elitiska kännetecken i en släkt med rötter i medelklassen, motiveras av 

samhällsförändringarna som skedde primärt under 1800-talet. Ståndssamhällets fall och en 

modernare värld är förutsättningen för en ny sorts elit. Uppsatsen grundar sig i konceptet att 

klassförändring inte nödvändigtvis innebär totalt nya beteendemönster. Tvärtom är det troligt 

att en ny elit emulerar den tidigares beteendemönster, eftersom normer och sociala krav sällan 

förändras i rask takt. Det är alltså inte orimligt att betrakta en medelklass-släkt som en ny elit, 

i en förgrund av den kapitalistiska vågen, genom att söka efter traditionella kännetecken av en 

elit, det vill säga den adliga överklassens normer. 

Uppsatsens initiala uppslag väcktes av intresse för Ivar Kreuger. Till följd av det relativt 

omfattade material som redan finns om denne skiftade fokusen på undersökningen mot de 

tidigare generationerna av släkten Kreuger. Detta speglar både det egna intresset likaväl som 

fördelen av ej lika utforskad mark för en uppsats. Rimligtvis borde Ivar Kreugers framgång 

baseras på tidigare generationers hårda slit inom handel och industri, vilket väcker frågan om 

dessa generationers livsöden och händelser.  

 

Syftet med uppsatsen är att analysera källmaterial som berör sammanlagt sex generationer av 

släkten Kreuger, från 1710 till 1900. Studiens utgångspunkt för den första delen är Johan 

Kröger (1685-1739) och den avslutas med Pehr Edvard Kreuger (1820-1894). Eftersom det är 

rimligt att anta att ekonomiskt och social kapital byggs upp från generation till generation, 

omfattar undersökningen mer än det omvälvande 1800-talet. Tidigare generationer har 

inkluderats för att undersökningen ska visa en komplett bild av hur en hel släkt kan se ut, i 

resan mot elit. Ytterligare motivation för valet av denna långsiktiga studie, vilket i realiteten 

blir en ytligare fallstudie med ett större perspektiv, kan delvis förklaras med det kända 

uttrycket: ”It takes three generations to make a gentleman”. För att göra Kreugrarnas resa 

rättvisa måste flera generationer tas med, eftersom de är kopplade till varandra och inte kan 

analyseras fristående för ett rättvist resultat. En långsiktig studie visar att även om problem 
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uppstår i vissa generationer finns det kapital att reda ut det, både i form av kontakter och 

socialt nätverk. 

 

1.2 Frågeställning 
Uppsatsen ämnar besvara ett antal frågor som utgör grunden för undersökningen. Huvuddelen 

av uppsatsen behandlar dessa frågor genom redovisning och analys av primärmaterial.  

 

1. På vilket sätt kan släkten Kreuger betraktas som en elit i deras yrkesval, livsstil och 
konsumtion? 

2. På vilket sätt kan släkten Kreuger betraktas som en elit i deras val av äktenskapliga 
allianser? 

3. Hur kan undersökningens primärmaterial tillämpas i undervisning av historia på gymnasial 
nivå? 

 

Uppdelningen av frågeställningen ämnar komplettera varandra gällande begränsningar under 

uppsatsen. Inledningsvis ska det förtydligas att konsumtionsmönster analyseras genom att 

studera bouppteckningar samt biografiskt material. Tillvägagångssättet följer en systematisk 

sammanställning av det material som finns tillgängligt. Kreugrarnas ekonomiska framgång 

mäts kvantitativt i mängden egendomar och dess värde samt omfång och värde på guld- och 

silvertillgångar. Det biografiska primärmaterialet analyseras kvalitativt, Kreugrarnas livsöden 

betraktas och jämförs för ytterligare förståelse samt som komplettering för analys mellan de 

generationer som har bouppteckningar med de som inte dessa finns tillgängligt i. För 

undersökningens syfte måste denna kombination ske för ett komplett resultat.  

Kreugrarnas sociala framgång mäts kvantitativt i antal adliga äktenskap inom gränsen för 

undersökningens tidsram, från 1710 till 1900. Denna del av studien har inkluderat en del av 

släkten som exkluderats tidigare under studien, nämligen den släktgren av Kreugrarna som 

bosatte sig i Helsingfors. Vid närmare analys av det biografiska materialet framgår att 

omfånget behövs för ett tydligt och rättvist resultat.  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med en diskussion av metod och teori, åtföljt av resonemang om 

källmaterial och tidigare forskning gällande ämnet. Vidare följer ett avsnitt som utgör 

bakgrunden till den tid och det fenomen studien undersöker. 
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Huvuddelen av uppsatsen följer sedan, uppdelat i tre kapitel. Den första delen innehar titeln 

Konsumtion och livsstil och behandlar källmaterialet för att utreda Kreugrarnas yrkesval, 

livsstil och konsumtion. Den manlige arvingen i varje generation Kreuger presenteras, 

tillsammans med dennes familj, och källmaterialets information analyseras med hjälp av den 

metodiska mallen och med stöd från tidigare forskning. Det andra kapitlet, med titeln 

Äktenskapliga allianser, behandlar de äktenskapliga unionerna i de generationer av Kreugrare 

som följer från början av 1700-talet till början av 1900-talet. Där presenteras både kvinnliga 

och manliga arvingar och deras allianser, vilket åtföljs av en konsekvent analys av både 

kvantitativt och kvalitativt slag.  Det tredje och sista kapitlet, titulerat Didaktisk bruk, i 

uppsatsens huvuddel behandlar den didaktiska delen av frågeställningen. Där redovisas en 

lektionsplanering för tillämpning av källmaterialet i undervisning. Slutligen sammanfattas 

uppsatsens undersökning i ett resultat i konklusionen tillsammans med en kort diskussion. 

 

1.4 Vad är en elit? 
Begreppet elit brukas flitigt i uppsatsen, något som kräver en viss definiering. 

Undersökningen lägger fokus på överklassens beteendemönster, applicerat på en 

medelklassfamilj. Begreppet elit omfattar då omväxlande adel och överklass. Då fenomenet 

den nya eliten nyttjas gäller detta således medelklass som är i social rörelse uppåt, via olika 

kanaler. Medelklass i dessa omständigheter definierar familjen Kreuger som tillhörande 

mellanskiktet av samhället, dock med potential för förflyttning på grund av framgång i 

yrkesbana vilket i det stora hela innebär en definitiv ökning av ekonomiskt kapital och i sin 

tur socialt kapital, så till den grad att man så småningom bör kunna rivalisera med lågadeln.  

Johanna Rickman, professor i historia vid Gainesville State College i USA, definierar 

”gentry” (lågadel) som ”living a life of leisure with landed property, displays of wealth and 

political power alongside military or bureaucratic royal service.” 2  

Jonathan Dewald menar att stora skillnader existerade mellan adel i Europas länder under åren 

1400-1800. Trots gemensamma nämnare som förmögenhet, politisk makt och folkets 

högaktning kunde det skilja sig drastiskt mellan olika länders adelselit. Östeuropeisk adel 

räknar Dewald till minst 9 procent av exempelvis Polens befolkning. I relation står Frankrikes 

adliga andel med 1 procent som en David gentemot en Goliat. Definitioner av vem som 

                                                        
 
2 Rickman, Johanna, Love, lust, and license in early modern England: illicit sex and the nobility, Ashgate, 
Aldershot, 2008, s. 9. 
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tillhörde den exklusiva kretsen av adlighet varierade likaså, bland annat i England. Dewald 

finner ett hundratal adliga familjer med titlar, medan tusental familjer tillföll den mer 

svårdefinierade kategorin ”gentry” (lågadel) vars existens vilade på ärvd förmögenhet och god 

börd, snarare än en titel.3 

Rickman och Dewalds resonemang lyfter problematiken med att finna en klar definition av en 

elit. Med utgångspunkt i Dewalds argumentering skulle en klar definition av den brittiska 

eliten inte göras i en handvändning. Troligt är också att ett definierade karaktärsdrag för en 

elit i ett land eller en stad, skiljer sig brett från en annan. 

Adelsståndet i Sverige bestod av grevliga, friherrliga och adliga ätter numrerade i den 

turordning de hade introducerats på Riddarhuset. Angela Rundquist, tidigare doktorand i 

Stockholm, räknar dessa till cirka 12 000 vid mitten av 1800-talet. Ytterligare menar hon att 

denna kategori av människor aldrig själva använde ord som elit eller överklass. Snarare 

talades det om kontrasten mellan vi och de andra. Överklassen präglades av en känsla av 

sammanhållning, där man visste sin plats och även alla andras. Med metaforiska 

beskrivningar som le beau monde, noblessen och crème-de-la-crème skapades en distinkt 

särskiljning från ”alla andra” som inte nådde upp till adelns höjd; byggd på ekonomiskt och 

socialt kapital tillsammans med anrika nätverk och bördsbetonad makt.4  

För att placera sig inom denna samhällsklass behövde ett antal kriterier uppfyllas, där vissa 

kunde bortses från om ett överflöd av en annan fanns. Individer med ekonomiskt kapital, 

lantegendom, adligt familjenamn att luta sig på, socialt kapital att röra sig i rätt kretsar på rätt 

sätt, förmågan att på ett förfinat vis uttrycka sin förmögenhet och sin plats i samhället var 

inträdesbiljetter till denna sociala grupp. Prioritering lades på familjens bästa och fördelaktiga 

giftermål med likasinnade gynnade familjens position inom aristokratin samt utökade det 

sociala nätverket. Speciellt döttrar ansågs vara en resurs för familjen, då ett gifte uppåt på den 

sociala stegen innebar ökad prestige. En lågadlig dotter kunde gifta upp sig till en flådigare 

titel, medan en son aldrig steg i rang vid äktenskap.  

 
1.5 Metodisk mall 
Det framgår att den mall som bör appliceras under studien kräver ett antal kriterier. För den 

”nya eliten”, den kapitalistiska bourgeoisien, innebar kriterierna ovan att vissa element av den 
                                                        
 
3 Dewald, Jonathan, The European nobility, 1400-1800, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1996 s. 2. 
4 Rundquist, Angela, Blått blod och liljevita händer: en etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900, 
Carlsson, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1989 s. 12-13. 
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troligtvis inte skulle uppfyllas. Dock kunde stora delar av den absolut uppnås genom industri, 

handel och byråkrati snarare än adlighet. Framförallt ekonomiskt kapital och socialt 

inflytande var faktorer som kunde kontrolleras. Framgångsrika affärer öppnade första dörren, 

varvid äktenskapliga allianser öppnade den andra dörren.  

Således är det brukligt att analysera släkten Kreuger ur perspektiven ekonomi och äktenskap 

för att bedöma deras kvalifikationer för att tillhöra den nya eliten. 
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1.6 Metod 
Uppsatsen tillämpar en fallstudie för en djupare förståelse för ämnet, i syftet att skapa en 

exempelbild av ett bredare fenomen. Genom att undersöka släkten Kreuger kan man få se hur 

en elit skapas och även förändras. 

Analysen kräver en metod för att behandla materialet som undersöks. Initialt innebär det att 

en mall för eliters beteende och mönster måste fastställas, för att utvinna rätt information för 

studien. Mallen baseras på forskares definitioner av en elit och varje Kreuger-generation ställs 

mot den mallen under analysen.  

För ett utförligt resultat nyttjar undersökningen både kvalitativ och kvantitativ metod, i den 

mån det är lämpligt. Den senare används som ett komplement till den tidigare, eftersom 

materialet kräver tolkning snarare än räkning. Dock faller det sig naturligt att använda en 

kvantitativ metod då Kreugrarnas äktenskap studeras, eftersom en statistisk ökning eller 

minskning lägger ytterligare tyngd i resultaten. Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ 

metod tillämpas för att utnyttja materialet till fullo samt i vetskapen att resultaten troligt skulle 

bli begränsat och missvisande om enbart en metod tillämpats. 

Metoden lämpar sig för en tematisk analys jämte den kronologiska ordningen av Kreuger-

generationer genom tiderna. Sålunda behandlas en generation i taget, för tydlighet och för att 

ett mönster så tydligt som möjligt ska frammanas. Som tidigare nämnts är studien uppdelad i 

två teman, som direkt överensstämmer med frågeställningen; ekonomiskt kapital och socialt 

kapital. I den första delen studeras fem generationer av släkten Kreuger och i den andra delen 

studeras sex generationer av släkten.  

För undersökningen brukas otryckta källor i form av bouppteckningar, biografiskt material 

samt personliga brev. Dessa beskrivs utförligare i nästföljande del. 

Undersökningen analyserar om släkten Kreuger kvalificerar som begynnande elit ju fler 

generationer som går. Således är det nödvändigt att behandla vissa punkter innan själva 

analysen görs. Primärt bifogas en definition av elit, presenterad med utpräglade kännetecken 

för den sociala grupp som mest förknippas med begreppet; överklassen. Detta åtföljs av de 

omständigheter som öppnade upp för den sociala rörelse som präglade främst 1800-talet. 

Omständigheterna för den adliga överklassen i Sverige och Europa får då bilda en ram för de 

kvalifikationer som krävs för att betraktas som elit, eller för denna studies del, som en 

begynnande elit. Sålunda är det tämligen nödvändigt att i första hand studera den traditionella 

eliten, överklassen, och dess kännetecken, för att sedan fortsätta med förändringen av de 
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samhällsregler som skapade möjligheten för en släkt som Kreugrarna att klättra på den sociala 

stegen i samhället. Slutligen bör då basen vara tillräckligt omfattande för att studera släkten 

Kreuger ur ett annat perspektiv än deras naturbetingade. Med denna grund inleds studien och 

Kreugerska släkten kan då betraktas ur ett överklassperspektiv för att besvara 

frågeställningen.  

 

1.7 Källmaterial 
Det källmaterial som använts i undersökningen rör sig om otryckta källor och relevant 

sekundärlitteratur.  

Otryckta källor 

För uppsatsen har arkivmaterial studerats jämte bouppteckningar. Arkivmaterialet omfattar 

delar av Westrinska Samlingen och utdrag från Possé Waldéns biografiska material. Dessa 

har tillhandahållits av Kalmar Läns Museum. I den Westrinska Samlingen har en översikt av 

släkten Kreuger, sammanställd av Einar Hagman 1930, använts. Materialet är maskinskrivet 

och går tydligt att avläsa. Vissa handskrivna tillägg stod att finna i samlingen, dessa gav inget 

tydligt tillförsdatum men förefaller vara tillförlitliga, då de överensstämmer med resterande 

information i samlingen. Hagmans sammanställning innehåller biografisk information om 

varje generation Kreuger fram till 1930-talet. Detta material har varit till stor hjälp under 

studien tack vare dess detaljer om Kreugrarna.  

Dess tillförlitlighet som källa går att ifrågasätta, eftersom ingen notering om Hagmans 

relation till Kreugrarna står att finna i materialet. Trots detta har materialet bedömts som 

användbart då det använts tillsammans med ett verk av Ragnar Kreuger (1897-1997) Släkten 

Kreuger: ett porträttgalleri tillhörande författaren, industrirådet, fi l. Dr. h. C. R. Kreuger. 

Denna bok är publicerad 1978 och innehar många gånger nästan exakt samma information 

som den otrycka källan Släkten Kreuger, vilket i uppsatsen har lett till ett samarbete mellan 

dessa källor för att bekräfta informationen som korrekt. Det är troligt att boken från 1978 har 

funnit information från arkivmaterialet av Hagman från 1930-talet, med deras likheter i 

åtanke. Boken bedöms då vara tillförlitlig i den mån att författaren trots allt är en Kreuger. 

Dock innebär detta inte en total avslappning mot verkets legitimitet. Snarare har skillnader 

mellan Hagmans och Kreugers sammanställningar av släkten Kreuger uppmuntrat till 

skarpare analys och en viss grad av källkritisk misstänksamhet.  
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Personliga brev skrivna av konstnären Nils Kreuger (1858-1930, sjätte generationen) återfinns 

i Possé Waldéns biografiska material. Dessa har studerats för den didaktiska frågeställningens 

gagn. Materialet är handskrivet och både hanterbart och läsbart. Tillförlitligheten i källan är 

problematisk då personliga brev är just personliga och därmed subjektiva. Dock har denna 

ovisshet nyttjats till det positiva och brukas i relation till en källövning, i vetskapen att 

materialet bör granskas källkritiskt.  

Bouppteckningar från Kalmar rådhusrätt och magistrat har förmedlats från Landsarkivet i 

Vadstena genom Riksarkivets Nationella Arkivdatabas. Bouppteckningar är problematiska då 

det aldrig går att veta säkert att exakt allt från dödsboet har nedtecknats. Trots dokumentens 

offentliga grad är det möjligt att vissa mindre föremål i dödsboet inte förtecknas. Gudrun 

Andersson menar dock att undanhållande av föremål för bouppteckning möttes med avsevärt 

juridiskt motstånd och kunde innebära hårda straff; bland annat att den skyldige fråntogs 

rätten som arvinge.5 Med det i åtanke betraktas materialet ändå som relativt tillförlitligt. Av 

denna anledning kompletteras undersökningen med de tidigare källorna. Den ena källans 

styrka uppväger den andra källans svagheter.  

Källmaterialet från arkiven har refererats i fotnoterna med förkortningarna VaLa för Vadstena 

Landsarkiv och KLM för Kalmar Läns Museum. 

Under uppsatsens gång har källornas svagheter hållits i åtanke, med vetskapen att resultaten 

kan blir lidande. För att undvika detta har således källorna granskats kritiskt, med dess 

begränsningar färskt i minnet.  

 

 
1.8 Avgränsningar 
Undersökningen följer fem generationer av släkten Kreuger från tidigt 1700-tal till början av 

1900-talet. Den primära anledningen av denna begränsning, vilket i realiteten snarare handlar 

om valet att avsluta studien vid femte generationen, är som tidigare nämnts ett resultat av att 

undersökningen är som mest relevant under dessa grundläggande och omvälvande första fem 

generationerna. Dock är även tillgängligheten i källmaterialet en aspekt av avgränsningen. 

Bouppteckningar har brukats för de tre första generationerna, eftersom deras digitala 

tillgänglighet varit mycket god. Däremot har de två sista generationernas bouppteckning inte 

                                                        
 
5 Andersson, Gudrun, Stadens dignitärer: den lokala elitens status- och maktmanifestation i Arboga 1650-1770, 
Atlantis, Stockholm, 2009, s. 135. 
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kunnat nås digitalt, därav böjelsen att inte låta undersökningen fokusera på än mer modern tid. 

Ytterligare ska det betonas att perioden omfattar den omvälvande tid som förutsätter sådana 

sociala förändringar som undersökningen hoppas se. För att studera klasskillnader och 

ståndssamhälle i dess principiella natur är det mer aktuellt att förhålla sig innan 1900-talets 

sekel. Som tidigare nämnt har begränsningen till fem generationer även att göra med 

tidsramen. Det förefaller vara lämpligt att börja från början, men inte att sträva för långt in i 

framtiden.  

En naturlig avgränsning som infann sig var att begränsa studien till den delen av släkten 

Kreuger som kopplas till Kalmar och Sverige, snarare än den del av släkten som härrör till 

Helsingfors och Finland. Denna avgränsning har varit aktuell under en del av undersökningen, 

då Kreugrarnas ekonomiska position och yrkeskarriärer analyserats. Syftet med detta har 

delvis varit en önskan att bevara en lokal prägel på uppsatsens inriktning, samt att upprätthålla 

undersökningens konsekvens, då en lokal elit undersöks, inte en internationell elit.  

Vid den andra delen av undersökningen, då äktenskapen studeras, har den Finlands-baserade 

delen av Kreugersläkten medtagits i analysen. Vid närmare blick framgick det att den 

släktgrenen behövdes för ett konsekvent och rättvist resultat. Fördelaktiga äktenskap är ett 

resultat av social framgång, nära kopplat till ekonomisk framgång, vilket inte behöver 

begränsas till lokal omfattning. 

Således har det andra avsnittet av undersökningen inkluderat de Helsingforsiska Kreugrarna. 

Detta motiveras ytterligare med anledningen att relationen mellan de adliga äktenskapen har 

en klar koppling mellan dessa två släktgrenar. Att enbart studera den ena släktgrenen som 

tidigare vore att utelämna en vital bit och både Kreugrarnas historia och resultaten hade visats 

utanför sitt sammanhang. 

Eftersom det primära avsnittet av undersökningen utelämnar denna släktgren är det dock även 

möjligt att resultatet i sammanställning med tidigare avsnitt blir något missanvisande.  

I frånvaron av bouppteckningar från de två sista generationernas huvudmän har studien 

kompletterats med ökad biografisk information både från Westrinska samlingen och via 

sekundär litteratur. Sålunda är det en jämförelse från generation till generation baserat på, i 

den mån det är möjligt, egendomar och fastigheter, livsstil, förmögenhet i livet och vid 

dödsbo samt äktenskap med adel. Tanken har varit att metoden skulle utvisa ett mönster hos 

Kreugrarna som kunde jämföras med elitens mönster för dessa liknande ting. Utöver det var 
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förhoppningen att det skulle uppvisa en antingen stigande eller fallande tendens i släkten 

Kreugers framgång genom ekonomiskt och social kapital. 
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2. Forskningsunderlag 
Uppsatsens tes baseras på förändring inom de högre samhällsgrupperna, en förändring som 

skedde under århundradet innan världskrigen. Denna förändring skedde både i överklassen 

och i den relativt nya medelklassen då den gamla samhällsstrukturen var på väg in ett nytt 

skede.  

 

Historikern Göran Norrby skriver följande i sin studie Ordnade eliter: organiseringen av 

Nordens statsbärande skikt 1660-1920:  

 
Under 1700-talet utvecklades i Europa nya sätt att se på mänskliga rättigheter och 
samhällelig struktur, på kyrklig kontroll och statlig makt. En ny världsordning föddes i 
franska revolutionens kaos, som i ett slag avskaffade ancien régimes absoluta kungamakt, 
dess privilegie- och skråsamhälle och kyrkans världsliga maktposition – och dess frön 
spreds för Napoleonkrigens vindar över hela Europa. Överallt genomfördes frihetliga och 
ekonomiska reformer, som förändrade eller rentav rev ned den traditionella korporativa 
samhällsstrukturen. Samhället skiljdes från staten, och undersåtarna blev medborgare.6 

 

Ytterlige menar Norrby att tack vare den agrara revolutionens intåg i Norden på 1790-talet, 

samt den industriella revolutionen, förändrades de grundläggande nationalekonomiska 

villkoren för alltid, genom bland annat järnvägarna och ångbåtarna som ökade rörligheten och 

initierade nya marknader.7 

 

”En medelklass växte i politisk styrka och utmanade den gamla överheten – samtidigt som 

den noga distanserade sig från de obildade massorna.”8 Detta antyder att utöver viljan att resa 

sig till samma nivå som överklassen, ville även bourgeoisien skapa ett avstånd till de lägre 

klasserna, precis som överklassen gjort tidigare. Denna vilja att både utmana och emulera 

skapar en intressant samhällsgrupp med motsägelsefulla ideal om liberalism, men inte 

liberalism för alla. 

 

Norrby citerar Max Weber som menar att borgerlighetens elit lade tung vikt på bildning, då 

mot slutet av 1800-talet examensbevis och universitetsdiplom konkurrerade ut adelsbreven 

från förr, som relevantare medel för en prominent position inom den växande moderna 

byråkratin. Utöver detta är givetvis den avgörande faktorn för anspråk på makt 

                                                        
 
6 Norrby, Göran, Ordnade eliter: organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920, Atlantis, Stockholm, 
2011, s. 183. 
7 Norrby, 2011, s. 184. 
8 Norrby, 2011, s. 184. 
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förmögenheten. Skillnaden från tidigare sekel var att nya grupper i samhället innehade denna 

sorts ekonomiska kapital och som kunde tillgodogöra den till direkt omsatt politiskt 

inflytande.9  

 

Norrby poängterar de samhällsförändringar som utgör ramen för ”social climbing”. För att 

skapa en elit i ett samhälle måste först den gamla samhällsbilden rubbas och normer 

ifrågasättas. Franska revolutionen inledde en fas i Europas historia där ett tomrum skapades i 

samhällsordningen som inte legitimt kunde fyllas av den traditionella överklassen längre, den 

krävde nytt blod. 

 

Historikern Sten Carlsson förmedlar benämningen ”ståndscirkulation” i sin forskning om 

rörelsen mellan samhällsklasserna. Han betonar dock att det, vid den tid begreppet föddes, 

den gamla ståndsterminologin redan var på väg att tunnas ut. Snarare än den traditionella 

betydelsen av de fyra ståndens politiska mening rör det sig som social ställning i allmänhet.10 

Carlsson inleder Svensks ståndscirkulation 1680-1950 med ett citat från en skrift utgiven 1845 

av kaptenen och skolläraren greve Thorsten Rudenschöld, vilken menade att varje 

medborgare, oavsett härkomst, borde ägna sig åt det yrke som fallenhet och benägenhet 

format denne till.11 Carlsson tillskriver dock detta ringa betydelse för den praktiska 

utvecklingen, snarare kunde det brukas i aktuell debatt för bokens utgivning.12  

 

I sin tidigare forskning utrycker Carlsson att perioden mellan 1840 och 1865 innebar en 

intensifierad ståndsutjämnning och ståndsupplösning. Han tillskriver adelns förlust av höga 

positioner inom militären och som jordägare som själva undanryckandet av grundvalarna för 

adelns ställning som stånd.13 Den begynnande industrialiseringen tillskrivs även av Carlsson 

som en del i utjämningsprocessen. Utöver detta betonas även vikten av den nya näringens 

framsteg, där Carlsson hävdar att bruksrörelsen, i stor utsträckning ägd av ofrälse, även bidrog 

till att klyftan minskades i samhället, även om större delen av utjämningsprocessen utspelade 

sig inom det agrara samhällets ram.14 

                                                        
 
 9 Norrby, 2011, s. 187. 
10 Carlsson, Sten, Svensk ståndscirkulation 1680-1950, J. A. Lindblads Förlag, Uppsala, 1950, s. 8. 
11 Carlsson, 1950, s. 7. 
12 Carlsson, 1950, s. 9. 
13 Carlsson, Sten, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865: studier rörande det svenska ståndssamhällets 
upplösning, Gleerup, Lund, 1949, s. 276. 
14 Carlsson, 1949, s. 347. 



 

 17 

Norrby är kritisk till denna teori, framlagd av Carlsson. Han menar att eftersom nydanande 

ofrälse ofta adlades i betydande omfattning, innebar det att vid mitten av 1800-talet 

fortfarande större delen av bruksnäringen ägdes av adelsmän.15  

 

Carlssons och Norrbys resonemang visar att trots att förändring skedde var det likväl samma 

ordning som tidigare på många ställen. Således är det rimligt att dra slutsatsen att den adliga 

överklassen bestod som elit. Detta innebär även att valet av kriterier för en elit är legitimt i 

relation till undersökningen.  

 

Den finska historikern Kaarlo Wirilander uttrycker vältaligt omständigheterna kring 

förändring med formuleringen att det alltid finns ett visst avstånd mellan tanken som tänkts av 

en individ och det allmänna betraktelsesättet, den så kallade tidsandan, som leder till 

förändringar i samhället.16 Wirilander menar att den socialhistoriska omvälvningen som 

skedde i samband med ståndssamhällets fall sammanföll med avståndstagandet från den 

teokratiska statslärans uppfattning om regeringsmaktens – närmast furstemaktens - gudomliga 

ursprung. Den naturrättsliga statsteorin, framför allt formulerad av upplysningsfilosofen John 

Locke, adderades till Thomas Hobbes utveckling av den naturrättsliga teori om naturens råa 

omständigheter, vilken både skapade principiell likvärdighet mellan människor samt allas 

kamp mot alla för överlevnad. Enligt teorin ska de arkaiska människorna enligt Hobbes ingått 

ett samhällskontrakt för överlåtelsen av rätten att upprätthålla den allmänna ordningen till en 

myndighet, staten. Locke menade att redan från början fanns vissa grundläggande rättigheter, 

som poängterades i samhällskontraktet mellan folket; majoriteten och regeringsmakten; 

minoriteten. Wirilander betonar då att teorin innebär att om regeringsmakten inte respekterade 

individernas grundläggande rättigheter, hade individerna rätt att göra motstånd. 17 

 

Wirilander menar att den naturrättsliga statsteorin redan vid början av 1700-talet var allmänt 

omfattad i Europas lärda kretsar och enligt honom uppenbarligen även vunnit insteg i Svensk-

finska riksdagen. Magnituden i teorin var enorm i den betydelsen att den förvägrade 

överheten det integritetsskydd den enligt den enligt den gamla teokratiska uppfattningen 

åtnjöt. Eftersom även fursten saknade detta integritetsskydd, enligt den nya läran, hotades 
                                                        
 
15 Norrby, Göran, Adel i förvandling: adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle, Acta 
Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2005,Uppsala, 2005, s. 315. 
16 Wirilander, Kaarlo, Herrskapsfolk: ståndspersoner i Finland 1721-1870, Nordiska mus., Stockholm, 1982, s. 
320. 
17 Wirilander, 1982, s. 319. 
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även hans tjänstemän, det som Wirilander benämner herrskapsståndet. Försvagandet av 

överklassens ställning hotade hela den världsliga hierarkin i framtiden.18 

 

Wirilander beskriver den centrala roll som krävdes för ståndsutplåningsprocessen; de 

individer som nyttjade rörligheten till att förflytta sig från ett stånd till ett annat, speciellt de 

som överflyttade från allmogen till herrskapsståndet. Wirilander delar perioden för detta i två 

utvecklingsskeden där till en början överflyttning fördömdes i alla sammanhang till en mer 

förstående inställning, där endast ogillande kritik riktades mot ”uppkommlingsaktiga” drag.19  

Wirilander beskriver överflyttarna som vanligtvis nyrika, viljestarka och handlingskraftiga, 

hänsynslösa ”förnuftsmänniskor”. Vidare betonas det att en snabb uppgång till ett högre stånd 

ofta sågs på med inte så blida ögon. En snabb klättring på den sociala stegen föreföll vara 

misstänkt och förknippades med ohederliga medel för överflyttningen. Wirilander beskriver 

att hastig överflyttning fördömdes, eftersom den inte hade haft generation efter generation på 

sig att förbereda de inblandade inför deras nya position i samhället.20   

 

Wirilanders tankegång följer en intressant bana, där individer som förflyttade sig från ett 

stånd till ett annat, exempelvis ett högre sådant; för studiens relevans, spelade vitala roller på 

mer än ett sätt i samhällets förändring. Wirilanders resonemang kan tolkas som att dessa 

banbrytande individer inte bara skapade sin egen status som elit, utan även bidrog till en ny 

samhällsordning på ett mycket högre plan än det personliga. 

 

Jonathan Dewald betonar den nya tiden för adelns historia i samband med Franska 

revolutionen 1789. Han menar att trots adelns framgång fortsatte efter revolutionen gjorde 

den det på omvälvda villkor. Färre förmåner i interaktion med andra sociala klasser för adeln 

innebar att deras egen sociala grupp förändrades drastiskt.21 Dewald sammanfattar att 

revolutionen inte omintetgjorde adeln, utan snarare undergrävde deras makt gentemot andra 

förmögna och mäktiga medlemmar i samhället. 1789 års händelser avslutade den förändring 

som Europas överklass genomgått och innebar att de införlivades i en ny social ordning där de 

var en del i en styrande social klass i Europa, snarare än majoriteten av klassen som tidigare.22 

Argumentet vidhåller idéen om ett skifte i samhällsordningen, vilket tvingade den adliga 
                                                        
 
18 Wirilander, 1982, s. 320. 
19 Wirilander, 1982, s. 335. 
20 Wirilander, 1982, s. 336. 
21 Dewald, 1996, s. 189. 
22 Dewald, 1996, s. 197. 
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överklassen, den traditionella eliten, att lämna rum åt nya eliter på toppen av samhällets 

symboliska stege.  

 

Ett dynastiskt tankesätt dominerade den adliga överklassens liv, skriver Angela Rundquist i 

sin avhandling om aristokratiska kvinnors liv; Blått blod och liljevita händer, eftersom titlar 

och egendom var knutna till manlig succession. Således hade söner stort värde eftersom deras 

giftermål var en försäkran om familjens överlevnad. Detta kopplas vidare till ett ökande 

socialt nätverk och till, i sin tur, ökat socialt kapital och inflytande.23  

 

En dotter var kostsamt för familjen, tack vare den mängd kapital som lades på hennes 

uppfostran och sociala liv under sökandet efter en lämplig make, då denne som utsetts även 

mottog hemgift för sin framtida hustru. En mängd döttrar kunde därför stå dyrt för en 

adelsfamilj, där förmögenheten skulle förvaltas från generation till generation och lämpligen 

växa sig större och större. Det betonas dock vidare att döttrarna var betydelsefulla för adliga 

familjer, och att en dotter var bättre än inga barn alls. Det slutgiltiga uppdraget för adeln var 

trots allt deras fortsatta överlevnad och exklusiviteten i dess kretsar bibehölls genom 

döttrarnas äktenskap med lämpliga män från överklassen.24  

 

Norrby betonar förekomsten av äktenskap mellan adelsmän och döttrar från den övre 

medelklassen; borgerligheten. Han menar att detta var ett sätt för adeln att omplacera sitt 

kapital och ställa om sig till nya sociala arenor. Tack vare sina samlade kapitaltillgångar 

kunde stora delar av adeln med relativ lätthet placera sig i den övre borgerlighetens rum. 

Norrby tillskriver denna möjlighet till den lockande glans och status som adeln fortfarande 

representerade för borgerligheten, i den naturliga strävan efter social framgång.25  

 

Både Rundquist och Norrby betonar vikten av familjens överlevnad och fortsatta framgång, 

en vital del av adelns beslut kring äktenskap med antingen individer från samma överklasselit 

eller från medelklassens förmögna, men ack så ofrälse, söner och döttrar. Dessa resonemang 

är på samma gång kortfattade och extremt avslöjande. De uppvisar en benhård vilja att bevara 

det som alltid varit, men även en lika intensiv önskan om familjen och släktens fortlevnad, där 

alla måste hjälpas åt för att nå detta mål. Dessa karaktärsdrag sammanfattar viljan att bevara 
                                                        
 
23 Rundquist, 1989, s 41. 
24 Rundquist, 1989, s. 42. 
25 Norrby, 2005, s. 318. 
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det ekonomiska och social kapitalet som varit ett självklart kort i given sedan länge tillbaka. 

Dock är det intressant att spekulera huruvida dessa karaktärsdrag och önskningar är en typisk 

representation av den adliga överklassen, eller enbart en typisk representation av att vara på 

toppen den sociala stegen. Om det senare är sant, borde alla dessa karaktärsdrag även gå att 

applicera på en helt annan sorts överklass, en ny elit på toppen av stegen. I realiteten borde det 

egentligen handla om konservering av makt, och att oberoende av vem som har makten är 

denne ofta villig att kämpa för att behålla den. 

 

Ett sätt att bevara den makt som en elitposition i samhället kunde ge på 1700- och 1800-talet, 

eller för den delen sträva efter att få den makten, förefaller vara de typiska medel som adeln 

sysslat med sedan länge tillbaka. Det sociala nätverket utvecklades genom äktenskap och 

allianser, den sociala statusen befästes med korrekt sällskap, ståtliga fastigheter, politiskt 

inflytande och iögonfallande konsumtion. Sålunda kan dessa medel användas som 

kännetecken för en sann elit, vilket då skapar goda förutsättningar för denna undersökning. 

 

Gudrun Andersson beskriver de manifestationer som eliten förhöll sig med, både i hemmet 

och i offentligenheten för att befästa sin sociala status. Materiella tillgångar och kulturell 

förfining skulle demonstrera elitens särskiljning från den obildade massan. I sin bok Stadens 

dignitärer: den lokala elitens status- och maktmanifestation i Arboga 1650-177026 analyserar 

Andersson borgmästarnas roll som lokala eliter och deras strävan att befästa sin status i 

samhället. Denna strävan går även att applicera på en medelklass-släkt som liknande 

beteende, om än i mindre skala. Anderssons studie, vars resultat visade att borgmästarna var 

en lokal elit i Arboga, är ett givande redskap för att verkligen ställa undersökningens objekt 

mot en etablerad borgerlig elit. Tack vare en god väns undersökning om Kalmars 

borgmästare27 har några av dessa kunnat inkluderas i denna uppsats som en verklig mall att 

jämföra Kreugrarna mot. 

 

Ytterligare en historiker som behandlat en icke-traditionell elit är A.W. Purdue, vars bok 

Merchants and gentry in North-East England 1650-1830; The Carrs and the Ellisons, 

diskuterar hur två köpmansfamiljer genom sina framgångar under 1600-talet utvecklas till 

landägande ”gentry” under 1800-talet i England. Purdue tillskriver denna framgång ett 
                                                        
 
26 Andersson, 2009. 
27 Nilsson, Lisa, Magistratens mäktiga män – en studie om borgmästarnas maktmanifestation i Kalmar 1720-
1830, Linnéuniversitetet, 2016. 
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kombinerat resultat av en stark manlig arvslinje och fördelaktiga äktenskap, men framför allt 

arvingarnas intelligens och skarpa sinne för affärer. Utöver detta betonar Purdue att makt och 

inflytande i England under perioden 1650-1830 i hög grad berodde på nobla kontakter och 

socialt nätverk, vilket både familjen Carr och familjen Ellison tillskrivs.28  

 

Dessa resonemang påvisar med tydlighet att mallen för en elit kunde ha olika former och att 

elit i sig kunde vara ett öppet begrepp där det icke-traditionella kunde kvalificera. 

Förutsättningen att liknande transformativa resor ägt rum i England kan med fördel användas 

då Kreugrarnas resa betraktas. Ett resultat som visar på samma metoder som familjerna Carr 

och Ellison använt sig av som styrker resultatet i sig som rimligt.  

 

 

3. Bakgrund 
Liksom andra städer i Sverige under 1700- och 1800-talet genomgick Kalmar en mängd 

förändringar som resulterade i den stad den är idag.  

Tack vare erövringen av Skåne och Blekinge 1658 erbjöd 1700-talets Kalmar en något 

lugnare tillvaro för Kalmarborna. Ingrid Hammarström, professor i historia vid Stockholms 

universitet, skriver i förordet till Kalmar stads historia III, att frånvaron av belägringar och 

orosmoment från söder skapade möjligheten till fredligt arbete i staden.29 Den nya staden på 

Kvarnholmen representerade en tid för handel, tillväxt och framgång.  

1747 beräknas Kalmar ha haft en befolkning på cirka 2 826 invånare. Den sociala 

sammansättningen av befolkningen under andra hälften av 1700-talet har analyserats med 

hjälp av ståndstabeller, där resultaten uppvisar att hantverkarna var den största gruppen i 

Kalmar mellan 1749 och 1772, nämligen cirka 20 procent av befolkningen. Tjänstefolk 

utgjorde omkring 17-18 procent jämte handlande och sjöfarare med siffror som 9-10 

procent.30 

                                                        
 
28 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. 
29 Collmo, Arne & Hammarström, Ingrid (red.), Kalmar stads historia. III, Från 1700-talets stad till det 
moderna Kalmar, (förord), Kulturnämnden, Kalmar, 1984 s. 5. 
30 Nilzén, Göran, ”Befolkning, ekonomi och politik i 1700-talets Kalmar”. I Kalmar stads historia III; Från 
1700-talets stad till det moderna Kalmar, red. Collmo, Arne & Hammarström, Ingrid, 13-94. Kalmar: 
Kulturnämnden, 1984, s. 25. 
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Befolkningen beräknas ha fördubblats till 1820 och Kalmars position som utskeppningshamn 

räknades som mindre betydande än endast Stockholm, Göteborg och Gävle.31  

Grunden för den industriella revolutionen i Sverige lades under 1700- och 1800-talet, och 

även om jordbruk fortfarande var en vital del av näringssektorn öppnades nya dörrar för 

industrin mot slutet av 1800-talet.32 Till skillnad från den traditionella, vanligtvis adliga, 

överklassen, med förmögenheten i arv via egendomar, kunde industrialister tjäna lika stora 

summor men på kortare tid. Således innebar den tidigmoderna tiden i det svenska samhället 

att andra samhällsklasser på allvar började konkurrera med den traditionella överklassen. 

Kalmar stad uppvisar få, om inga, exempel på en adlig överklass, vilket skapar ett intressant 

tomrum i den sociala sammansättningen av befolkningen. Det är intressant att spekulera 

huruvida detta tomrum skapade en samhällsklass som tog överklassens plats i rangordningen i 

Kalmars socioekonomiska stege.  

Ett rimligt antagande är att den sociala gruppen med störst förmögenhet även hade mest 

inflytande och makt. Huruvida detta påverkade gruppens beteende gällande konsumtion och 

andra överklass-betingade särdrag är även det intressant. Om så är fallet skulle ”den nya 

överklassen”, på samma sätt som adeln, följa ett identifierbart mönster: äktenskap med 

likasinnade; blått blod för att bevara familjens överlägsenhet gentemot lägre stående klasser 

samt tydlig konsumtion, i syfte att ytterligare särskilja sig från de lägre klasserna och dess 

ekonomiska ställning. 

Elitens förändring under framförallt 1800-talet är en given omständighet för undersökningens 

framfart. Rundquist citerar historikern Sten Carlsson och dennes benämning av perioden åren 

1840-1865 som ”ståndssamhällets undergång”.33 Lika arvsrätt för son och dotter 1845 samt 

ståndsförfattningens avskaffande 1865 innebar att det övre skiktet av samhället fick finna sig i 

minskad politisk makt och att dörrarna till dess exklusiva kretsar öppnades för delar av 

borgerligheten. Rundquist menar vidare att efter 1850 inkluderades i allt snabbare takt 

industrimagnater, finansiärer och höga ämbetsmän i den exklusiva överklassen.  

Norrby menar dock att denna erodering av adelns makt inte skedde fullt så snabbt och 

dramatiskt, som det tidigare hävdats. Även om adeln till viss del anpassade sig till den nya 

                                                        
 
31 Nilzén, (red.) Collmo, & Hammarström, 1984, s. 79. 
32 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2014: böndernas och arbetarnas 
tid, 5., [rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015 s. 77. 
33 Rundquist, 1989, s. 28. 
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tidens värderingar, försökte å andra sidan borgerligheten efterlikna adeln, förvissade om att 

den sociala statusen mellan den nya och gamla eliten fortfarande skilde sig åt.34  

Dessa fakta beskriver en kluven värld men motstridande ideal och realitet. Den kapitalistiskt 

sinnade borgerligheten hade ekonomiskt kapital nog att inträda på adelns maktfyllda scen, 

dock kvarstod det kriterium att ett visst socialt kapital krävdes för att röra sig på scenen 

ifråga. Med utgångspunkt i Rundquist och Norrbys resonemang är det rimligt att anta att detta 

skapade en vilja att hos borgerligheten att tillhöra överklassen till fullo, att tillskansa sig detta 

sociala kapital. Något som innebar förändring även för borgerligheten: ett försök till elitism. 

Kreugerska släkten är ett gott exempel att studera för svar på dessa frågor då de uppfyller 

kriterier som innehav av respektabel förmögenhet, skapad primärt genom handel och industri, 

snarare än politisk makt genom ett adligt namn.  

 

  

                                                        
 
34 Norrby, 2011, s. 188. 
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4. Generationer av Kreugrar  
Huvuddelen av denna uppsats består av tre avsnitt. I det första presenteras källmaterialets 

sammanlagda information om medlemmar ur släkten Kreuger, primärt den manliga arvingen 

som för namnet vidare, men även familj runtomkring och deras gemensamma roll som 

begynnande elit.  

Källmaterialet, bouppteckningar och Hagmans sammanställning av släkten Kreuger, assisteras 

av sekundär litteratur i form av ytterligare en sammanställning av släkten Kreuger med 

tillhörande porträttgalleri, skriven av Ragnar Kreuger (sjunde generationens Kreugrare). 

Konsekvent med varje presentation av generationerna sammanfaller en analys av materialet 

med hjälp av den metodiska mallen för vad en elit är och den tidigare forskningens 

resonemang om eliter. 

Det andra avsnittet behandlar Kreugrarnas äktenskap och hur dessa kan tolkas som 

kännetecken för en begynnande elit. Källmaterialets information presenteras och analyseras 

på liknande vis som huvuddelens första avsnitt.  

 

4.1 Konsumtionsmönster och livsstil 
 
4.1.1 Första generationen 
Johan Kröger föddes i Tyskland, troligtvis runt 1685.35 Han kom till Kalmar i början av 1700-

talet och ansökte om burskap som bagare och borgare i staden 6/6 1710; detta beviljades 

22/10 samma år. Dessförinnan var han bagare-gesäll i först Landskrona, sedan Stockholm 

1705-1709.36 Han utövade sitt yrke framgångsrikt och trots lokala svårigheter, som ett utbrott 

av pest, gjorde denna framgång det möjligt för Johan Kröger att köpa två tomter vid Storgatan 

1716, för 1 200 silverdaler. Han hade sex år tidigare köpt en gård på Kaggensgatan, av en 

kvinna vid namn Catarina Höijer, för 500 daler.  

Johan Kröger gifte sig för första gången 13/11 1710, med änkan Helena Schoultz. 

Äktenskapet varade en månad, innan Helena dog i pesten. Ett andra äktenskap ingicks cirka 

två år senare, 9/1 1712, med änkan Elisabet Wahlsten. Denna union skall ha resulterat i 

sammanlagt sex barn, varav två dog i pesten; en son och en dotter. Elisabet dog 4/7 1729. 

                                                        
 
35 Kreuger, Ragnar, Släkten Kreuger: ett porträttgalleri tillhörande författaren, industrirådet R. Kreuger, [Förf.], 
[Helsingfors], 1978, s. 13. 
36 Kalmar Läns Museum (KLM), Westrinska samlingen, Släkten Kreuger, sammanställd av Einar Hagman 1930, 
s. 1. 
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Johan Kröger gifte sig en tredje och sista gång 1731, med änkan Christina Maria Pihl. De fick 

en dotter tillsammans innan Johan Kröger dog 21/3 1739, varpå han begravdes i domkyrkan.  

Johan Krögers bouppteckning uppvisar en man med en respektabel förmögenhet. 

Bouppteckningen vittnar om en rad fastigheter till ett totalt värde av 1 214,21 daler, bland 

annat en gård till ett värde av 800 daler. Förmögenheten omfattade guld och silver till ett 

värde av 54,2 daler och 209,3 daler respektive. Den slutgiltiga summan för omfattningen av 

Johan Krögers ägodelar och egendom var 2 654 daler.37  

Einar Hagman38 namnger fyra överlevande söner för Johan Krögers del: Peter; vilken blev 

amiralitetskommissarie i Karlskrona, Jakob; dog vid sin vistelse vid Lunds universitet, Sven; 

följde sin fars fotspår och blev bagare och slutligen Anders; kopparslagare och senare 

ålderman inom skrået. Den sistnämnde var den ende som förde namnet Kröger vidare, dock i 

förändrad form.  

Johan Kröger representerar en solid grund för den Kreugerska släkten, som för sin tid med 

tydlig framgång utövade sitt yrke och tillhandahöll för sin familj. Kreuger beskriver denne 

som en typisk representant för sin tids idoga borgare som både hade råd och vilja att ge sina 

barn en god uppfostran.39 Likt Norrbys citering av Weber skulle detta kunna vara, i tidig anda, 

indikation på borgerlighetens vilja att utbilda sina barn i syftet för att hävda sig i sociala 

kretsar. Liknande tendenser är väl synliga hos adeln, social reproduktion definierade trots allt 

elitstatusen eftersom det låg ett enormt värde i att efterlämna sin samhällsposition från en 

generation till nästa. En av faktorerna för framgångsrik social reproduktion vilade enligt 

Norrby på det symboliska kapitalet som överfördes till framförallt sönerna, där aspekter som 

god uppfostran och utbildning spelade nyckelroller. 40 Johan Krögers barn, där bland annat en 

son utbildas vid universitet och en annan innehar karriär vid Karlskrona amiralitet är en 

produkt av Johan Krögers investering i sin egna sociala reproduktion för kommande 

generation.  

Johan Kröger tillhörde den stora mängden hantverkare i Kalmar, men kunde trots det vid sin 

död räkna sin förmögenhet som ungefär lika väl tilltagen som den samtida 

politieborgmästaren Olof Gallatz. Vid dennes död 1734 uppger bouppteckningen en 

                                                        
 
37 Vadstena (VaLa), Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI:6, s. 1103, Bouppteckning för Johan Kröger 1739. 
38 KLM, Westrinska samlingen, Släkten Kreuger, Hagman, 1930, s.1. 
39 Kreuger, 1978 s. 13. 
40 Norrby, 2011, s. 25. 
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slutsumma på 2 598,27 daler.41 Utan att i detalj undersöka politieborgmästarens status i 

Kalmars samhälle är det rimligt att anta att dennes status är något högre än en hantverkares. 

Nilzén menar att de ledande personerna i Kalmar var borgmästarna, tack vare rollerna som 

statsmaktens representanter.42 Johan Kröger uppvisar sålunda redan vid sin död 1739 ett 

ekonomiskt kapital som väl hävdar en uppåtsträvande ställning, eftersom den kan jämföras 

med borgmästarens kapital. 

Johan Krögers bouppteckning uppvisar även relativt tilltagen konsumtion gällande ägodelar. 

En mängd metaller som guld, silver och koppar har registrerats. Utöver detta innehade Johan 

Kröger naturligt kvantiteter av sängkläder, linnen, och diverse husgeråd. Den senare kategorin 

omfattar ett antal tavlor och konterfej. I likhet med överklassens tydliga konsumtion har Johan 

Kröger investerat i ägodelar som exempelvis tavlor, som inte är av nöd utan snarare för nöjes 

skull. Gudrun Andersson associerar tavlor med bildning och intresse, utöver ekonomiskt 

kapital. Hon menar att för att ha tillgång till den intellektuella kulturen krävs ett visst mått av 

kulturell fostran och bildning. Vidare menar hon att för den som inte besitter kulturell 

kompetens, ett uttryck brukat av Pierre Bourdieu, har exempelvis konstverk inget värde 

utöver det rent pekuniära.43  

Även Johan Krögers begravningsplats vittnar om en ansedd medborgare i Kalmar, respektabel 

och vördad nog att förtjäna en gravplats i själva domkyrkan.  

 

4.1.2 Andra generationen 

Tillsammans med sina bröder bestämde Anders att ändra stavningen på familjens efternamn 

till Kreuger, något som möjligen kan tillskrivas 1700-talets moderiktiga franska.  

Ragnar Kreuger (sjunde generationen Kreuger) menar att trots att tidigare släktforskare som 

Örnberg, Leijonhufvud och Elgenstierna, har titulerat Anders Kreuger som löjtnant, finns inga 

arkivaliska belägg för detta.44 Trots detta är Anders Kreuger titulerad som löjtnant av 

Hagman.45  

 

Anders Kreuger föddes 29/5 1720 och gifte sig med en kopparslagaränka vid namn Maria 

Bodecker 1749. Genom alliansen fick maken eget yrke, och torde ha varit framgångsrik i 
                                                        
 
41 VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI:6, s. 47, Bouppteckning för Olof Gallatz 1734. 
42 Nilzén, (red.) Collmo, & Hammarström, 1984, s. 58. 
43 Andersson, 2009, s. 169. 
44 Kreuger, 1978 s. 15. 
45 KLM, Westrinska samlingen, Släkten Kreuger, Hagman 1930. s. 2. (handskrivet tillägg) 
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detta eftersom han 15/11 1756 blev ålderman inom skrået. Dessförinnan avlade Anders 

Kreuger borgared 10/11 1746 samt verkade som gästgivare 1760.46 

Enligt bouppteckningen ägde Anders Kreuger cirka 8 fastigheter i Kalmar, till ett sammanlagt 

värde av 1 000,8 daler. Värdet av guld och silver i förmögenheten uppskattades till 8,16 daler 

och 52,22 daler respektive. Kontanta penningar uppskattades till 41,12 daler. Slutgiltig 

summa för bouppteckningen omfattar 1 293 daler.47 

Anders Kreuger och Maria Bodecker fick ett antal barn, tre söner och tre döttrar. Två döttrar 

och en son dog i unga år, av bland annat av hosta samt ”holl och sting”.48 Dottern Catharina 

Maria dog blott 26 år gammal av lungsot. Sönerna Johan Fredrik och Petter står som 

stamfader för varsin del av två huvudgrenar av det Kreugerska släktträdet.  

Johan Fredrik föddes 25/5 1753 i Kalmar, men blev dock bofast i Helsingfors som ett resultat 

av yrket som tullförvaltare.49 Eftersom studien fokuserar på de i släkten Kreuger som förblev i 

Sverige och Kalmartrakten, är således denna del av släkten utesluten ur första delen av 

undersökningen. 

Det som R. Kreuger benämner som den yngre grenen av släktträdet fortsätter med den yngre 

sonen Peter Kreuger. Anders Kreuger dog 17/1 1778. 

 

Principiellt bör släktens Kreugers namnbyte diskuteras. Som tidigare nämnt bör en enkel 

orsak till stavningens skifte vara den moderna franskan. Om så är fallet innebär det en viss 

medvetenhet hos bröderna Kreuger, en vilja att modernisera och aktualisera sitt namn till den 

sortens symboliska kapital ett gott namn kunde representera i samhället. Rimligtvis går det att 

anta att en del av en ambition om överflyttning till en annan samhällsklass torde vara en 

önskan att lämna det gamla bakom sig. Ett mindre gott beryktat namn skulle troligt stjälpa 

snarare än hjälpa vid överflyttning till överklassen. Detta kan härleda till Rundquists 

resonemang om överklassens betoning på förfäder och släktens goda namn. Rundquist menar 

att den positiva och fascinerade attityden till sin härkomst kan hänvisas till attityden att en 

släktlös individ var namnlös och troligen utan samhällelig position, även i sämsta fall socialt 

osynlig. Naomi Tadmor diskuterar vikten av vänskap och släktingar i sin bok Family and 

Friends in Eighteenth-century England: Household, Kinship, and Patronage, där hon menar 

                                                        
 
46 KLM, Westrinska samlingen, Släkten Kreuger, Hagman 1930, s. 2. (handskrivet tillägg) 
47 VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI:21, s.69, Bouppteckning för Anders Kreuger 1778.  
48 KLM, Westrinska samlingen, Släkten Kreuger, Hagman 1930, s. 2. 
49 KLM, Westrinska samlingen, Släkten Kreuger, Hagman 1930, s. 2. 
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att engelsk litteratur ofta behandlar vikten av släktingars stöd i vardagligt liv. Hon diskuterar 

detta i relation till två romaner där detta fenomen existerar för en ung kvinna i en av 

romanerna, och inte i den andra. I det fallet påverkas hennes livsöde negativt av frånvaron av 

stödet från släktingarna, därav Tadmor’s betoning av den förlängda familjens stöd och 

närvaro i livet.50 Detta är ytterligare en aspekt som visar på vikten av familj och släkt på ett 

konkret sätt för individer på 1700- och 1800-talet. Viljan att förbättra och möjligen förstärka 

sitt släktnamn genom ett namnbyte, för mer prestige, antyder en strategisk inställning hos 

Kreugrarna, inför tanken på klassöverflyttning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ens släktnamn kunde vara ett mäktigt vapen och kunde 

representera mer än bara vad man hette. Med rätt namn kunde rätt dörrar öppnas och 

spekulationen är att det mer moderiktiga Kreuger anlade en bättre ton än det tyskgrundade 

Kröger (troligtvis omvandlat från Kreüger).  
 

Som sin fader tillhörde även Anders Kreuger den mängd hantverkare som verkade i Kalmar 

stad. Den andra generationen av Kreuger uppvisar dock en naturlig klättring uppåt i 

yrkeskarriären, med tanke på Anders Kreugers position som ålderman för sitt 

kopparslagarskrå. Oberoende av talang för yrket är det rimligt att anta att Anders Kreuger 

hade ett gott anseende vilket gjorde honom lämplig för en sådan position inom skrået.  

Johan Krögers son uppvisar således liknande tendenser som sin fader, i enlighet med 

Wirilanders resonemang om ”uppkomlingsdrag”, handlingskraftig och viljestark. Dock 

uppnår han inte precis den nivå som hans fader gjorde i fråga om slutgiltig summa i 

bouppteckning, det vill säga det slutgiltigt beräknade värdet på egendomar och ägodelar. 

Mängden fastigheter i Anders Kreugers ägo förfaller vara en större gård värd 833 daler, 

troligtvis ärvd av fadern, som stigit från 800 daler i värde sedan Johan Krögers död. Utöver 

den består förmögenheten av en mängd mindre fastigheter, möjligtvis kopplade till Anders 

Kreugers yrkesutövning.  

Den samtida politieborgmästaren Gabriel Klint uppvisar en bouppteckning vid dennes död 

1786 som sammanställer värdet av dödsboet till en summa av 3 419 daler.51 I relation till 

denna summa är Anders Kreugers summa mer modest vid hans död 12 år senare, med 1 293 

daler. I jämförelse med tidigare generation är det problematiskt att utföra samma 

                                                        
 
50 Tadmor, Naomi, Family and Friends in Eighteenth-century England: Household, Kinship, and Patronage 
[Elektronisk resurs], Cambridge University Press, 2001, kapitel 7. 
51 VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI:29, s. 50, Bouppteckning för Gabriel Klint 1786. 
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likhetsgranskning i detta fall mellan en Kreuger och en av Kalmars borgmästare. Huruvida 

tidigare jämförelse i realiteten innebär framgång för Johan Kröger eller misslyckande för Olof 

Gallatz är relativt svårt att sia om. På samma sätt är relationen mellan Anders Kreuger och 

Gabriel Klint, medelklass och överklass i generella drag, och deras respektive förmögenhet 

svår att analysera. I motsats till tidigare generation är inte den Kreugerska bouppteckningen i 

samma nivå som Klints, vilket skulle kunna uppfattas som en nedgång i den Kreugerska 

släktens framgång i den aktuella generationen i alla fall i Kalmar, återigen generaliserat. Dock 

kan detta även vara en tendens inom borgmästarnas sociala grupp att en stegring sker där 

gruppen blir ännu mer etablerad som elit. Då följer Klints bouppteckning snarare en förväntad 

kurva som då enbart troligen rör sig fortare uppåt än den kurva som Kreugrarna befinner sig 

på.  

Den resterande bouppteckningen förmedlar en respektabel mängd porslin, glas, sängkläder, 

linne och diverse husgeråd. För övrigt betecknas även kreatur, åkerredskap, läder- och 

skinnsaker, spannmål och en mängd böcker. Andersson diskuterar sambandet mellan föremål 

och utbildning, där böcker och tavlor förknippas med den kategorin. Då i relation till 

elithemmen i Arboga, där majoriteten av familjerna hade ansenliga boksamlingar, dock 

värderade relativt lågt i bouppteckningen; detta enligt Andersson till en följd av att det 

representerade en så låg andel av hela bohaget.52 Anders Kreugers lösöre mäter sig inte med 

dessa summor, dock ska det beaktas att enbart närvaron av mer böcker än en bibel i en 

kopparslagares hem torde vara ett tecken på viss bildning och vilja att bilda sig. I likhet med 

överklassens fokus på bildning kunde detta vara en aspekt för Anders Kreugers roll som 

begynnande klassöverflyttare.  

I egenskap av äldste son till Anders Kreuger skickades Johan Fredrik till Uppsala universitet 

för utbildning. Den sociala reproduktion som Johan Kröger förmedlade till sina söner, följer 

här i nästa generations önskan att framgång och ett gott liv ska följa barnen in i tredje 

generationen. Norrbys resonemang om viljan för borgerligheten att hävda sig med utbildning 

och akademiska bedrifter, i frånvaron av adelsbrev53, överensstämmer i detta då barnens 

utbildning är något som Johan Kröger prioriterar.  

                                                        
 
52 Andersson, 2009, s. 146. 
53 Norrby, 2011, s. 187. 
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4.1.3 Tredje generationen 
Petter Kreuger föddes 19/2 1758 och denne Kreuger var till yrket köpman och skeppsredare. 

Efter utbildning i handelsyrket hos bland annat F.D Åbrandt 1773-1780 samt Fredr. Reen 

1780-1786, startade Petter Kreuger egen handelsfirma i Kalmar och drev på samma gång 

rederirörelse.54 Hagman meddelar att Petter Kreuger nödställdes att göra konkurs i slutet av år 

1791, tack vare förluster inom speciellt rederirörelsen.55 

Giftermål med Ulrika Åbrandt, dotter till köpman Magnus Åbrandt och Maria Hassel, 

resulterade i fem barn; Ulrika Maria, Johan Magnus, Anders Lorentz, Per Gustaf och Carl 

Fredrik, varav den sistnämnde dog i ung ålder.  

Petter Kreuger dog i Kalmar som ett resultat av vattusot 9/1 1807. Hans hustru överlevde 

honom med 13 år och avled 30/1 1820.  

Petter Kreuger symboliserar en ny tid i släkten Kreugers yrkeskarriärer. Hantverket har fallit 

åt sidan för handel, lagom till att industriella revolutionens effektivisering tar vid. Dock 

representerar han även en generation i Kreugersläkten som mot slutet av sitt liv tvangs göra 

konkurs och därmed inte upplevde en liknande framgång som tidigare generationer.  

Avsaknaden av bouppteckning försvårar uppgiften att studera Petter Kreuger. Hans utbildning 

som köpman fram till året 1786 innebär en relativt kort period som företagare, med tanke på 

konkursen 1791. Blott en period på cirka fem år torde vara problematisk för att bygga en 

förmögenhet att förmedla till nästa generation. Det går att spekulera kring Petter Kreugers 

relativa brist i framgång i den mån att han tillhörde den generationen som först skiftade från 

hantverk till handel. Svårigheterna med att framgångsrikt bryta mönster på det viset torde vara 

många, bland annat bristen på kunskap förmedlas från generation till generation.  

Den framgång som ska noteras för släkten Kreuger under denna generation är ändå värdet i 

deras släktnamn. Detta blir desto tydligare i nästa generation, som trots faders tämligen 

begränsade yrkessuccé, når framgång i liknande yrkesbana.  

I det anseende följer Petter Kreuger, trots mindre personlig framgång, ändå uppsvinget på den 

sociala kurva som Kreugrarna torde befinna sig på. Trots misslyckande i yrket består namnet 

som värde och skapar troligtvis möjligheter för nästa generation. Själva möjligheten att bygga 

företag och idka handel i en relativt mindre stad som Kalmar förutsatte troligtvis ett gott rykte 

                                                        
 
54 Kreuger, 1978 s. 83. 
55 KLM, Westrinska samlingen, Släkten Kreuger, Hagman 1930, s. 14. 
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bland stadens konsumenter. Ett välkänt och trovärdigt namn ökade sannolikt chanserna för 

välgång i affärerna.  

 

4.1.4 Fjärde generationen 
Släktnamnet Kreuger fördes vidare genom köpmannen Anders Lorentz Kreuger. Född 25/9 

1791 var han 38 år då hans äldre broder Johan Magnus Kreuger avled 1829, och enligt 

bouppteckningen, efterlämnade sig bland annat egendomar, guld och silver till ett totalt värde 

av 2 112 daler, framförallt till sin broder.56 Hagman menar att den framgång Johan Magnus 

hade inom handelsyrket i Kalmar, efter tidens förhållande, skapade den rätt avsevärda 

förmögenhet som efterlämnades till syskonen och Anders Lorentz.57  

Även R. Kreuger beskriver detta arv som realiseringen av möjligheten för Anders Lorentz att 

utvidga sin arbetsrörelse till grosshandel med trävaror och skeppsrederi. Det ökade kapitalet 

ledde till framgångsrika affärer för denne Kreuger, då han mot slutet kunde titulera sig 

godsägare, affärsman, rysk vicekonsul (under 1840-talet) och skeppsredare. R. Kreuger menar 

att Anders Lorentz under sin levnadstid kom att bli en av Kalmars rikaste och mest betydande 

affärsmän. 

Ett antal egendomar i Kalmar noteras, bland annat på Södra Långgatan 44 samt Högsrums 

säteri i Fliseryds socken.58 

Äktenskap med en köpmannadotter, Maria Callerström, inleddes och resulterade i sju barn; 

sönerna Pehr Edvard, Johan August, Erik Lorentz, Anders Fredrik samt döttrarna Maria Sofia, 

Ida Susanna och Agnes Kristina.59 Anders Lorentz avled i hustruns föräldrahem i Påskallavik 

25/12 1869. 

Den generation av släkten Kreuger som lever under 1800-talet förefaller vara den mest 

framgångsrika hitintills. Anders Lorentz följer i sin faders fotspår och idkar grosshandel samt 

driver en skeppsrederirörelse. Hagman betonar framgången i dessa yrken, utöver Anders 

Lorentz roll som konsul, godsägare och generell köpman. Att denne tituleras som en av 

Kalmars rikaste och mest betydande affärsmän genom sina kommerser vittnar om den 

Kreugerska framgången.  

                                                        
 
56 VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI:53, s. 600, Bouppteckning för Johan Magnus Kreuger 1829. 
57 KLM, Westrinska samlingen, Släkten Kreuger, Hagman 1930, s. 15. 
58 Kreuger, 1978 s. 85. 
59 KLM, Westrinska samlingen, Släkten Kreuger, Hagman 1930, s. 16. 
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Anders Lorentz kunde säkerligen luta sig mot broderns framgång i samma yrke, vilken 

byggde vidare på familjens förmögenhet och ökade värdet på det Kreugerska namnet. Den 

framgång som Hagman tillskriver brodern Johan Magnus symboliserar ytterligare det 

framsteg sönerna gjorde trots faderns yrkessituation. Detta sammanfaller med idén att 

långsamt uppbyggt ekonomiskt och socialt kapital har starka rötter som kan klara av lite 

blåsväder, faderns motgångar innebär inte regression för sönerna. Trots att bouppteckning för 

Johan Magnus står att finna digitalt, har Anders Lorentz inte detsamma. Däremot är det 

troligtvis rimligt att basera resonemang om Anders Lorentz förmögenhet på det arv som 

tillföll honom från brodern 1829. Bouppteckningen uppger en slutsumma på 2 112 daler, då 

summorna verkar klättra uppåt igen i denna generation efter ett sjunkande tendens efter Johan 

Kröger. Johan Magnus noteras ha haft en mindre mängd silver, koppar, tenn och malm. I 

desto större utsträckning förtecknas både gångkläder samt möbler som exempelvis speglar, 

väggklockor och en chiffonjé. Bland husgeråd noteras inte mindre än 51 tavlor, dock 

troligtvis relativt små eftersom värdet på dem betecknas som 16 daler. Bodvaror för Johan 

Magnus Kreuger uppnår summan av 2 748 daler. Återigen sammanfaller Kreugrarnas 

ägodelar med elitens materiella tillgångar enligt Andersson. Denne betecknar textiler och 

möbler som eminenta aspekter av elitgruppers materiella tillgångar.60 

Den del av arvet från Johan Magnus som tillfaller Anders Lorentz blir utgångspunkten både 

för den senare och för dennes roll i undersökningen. I relation till den redan etablerade eliten 

av borgmästare i Kalmar, står sig slutsumman från Johan Magnus bouppteckning inte mot 

politieborgmästaren Georg Ahlberg vilken dör 1837, och vars bouppteckning uppger 

slutsumma på 43 479 daler.61 Däremot var justitieborgmästare Johan Roosval, som dör 1832, 

något mer på liknande nivå i jämförelse med Kreugersumman. Roosval betecknas ha en 

slutsumma på 2 341,11 daler.62  

R. Kreuger hävdar att egendomen på Södra Långgatan 44 i Kalmar bebyggs av Anders 

Lorentz, vilken sedan ärvs av flera generationer i släkten framåt.63 Här syns den långsiktighet 

som Kreugrarnas resa egentligen innebär. Tidigare generationer bygger dynastin och den 

senare generationen fortsätter förvalta den. I samband med inköpet av Högserums säteri 

utökar Anders Lorentz sin egendomsförmögenhet med ytterligare en fjäder i hatten. Säteriet 

såldes så småningom av Anders Lorentz, på grund av den krävande skötseln av egendomen. 
                                                        
 
60 Andersson, 2009, s 107. 
61 VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI:2, s. 272, Bouppteckning för Georg Ahlberg 1837. 
62 VaLa, Kalmar rådhusrätt och magistrat, FI:54, s. 573, Bouppteckning för Johan Roosval 1832. 
63 Kreuger, 1978 s. 85. 



 

 33 

En ny boning uppfördes i Påskallavik, där Anders Lorentz dock inte hann bo mer än en kort 

tid innan sin död.  

Andersson uppger att materiella tillgångar för eliten gav uttryck för en mängd värderingar. Ett 

sätt att manifestera sin elitstatus var ägandet av praktfulla fastigheter, ett mycket effektivt 

uttrycksmedel för att markera sin ställning.64 Andersson citerar Norbert Elias som menar att 

själva ägandet av ett ståtligt hus inte var mer än en plikt som elit. 

A duke must build his house in such a way as to tell the world: I am a duke and not merely 
a count. The same applies to every aspect of his public apperance. A duke who does not 
live as a duke has to live, who can no longer properly fulfil the social duties of a duke, is 
hardly a duke any longer.65 

 

Citatet förmedlar vikten av statusmanifestering mot det offentliga rummet. Det räckte inte 

vara elit, det skulle även märkas.  

Anders Lorentz och hans hustru Maria Callerström utrustade sina barn fördelaktigt med 

symboliskt kapital i form av god bildning. Äldste sonen Pehr Edvard utbildades vid 

Göteborgs Handelsinstitution, den näst äldste Johan August vid handelsskola i Lybeck och 

näst yngste Erik Lorentz vid Krigsakademin å Karlberg.  

Då undersökningen når slutet av fjärde generationen av Kreugrare är det intressant att beakta 

att varje generation haft åtminstone en son med namnet Johan sedan stamfadern Johan 

Kröger. I likhet med eliten dynastiska förnamn låter även Kreugrarna döpa sina söner till 

vissa namn som klingar genom flera generationer; Johan Fredrik, Johan Magnus, Johan 

August, Anders Lorentz, Erik Lorentz och Oscar Lorentz. Detta bygger ytterligare på 

Kreugrarnas sociala kapital och knyter generationerna till varandra i ett tätt nätverk på lång 

sikt.  

 

4.1.5 Femte generationen 
Äldste sonen till Anders Lorentz och Maria Callerström; Pehr Edvard Kreuger, föddes 27/5 

1820 i Kalmar. Efter utbildning vid Göteborgs Handelsinstitut blev han anställd hos fadern. 

Pehr Kreuger startade en egen firma tillsammans med J. Jennings, vilken R. Kreuger hävdar 

ansågs som ett av den gamla sjöstaden Kalmars förnämsta och solidaste handelshus.66 Den 
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primära anledningen till firmans framgång tillskrivs Pehr Kreuger, som utvidgade rörelsen år 

efter år till dess solida framgång.  

Både fastigheter och fartyg beskrivs som delar av Pehr Kreugers grandiosa förmögenhet, 

bland annat faderns hus vid Södra Långgatan; det Kreugerska Huset, samt egendomarna 

Ljungbyholm och Deragård.  

Tillsammans med sin broder Erik Lorentz Kreuger övertog Pehr Kreuger år 1871 Fredriksdals 

tändsticksfabrik. Utöver denna industriella rörelse anlade även Pehr Kreuger Ermsfors 

pappersbruk vid Emån.67  

Pehr Kreuger övertog faderns roll som rysk vicekonsul och var även nederländsk konsul. 

Troligtvis tack vare dessa tjänster erhöll han Ryska St. Stanislausorden III. Han var agent åt 

engelska Lloyds i Kalmar och styrelsemedlem i Kalmar Enskilda Bank. 

Med titlarna godsägare, industriman och konsul representerar Pehr Kreuger ytterligare en 

driftig Kreuger med skarpt sinne för framgångsrika affärer. Dock noterar Hagman att en 

misslyckad affär tillsammans med greve Ambjörn Sparre skapade stora förluster för Pehr 

Kreuger, som nödgades realisera sina lantegendomar till den grad att endast det Kreugerska 

huset återfanns som fastighet i Pehr Kreugers ägo vid dennes frånfälle.68  

Pehr Kreuger gifte sig med Carolina Amalia von Sydow och fick tillsammans med henne tre 

söner: Oskar Lorentz, Ernst August och Fredrik Emil.69 Pehr Kreuger avled 28/11 -1894 i 

Kalmar, nästan två år efter hustrun Carolina Amalias bortgång.  

Pehr Kreuger avslutar första delen av studien. Då denne är verksam i Kalmar under större 

delen av det industriella 1800-talet och dör strax innan sekelskiftet torde Pehr Kreuger vara en 

optimal final innan den moderna tiden och de omvälvande världskrigen.  

I likhet med fadern Anders Lorentz, manifesterade Pehr Kreuger en elitstatus genom 

materiella tillgångar som fastigheter. Det Kreugerska huset ärvdes av fadern, medan 

egendomarna Ljungbyholm och Deragård inköptes på eget bevåg. Andersson resonerar kring 

elitmanifestationer i relation till begreppet ”att göra sig ett namn”. Hon menar att detta många 

gånger var direkt relaterat till att faktiskt bygga sitt namn; att bygga hus och boningar, vilket 

betonar vikten av fastigheter som ett kännetecken för elit.70 Trots att Pehr Kreuger inte 
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byggde det Kreugerska huset förvaltades det vidare i hans generation och till nästa. Huset på 

Södra Långgatan representerade troligtvis en långt stående symbol för Kreugrarna, vilket med 

dagens perspektiv förstärks ytterligare då huset än idag finns kvar i Kalmar, dock förflyttat till 

Norra Långgatan 51.  

Även Pehr Edvard investerar i nästa generation, i likhet med eliten låter han sina söner 

utbildas vid högre instans. Med tanke på vidare inriktning i yrke är det rimligt att anta att 

Göteborgs Handelsinstitut var både mer lämpligt och adekvat för äldste sonen Oskar Lorentz, 

snarare än traditionellt elitistiska universitet som Uppsala och Lund. Även den yngre sonen 

Ernst August skickades till handelsinstitut, dock i Stockholm. Webers teori, citerad av 

Norrby, om borgerlighetens bildning verkar här överensstämma med Kreugrarna.71  

Skillnaden mellan fjärde generations Anders Lorentz och femte generationens Pehr Kreuger 

är att den senare tituleras industriman utöver benämningar som godsägare och konsul.72  

En viss ökad internationalisering verkar även ha skett i denna generation. Som fadern var 

Pehr Kreuger rysk konsul, men även nederländsk sådan. Utöver detta symboliserar positionen 

som Lloyds agent i Kalmar samt erhållandet av St. Stanislausorden en Kreuger med kontakter 

långt utanför Sveriges gränser. Ingen av den Kalmaritiska delen av släkten förefaller ha varit 

så internationellt involverad under de tidigare generationer som undersökts. Dock kan det ses 

som en naturlig del av internationalisering av handel och industri mot slutet av 1800-talet.  

Trots dessa framgångar, upplevde Pehr Kreuger liknande motgångar som sin förfader Petter 

Kreuger. En misslyckad investering tvingade Pehr Kreuger att realisera både egendomar och 

fabriker. På samma vis som förut kan detta missöde dock ses som ett bevis på det väl 

etablerade namnet Kreuger. Trots vissa misslyckanden fortgår släktens företagsamhet efter 

Pehr Kreuger (vilket Ivar Kreuger är ett tydligt bevis för) och man kan rimligtvis anta att 

senare generationer inte fann svårigheter att idka sina yrken på grund av dessa missöden.  

Mot slutet av 1800-talet kan man ändå förmoda att det Kreugerska namnet står starkt, med 

driftiga affärsmän, godsägare, konsuler och industriidkare.  

Den femte generationen är, åtminstone för undersökningens del, det slutgiltiga beviset på en 

stark manlig arvslinje och en oavbruten släkt. Kreugrarna stoltserar gång på gång med driftiga 

söner och döttrar, villiga att stärka släkten med ytterligare kontakter genom äktenskap och 

affärsöverenskommelser. I likhet med Purdues resonemang om dessa tings vitala roll i resan 
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från köpman till ”gentry”, spelar många delar in i Kreugrarnas framgång. Deras ekonomiska 

och sociala kapital stärks långsamt från generation till generation, något som bevisar det 

komplicerade kapital man successivt förskansar sig under mer än 150 år.  
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4.2 Äktenskapliga allianser  
Andra delen av studien undersöker mängden fördelaktiga äktenskap som ingås i släkten 

Kreuger. För konsekvensen har endast adliga äktenskap valt, det vill säga, då en Kreuger 

ingått äktenskap med en adelsman eller adelsdam.  

Hagman noterar tre döttrar från Johan Krögers äldste son: Peter. Sofia Maria och Katrina 

Sofia, födda 1741 och 1749 respektive, vars senare öden är obekanta, medan Elisabeth 

Margareta, född 1740, ingick äktenskap med kaptenlöjtnanten sedermera översten Mauritz 

Bothvid Stjerngranat (adliga ätten nr. 1506) år 1762.73  

I sjätte generationen, visar sig adliga äktenskap för två döttrar och en son på den finska sidan 

av Kreugerska släkten. Johan Fredriks sonson Karl Henrik och Claes Hjalmar fick varsin 

dotter som ingick fördelaktiga äktenskap med den adliga överklassen. Inledningsvis; Ebba 

Sigrid Mathilda, född 1856, gifte sig med kommendören vid Kungliga Flottan; greve Axel 

Teodor Polykarpus Gronheim (grevliga ätten nr. 69) år 1877.74 Karl Henriks son Carl Henrik 

ingick sitt andra äktenskap 1919 med en adlig kvinna; Elsa Maria af Sillén (adliga ätten nr. 

2001).75  

Karl Henrik ingick själv sitt andra äktenskap med friherrinnan Ingeborg Erika Sparre (frih. 

ätten nr 11.) år 1870, dotter till överstekammarjunkaren friherre Erik Fredrik Knutsson Sparre 

och grevinnan Sofia Julie Lewenhaupt (grevliga ätten nr 2.)76 I detta går det att spekulera om 

faders fördelaktiga andra äktenskap utgjorde grunden för Karl Henriks dotters gynnsamma 

allians.  

Claes Hjalmar, broder till Karl Henrik, fick en dotter vid namn Ida Berta. Född 1871 gifte hon 

sig med majoren vid Kungliga Kronobergs regemente Arvid Erland Gustaf Bergenstråle 

(adliga ätten nr. 1696) år 1894.77  

Även hos Kalmarsidan av Kreugrarna visar sig adliga äktenskap i sjätte generationen. Hilma 

Amalia, dotter till Pehr Edvard Kreuger, född 1847, gifte sig med sjökapten Carl von 

Diedrichs (adliga ätten nr. 2272) år 1870.78 Även bröderna Oscar Lorentz och Axel Edvard, 

födda 1848 samt 1850 respektive, ingick gynnsamma allianser även de. Oscar Lorentz med 
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grevinnan Ebba Ulrika Vilhelmina Sparre (grevliga ätten nr. 66) år 187479 och Axel Edvard 

med grevinnan Hanna Erika Cecilia Sparre (grevliga ätten nr. 66) år 1879.80 

Utöver dessa adliga äktenskap framgår det att släkten Kreuger allierade sig med diverse 

respektabla individer. Bland annat noteras äktenskap med professorer, lektorer, godsägare, 

bruksägare, konsuler samt grosshandlande.  

En enkel kartläggning av dessa adliga äktenskap utvisar att inga adliga äktenskap ingås i 

första, andra eller fjärde generationen. Däremot noteras ett adligt äktenskap i tredje och femte 

generationen respektive. I den sjätte generationen har denna siffra stigit till sex adliga 

äktenskap.  

Wirilander menar att ett tecken på förändring och att ståndsfördomarna höll på att skingras 

syntes bland finska blandäktenskap mellan adel och ofrälse. Han presenterar siffor som visar 

en tydlig ökning mellan åren 1721 till 1870. 70 blandäktenskap ingicks 1721, 131 

blandäktenskap skedde år 1800 och slutligen inbringade år 1870 259 blandäktenskap.  

Kreugrarnas äktenskapsmönster följer denna kurva relativt korrekt; ett äktenskap år 1762, 

sedan följer 6 adliga äktenskap mellan 1870 och 1894. Ytterligare ett adligt äktenskap sker 

1919, trots intrånget på 1900-talet har det beaktats i undersökningen primärt för att Carl 

Henrik tillhör sjätte generationen vilken visat sina framfötter i den äktenskapliga frågan.  

Denna stegring lägger en tyngd vid studiens resultat. En tydlig uppgång sker från inga adliga 

äktenskap i de första generationerna, till ett par enstaka kring tredje och femte generationen, 

vilken den senare troligtvis lade grunden för stora delar av resterande äktenskap. Karl Henriks 

äktenskap med friherrinnan Ingeborg Sparre skapade naturligtvis goda förutsättningar för 

både hans egna barn Ebba och Carl Henrik, brorsdottern Ida och troligtvis även för de svenska 

kusinerna Hilma, Oscar och Axel.  

Med lika delar adliga äktenskap för Kreugerska döttrar och söner verkar inte något av könen 

mer eller mindre nyttjade som syftet att öka släktens prestige genom fördelaktiga äktenskap. 

Adliga söners äktenskap var som Rundquist menar en långsiktig försäkran om ättens 

överlevnad.81 För borgerligheten var det troligtvis mer av vikt att en icke adlig dotter giftes 

med adlig man, eftersom hon då även fick sin makes titel; likt det uppsving Ebba Kreuger 

gjorde i sin sociala ställning i samband med giftet med greve Axel Polykarpus Gronheim.  
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I det äktenskapliga avseendet följer Kreugrarna ett mått av elitiskt beteendemönster. Deras 

framgång i yrkeskarriär skapar ett ekonomiskt kapital som underlättar deras införsel i en sorts 

elit. Detta ekonomiska kapital torde skapa politiskt kapital vilket slutligen skapar socialt 

kapital genom dessa fördelaktiga äktenskap som ingåtts.  

I realiteten innebär ökningen av de adliga äktenskapen i släkten Kreuger att det blir svårt att 

säga att de inte är en elit mot slutet av 1800-talet. Äktenskap mellan adel och ”vanligt folk” 

var definitivt inte normen och Kreugrarnas framgång på denna arena innebär att deras roll 

som elit blir svår att ifrågasätta. Eftersom äktenskap i tidigmodern tid ofta handlar om att 

knyta kontakter och nätverk, något man gör både för sig själv men framförallt för sina barn, 

kan ett fördelaktigt äktenskap öppna alla möjliga dörrar för socialt och politiskt inflytande. På 

samma vis kan då ett icke fördelaktigt äktenskap stänga dörrar för social tillhörighet. 

Kreugrarnas ökade allianser med adel öppnar dörrar för nästkommande generationer att nå 

både social, politiskt och ekonomisk framgång.  

Troligtvis är den här delen av undersökningen det mest utpräglade bevis för Kreugrarnas roll 

som elit. Trots en bakgrund i hantverk och handel, med lite kontakt med blått blod, avslutas 

1800-talet med 6 adliga äktenskap i den sjätte generationen. Trots minskad betydelse av adeln 

som politisk grupp kvarstod mycket av deras symboliska makt, vilket innebär att det 

fortfarande är en framgång att ingå allianser med adeln även in på 1900-talet. Enligt R. 

Kreuger skall inte mindre än 13 äktenskap ingåtts efter sjätte generationen, där alliansen 

ingicks antingen direkt med en adlig, eller där minst en förälder eller mor/farförälder var 

adlig.82 Detta, tillsammans med tidigare generationers adliga äktenskap, visar att Kreugrarnas 

framgångsrika resa fortsätter långt in på 1900-talet. 
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4.3 Didaktiskt bruk  
I egenskap av lärare är det högst relevant att belysa didaktiska metoder för brukandet av 

historiskt källmaterial. Under studiens gång har både bouppteckningar och biografiskt 

arkivmaterial nyttjats, dock uppvisar inga av dessa en lika slående potential som personliga 

brev. Ett material som analyserats i studiens syfte, men visat sig vara ej brukligt för 

undersökningen, ämnar sig väl till undervisning i historia och speciellt i en källövning. En 

samling av personliga brev skrivna av konstnären Nils Kreuger (1858-1930) finns bevarade 

på Kalmar Läns Museum, vilka är bevarade i gott skick med givande innehåll. Ett av dessa 

brev utgör grunden i den undervisningsplan som redovisas nedan och som utgör svaret på 

frågeställningens avslutande del.83 

Bengt Liljegren menar att källkritik fyller en viktig funktion för samhällets medborgare. Han 

betonar att ett demokratiskt samhälle och dess styrelsesätt bygger på att medborgarna har 

möjlighet att fatta egna beslut, sålla i informationsflödet och bilda sin egen uppfattning.84 

I dagens moderna samhälle är detta viktigare än någonsin. Elever stöter dagligen på en mängd 

information via sina datorer, smartphones och surfplattor med både gedigen information och 

mer tvivelaktig sådan. Kursplanen för Historia 2a betonar granskning och tolkning av 

historiskt källmaterial från exempelvis arkiv.85 Kursplanen för Historia 1b lägger större vikt 

vid källkritik, något som dock tål att upprepas för att förmågorna ska förblir färska och alerta.  

Lektionsplaneringen, vilken redovisas nedan, är inspirerad av Liljegrens kapitel om 

källkritik.86 Snarare än att tolka en bild, har, som tidigare nämnt, valet fallit på ett personligt 

brev skrivet av konstnären Nils Kreuger år 1892. Brevet är naturligtvis handskrivet i skrivstil 

och skrivet till Nils Johan Waldén; kronolänsman i Borgholm och vän till Nils Kreuger. 

Brevets innehåll samt fotografi av originalet finns bifogat i uppsatsens bilaga. 

Planeringen bör utföras under första delen av kursplanen, vilket förhoppningsvis innebär att 

källkritiken från tidigare årskurs är relativt färsk hos eleverna.  

Lektionsplaneringen är designad för en klass med max 30 elever. Varje elev har tillgång till 

en bärbar dator för research etc. Planeringen täcker cirka 3 lektioner à 60 minuter, således 180 

                                                        
 
83 Kalmar Läns Museum, Biografi Possé, Waldén 39548:13, Biografi Kreuger, Nils. 
84 Liljegren, Bengt, Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2012 s. 51. 
85 Skolverket 2011, Kursplan, Ämne – Historia 2a 
86 Liljegren, 2012 s. 51-62. 
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minuters undervisning. Om mer tid behövs får eleverna disponera den tiden mellan 

lektionerna själva. Målet är dock att majoriteten av arbetet ska ske på lektionerna, så att 

eleverna kan dra nytta av läraren på plats och få den hjälp de behöver. Uppgiften är inte 

betygsgrundande utan är ett övningsmoment för eleverna.  

Uppgiften skall utföras i grupper om 3-4 elever i varje, beroende på mängden elever i klassen. 

Syftet med detta upplägg är att eleverna ska kunna vara ett stöd för varandra, vilket kommer 

främja både deras individuella förmågor och deras samarbetsförmåga. Med utgångspunkten 

att eleverna är relativt långt framskridna i grundutbildning vid andra året på gymnasiet, ska 

största fokus ligga på granskning och analys av källmaterialet, snarare än faktasökning. 

 

4.3.1 Uppgiften 
Lektionsplaneringens innehåll behandlar ett stycke ur Nils Kreugers personliga brev där han 

beskriver Frankrikes roll i världspolitiken i jämförelse med diverse andra stormaktsländer så 

som Tyskland och Ryssland. Syftet är att eleverna ska läsa stycket och sedan bedöma 

tillförlitligheten av innehållet, med hjälp av huvudkriterierna i den källkritiska metoden: 

äkthet, tid, beroende samt tendens och urval.87 

Eftersom brevet är skrivet i realtid för beskrivningen, ska eleverna även undersöka hur 

realiteten av världspolitiken och ländernas roll till varandra faktiskt såg ut vid slutet av 1800-

talet. Förhoppningen är att de ska kunna nå en gedigen slutsats angående källmaterialet 

tillförlitlighet som ”sann” då de konsulterar läroböcker och vidare researchmaterial. Vid 

övningens slut bör eleverna ha en uppfattning om skillnaden mellan objektiv och subjektiv 

fakta. Nedan följer ett detaljerat tillvägagångssätt för planeringens utförande.  

 

4.3.2 Lektionsplanering 
 

Lektion 1, 60 min. 

Läraren delar in eleverna i grupper om 3-4 elever i varje, varefter en kopia av Nils Kreugers 

brev delas ut i grupperna, en kopia till varje elev är lämpligt. Innan instruktionerna förklaras 

av läraren får eleverna några minuter att se över materialet; syftet med detta är att eleverna 

redan ska ha en klar bild av källmaterialet då instruktionerna ges. Utöver källmaterialet som 

                                                        
 
87 Liljegren, s. 54-55. 
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delas ut, får eleverna även tillgång till skrivna instruktioner till uppgiften som är tillgängligt 

på skolans lärplattform. Detta ska förhindra att delar av instruktionen glöms bort av eleverna 

mellan lektionstillfällena. Vidare bifogas även instruktioner till användandet av den 

källkritiska metoden.  

Eleverna ombeds fokusera på läraren då denne instruerar inför uppgiften; tillsammans i varje 

grupp ska eleverna läsa brevet och skriva av det till moderna svenska. Efter det ska innehållet 

granskas med hjälp av den källkritiska metoden, för att slutligen jämföras med realiteten.  

Beroende på tidigare erfarenhet av att läsa handskrift från 1800-talet är det problematiskt att 

förutse vilken tidsram som egentligen behövs till första delen av uppgiften. Dock är det 

rimligt att anta att en grupp på cirka fyra elever borde kunna läsa och ”översätta” brevet på 

inte mer än två lektioner, det vill säga 120 minuter sammanlagt. Det är sålunda inte 

nödvändigt att eleverna blir klara under första lektionen, de uppmuntras snarare att arbeta 

metodiskt och noggrant, om än lite långsammare, om det behövs. Rimligtvis bör åtminstone 

hela första lektionen upptas av läsning och ”översättning” till moderna svenska av själva 

brevet. 

 

Lektion 2 och 3, 60 min vardera.  

Arbetet fortgår i grupperna och förhoppningen är att alla ska vara klara inom tidsramen för 

andra lektionen. För de grupper som blir klara fortare, kan uppgiften utan svårigheter 

fortsätta, tack vare instruktionerna på lärplattformen. På så vis kan de arbeta vidare utan att 

hela klassen måste pausa och lyssna på instruktioner. Då alla grupper är klara med första 

delen av uppgiften följer en kort sammanfattning i helklass, i syftet att svårtytt innehåll och 

ord kan lösas tillsammans med både läraren och de andra eleverna.  

Nästa del av uppgiften upptar resterande av andra och tredje lektionen. Eleverna ombeds 

använda sina datorer, och andra hjälpmedel de vill bruka, för att studera tillförlitligheten i 

brevets uttalande. Slutligen ska eleverna skriva en kort rapport om de resultat de når. 

Rapporten ska kort redovisas vid slutet av tredje lektionen, för att sedan lämnas in till läraren 

för granskning.  
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4.3.3 Styrdokument 
Lektionsplaneringen sammanfaller med följande aspekt (fet stil) av kursplanen för Historia 

2a;  

 
Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, 
pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska 
frågeställningar.88 

 

Förhoppningen är att eleverna motiveras till lärande då undervisningsmaterialet är levande 

arkivmaterial som upplevs som spännande att ta del av för klassen. I detta syfte sporras 

läraren att använda det verkliga brevet (i kopierad form) snarare än en avskriven variant där 

eleverna enbart får tillgång till innehållet i källan, snarare än källan själv. I enlighet med 

relevant didaktisk litteratur och med stöd från kursplanens styrdokument bör 

lektionstillfällena vara en givande läromoment för eleverna, samt även bidra till deras verktyg 

att hantera informationsflödet i deras liv på ett källkritiskt och medvetet sätt.  

 

  

                                                        
 
88 Skolverket 2011, Kursplan, Ämne – Historia 2a. 
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5. Konklusion och diskussion 
Denna uppsats har syftat till att betrakta och analysera källmaterial rörande fem generationen 

av den Kalmaritiska släkten Kreuger. Detta i syftet att redogöra för släkten Kreugers möjliga 

position som begynnande elit. Frågeställningen separerades i tre delar för tydligare resultat. 

Den principiella delen gällde Kreugrarnas konsumtion och livsstil, vilken återfanns i 

bouppteckningar och deras biografiska information. Kreugrarnas äktenskapliga allianser med 

den traditionella överklassen adeln bearbetades i andra delen. Hur källmaterialet kunde brukas 

i undervisning på gymnasial nivå på ett fördelaktigt vis behandlades i det tredje och 

avslutande avsnittet. 

Resultatet visade en släkt med en begynnande status som elit, där de två första generationerna 

följde hantverkarnas bana emedan senare generationer föll till handel och industriell 

verksamhet. I samband med deras framgångar i yrkeskarriär kunde även Kreugrarna klassas 

som godsägare, då ekonomiskt kapital investerades i egendomar och fastigheter, vilket 

skapade symboliskt kapital för släkten att luta sig mot under ekonomiska motgång. 

Trots vissa generationers motgångar visar resultatet att nästkommande generation ändå 

lyckades väl i livet. Det är således inte helt orätt att dra slutsatsen att Kreugrarna hade 

tillräckligt symboliskt kapital för att ge utrymme för minskat ekonomiskt kapital. Detta visar 

hur den långsamma uppbyggnaden av elitstatusen under flera generationer skapade en stadig 

grund för både motgång och framgång. 

Den stegring som sker i adliga äktenskap och når toppen i sjätte generation är ett klart tecken 

på länkning med den traditionella eliten adeln. Detta bör kunna tolkas som att det Kreugerska 

namnet, och släkten i sig, allt efter som ansågs värdigt hos den traditionella eliten, åtminstone 

till viss del. Precis som adeln värnade om sitt sociala nätverk och bevarandet av släkten, visar 

mängden adliga äktenskap i Kreugrarnas sjätte generation på samma tendens. Utöver detta 

påvisar det också en tät sammanlänkad släkt där en farbroders adliga äktenskap i Helsingfors 

med en Sparre, troligtvis påverkade ytterligare två adliga äktenskap med Sparre-döttrar i 

Kalmar.  

Brukningen av källmaterial i undervisning har visat sig vara fördelaktig med goda möjligheter 

att utföras under andra årskursen av gymnasiets historieundervisning.  

För vidare forskning kring ämnet vore det lämpligt att inkludera större mängder av den 

Kreugerska släkten, Helsingforsgrenen uppvisar nämligen även dem elitiska drag, om möjligt 

i större utsträckning än Kalmariterna. På liknande sätt kunde äktenskapen bearbetas i fler 
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generationer för ett bredare resultat. Det kunde även vara givande att utföra en likande 

undersökning på en annan familj, med liknande karaktäristiska drag som släkten Kreuger. 

 

Som tidigare nämnt innebar ståndssamhällets avskaffande 1865 en stor förändring för adeln, 

på samma gång som de ändå behöll stora delar av sitt politiska inflytande och sin makt en bit 

in på 1900-talet. Med tanke på skiftet i samhällsklasserna är det troligt att vissa familjer, 

släkter och individer efter ett tag inte längre kunde räknas till sin tidigare samhällsgrupp. 

Trots framgång med ekonomiskt, politiskt, symboliskt och socialt kapital var det troligtvis 

problematiskt att inplacera dessa grupper i de traditionella fack som tidigare varit aktuella. 

Utan att för den delen tillhöra borgerligheten, tillhörde man inte heller överklasseliten. 

Fascinationen med svårigheten med att kategorisera dess grupper har inspirerat denna 

undersökning. Trots att förändring i samhället är relativt simpelt att hävda är det mer 

komplicerat att urskönja den nya ordningens beteende. Den borgerliga elitens uppkomst i 

samband med 1800-talets förändring mot liberalism och modernitet innebar att de klättrade 

uppåt på den sociala stegen och befann sig på en ny nivå. Denna nivå blir på många sätt 

väldigt intressant då den ställs mot en traditionell elit, som blev tvungna att dela plats med en 

nyrik och, säkert enligt adeln, burdus ny elit; den ultimata kulturkrocken. 
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Bilaga 
 
Warberg de. 22 januari 1892. 
”Hedersvän!  
Det är nu ett par månader seden jag emottog ditt vänliga bref, så det är nu ej för bittida, det 
jag säger mitt: ”tack skall du ha, min bror!” – Så ha vi ju ock, sedan vi, så att säga, 
posteligen sammanträffade, gått och bytt om år och som det snart är en hel månad sedan 
bytet skedde, så är ej heller för bittida att önska, det du ej måtte blifva lidande på bytet. Med 
ett ord eller rättare par tre – ”en i allo god fortsättning!”  

 
Några vidlyftigheter har jag ej att tala om, ty Du skall veta, man lefver ett stilla familjelif och 
knogar litet dagligen med mitt måleri, det der af några kanske kallas konst, men säkert af 
många stickas in i det fack, som bär påskriften: Goja. Hade jag nyss varit och festat uppe i 
Stockholm såsom i höstas, så hade jag kanske kunnat servera dig litet ”picles” och nyheter; 
nu är hvad som då var, förlegadt. 

 
Nu börjar riksdagsgruffet igen der uppe, och måtte andarna drabba samman så man får höra 
litet muntert från det hållet. Men så roligt kommer det nog aldrig gå till, som det i dagarna 
gjort i franska deputeradekammaren. Gubbarne borde äska anslag till resestipendier, så de 
kunde få resa ut och studera och perfektionera sig i yrket. 

 
Den politiken, den är då både en rumormästare och en bakslug rackare – bäst är göra av stor 
konst i den, och så som vi titta på den på behörigt afstånd, om än från olika synpunkter – du 
gamle radikalmotsats! 

 
Vår vän Uddevallshyltaren, den der Bäckeboynglingen, den var mig just en ljus 
amerikafarare till att leka stigman. Jag undra just, om det barnet är riktigt i vindskontoret 
eller om han verkligen är ett rackarsämne? Vid det här laget sysslar han väl med litet 
straffarbete, förmodar jag. 

 
Jo, Jo, man kan aldrig på förhand så noga veta hvilka bekantskaper man kan få i brors 
sällskap! Ja, man kan till och med bli tagen för en lagöfverträdare – nog ha folk mången 
gång, när vi tillsammans gjorde Kalmarefärden både tänkt sagt; ” Nu har kommisarien knipit 
en usling igen, mån tro hvad den kan ha gjort!” och när vi så svängt in på gatan upp till 
cellerna, då ha promenerande, kakmadamer o.d. vändt sig om och tittat efter oss med ett ”de 
va’ visst en fångskjuts!” På så sätt kan man få godt rykte, men var inte ledsen bror lille vi ska 
väl göra om det, när jag kommer igen och om, förstås, du vill ha mig med – det kan ju alltid 
bli en ökad meritlista för en kommisarie, att han är fruktansvärd för röfvare och annat lösöre 
och det är han ju tydligen, då han flitigt fraktar dem dit, der de äro ofarliga för allmänna 
säkerheten. 

 
I slutet på ditt bref säger du ”A propos Frankrike, kan jag ej annat än vidhålla min 
förkastelsedom öfver ett folk, som påstår sig vilja gå i spetsen för civilisation och frihet, men 
afgudar frihetens värste motståndare, slafveriets , förtryckets och okunnighetens 
upprätthållare Alexander III samt ”brister i i gråt af glädje” blott denne despots namn 
nämns – Habe ich unrecht?” Ja, mein Herr! Finner jag mig föranlåten nu svara härpå, ty 
jag sätter för stort värde på ”la France” för att ej säga dess parti. Så har du ”unrecht” ock 
derför, att ”la France” oemotsägligen gerna vill gå i spetsen för civilisationen, och så har 
du det derför att ”la France” faktiskt inte bara påstår sig vilja, utan äfven går i spetsen, om 
man nu skall särskilt utmärka en viss nation med den hedern. På vetenskapens område står 
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det högt, ännu troligen högre än t.ex. ”das grosse Vaterland”. På konstens område kan jag 
gifva dig handslag på, att det står högre än det senare landet och högst i den civiliserade 
verlden, om än Tyskland på senare tid frambragt en handfull präktiga och sjelfständiga 
konstnärer. I allmänhet förkasta Tyskarne den franska konsten men roa sig under tiden att, 
med temligen dålig urskiljning, imitera den franska, aldeles som i många industrigrenar – 
Tyskland är i vissa hänseenden ett aktningsvärdt industriland, men Frankrike är värre på 
skalan uppåt. I Frankrike har allmänna bildningen gått betydligt framåt under republiken 
och om det här står efter Tyskland, så beror det på den korta tid det haft på sig; under 
kejsardömet var det uselt ställt. Tyskarne sjelfva vilja gerna att deras land skall anses för att 
gå i spetsen, och här i Sverge vill man mångenstädes sluta sig till den uppfattningen, men 
fast Tyskland nog får framåt har det ej hunnit dit än – Tills vidare är nog bäst låta 
Frankrike behålla platsen, men må man aldrig gifva det monopol på den, utan ”lefve den 
fria konkurrensen i fråga om denna sak!” 

 
Att ”la France” kurtiserar Ryssland är politik, om god eller dålig, det förstår jag ej, men i 
regel är politik dålig. Orsaken till kurtisen är republikens isolerade ställning och alliansen af 
de tre, som ögonskenligen är tillkommen för att imponera på Frankrike. Ett fritt lands 
vänskap för ett despotiskt kan till en stor del bero på afstånden dem emellan, ej på någon 
kärlek till despotism och i ifrågavarande fall beror den säkert på en viss sympati emellan den 
franska och ryska intelligensen. Hur länge vänskapen kan ega bestånd, det får framtiden 
utvisa. Emellertid så: ”Viva la république française! och civilisationen!” 

 
Nu har jag, fast jag bablat på rätt försvarligt, i några få ord och med god vilja försvarat ett 
land, som jag är ej så litet fäst vid, och nu kan du vara trött på det här; men jag glömde ju i 
ifvern framdraga den franska literaturen, som ju är en sådan vigtig faktor. Den duger nog, 
skall du tro, jag menar den verkliga. 

 
Nej, nu får jag lof tänka på refrängen, du kan, som sagt vara ledsen på det här, och så är det 
kojdags för mig. 

 
Om du har håg och göromålen tillåta så kan du gerna glädja mig med ett par rader, någon 
gång. 

 
Lef väl och var hjertligt helsad från mig och de mina! Helsa alla på Knapegård och 
Stensholm och säg Tant Marie att Bertha tackar för hennes bref och att vi må väl. När du 
råkar våra gemensamma vänner, Markman, förvaltaren på Svartingstorp, presten, som nu lär 
vara Redin, så helsa äfven dem. 

 
Din tillgifvne, Nils Kreuger” 
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