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Abstract

Kuluttaminen ja ylhäisaatelin elämäntapa 1700luvun Ruotsissa
[Consumption and the lifestyle of the high nobility in eighteenthcentury Sweden]

Johanna Ilmakunnas
University of Helsinki, Finland

This monograph is an analysis of the lifestyle, consumption and private finances of the 
Swedish high nobility during the eighteenth century (ca 1730–1795). It describes the li
festyle of one noble house, the House of Fersen. The Fersen family represents the lea
ding political, economic and cultural elite in eighteenthcentury Sweden. The analysis 
concentrates on Count Carl von Fersen (1716–1786) and his brother Count Axel von 
Fersen (1719–1794), their spouses and children. Carl von Fersen was a courtier whilst 
Axel von Fersen was an officer and one of the leaders of the Francophile Hat party. His 
son, Axel von Fersen the younger, was in his time an officer and a favourite of Gusta
vus III, King of Sweden, as well as a favourite and trusted confidant of MarieAntoinet
te, Queen of France.

The research is based upon the Fersen family’s private archives, the Counts’ personal 
account books, probate inventories, letters and diaries. The study discusses the Fersens’ 
landed property and investments in ironworks and manufacturing, the indebtedness of 
the high nobility, high offices in civil administration, the militia and at court, as well as 
marriages as the foundations of noble wealth and power. It analyses the Count von Fer
sens’ revenue and expenditure, their career options and personal expenses, their invol
vement in the building and decorating of palaces, and the servants in service of the Fer
sen family as well as the ideal nobleman and his consumption. Central themes are inhe
ritance, children’s education, marriages and ladies preparing their trousseaux, the nobili
ty  ordering   luxury  goods   from France,   the   consumption  of  Counts   and  Countesses 
before and after marrying and having children, the pleasures of a noble life as well as 
the criticism of luxury and sumptuousness.

The study contributes to the large body of research on consumption and nobility in 
the eighteenth century by connecting the lifestyle, consumption and private finances of 
the Swedish high nobility to their European context.

Key words:  nobility,  Fersen,   lifestyle,  consumption,  private   finances,  Sweden,  eigh
teenth century
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Kiitokset

Väitöskirjan kirjoittaminen on ollut  antoisa  ja inspiroiva työ.  Minulle  tutkimustyö   ja 
1700luvun aatelin maailmaan uppoutuminen ovat olleet enemmän keskustelua, ajatus
ten ja ideoiden vaihtoa kuin yksinäistä kirjoittamista, ja niinpä kiitos innoituksesta, tues
ta ja kannustuksesta kuuluu monille.

Professori Markku Kuisma on toiminut työni ohjaajana alusta asti. Hän on uskonut 
sekä minuun että aiheeseeni, mistä kiitän häntä lämpimästi. Suuri merkitys historiankä
sitykseni muotoutumiseen on ollut professori Matti Klingellä, joka on aina ollut valmis 
keskustelemaan historiasta,  elämästä   ja kirjoista.  Kiitän sydämellisesti  häntä  kaikesta 
saamastani   tuesta   ja opastuksesta.  Professori  Kirsi  VainioKorhonen ja  dosentti  Anu 
Lahtinen antoivat työni esitarkastajina monia hyödyllisiä kommentteja ja korjausehdo
tuksia, joista olen kiitollinen. Fil. lis. Rainer Knapas ja professori Marjatta Rahikainen 
ovat kommentoineet käsikirjoitusta sen eri vaiheissa kriittisesti ja kannustavasti, mistä 
kiitän heitä lämpimästi.

Fil.  toht.  Charlotta Wolffia ja fil.   toht. Henrika Tandefeltia kiitän käsikirjoituksen 
kommentoinnista,   inspiraatiosta   ja  ystävyydestä.  Yhteinen kiinnostuksemme 1700lu
kua kohtaan on minulle suuri ylellisyys ja etuoikeus. Kiitän myös 1700luvun tutkijoita 
fil. toht. Jessica Parlandvon Esseniä ja fil. toht. in spe Jouko Nurmiaista keskusteluista 
ja kommenteista. Kiitos kollegiaalisesta ystävyydestä mainiolle Ruotsinajan tutkijalle, 
fil. toht. Mirkka Lappalaiselle ja Pariisinmaanmiehelleni fil. toht. Kristina Rankille.

Kiitos myös lähimmille kollegoilleni Helsingin yliopiston historian laitoksessa ja kai
kille työtovereilleni Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusosastolla, samoin kuin 
kaikille niille suomalaisille ja ulkomaalaisille tutkijoille, joiden kanssa minulla on ollut 
ilo keskustella kuluttamisen, rahankäytön tai aatelin historiasta ja 1700luvusta. Erityi
sen lämmin kiitos kuuluu esimiehelleni, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannus
johtaja Päivi Vallisaarelle, joka on aina suhtautunut tutkimustyöhöni kannustaen ja anta
nut avarakatseisesti mahdollisuuden yhdistää tutkijan ja kustannustoimittajan työ.

Hengenviljely vaatii tuekseen mahdollisuutta keskittyä  tutkimustyöhön täysipäiväi
sesti.  Taloudellisesta  tuesta kiitän Jenny ja Antti  Wihurin rahastoa, Niilo Helanderin 
Säätiötä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa, Oskar Öflundin säätiötä ja Helsingin yli
opistoa, jotka ovat rahoittaneet tutkimustani sekä Ruotsalaissuomalaista kulttuurirahas
toa, Historiatieteiden tutkijakoulua ja Helsingin yliopiston historian laitosta, jotka ovat 
myöntäneet matkarahaa arkistomatkoihin.

Haluan kiittää myös eri arkistojen, kirjastojen ja museoiden henkilökuntaa kaikesta 
saamastani  avusta.  Erityinen  kiitos  Ljungin  linnassa saamastani   lämpimästä  vastaan
otosta ja suuresta avusta.

Lopuksi haluan kiittää elämäni tärkeitä ihmisiä, äitiäni ja sisartani sekä puolisoani ja 
lapsiamme kärsivällisyydestä, kannustuksesta ja siitä että olette olemassa.

Helsingissä 31. elokuuta 2009
Johanna Ilmakunnas
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Aateli ja yhteiskunta 1700luvulla

Kreivi Hans Axel von Fersen kirjoitti kesäkuussa 1779 isälleen Axel von Fersenille Pa
riisista. Kreivi oli lähdössä marsalkka de Vaux’n adjutanttina ranskalaisten joukkojen 
mukana PohjoisAmerikan vapaussotaan ja järjesti asioitaan Pariisissa juuri ennen aiot
tua lähtöä. Hän kertoi isälleen hankkineensa uudet hevoset ja varusteet, jotka olivat ol
leet kalliimmat kuin hän oli ajatellut, vaikka hän ei ollut ostanutkaan Ranskassa muodis
sa olleita hopeakoristeisia suitsia. »Olen kysynyt neuvoa useammalta henkilöltä ja arve
len voivani soveltua [näin], en halua loistaa, enkä olla naurettava, haluan ainoastaan olla 
säädynmukainen [decemment]», 23vuotias kreivi kirjoitti.1 Fersenin käyttämä sana dé
cemment merkitsee korrektia, säädynmukaista, säädyllistä ja kunnollista.2 Lainauksessa 
kiteytyy  ylhäisaatelin   suhtautuminen  kuluttamiseen,  pukeutumiseen   ja   rahankäyttöön 
samoin kuin koko säädyn elämäntapaan 1700luvulla. Ulkoasu ja korrekti käytös olivat 
oleellinen osa aatelin elämää, jota säätelivät aateliskulttuurin säännöt, koodit ja etiketti. 
Aatelissäädyn jäsenet edellyttivät toisiltaan säädynmukaista käytöstä ja niiden ihantei
den kunnioittamista ja käytössääntöjen oppimista, joista lapsuudesta asti toistettuina tuli 
osa aatelin olemusta. Kreivi Hans Axel von Fersen oli tietoinen säätyrajoista ja niiden 
mukanaan tuomasta ihmisten eriarvoisuudesta. Aikalaistensa tavoin hän piti säätyrajoja 
ja ihmisten eriarvoisuutta täysin luonnollisina, itsestään selvinä ja ylhäältä annettuina.

Hans Axel von Fersenin ja hänen isänsä Axel von Fersenin välinen tiivis ranskankie
linen kirjeenvaihto  1770luvulta  1790luvulle  koski poliittisten  ja  sotilaallisten kysy
mysten lisäksi lähes aina taloudellisia seikkoja ja rahaa. Axel von Fersenin kirjeistä po
jalle on säilynyt vain kymmenkunta, mutta pojan monista kirjeistä isälle käy ilmi, että 
rahankäyttö, kuluttaminen ja säädynmukainen elämä olivat jatkuva ja molemmille tär
keä puheenaihe. Kirjeistä näkyy myös se, että isä pyysi poikaansa selvittämään raha
asiansa tarkasti. Isän ja pojan välisen kirjeenvaihdon sisältö ja tärkeät aiheet olivat olleet 
samanlaiset sukupolvea aikaisemmin, jolloin Axel von Fersen opiskeli Uppsalan ja Lun
din yliopistoissa ja joutui veljensä ja mukana olleen kotiopettajansa kanssa selvittämään 
omalle isälleen kulujaan ja menojaan.

Ylhäisaatelin  elämäntapa,   taloudenpito   ja kuluttaminen 1700luvun Ruotsissa ovat 
tämän kirjan keskeiset teemat. Fersensuvun tarjoamien esimerkkien avulla tarkastelen 
ylhäisaatelin  elämäntapaa eli  ylhäisaatelille   tyypillistä   ja  tunnusomaista   tapaa elää   ja 
toimia. Keskushenkilöitä ovat isän, pojan ja pojanpojan, Hans von Fersenin, Axel von 
Fersenin ja Hans Axel von Fersenin lisäksi Axel von Fersenin veli Carl von Fersen, si
sar Anna Sofia von Fersen sekä heidän puolisonsa Hedvig De la Gardie, Charlotta Spar
re ja Jacob Albrect von Lantingshausen samoin kuin näistä liitoista syntyneet pojat ja 
tyttäret puolisoineen.

1 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  29.6.1779.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf
sundsarkiv, RA. »[...] mais j’ai consulté plusieurs personnes, et je crois pouvoir m’en passer, je Veux 
point briller, ni etre ridicule, je Veux seulement etre decemment.»

2 Le Grand Robert de la langue française I, 560.
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Fersenit olivat alun perin saksalaisbalttilaista aatelissukua, jonka sukujuuret ulottui
vat 1100luvulle. Ruotsiin siirtyneen sukuhaaran upseeri ja maaherra Hans von Fersen 
(1625–1683) naturalisoitiin ja korotettiin vapaaherraksi vuonna 1674 palkkiona palve
luksistaan Ruotsin valtakunnan hyväksi. Hänen poikansa, niin ikään upseeri ja maaherra 
Reinhold Johan von Fersen (1646–1716) nimitettiin kuninkaalliseksi neuvokseksi 1711 
ja korotettiin kreivin arvoon vuonna 1712. Suku introdusoitiin Ruotsin Ritarihuoneella 
1719.3  Seuraavassa   sukupolvessa   kenraaliluutnantti   kreivi   Hans   von   Fersen   (1683–
1736) siirtyi sotilasuralta Svean hovioikeuden presidentiksi 1730luvun alussa ja kuului 
myös hattupuolueen ensimmäisiin johtohahmoihin. Hänen poikansa Carl Reinhold von 
Fersen (1716–1786) ja Fredrik Axel von Fersen (1719–1794) edustavat aatelismiehen 
kahta eri tyyppiä,  hovimiestä  ja valtiomiestä.  Metsästyksestä,  teatterista ja musiikista 
kiinnostunut Carl von Fersen toimi ylihovijahtimestarina sekä myöhemmin kuninkaalli
sen teatterin ja oopperan johtajana. Axel von Fersen puolestaan toimi upseerina Ruotsis
sa ja Ranskassa samoin kuin aikanaan hänen omat poikansa Hans Axel (1755–1810) ja 
Fabian Reinhold (1762–1818). Upseerinuralta Axel von Fersen siirtyi Ruotsin politiik
kaan 1750luvulla ja hänestä tuli yksi hattupuolueen vaikutusvaltaisimmista miehistä.4

Ruotsin suurvalta tarvitsi 1600luvulla kasvavan virkakoneiston luomiseen ja ylläpi
tämiseen sekä sotien johtamiseen Fersenien kaltaisia aatelisia virkamiehiä ja upseereita. 
Aatelisarvoja myöntämällä hallitsija palkitsi alamaisiaan ja loi itselleen uskollisten tuki
joiden joukon. Kristinan, Kaarle XI:n ja Kaarle XII:n aateloitua satoja uusia sukuja – 
vuosina 1644–1718 aateloitiin yhteensä 1 538 sukua – aatelissäädyn sisällä vallitsi syvä 
kahtiajako vanhoihin ennen vuotta 1600 aateloituihin ja uusiin vuoden 1600 jälkeen aa
teloituihin sukuihin. Säädyn sisäisiä eroja korosti vuoden 1626 ritarihuonejärjestys, jon
ka mukaan sääty jakaantui kolmeen luokkaan. Ylimpään luokkaan kuuluivat kreivit ja 
vapaaherrat eli ylhäisaateli ja toiseen luokkaan valtaneuvoksista polveutunut aateli. Raja 
kahden ylimmän luokan välillä  kapeni, kun toiseen luokkaan kuuluneille ikivanhoille 
suvuille  myönnettiin  pian  kreivin   ja  vapaaherran  arvoja.  Nämä  kaksi  ylintä   luokkaa 
muodostivat   1600luvulla   valtakunnan   poliittisesti   vaikutusvaltaisen   aristokratian.5 
Alimpaan luokkaan kuului arvonimetön alempi aateli. Raja aristokratian ja alemman aa
telin välillä puolestaan korostui, koska aatelissääty äänesti luokittain ja jokaisella luo
kalla oli yksi ääni.6

Vuoden 1719 valtiopäivillä Ritarihuoneen luokkajako poistettiin ja siitä lähtien jokai
sella aatelissäädyn valtiopäiväedustajalla oli yksi ääni. Vapaudenajalla (1719–1772) ku
ninkaan asema oli heikko ja Ruotsin valtakuntaa hallitsi tosiasiallisesti aatelissääty sa
laisen valiokunnan ja valtaneuvoston sekä puolueiden kautta. Tätä aristokraattista har

3 Elgenstierna 1998b, 681, 685; Hildebrand 1956a, 644.
4 Elgenstierna 1998b, 683–687; Hildebrand 1956a–d; Jägerskiöld 1956.
5 Elmroth 1962, 85–93; Karlsson 1997; Ågren, K. 1976; Aateloitujen sukujen määrästä ks. von Konow 

2005, 296–297; Aristokratian määrittelystä ks. myös Powis 1984, 6–7 ja Scott & Storrs 1995, 21 sekä 
Lappalainen 2005, 45–53 ja Wolff 2008, 13–15; Beckett määrittelee aristokratian huomattavasti laa
jemmin, hänen mukaansa Englannissa aristokratia oli »hallitseva luokka, sosiaalinen sääty tai johta
va, hallitseva luokka». Siihen kuului sekä arvonimen omaava aateli että gentry, jota voisi lähinnä ver
rata Ruotsin alempaan, maaseudulla asuvaan aateliin sekä  aatelittomiin säätyläisiin.  Beckett  1986, 
18–22; ks. myös Bush 1984, 2–3, 35–42.

6 Valentin 1915, 1–12.
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vainvaltaa on luonnehdittu monarkiaksi ilman kuninkaanvaltaa.7 Jako vanhaan ja uuteen 
aateliin menetti merkitystään hattu ja myssypuolueen muotoutuessa vuosisadan alku
puolella. Niin hattujen kuin myssyjenkin johtomiehet olivat ylhäisaatelisia aristokraatte
ja. Monet hattujen johtajat tulivat uusista, 1600luvun lopulla tai 1700luvun alussa aa
teloiduista tai  ylhäisaateliin korotetuista  suvuista,  sellaisista  kuin Tessin, Gyllenborg, 
Höpken tai Fersen.8

Vuosina 1719–1771 Ulrika Eleonora, Fredrik I ja Adolf Fredrik aateloivat yhteensä 
654 uutta sukua.9  Pelätessään valtansa vähenemistä   ja privilegioidensa kyseenalaista
mista aateli ajoi läpi lakimuutoksen, joka rajoitti hallitsijan mahdollisuutta aateloida uu
sia sukuja, ja Ritarihuoneelle määrättiin 1762 introduktiokielto. Sen mukaan uusia suku
ja ei introdusoitu ennen kuin vanhojen sukujen määrä olisi laskenut kahdeksaansataan. 
Aatelittomien säätyjen sosiaalisen nousun mahdollisuudet estettiin, sillä  vuonna 1762 
aatelissukuja oli noin 1 250 ja alle 1 100 sukua oli introdusoitu. Kielto sulki introdusoi
mattomat suvut kokonaan poliittisen vaikuttamisen ulkopuolelle, eivätkä ne voineet lä
hettää   edustajiaan  valtiopäiville,   vaikka  niillä   oli  muutoin  kaikki   aatelisprivilegiot.10 
Kustaa III poisti introduktiokiellon ja aateloi useita sukuja pian kuninkaaksi tulonsa jäl
keen palkiten siten vuoden 1772 vallanvaihdossa häntä kannattaneita miehiä. Kustavi
laisen ajan yksinvaltius merkitsi aristokratian poliittisen vallan ja valtiopäivien aseman 
heikkenemistä, eivätkä uudet aateloinnit välttämättä tuoneet todellista poliittista valtaa 
aateloiduille henkilöille ja suvuille.11 Hoviaatelin vaikutusvalta ja poliittinen painoarvo 
kuitenkin kasvoivat kustavilaisella ajalla, kun valta siirtyi valtaneuvostolta ja valtiopäi
viltä hovin roolia korostaneelle Kustaa III:lle.

Säätyyhteiskunnan ideologiaan kuului ajatus muuttumattomuudesta, vaikka yhteis
kunta muuttuikin koko ajan. Nelisäätyoppi ja säätyyhteiskunta elivät Ruotsin valtakun
nassa vahvoina yhä 1700luvulla. Kaikilla säädyillä oli omat privilegionsa, oikeutensa 
ja  velvollisuutensa,   joiden mukaan niiden  jäsenten paikka yhteiskunnassa määräytyi. 
Lainsäädäntö ei kuitenkaan pysynyt yhteiskunnallisten muutosten tahdissa. Vuosisadan 
kuluessa syntyi  uusia  yhteiskunnallisia   ryhmittymiä,   jotka  eivät  kuuluneet  vanhoihin 
valtiopäiväsäätyihin aateliin, papistoon, porvaristoon tai talonpoikiin, ja jotka kyseen
alaistivat muun muassa aatelin yksinoikeuden korkeisiin virkoihin ja virkojen kautta po
liittiseen valtaan. Yksi suurimmista poliittisen vallan ja vaikutusmahdollisuuksien ulko
puolelle   jääneistä   ryhmistä  oli  aateliton  säätyläistö   (ofrälse   ståndspersoner),   joka  ei 
edustanut  perinteisiä  porvarillisia  elinkeinoja.  Aatelittomiin  säätyläisiin  kuului  virka
miehiä, upseereita, ruukinpatruunoita, apteekkareita, lääkäreitä, asianajajia, merikaptee
neja ja muita ammatinharjoittajia sekä yliopistomiehiä ja opettajia.12

Erityisesti 1600luvulla ja 1700luvun alussa säätykierto oli yleistä ja aatelissäätyyn 
korotettiin niin aatelittomia upseereita ja virkamiehiä kuin porvareita ja pappejakin. Aa
teli ei ollut suljettu sääty. Neljä viidestä kollegioiden korkeasta virkamiehestä oli vapau

7 Wolff 2007a; Wolff 2008.
8 Carlsson, I. 1981, 165–173 ja passim.
9 von Konow 2005, 296–297.
10 Carlsson, S. 1949, 42; Roberts 1967, 279; Upton 1995, 30; Valentin 1915, 266–272, 278–279; Wiri

lander 1974, 16–18.
11 Karonen 1999, 364–365; Tandefelt 2007, passim.
12 Säätyyhteiskunnasta ja säätykierrosta ks. Carlsson, S. 1949; Carlsson, S. 1962; Wirilander 1974.
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denajalla aatelisia, mutta suurin osa heistä oli syntynyt aatelittomaan perheeseen. Räls
sittömät   virkamiehet   aateloitiin   heidän   edettyään   urallaan   sellaisiin   virkoihin,   jotka 
edellyttivät aateliarvoa.13 1700luvulla aatelittomien säätyläisten määrä kasvoi kuitenkin 
nopeasti yhteiskunnan ja elinkeinorakenteen muutosten myötä, eikä kaikkia ansioitunei
ta kansalaisia voitu tai haluttukaan palkita aateloinnein. Ympäri Eurooppaa erilaiset kir
joittajat, filosofit ja pamfletistit ryhtyivät 1700luvun kuluessa kyseenalaistamaan aate
lin syntyperään ja privilegioihin perustunutta erityisasemaa. Kirjoituksissa argumentoi
tiin henkilökohtaisten ansioiden, kykyjen ja omaisuuden puolesta aatelin privilegioiden 
legitimoimaa erityisasemaa vastaan. Aatelissäädyllä oli eniten hävittävää, kun sosiaali
set muutokset ja vanhan yhteiskuntajärjestyksen kritisoiminen kyseenalaistivat aatelin 
olemassaolon edellytykset.14

Aateloinnit takasivat säädyn vahvuuden, sillä aateli ei kyennyt demografisesti uusiu
tumaan tarpeeksi nopeasti. Ruotsin valtakunnassa aatelissukuja sammui 1700luvulla lä
hes samaa tahtia kuin uusia aateloitiin. Aatelissukujen keskimääräinen elinikä aateloi
misesta viimeisen miespuolisen jälkeläisen kuolemaan oli vain 50–90 vuotta.15 Vuosina 
1701–1800 sammui 785 aatelissukua, joista 148 kuului ylhäisaateliin.16 Fersenien suvun 
ruotsalaisen, kreivillisen haaran elinkaari oli hieman keskimääräistä pidempi, 165 vuot
ta. Viimeinen miespuolinen Fersen oli Fabian von Fersenin poika Gustaf Hans von Fer
sen, joka kuoli lapsettomana vuonna 1839.17

Vuonna 1751 Ruotsin aateliin kuului 9 208 miestä, naista ja lasta, ja 1770luvun alun 
väestönlaskennan mukaan aatelisia oli noin 9 700 henkeä.18  Ylhäisaateliin tai poliitti
seen  aristokratiaan  kuuluneita  henkilöitä   oli   aatelisista  vain  murtoosa.  1700luvulla 
Ruotsin väestöstä oli aatelisia noin puoli prosenttia ja säätyläisiä noin kaksi prosenttia, 
mikä oli koko Eurooppaan verrattuna alhainen määrä.19 Ranskassa aatelisia oli noin pro

13 Elmroth 1962, passim.
14 Aatelissäädyn tulevaisuuden peloista ja toiveista ks. Wolff 2009.
15 Carlsson, S. 1962; Elmroth 1981, 39–43; ks. myös Fahlbeck I–II, 1898–1902, passim.
16 Fahlbeck I, 1898, 317.
17 Elgenstierna 1998b, 687. Gustaf Hans von Fersenin sisar Hedvig Vilhelmina Augusta Sofia Maria 

Teresia Lovisa von Fersen (1816–1879) oli sukunsa viimeinen jäsen. Kreivitär avioitui 1835 kreivi 
Carl August Gyldenstolpen (1800–1872) kanssa. Elgenstierna 1998b, 687; Kreivitär ja hänen mie
hensä  perivät  kaiken Fersenien kiinteän omaisuuden, mutta he olivat  kiinnostuneita  uhkapelistä   ja 
hoitivat rahaasioitaan huonosti, minkä vuoksi 1870luvulle tultaessa käytännöllisesti katsoen kaikki 
omaisuus oli myyty. Vuonna 1872 leskeksi jääneen kreivittären elämä päättyi traagisesti, kun hänen 
vaatteensa syttyivät ilmeisesti kynttilästä tuleen joulunaikaan 1879. Kreivitär kuoli muutaman päivän 
kuluttua   saamiinsa  palovammoihin.  Hildebrand  1956a,  649;  muista   sukuhaaroista  ks.  Hildebrand 
1956a, 646 ja Elgenstierna 1998b, 681–684.

18 Carlsson, S. 1949, 17. Luvuissa ei ole mukana Suomen aatelia, mikä on puute siitä huolimatta, että  
Suomen aateli oli varsin vähälukuinen; ks. myös Upton 1995, 28, 30; Ingvar Elmroth laskee aatelis
toon kuuluviksi vain 20 vuotta täyttäneet miehet. Hänen mukaansa vuonna 1750 ruotsalaisia aikuisia 
aatelismiehiä oli 3 000 henkeä. Elmroth 1981, 41–42. Elmrothin luvut ovat ongelmallisia siksi, että 
hän on jättänyt niiden ulkopuolelle sekä naiset että lapset eli yli puolet aateliin kuuluneista henkilöis
tä; Carlsson, Elmroth ja Upton kertovat aatelin lukumäärän kokonaisuutena, eikä ylhäisaatelin osuus 
koko säädystä tule esiin heidän tutkimuksissaan; Kaarlo Wirilanderin mukaan 1754 Suomen puolella 
valtakuntaa oli 1 904 aateliin kuuluvaa henkilöä ja 1772 heitä oli 2 172. Wirilander 1974, 440.

19 Carlsson, S. 1949, 17.
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sentti  väestöstä.20  Englannissa ja Tanskassa aateliin kuului vajaa prosentti,  Unkarissa 
viisi prosenttia, Puolassa kuudesta kahdeksaan prosenttia ja Espanjassa jopa kymmenen 
prosenttia väestöstä.21

Millainen oli määrällisesti vähäisen mutta poliittisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudel
lisesti erittäin vaikutusvaltaisen ylhäisaatelin elämäntapa 1700luvun Ruotsissa? Mihin 
ylhäisaateli  käytti   rahaa,  mitä  aateliset  ostivat  ja  millaiset  olivat  heidän kulutustottu
muksensa? Aatelin kuluttamiseen ja elämäntapaan on usein liitetty runsas, ylenpalttinen 
ja silmiinpistävä kuluttaminen, jonka mukaan aateli tuhlasi rahansa ulkoiseen koreuteen, 
vaatteisiin, vaunuihin, hevosiin, juhliin, rakentamiseen ja sisustamiseen. Tuhlaava, de
generoitunut ja velkaantuva aatelismies sekä tunnollinen, ahkera ja säästäväinen porvari 
ovat stereotypioita, jotka tunnettiin jo 1700luvulla. On kuitenkin aiheellista kysyä, oli
ko todellisuus näin yksiulotteinen ja mitä sen taustalta löytyy. Tuhlasiko aateli niin, että 
velkaantui vaikeasti? Keitä aateliset velalliset ja heidän velkojansa olivat, ja millaisia 
luottosuhteet olivat?

Ylhäisaatelin kulutus oli 1600luvulla ollut silmiinpistävää ja huomiota herättävää. 
Aateli näytti muille, että sillä oli mahdollisuus kuluttaa, rakennuttaa mahtavia linnoja, 
järjestää loisteliaita juhlia ja pukeutua hienoimpiin pitseihin ja sametteihin. Ylellisyys
tuotteiden käyttäminen rakensi osaltaan aatelin yhteiskunnallista ja poliittista asemaa. 
Ylellisyystavaroiden käyttämiseen liittyi  käsitys  säädynmukaisuudesta,  säätysidonnai
suudesta: se, mikä oli ylellisyyttä varakkaalle porvaristolle ja papistolle, oli välttämättö
myyttä aatelille. Aatelin sosiaalisen ja poliittisen aseman säilyttäminen edellytti kulta
kirjailtujen vaatteiden, intarsiakoristeltujen kabinettikaappien tai nelivaljakon vetämien 
vaunujen kaltaisien statustuotteiden käyttämistä. Niiden avulla ylhäisaateli osoitti alem
malle aatelille ja muille säädyille, millainen valtaasema sillä oli 1600luvun hierarkki
sessa yhteiskunnassa.22

Seuraavalla vuosisadalla kuluttaminen ei enää ollut aivan yhtä näyttävää, mutta sen 
merkitys  ei  silti  ollut  pienempi kuin aikaisemminkaan.  Ylhäisaatelin  kuluttaminen ja 
elämäntapa, samoin kuin taloudelliset resurssit ja tulorakenne kertovat aikansa yhteis
kunnasta, arvoasetelmista ja kulttuurista. Ylhäisaateli oli menettänyt laajoja läänityksiä 
reduktiossa ja niiden mukana osan tulonlähteistään. Ruotsin valtakunta oli puolestaan 
menettänyt osan suurvaltaasemastaan suuressa Pohjan sodassa. Uudenkaupungin rau
han 1721 jälkeen Ruotsin ylhäisaatelin taloudelliset mahdollisuudet eivät enää sallineet 
yhtä näyttävää kuluttamista kuin aikaisemmin. Myös mentaliteetit ja asenteet kulutta
mista  kohtaan muuttuivat.  Vuosisadan alun sodista   toipunut  yhteiskunta vaurastui   ja 
monilla  yhteiskunnallisilla ryhmillä  oli  mahdollisuus kuluttaa aikaisempaa enemmän, 
joten sosiaalisen erottautumisen keinoja etsittiin muustakin kuin silmiinpistävästä kulut
tamisesta. Myös kohtuullisuudesta saattoi tulla erottautumisen keino, erityisesti aatelis
kulttuurissa, jossa itsehillintä ja ylettömyyksien välttäminen ymmärrettiin osoitukseksi 
todellisesta  aateluudesta.  Aatelin  parissa sovelias  käyttäytyminen ja  ulkoinen olemus 

20 Ranskan aatelin määrästä voidaan kuitenkin esittää vain arvioita, sillä 1700luvulta ei ole olemassa 
minkäänlaista   luotettavaa   lähdemateriaalia,   jonka avulla  voisi   laskea  aatelisten   todellisen  määrän. 
Swann 1995, 143–144.

21 Scott & Storrs 1995, 20–21.
22 Bedoire 2001; Englund 2002, 70–89; Revera 1984; Stadin 2004, 95–168, passim.
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olivat yhtä tärkeitä säätyaseman merkkejä kuin säätyyn sopinut kuluttaminen ja elämän
tapa.

Säätyyhteiskunnassa jokaisella oli Jumalan säätämä paikka, jonka tuli ilmetä niin si
säisesti kuin ulkoisesti. Säätyaseman ja yhteiskunnan hierarkkisuuden oli näyttävä ih
misten ulkomuodossa, pukeutumisessa, asumisessa ja toiminnassa.23 Yhteiskunnallinen 
asema muokkasi ihmisen elämäntavan ja kulutustottumukset. Kuningas, oma sääty sa
moin kuin muutkin säädyt odottivat aatelissäädyn elävän säätynsä mukaisesti. Tärkeitä 
aatelisen elämäntavan määritteitä olivat kuninkaan, valtion ja isänmaan palveleminen, 
syntyperä, aatelisprivilegiot sekä kunnia ja kunniantunto. Tunteet, aatteet, ajatukset ja 
teot sekä elämäntapa ja kuluttaminen määrittivät aateluutta ja aatelia yhtä paljon kuin 
syntyperä, titteli tai privilegiotkin.24 Aatelin tuli elää, asua ja kuluttaa aatelille soveliaal
la tavalla säilyttääkseen asemansa ja arvovaltansa. Yhteisistä ihanteista huolimatta aate
lissääty ei missään päin Eurooppaa ollut yhtenäinen, vaan säädyn sisällä oli suuria eroja 
varallisuudessa,  vaikutusvallassa  ja elämäntavassa.  Herttuan tuli  elää  herttualle sove
liaalla tavalla, eikä kuten kreivin, kirjoittaa Norbert Elias 1600luvun Ranskan hoviyh
teiskuntaa käsittelevässä klassikkotutkimuksessaan. Aatelismiehen oli kulutettava sekä 
mitoitettava rahankäyttönsä ja menonsa asemansa mukaan, jos halusi säilyttää ja taata 
olemassaolonsa hoviyhteiskunnan poliittisessa ja sosiaalisessa kilvassa.25 Aatelin ei so
pinut kuluttamisessaan ylittää soveliaita rajoja, silloin näyttäytyminen ja »loistaminen» 
olisi ollut naurettavaa. Se, mikä oli sopivaa ylhäisaatelille ei ollut sopivaa alemmalle tai 
varattomalle aatelille. Aatelinen elämäntapa saattoi tulla kalliiksi ja vaatia suuria tuloja, 
eikä aatelilta edellytetty kuluttaminen ollut välttämättä missään suhteessa tuloihin.26

Kaikissa Euroopan maissa ylhäisaatelin ja alemman aatelin välillä oli suuri taloudel
linen kuilu. Köyhän aatelin jokapäiväinen elämä saattoi olla taistelua aatelisen elämän
tavan säilyttämiseksi ja puutteen pitämiseksi loitolla. Aatelin elämäntapaan kuului tie
tynlainen  kuluttaminen,  aatelin  velvollisuus  oli  elää   ja  kuluttaa  säätynsä  mukaisesti. 
Tämä  velvollisuus  saattoi  muuttua myös pakoksi,  mikäli   taloudelliset  resurssit  olivat 
riittämättömät   tai  henkilökohtaiset  mieltymykset   suuntautuivat  muualle.  Maaseudulla 
kartanossaan asunut aatelismies saattoi olla köyhempi ja elää vaatimattomammin kuin 
varakas kauppias  tai  kirkkoherra,   ja piispojen elämäntapa muistutti  enemmän aatelin 
elämää kuin alemman papiston elämää. Samoin vauraiden suurporvareiden elämäntapa 
oli   lähempänä   rikkaan aatelin  elämäntapaa  kuin  pikkukauppiaiden   tai  käsityöläisten, 
vaikka he kaikki kuuluivat samaan porvarissäätyyn. Rikkaalla porvaristolla olikin usein 
paremmat mahdollisuudet elää  aatelisen elämäntavan edellyttämällä  tavalla kuin köy

23 Vrt. Andersson 2009 porvariston säätyaseman manifestoimisesta pukeutumisessa, asumisessa ja jul
kisessa toiminnassa.

24 Bluche 1995, 11, 21–22; Bush 1983, 121; Bush 1988, 103; Dewald 1996, 5; Englund 2002, 71–72; 
Parlandvon Essen 2005; Powis 1984, 4; Rundquist 1989, 32; Scott & Storrs 1995, 9–18, 24–25, 28–
29.

25 Elias 1985, 43–45. Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Adels, des König
tums und des Hofes, vor allem in Frankreich des XVIIten Jahrhunderts ilmestyi saksaksi 1969, mutta 
Elias kirjoitti teoksen jo 1933. Kirjassa Elias käsittelee pääasiassa 1600luvun Ranskaa, mutta monet 
näkökohdat ovat kiinnostavia ja tärkeitä myös sata vuotta myöhempää aikaa tarkasteltaessa.

26 Ilmakunnas 2004b.
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hällä aatelismiehellä, minkä vuoksi jo aikalaisilla oli tapana käyttää Tukholman rikkais
ta suurporvareista ja tukkukauppiaista kuvaavaa nimitystä skeppsbroadeln.27

Norbert  Elias on esittänyt  myös ajatuksen aatelin  ja porvariston ajatusmaailmojen 
ratkaisevasta erilaisuudesta 1600luvun Ranskassa. Tämä näkyi erityisesti kun oli tehtä
vä tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä. Elias asettaa vastakkain aatelisen rationaalisuu
den ja porvarillisen rationaalisuuden. Hän huomauttaa kuitenkin, että rationaalisuus riip
pui yhteiskunnan luonteesta ja rakenteesta. Sekä aateli että porvaristo pyrkivät suunni
telmallisesti saavuttamaan tavoitteensa, ja pitkän tähtäimen suunnitelmat olivat molem
mille tärkeämpiä kuin hetkellinen vaikutusvalta. Molemmat tavoittelivat kontrolloidun 
käyttäytymisen avulla valtaa; vain tapa jolla ne tekivät sen oli erilainen. Aateli ja porva
risto eivät myöskään tavoitelleet samanlaista valtaa. Eliasin mukaan aatelin ja aristokra
tian strategiana oli vaikutusvallan, maineen ja statuksen tavoittelu, ja juuri tämän strate
gian toteuttamiseen liittyivät myös aatelin rahankäyttö ja kulutus. Hovin ja aatelin pii
rissä taloudelliset resurssit ja raha olivat toisin sanoen vallankäytön ja aseman lujittami
sen   välineitä.   Joskus   vaikutusvallan   tavoittelu   ja   saavuttaminen   merkitsivät   suuria 
taloudellisia uhrauksia, jotka olivat aatelin näkökulmasta täysin rationaalisia. Porvaris
ton rationaalisessa ajattelussa suuri merkitys annettiin taloudellisten voittojen ja menes
tysten tavoittelulle, ja taloudellinen valta oli porvaristolle poliittista valtaa tärkeämpää. 
Rahan säästäminen, joka oli porvaristolle rationaalinen ja realistinen strategia, oli järje
töntä ja epärealistista aatelin näkökulmasta.28 Rahaa säästämällä ei päässyt tavoitteisiin, 
joita aateli asetti itselleen. Miten tämä ilmeni 1700luvulla Fersensuvun toiminnassa? 
Millaisia Fersenien strategiat olivat? Miten Ruotsin ylhäisaateli eli, käytti rahaa ja ku
lutti 1700luvulla?

27 Ks. esim. Müller 1998; Nyberg 2006; Samuelsson 1955; Ågren 2007.
28 Elias 1985, 81–82; Varakkaan porvariston strategioista Ruotsissa ks.  Andersson 2009; Hasselberg 

1998; Müller 1998; Nyberg 2006; Ågren 2007.
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Elämäntapa, aateli ja kuluttaminen tutkimuskohteina

AATELINEN TALOUDENPITO JA ELÄMÄNTAPA SEKÄ FERSENIT

Elämäntapaa on tutkittu ja itse käsitettä hyödynnetty varsin vähän historiantutkimukses
sa siitä huolimatta, että elämäntapa sisältää mentaliteetit, arvot, maailmankuvan, oma
kuvan ja ihmisten tavan toimia sekä elämäntavan ulkoiset edellytykset.29 Toisaalta lähes 
jokainen historiantutkija käsittelee tavalla tai toisella elämäntapaa eli ihmisten tyypillis
tä tapaa elää jokapäiväistä elämäänsä, vaikka ei problematisoisi ja kyseenalaistaisi itse 
käsitettä.

Ruotsissa 1800luvun lopulla ja 1900luvun alussa Nils Erdmann, Ellen Fries, Carl 
Forsstrand, Sigrid Leijonhufvud, Lydia Wahlström sekä F. U. Wrangel julkaisivat kult
tuurihistoriallisia kertomuksia 1700luvun aatelista ja kulttuurielämästä.30 Niinikään kir
jallisuudentutkijat Martin Lamm, Oscar Levertin ja Henrik Schück löysivät 1700luvun 
tuolloin.31  Suomessa Gunnar Suolahti julkaisi 1910 ja 1920luvulla kaksi kokoelmaa 
tutkielmia rokokooajan elämästä ja elämäntavasta sekä suuret teokset Suomen papistos
ta ja pappiloista.32 Myös yksityisluonteisia lähdejulkaisuja, kuten kirjeenvaihtoa, päivä
kirjoja   ja   muistelmia,   julkaistiin   runsaasti   vuosisadan   vaihteen   molemmin   puolin.33 
Näissä kaikissa teoksissa esiin nousevat vähintäänkin viittauksenomaisesti työni keskei
set teemat, elämäntapa, kulutustottumukset, seuraelämä, sosiaaliset koodit, elämänurat 
sekä tulot, menot ja omaisuus.

29 Ajatuksen elämäntavan analysoimiseen olen saanut Kai Häggmanilta, joka tarkasteli väitöskirjassaan 
Perheen vuosisata yhden porvarisperheen elämää päästäkseen käsiksi elämäntapaan liittyviin yhteis
kunnan rakenteellisiin muutoksiin ja pystyäkseen vastaamaan pääkysymykseensä perheestä instituu
tiona ja ideologiana 1800luvulla. Häggman käsittelee elämäntavan kautta perheen roolin muutosta ja 
perheen ihannetta  1800luvulla,  mutta hän ei   tuo esiin  kuluttamista osana elämäntapaa.  Häggman 
1994, 16, 28, 32–34. Häggman käyttää elämäntavan määrittelyssä sosiologi J. P. Roosin määritelmää, 
jonka mukaan elämäntavalla  tarkoitetaan yleensä   ihmisten elinolosuhteita,   toimintaa ja arkielämää 
sekä niiden jäsentymistä ihmisen subjektiivisen arvomaailman, maailmankuvan ja hänelle tärkeiden 
asioiden kautta. Roos 1985, erit. 38–39; Roos 1988; Elämäntavasta tutkimuskohteena ks. myös Burke 
1974. Peter Burke pohtii Venetsian ja Amsterdamin eliittien elämäntapaa 1600luvulla kuluttamisen 
kautta   ja  kysyy,  millaisen  elämäntavan  kuluttaminen  mahdollisti.  Lisäksi  hän arvioi  elämäntavan 
merkitystä eliitille ja sitä, mitä elämäntavalla haluttiin sanoa. Hän käsittelee lyhyesti myös kasvatus
ta, koulutusta ja tapoja, jotka opittiin jo lapsena. Elämäntapaa käsitellessään Burke ei kuitenkaan puu
tu lainkaan siihen, millaiset eliitin ideologia ja maailmankuva olivat, ja hän problematisoi vain vähän 
myös elämäntavan käsitettä, jota hän pitää lähes täysin kulutuksena.

30 Esim. Erdmann 1926; Forsstrand 1912; Fries 1895; Fries 1901; Leijonhufvud 1902; Leijonhufvud 
1917–1918; Leijonhufvud 1931–1933; Wahlström 1914; Wrangel 1914; Wrangel 1929.

31 Esim. Lamm I–II, 1963; Levertin 1889; Levertin 1894; Levertin 1896; Schück 1904; Levertinin ja 
Schückin näkemyseroista ja Kustaa III:tta koskeneesta akateemisesta sanasodasta ks. Tandefelt 2008, 
13–14.

32 Suolahti 1912; Suolahti 1919; Suolahti 1991 (1925); Suolahti 1993 (1913).
33 Esim. Ehrensvärd I–II, 1811–1878; Fersen I–VIII, 1867–1872; Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok 

I–IX, 1902–1942; Tersmeden I–VI, 1912–1919.
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Kulttuurihistoriallinen tutkimusote väistyi 1900luvun puolivälissä sosiaalihistorialli
sen suuntauksen voimistuessa.  Aateli   jäi  useiksi  vuosikymmeniksi  vähälle  huomiolle 
niin   suomalaisten  kuin   ruotsalaistenkin  historioitsijoiden  parissa   tutkimuksen  keskit
tyessä talonpoikaissäätyyn, porvaristoon ja työväenluokkaan. Tutkijat ovat 1990luvulta 
alkaen nostaneet uudelleen esiin Ruotsin valtakunnan aatelin. Suurvaltaajan moderni 
valtio ja vahva aatelissääty ovat dominoineet tutkimuskenttää,34 mutta myös 1700luvun 
aateli on kiinnostanut useita tutkijoita vuosituhannen vaihteen jälkeen. Jessica Parland
von Essenin tutkimuksessa aristokraattinen elämäntapa,   johon myös säädynmukainen 
kuluttaminen liittyi, näyttäytyy eloonjäämisstrategiana, jossa tyttärien koulutus oli aate
liskulttuurin eloonjäämisen ehto. Charlotta Wolff nostaa ylellisyyskulutuksen merkittä
väksi osaksi Ruotsin aristokraattisen poliittisen eliitin itseymmärrystä ja representaatio
ta. Hän on analysoinut myös Ruotsin aatelin poliittista omakuvaa sekä käsityksiä aate
lismiehen  oikeuksista   ja  velvollisuuksista  valtion   ja   isänmaan palveluksessa.  Fredrik 
Thisner on tutkinut aatelisia upseereita ja upseerinvirkojen merkitystä heidän sosiaali
selle asemalleen ja yksityistaloudelleen. Maria Cavallin on puolestaan tarkastellut sivii
livirkamiehiä, joista suuri osa oli aatelisia, sillä aatelilla oli yksinoikeus useimpiin kor
keisiin virkoihin.35 Oma tutkimukseni tarjoaa uuden näkökulman niin lasten koulutuk
seen kuin aatelismiehen poliittiseen osallistumiseen ja upseerinuraankin tarkastelemalla 
niitä osana ylhäisaatelin elämäntapaa ja analysoimalla miten, miksi ja kuinka paljon täl
laisiin aineettomiksi käsitettäviin asioihin kuten virkauraan oltiin valmiita sijoittamaan 
rahaa. Ylhäisaateli oli halukas käyttämään suuria summia lastensa kasvatukseen ja poi
kiensa virkauraan, mutta kuinka nämä investoinnit käytännössä toimivat?

Ylhäisaatelin ja yleensäkin aatelissäädyn taloudellisia resursseja ja tuloja koko Eu
roopassa ja erityisesti esimodernin ajan Ruotsissa on tutkittu varsin vähän.36 Aatelin ta
loudellista  merkitystä  ei  kuitenkaan pidä  sivuuttaa,  sillä  aatelisia  tai  vastaaateloituja 
toimi porvarillisiksi mielletyillä aloilla laivanvarustuksessa, ruukki, saha ja manufak
tuuriteollisuudessa   sekä   suurkaupassa.   Maataloudessa   aateliset   olivat   tärkeitä   viljan 
tuottajia ja myyjiä.  Artikkelissaan 1600luvun alkupuolen aatelin rakennuttamisesta ja 
velkaantumisesta Kaj Janzon nostaa esiin sen, että aatelin taloudenpitoa on tutkittu vä
hän,   tuskin   lainkaan.  Samaan  kiinnittää  huomiota  Mirkka Lappalainen  Creutzsuvun 
nousua 1600luvun Ruotsissa käsitelleessä teoksessaan.37 Fersenien tulojen, velkaantu
misen  ja  velkasuhteiden  tarkastelu   täyttää  ylhäisaatelin   taloudenpitoa  koskevia   tutki
muksen aukkoja.  Millä   tavalla  Fersenit   järjestivät   ja  organisoivat  yksityistaloutensa? 
Mistä heidän varallisuutensa ja tulonsa koostuivat?

34 Ks. esim. Englund 2002; Karlsson 1997; Lagerstam 2007; Lappalainen 2005; Norrhem 1993, Norr
hem 2007; Stadin 2004.

35 Cavallin 2003; Parlandvon Essen 2005; Thisner 2007; Wolff 2005, Wolff 2008; Ruotsin aatelista 
1800luvun porvarillistuvassa yhteiskunnassa ks. Norrby 2005.

36 The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries I–II antologiassa (1995) lähes 
jokainen kirjoittaja nostaa esiin aatelin taloudellisen aseman, rahankäytön, kuluttamisen ja elämänta
van sekä ulkoisen paineen kuluttaa. Kirjoittajat myös korostavat lisätutkimusten tarpeellisuutta. Ks. 
Cannon 1995, 55–56; Melton 1995, 87; Mettam 1995, 132; Scott & Storrs 1995, 24–26; Swann 1995, 
147, 150–151, 158–159; Upton 1995, 293.

37 Janzon 1999, 205–206; Lappalainen 2005, 60–61.
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Kartanotalous ja sen organisoiminen jäävät sen sijaan tässä vähemmälle huomiolle 
painopisteen ollessa tulorakenteessa eli siinä, kuinka suuren osan Fersenien tuloista kar
tanoiden tuotto muodosti. Taloushistorioitsijat ja etnologit ovat kartanolaitosta ja karta
noiden elämää tarkastellessaan kirjoittaneet niin aatelin taloudesta kuin elämäntavasta
kin. Anders Kullberg on tutkinut Johan Gabriel Stenbockin ja Margareta Revera on tut
kinut Magnus Gabriel De la Gardien kartanojen ja tilojen hoitoa sekä taloudellista tilan
netta   ja   tuloja   1600luvun   lopussa.   1600luvun   tutkimusta   on   kuitenkin   käytettävä 
vertailuun tai rinnastuksiin varoen, sillä reduktio muutti aatelin ja erityisesti kaikkein 
rikkaimman aristokratian yhteiskunnallista ja taloudellista asemaa ehkä rajummin kuin 
mikään aikaisempi muutos. Eino Jutikkalan tutkimus läntisen Suomen kartanolaitokses
ta 1700luvulla on tärkeä perusteos kartanotaloudesta ja sen taloudellisesta merkitykses
tä aatelissäädylle, ja hänen aineistoonsa kuuluivat myös Fersenien Vuojoki ja Harvila. 
Lars Magnusson on tarkastellut itäisen KeskiRuotsin kartanotaloutta 1700luvun puoli
välissä, ja hänen tutkimuskohteenaan on myös useita Ferseneille kuuluneita kartanoita, 
kuten Algö, Hjälmarsnäs, Ljung, Medevi, Mälsåker ja Steninge.38 Leif Gidlöf on puoles
taan selvittänyt Axel von Fersenin toimintaa kartanon ja ruukinomistajana. Sekä Mag
nusson että Gidlöf tarjoavat puhtaasti taloushistoriallisen näkökulman Fersenien talou
teen ja omistuksiin.39

Bo Lönnqvist, Olle Sirén ja AnnaMaria Åström ovat käsitelleet kartanoita, kartano
taloutta ja elämää kartanoissa kulttuuriantropologisesta ja etnologisesta näkökulmasta, 
joka pyrkii tavoittamaan aatelisen kartanokulttuurin moniulotteisuuden, vaikka rajaakin 
useimmiten  poliittiset   ja   ideologiset  kysymykset  käsittelyn  ulkopuolelle.40  Göran Ul
väng nostaa upplantilaisten kartanoiden tutkimuksessaan esiin kartanonomistajien sää
dynmukaisen  elämäntavan,  kuluttamisen   ja  asumisen.  Hän korostaa,  kuinka aateliset 
ihanteet vaikuttivat lähinnä  rikkaimpien kartanonomistajien elämäntapaan,  sillä  alem
man aatelin säädynmukaisen elämäntavan ylläpitämiseen vaikuttivat taloudelliset reali
teetit, jotka harvoin sallivat ideaaliset puitteet elämälle. Lisäksi kartanoissa vietetyssä 
elämässä ei hänen mukaansa ollut suuria eroja kartanoiden välillä olipa kartanonomista
ja aatelinen, vastaaateloitu tai vauras porvari, kuten yhä useammin 1700luvulta lähtien 
tapahtui.41

Mitä  Fersenit voivat sitten kertoa Ruotsin 1700luvun ylhäisaatelin elämäntavasta, 
kuluttamisesta, rahankäytöstä ja taloudellisista suhteista?

Nimi Fersen nousee esiin monessa 1700lukua koskevassa tutkimuksessa, joka käsit
telee Ruotsin säätyjen asemaa, politiikkaa, valtiontaloutta, hovia tai aatelin ja kuninkaan 
suhdetta. Axel von Ferseniä on usein tarkasteltu hänen poliittisen uransa kautta, koska 
hänen julkinen roolinsa yhtenä vapaudenajan (1721–1772) merkittävimmistä hattupolii
tikoista ja yhtenä kustavilaisen ajan (1772–1809) aatelisopposition johtohahmoista on 
osa paljon tutkittua poliittista ja valtiollista historiaa.42 Myös tässä omassa työssäni Axel 
von Fersenin poliittisella osallistumisella on osansa ja käsittelen Fersenin poliittista uraa 
38 Jutikkala I–II, 1932; Kullberg 1973; Magnusson 1980; Revera 1975.
39 Gidlöf 1969; Gidlöf 1972; Göran Nilzénin väitöskirjan Studier i 1730talets partiväsen (1971) esipu

heessa mainitaan tutkimushanke, jossa eräänä aiheena oli »Axel von Fersen d.ä. som privatekonom 
och företagare». Tämä tutkimus ei kuitenkaan koskaan ole ilmestynyt. Ks. Nilzén 1971, förord.

40 Lönnqvist 1978; Sirén 1980; Sirén 1985, Åström 1993, ks. myös Hellspong & alii 2004.
41 Ulväng 2008, erit. 117–203.
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rahankäytön näkökulmasta. Fersenin poliittinen toiminta oli keskeistä rahankäytön ta
kia, sillä 1700luvulla politiikkaan osallistuneet maksoivat itse politikoinnista aiheutu
neet kulut ja aikakauden poliittiseen kulttuuriin kuuluivat palkkiot, lahjat ja lahjukset.43 
Olof Jägerskiöldin Svenskt biografiskt lexikoniin kirjoittama pienoiselämäkerta on erin
omainen johdatus Axel von Fersenin elämään ja toimintaan. Se on perusteellinen ja kar
toittaa tarkasti myös lähdeaineiston.44

R. M. Klinckowström, Fersenien  jälkeläinen,   julkaisi  1800luvun  lopulla   runsaasti 
lähdeaineistoa,  käänsi ranskasta ruotsiksi Axel von Fersenin muistelmat sekä  julkaisi 
alkukielellä ranskaksi Hans Axel von Ferseniä ja Ranskan hovia käsitellyttä aineistoa. 
Mutta hän myös hävitti suuria määriä muun muassa Hans Axel von Fersenin ja Ranskan 
kuningattaren MarieAntoinetten kirjeenvaihtoa perusteenaan sen sopimattomuus jälki
polville.  Klinckowström tuhosi  aineistoa,   joka  ei   sopinut  1800luvun muuttuneeseen 
moraalikoodistoon.45

Hans Axel von Fersenistä, hänen yrityksestään pelastaa Ranskan kuningasperhe val
lankumouksen jaloista sekä hänen ja kuningatar MarieAntoinetten välisestä suhteesta 
on puolestaan  kirjoitettu  erittäin   runsaasti   ja  usein romantisoivassa  hengessä.46  Hans 
Axel von Fersenin mainetta romanttisena sankarina on lisännyt se, ettei Hans Axel von 
Fersen koskaan avioitunut,   ja  että  kansanjoukko surmasi  hänet  raa’asti  Tukholmassa 
keskellä   päivää   kruununprinssi  Carl  Augustin  hautajaisissa  kesäkuussa  1810.47  Hans 
Axel   von  Ferseniä   koskevasta   kirjallisuudesta   perusteellisin   ja   luotettavin   esitys   on 
H. Arnold Bartonin elämäkerta  Count Hans Axel von Fersen. Aristocrat in an Age of  
Revolution (1975).48

Alma Söderhjelm tutki 1920–1940luvulla paljon Hans Axel von Fersenin ja Marie
Antoinetten  suhdetta.  Söderhjelm  tunsi   runsaan   lähdemateriaalin  erinomaisesti   ja   toi 
päivänvaloon monia aikaisemmin tuntemattomia lähteitä. Hän julkaisi tarkkaan arkisto
työhön perustuvan ja lähdejulkaisuna tärkeän teoksen Fersen et MarieAntoinette. Jour
nal Intime et correspondance du comte Axel de Fersen (1930), joka sisältää kaikki tär
keimmät säilyneet Fersenin ja MarieAntoinetten väliset kirjeet ja laajoja katkelmia Fer
senin päiväkirjoista.  Söderhjelm toimitti   ja käänsi ranskasta ruotsiksi Hans Axel von 
Fersenin päiväkirjat,  mutta hän jätti  varhaisimmista,  ennen vuotta  1791 kirjoitetuista 
merkinnöistä laajoja katkelmia pois ja lisäsi päivämääriä, joita alkuperäisessä päiväkir
jassa ei ole. Toimitustavassa on puutteita ja välillä on vaikea erottaa mikä on toimittajan 
tekstiä, mikä Fersenin.49

42 Axel von Fersenistä poliitikkona esim. seuraavissa teoksissa Carlsson, I. 1981; Hallesvik 1977; Jä
gerskiöld 1943; Malmström I–VI, 1893–1901; Olsson 1963; Wolff 2008.

43 1700luvun poliittisesta kulttuurista ks. esim. Sennefelt 2006; Tandefelt 2007; Skuncke & Tandefelt 
2003.

44 Jägerskiöld 1956.
45 Fersen I–VIII, 1867–1872; Fersen, H. A. I–II, 1877–1878; ks. myös Hildebrand 1956, 714, 744–747; 

vrt. Barton 1975, 61–62; Zweig 1935, 272–279.
46 Esim. Baumann 1932; Dard 1947; Gaulot 1928; Heidenstam 1913; Kermina 2001; Kunstler 1947; 

Lindqvist, H. 1996; Vallotton 1952; Zweig 1935.
47 Fersenin murhasta ks. Nerman 1933, Sahlberg 1974.
48 Barton 1975; myös Lindqvist, H. 1996.
49 Hans Axel von Fersens dagbok I–IV; Fersen et MarieAntoinette; Söderhjelm 1945; Alma Söderhjel

mistä historioitsijana Engman 1996.
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Näissä teoksissa painopiste on kuitenkin muualla kuin elämäntavan, kuluttamisen ja 
talouden yhteyksien tarkastelussa, joka on käsillä olevan tutkimuksen aihe.

KULUTTAMINEN JA TAVAROIDEN MAAILMA

Kuluttamisen historia ja kulutusyhteiskunnan syntyminen 1700luvulla ovat olleet vilk
kaan tutkimuksen kohteina viime vuosikymmeninä. Kuluttaminen on niin oleellinen osa 
kaikkien ihmisten jokapäiväistä elämää, että aihetta on kuitenkin sivuttu historiantutki
muksessa jo kauan sitten, vaikkakin ilman nykyisenlaista pyrkimystä eri yhteiskunta
ryhmien kuluttamisen tutkimiseen, kulttuurin kuluttamisen käsittelyyn tai kuluttamisen 
ja tuotannon välisen suhteen kriittiseen tarkasteluun. Taloudellinen puoli on kulutuksen 
tutkimuksessa yleisesti ja aatelin tutkimuksessa erityisesti jäänyt vähälle huomiolle.

Alfred Franklin julkaisi 1888–1902 peräti 27 osaa käsittäneen sarjan  La vie privée  
d’autrefois. Art et métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens du XIIe au XVIIIe siècle  
d’après des documents originaux ou inédits, jossa keskeisellä sijalla olivat tavarat ja ku
luttaminen:  kaupat,  vaatteet   ja asusteet  kuten suruasut,  kävelykepit   tai  sateenvarjot.50 
Kuluttamisen   teoretisointiin  pyrki  kuitenkin  vasta  Thorstein  Veblen,   jonka  teos  The 
Theory of the Leisure Class ilmestyi 1899. Siinä Veblen toi taloushistoriaan tuotannon 
rinnalle kulutuksen tutkimisen ja loi yhä edelleen tutkijoiden paljon käyttämän käsitteen 
huomiota herättävästä, pröystäilevästä ja näyttävästä kuluttamisesta, kerskakulutuksesta 
(conspicuous consumption). Hän korosti myös kulutuksen ja persoonallisuuden välistä 
yhteyttä,  sitä että  ihmiset ilmaisevat itseään kuluttamisella,  ja että  kuluttamista on se 
miltä ihmiset näyttävät, miten he pukeutuvat, mitä he syövät, millaista kirjallisuutta he 
lukevat ja millaista musiikkia kuuntelevat.51 Werner Sombart painotti teoksessaan  Lu
xus und Kapitalismus (1912) ylellisyyden ja ylellisyystuotteiden kaupan tärkeää roolia 
1700luvulta   lähtien  kapitalismin ja  kulutusyhteiskunnan synnylle.52  Sombartin  näke
mys   ylellisyyskuluttamisen   merkittävästä   roolista   kapitalismin   muotoutumiselle   on 
1700luvun ylhäisaatelia tarkasteltaessa tähdellisempi kuin Veblenin porvarillisen hyvä
osaisten jäljittelyyn perustuvan kuluttamisen analyysi.

Norbert Elias kritisoi aiheellisesti jo 1930luvun alussa Thorstein Veblenin sinänsä 
hyödyllisen ja  toimivan teoretisoinnin soveltamista  Euroopan  ancien régimen  yhteis
kuntiin, koska Veblenin lähtökohtana oli porvarillinen yhteiskunta ja sen taloudellinen 
rationaliteetti, joka ratkaisevasti erosi vahvan yksinvaltaisen monarkian ja aristokratian 
yhteiskunnista.53  Kuluttamista niin menneen kuin nykyajankin yhteiskunnissa tutkinut 
Colin Campbell on puolestaan artikkelissaan »Conspicuous Confusion? A Critique of 
Veblen’s Theory of Conspicuous Consumption» (1995) kritisoinut tutkijoita Veblenin 
huomiota herättävän kuluttamisen käsitteen liian löysästä käyttämisestä ja epäselvästä 

50 Franklin 1888–1902.
51 Veblen 2002 (1899); Joutilaan luokan suomennoksessa (2002) on Sulevi Riukulehdon Veblenin ku

lutuskritiikkiä valaiseva esipuhe. Riukulehto 2002, 5–15.
52 Sombart 1922 (1912); ks. myös Sassatelli 2007, 20–25, 30; Sombartin ja Veblenin käsityksistä naisen 

roolista kulutusyhteiskunnassa ks. de Grazia 1996, 19–21.
53 Elias 1985, 48–49.
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määrittelystä. Campbell kritisoi tutkijoita myös siitä, että he selittävät kuluttamisen suu
ren muutoksen 1700luvulla yksinkertaisesti Veblenin teoriasta lähtien. Campbellin mu
kaan Veblen painottaa  liikaa  halua jäljitellä,  matkia   toisten (yleensä  aristokratian tai 
muun »joutilaan luokan») kuluttamista, eikä anna tilaa ihmisten muille haluille ja toi
veille sekä taloudellisille mahdollisuuksille.54  Woodruff D. Smith painottaa tutkimuk
sessaan kuluttamisesta, kunniallisuudesta ja säädyllisyydestä 1600 ja 1700luvulla, että 
Veblenin teorian soveltaminen yhteiskuntiin, joissa kapitalismi oli vasta muotoutumas
sa, on vaikeaa.55

Tässä tutkimuksessa esiin nostamani esimerkit Fersenien elämäntavasta, kuluttami
sesta ja rahankäytöstä osoittavat niin ikään Veblenin kulutusteorian olevan vaikeasti so
vellettavissa esimodernin ajan yhteiskuntaan, jossa kaikkia arvostuksia ei voinut mitata 
rahallisella arvolla, eikä kaikkea voinut ostaa rahalla. Aatelin kuluttamista ja rahankäyt
töä 1700luvulla eivät selitä  yksin halu jäljitellä  itseään ylempien kuluttamista ja elä
mäntapaa. Esimodernin ajan Ruotsissa aateli oli yhteiskunnan ensimmäinen sääty, jonka 
yläpuolella olivat ainoastaan hallitsija, sekin usein vain symbolisesti, ja Jumala. Ylhäis
aatelin ei tarvinnut vebleniläisessä mielessä jäljitellä ketään. Kuluttaminen ja aineelliset 
arvot kuten raha eivät riitä selittämään esimodernin ajan ylhäisaatelin arvomaailmaa ja 
omakuvaa, joissa kunnia, moraali, suosio, palvelukset, uskonto ja poliittiset lojaliteetit 
olivat keskeisellä sijalla. Olennaisempi kysymys on, pyrkikö ylhäisaateli erottautumaan 
muista säädyistä ja niiden kuluttamisesta omalla kulutuksellaan?

Pierre  Bourdieu on pohtinut  erottautumista,  maun sosiologiaa  sekä   sosiaalisen   tai 
kulttuurisen pääoman kasautumista muun muassa kuluttamisen kautta.56 Bourdieun mer
kitys on ollut suuri historiantutkimuksellekin, ja hänen käsitteensä tarjoavat varsinkin 
eliittien tarkastelulle kiintoisan lähtökohdan. 1700luvun aatelia tutkineet Jessica Par
landvon Essen ja Charlotta Wolff muistuttavat kuitenkin aiheellisesti, että Bourdieun 
strukturalistiset   teoretisoinnit  ovat  usein ongelmallisia   irrotettuna  alkuperäisestä  kon
tekstistaan ja sovellettuna vaikkapa Ruotsin aateliin 1700luvulla.57 Lienee myös paikal
laan   todeta,  että  Bourdieun  teorioita  ei  Ranskassa   juurikaan  sovelleta   tarkasteltaessa 
maan aatelia ennen vallankumousta. Tämän työn innoittajat ja esikuvat, ranskalaiset aa
telin tutkijat ja dixhuitièmistit, kuten François Bluche, Guy ChaussinandNogaret, Na
tacha Coquery, Jacques Cuvillier, Michel Figeac, Michel Hamard tai Mathieu Marraud, 
eivät mainitse lainkaan Bourdieun teoksia bibliografioissaan.58

Ranskassa on sen sijaan tutkittu jo kauan jokapäiväisen elämän historiaa, johon niin 
kuluttaminen  kuin  elämäntapakin   liittyvät   kiinteästi.  Totaalihistorian,  histoire   totale, 
traditio tarjoaa laajan näkökulman myös kuluttamiseen yhdistäessään talous ja sosiaali
historian kulttuuri, aate ja poliittiseen historiaan käyttämällä eri historianaloille tyypil
lisiä lähteitä ja metodeja luodakseen laajan, monipuolisen ja rikkaan kuvan tutkittavasta 
aiheesta.59  Totaalihistorian pioneeri Fernand Braudel esitti 1960luvulla ilmestyneessä 

54 Campbell 1995; Campbell 1993, 40–44; ks. myös Kwass 2003, 107.
55 Smith 2002, 8–9.
56 Bourdieu 1979; Bourdieu 1986.
57 Parlandvon Essen 2005, 92; Wolff 2005, 26.
58 Ks. Bluche 1995; ChaussinandNogaret 2000; Coquery 1998; Cuvillier 2006; Figeac 2001; Figeac 

2006; Hamard 2008; Marraud 2000.
59 Totaalihistorian metodeista ks. esim. Braudel 1949.
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laajassa koko maailman materiaalisen kulttuurin ja kapitalismin historiassaan Werner 
Sombartiin viitaten ajatuksen, että luksus ja ylellisyyskuluttaminen olivat välttämättö
miä ancien régimen yhteiskunnille, joissa ylijäämä oli kulutettava jollakin tavalla. Aika
kauden jäykät sosiaaliset hierarkiat johtivat siihen, että  kulutus Braudelin mukaan oli 
epäoikeudenmukaista, epäterveellistä, silmiinpistävää ja tuhlailevaa, kun tietyille yhteis
kunnallisille ryhmille, kuten aatelille, kerääntyneelle pääomalle ei löydetty muuta käyt
töä kuin kuluttaminen.60

Materiaalisen kulttuurin ja tavaroiden maailman tutkimisen perinteeseen liittyvät niin 
ikään Annik PardailhéGalabrunin ja Daniel Rochen työt Pariisista, pariisilaisten asumi
sesta sekä kuluttamisesta ja materiaalisesta kulttuurista, samoin kuin jokapäiväisen esi
neistön kartoitukset.61 Daniel Roche on käsitellyt jokapäiväistä elämää ja kuluttamisen 
historiaa myös vaatteiden ja ulkoisen olemuksen merkittävyyden kautta. Rochelle pu
keutumisen historia edustaa mahdollisuutta tarkastella laajasti ihmisten välisiä suhteita, 
haluja ja toiveita sekä taloudellisia ja kulttuurisia ilmiöitä.62 Natacha Coquery tarkaste
lee laajan ja kiehtovan lähdeaineiston avulla aristokratian kuluttamista ja asumista sekä 
ylellisyystuotteiden  markkinoita  Pariisissa 1700luvulla.  Hän  tutkii  hoviyhteiskunnan 
jokapäiväisiä   struktuureja,   ja   kiinnittää   huomiota   erityisesti   erilaisiin   erottautumisen 
keinoihin sekä arvon, kunniallisuuden ja vallan merkkeihin.63 Natacha Coqueryn analy
soimassa aristokraattisessa Pariisissa liikkuivat myös monet niistä  Ruotsin aatelisista, 
jotka 1700luvulla matkustivat kaupunkiin lyhyeksi aikaa tai asuivat siellä pidempään. 
Coqueryn ja Rochen teokset tarjoavatkin lähtökohdan myös Ruotsin aatelin tutkimisel
le, koska rikas materiaalinen kulttuuri ympäröi ylhäisaatelia.

Materiaalisen kulttuurin historialla ei ole ollut yhtä merkittävää sijaa englanninkieli
sessä tutkimustraditiossa. Se on lukuisista ranskalaisten tutkimusten käännöksistä huoli
matta jättänyt vähälle huomiolle pitkän ranskalaisen tutkimusperinteen. Vielä 1990lu
vun alussa englantilaiset John Brewer ja Roy Porter esittivät väitteen, että kaikkia ihmi
siä joka päivä ympäröivää »tavaroiden maailmaa» ja kuluttamista on tutkittu yllättävän 
vähän historian näkökulmasta.  Talous  ja kulttuurihistoria  ovat olleet  omat alueensa, 
joita ei ole juurikaan pyritty yhdistämään.64 Näin onkin angloamerikkalaisesta traditiosta 
katsoen, mutta ei välttämättä muilla kielialueilla. Angloamerikkalaisessa historiantutki
muksessa   paradigmanmuutoksen   keskeisenä   teoksena   on   totuttu   pitämään   Neil 
McKendrickin, John Brewerin ja J. H. Plumbin teosta The Birth of a Consumer Society.  
The The Commercialization of EighteenthCentury England (1983), jossa kulutusyhteis
kunnan synty 1700luvulla selitetään pitkälti Veblenin mallin mukaan keskinäisen kil
pailun ja jäljittelyn kautta. Kulutusyhteiskunta syntyi sen mukaan 1700luvulla, koska 
ihmisten vaurastuessa yhä useampi halusi, että hänellä olisi samanlaisia vaatteita, tava
roita ja samanlainen koti kuin muillakin, yleensä häntä itseään varakkaammilla ihmisil
lä. Tämän jäljittelyn ja toisten kulutustottumusten matkimisen tuloksena olisi siis synty

60 Braudel 1967, erit. 134–136; ks. myös Braudel 1979a–c; vrt. Revera 1984, 120–121.
61 PardailhéGalabrun 1988; Roche 1997; Figeac 2007; materiaalisesta kulttuurista Ranskassa 1700lu

vulla ks. myös Pallach 1987.
62 Roche 1989.
63 Coquery 1995; Coquery 1998.
64 Brewer & Porter 1993, 1.
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nyt moderni kuluttaja.65  Sittemmin yhä  useampi tutkija on kyseenalaistanut puhtaasti 
jäljittelyyn ja matkimiseen perustuvan kulutuksen samoin kuin 1700luvun kulutusyh
teiskunnan syntyajankohtana.66

On kuitenkin kiistatonta, että 1700luvulla kuluttaminen levisi aiempaa laajempien 
yhteiskunnallisten ryhmien pariin. Sen vuoksi vuosisata on kiinnostanut monia tutkijoita 
ja 1700luvun kuluttamisesta ja materiaalisesta kulttuurista on julkaistu runsaasti  uutta 
tutkimusta.67 Kuluttamista on tarkasteltu mitä erilaisimmista näkökulmista,68 joille kult
tuuriantropologia on usein tarjonnut hedelmällisiä lähtökohtia.69 Nousevan keskiluokan 
ja säätyläistön kuluttaminen sekä kuluttamisen porvarillistuminen ja massakuluttamisen 
synty 1700luvulta alkaen samoin kuin eliittien naisten kuluttaminen ovat saaneet erityi
sen suuren painoarvon siksi, että varsinkin Englannissa juuri keskiluokan eli porvarei
den, kauppiaiden ja varakkaiden tilanomistajien varakkuus ja yhteiskunnallinen merki
tys kasvoivat.  Keskiluokasta muodostui uusi elinvoimainen luokka,   jolla oli  halua ja 
mahdollisuuksia kuluttamiseen.70 Luksuskuluttaminen ja edulliset ylellisyystuotteet ku
ten tee  ja kahvi, viuhkat,  painetut  puuvillakankaat  tai  posliiniset  kahvikupit   levisivät 
1700luvulla ylhäisön piiristä porvariston ja nousevan keskiluokan elämään. Tämä hei
jastuu myös tutkimuksessa, jossa luksuskuluttamistakin on usein tutkittu muiden kuin 
aatelin näkökulmasta.71 Sen sijaan kulttuurin kuluttamista tarkasteltaessa aatelin kulutta
minen nousee tärkeälle sijalle aatelisten usein omaksuman mesenaatin roolin vuoksi.72

Aatelisen kuluttamisen näkyvin merkki oli   linna sisustuksineen ja  irtaimistoineen. 
Linnoja, rakennuttamista ja arkkitehtuuria on usein tarkasteltu taidehistorian näkökul
masta, jolloin kuluttamisen sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet on suljettu kysymyk
senasettelun ulkopuolelle. Linnat ovat pelkistyneet arkkitehtonisiksi kokonaisuuksiksi, 
joilla ei ole ollut kiinnekohtaa tai paikkaa oman aikansa talous, sosiaali ja kulttuurihis
toriassa. Viimeaikaisessa englantilaisessa, ranskalaisessa ja tanskalaisessa tutkimukses
sa linnojen rakennuttamista tarkastellaan kuitenkin aatelisen representaation ja kulutta
misen ilmentymänä ja myös kysytään, mitä rakentaminen maksoi ja millaisia taloudelli
sia valmiuksia rakennuttajalta vaadittiin.73 Euroopan vanhan aatelin ydinalueiden tutki

65 McKenrick & Brewer & Plumb 1983; myös Smith 2002, 25, 30–34.
66 Esim. McCracken  1990,  11–16;  Peck  2005;  Shammas  1990;  Vries  2008;  Welch  2005;  ks.  myös 

Schama 1987.
67 Uusista suuntauksista ks. esim. Sassatelli  2007; Styles & Vickery 2006; ks. myös Agnew 1993 ja 

Smithin kommentit siihen, Smith 2002, 1–2.
68 Esim. seuraavat antologiat: kuluttamisen tutkimisen metodeista ja käsitteistä sekä tavaroista ja niiden 

merkityksistä varhaismodernilla ajalla Brewer & Porter 1993; kulttuurin kuluttamisen eri muodoista 
Bermingham & Brewer 1995; varhaismodernin ajan käsityksiä omaisuudesta Brewer & Staves 1995; 
sukupuolen   ja  maun  merkityksestä   1700luvun  angloamerikkalaisessa  materiaalisessa  kulttuurissa 
Styles & Vickery 2006.

69 Appadurai 1986; Douglas & Isherwood 1980; Graeber 2001.
70 Esim. Davidoff & Hall 2002; Langford 1989, erityisesti 59–121; Shammas 1990; Smith 2002; Vicke

ry 1998; Vickery 2006; Weatherill 1988
71 Berg 2005; Berg & Clifford 1999; Berg & Eger 2003; Fox & Turner 1998.
72 Kulttuurin kuluttamisesta ks. esim. Blanning 2002; Brewer 1997; North 2003.
73 Bedoire 2001; Christie 2000; Figeac 2001; Figeac 2006; Wilson & Mackley 1999; Wilson & Mack

ley 2007; Venborg Perdersen 2005.
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mus luo kontekstin Ruotsin ylhäisaatelin tutkimiselle osana samaa kosmopoliittista aate
liskulttuuria.

Kuluttamisen   tutkimustraditio   on   siis   jättänyt   aatelin   kuluttamisen  melko  vähälle 
huomiolle. Ikään kuin aatelin kuluttaminen varhaismodernilla ajalla olisi ollut niin itses
tään selvää, ettei sitä tarvitse problematisoida. Aiemmin mainittujen ranskalaisten tutki
joiden ohella Toby Barnard on tarkastellut aatelin kuluttamista 1600luvun puolivälistä 
1700luvun lopulle. Hän nostaa esiin muun muassa Irlannin aatelin rakennuttamisen, si
sustamisen, tavarat, vaatteet, taiteenkeräämisen, puutarhat sekä urheilun eli metsästyk
sen ja ratsastuksen. Niiden kautta Barnard analysoi Irlannin aatelin kuluttamista ja elä
mäntapaa sekä kontekstualisoi ne osaksi yleiseurooppalaista aateliskulttuuria,74 mikä on 
myös Fersentutkimukseni tavoitteena.

Ylellisyyskuluttaminen on aihealue,   joka nousee  tarkasteltavaksi  ylhäisaatelin  elä
mäntapaa, sen syitä ja edellytyksiä pohtiessa. Margareta Reveran näkemyksen mukaan 
Ruotsin ylhäisaatelin kulutustottumuksia 1600luvulla luonnehti ajatus säädynmukaises
ta kuluttamisesta. Ylellisyyskuluttaminen oli aatelille keino ja strategia vallan ja vaiku
tusvallan  saavuttamiseksi  sekä  oman yhteiskunnallisen  aseman vahvistamiseksi,  eikä 
aatelin  näkökulmasta ollut  tarkoituksenmukaista pyrkiä  esimerkiksi kartanotaloudessa 
voittoihin. Aateli käytti ylimääräisen pääoman statuskuluttamiseen, mikä sen näkökul
masta oli järkevämpää kuin taloudellisten voittojen tavoittelu. Viimeistään 1600luvulla 
säätyaseman tuli näkyä ulkoisesti asumisessa, pukeutumisessa ja elämäntavassa. Revera 
huomauttaa myös, että nykykäsitykset taloudellisten resurssien käytöstä tai tuottavuu
desta eivät toimi 1600luvun ylhäisaatelin kuluttamista tarkasteltaessa.75

Kuinka Ruotsin ylhäisaatelin piirissä määriteltiin ylellisyys sata vuotta myöhemmin, 
1700luvulla? Koko 1700luvun ajan Euroopassa käytiin vilkasta keskustelua ylellisyy
destä   ja  kohtuullisuudesta.76  Ylellisyyden  määritelmä  on   liukuva   ja  muuttuva,  kuten 
Braudel on todennut. Se on riippuvainen ajasta, paikasta ja kontekstista. Ylellisyys ei 
edusta ainoastaan harvinaista ja turhaa, vaan myös yhteiskunnallista, sosiaalista ja talou
dellista menestystä, jossa aiemmin harvinaisista asioista, esineistä tai tuotteista tulee lo
pulta niin tavallisia, että ne menettävät hohtonsa ja arkipäiväistyvät.77 Kysymykset siitä 
mikä oli sopivaa ja hyväksyttävää, mikä taas turhaa ylellisyyttä vaikuttivat myös Ruot
sin ylhäisaatelin kuluttamiseen ja elämäntapaan.

Ruotsissa ja Suomessa esimodernin ajan kuluttaminen on herättänyt tutkijoiden kiin
nostuksen 1990luvulta lähtien,78 vaikka se ei täällä olekaan ollut yhtä keskeinen para
digma kuin muissa länsimaissa. Tutkimuksen lähtökohdat ovat monesti olleet varsin eri
laiset, vaikka kulutusta voikin pitää yhteisenä nimittäjänä.

Pitkään taide ja taiteenkeräily nähtiin kiinnostavimpana osana 1700luvun materiaa
lista kulttuuria ja kuluttamista, ja tähän tutkimussuuntaukseen kuuluu aatelisia keräili
jöitä koskeva tutkimus. Aatelisten hankkimilla taidekokoelmilla, maalauksilla, veistok

74 Barnard 2004.
75 Revera 1984.
76 Esim. Berg 2005, 21–45; Berg & Clifford 1999, 3–16; Berg & Eger 2003; Berry 1994, 126–176; 

Hunt 1996; Perrot 1995; Runefelt 2005, 101–123; Sekora 1977; Wieselgren 1912.
77 Braudel 1967, 135.
78 Ruotsalainen  yleiskatsaus  kulutusyhteiskunnan   ja  modernin  kuluttamisen  synnystä  Euroopassa  on 

Ahlberger 1996; ks. myös Ahlberger 1997 ja Söderberg & Magnusson 1997.
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silla, mitaleilla tai gravyyreillä sekä kirjakokoelmilla ja huonekaluilla on ollut kiistämä
tön paikkansa kulttuurihistoriassa ja taidehistoriassa.79 Linnat ja sisustaminen ovat niin 
ikään   kuuluneet   kulutuksen   tutkimuksen   kenttään   alkaen   Gösta   Sellingistä,   joka 
1930luvulla tarkasteli linnojen ja niiden sisustuksen muuttumista monumentaaliraken
nuksista säädynmukaisiksi kodeiksi 1700luvulla, aina Fredric Bedoireen, joka 2000lu
vun alussa tarkasteli suurvaltaajan linnojen rakennuttamista osana ylhäisaatelin poliitti
sia tavoitteita.80 Riitta Pylkkänen – jo 1950luvulla – ja Lena Rangström asettavat puku
historiallisissa teoksissaan vaatteet ja pukeutumisen osaksi laajempaa kulutushistorian 
kokonaisuutta   tarkastellessaan pukeutumista  kulttuuri   ja  sosiaalihistoriallisesta  näkö
kulmasta.81 Kirsi VainioKorhonen on tutkinut kuluttamista, myös aatelin kuluttamista, 
tarkastellessaan muun muassa kultasepäntyötä  1700luvun loppupuolella. VainioKor
honen tarkastelee jalometalliseppien tekemiä ylellisyysesineitä niin tuotannon kuin ku
luttamisenkin näkökulmasta, ja useimmiten näiden esineiden kuluttajat olivatkin aateli
sia tai aatelittomia säätyläisiä.82

Tukholman, mutta myös muiden Ruotsin kaupunkien porvarit olivat esimodernilla 
ajalla eliittiryhmä, jota on tutkittu paljon erilaisista lähtökohdista. Yhtä lailla eliittien, 
verkostojen ja vallan kuin taloushistoriankin tutkijat ovat olleet kiinnostuneita varsinkin 
Tukholman rikkaimmista porvareista, suurkauppiaista ja laivanvarustajista, niin kutsu
tusta  skeppsbroadelnista. Erilaisista lähtökohdista huolimatta porvariston kulutustottu
mukset ja rahankäyttö nousevat vahvasti esiin useimmissa tutkimuksissa. Taloushisto
rioitsijat Klas Nyberg ja Karin Ågren tarkastelevat Tukholman suurporvariston kulutta
mista osana suurkauppiaiden taloudellisia ja sosiaalisia strategioita, joihin kuluttamisel
la pyrittiin voimakkaasti vaikuttamaan.83 Niin ikään Leos Müller on tutkinut Tukholman 
suurkauppiaita, samoin kuin Ruotsin ItäIntian kauppakomppaniaa sekä siirtomaatava
roiden kauppaa ja kuluttamista 1700luvulla. Müller korostaa, että kuluttamisen histo
rian tutkimuksessa on tärkeää tarkastella aihetta laajasta perspektiivistä. Liian usein tut
kimus on keskittynyt  kulutuskulttuurin  muutokseen,  kuluttamisen  vallankumoukseen, 
tai yksinomaan tavaran tuotantoon ja kauppaan, eikä käsitellyt tuotantoa, kauppaa ja ku
lutusta kokonaisuutena.84

Esimodernilla ajalla statuskuluttamisen tarkoitus oli vallan ja aseman manifestoimi
nen,  osoittaa  Gudrun Andersson  tutkimuksessaan  1600   ja  1700luvulla  merkittävän 
ruotsalaisen   kauppakaupungin   Arborgan   porvareista.   Anderssonin   lähtökohdat   ovat 
oman tutkimukseni tavoin eurooppalaisessa kulutustutkimuksen suuntauksessa, ja hänen 
työnsä liittyy eliittien, tässä tapauksessa yhden kaupungin poliittisesti ja taloudellisesti 
vaikutusvaltaisimpien henkilöiden ja sukujen, tutkimusperinteeseen. Anderssonin tulok
sia taloudellisen ja poliittisen vallan manifestoimisessa käytettyjen keinojen kuten kau

79 Ks. esim. Brown 2004; Frykenstedt 1987; Kuurne 2008; Martinius 2005; Laine 1998; von Proschwitz 
1995.

80 Bedoire 2001; Selling 1991.
81 Pylkkänen 1982; Pylkkänen 1984, Rangström 1997.
82 VainioKorhonen 1994; VainioKorhonen tarkastelee aatelin materiaalista kulttuuria myös teokses

saan Sophie Creutzista. VainioKorhonen 2008.
83 Nyberg 2006; Ågren 2007.
84 Müller   1998;   Müller   2004a–b;   liian   ahtaasta   kuluttamisen   määrittelystä   myös   Andersson   2004, 

Owens & Stobart 2000 ja Sassatelli 2007, 13–30.
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punkitalojen ja niiden sisustuksen tärkeydestä voi soveltaa ja peilata myös aatelin kulut
tamiseen.85

Rikkaan   porvariston   kuluttamisessa   on   siis   havaittavissa   samanlaisia   suuntauksia 
kuin aatelin kuluttamisessa. Tärkeimpänä pidän sitä säädyn tai oman yhteiskunnallisen 
ja sosiaalisen ryhmän sisäistä  logiikkaa,  joka ohjasi niin aatelisten kuin aatelittomien 
säätyläisten ja rikkaiden porvarienkin kulutusvalintoja, ja johon moni tutkija on kiinnit
tänyt huomiota. Ylva Hasselberg painottaa tutkimuksessaan ruukinpatruuna I. G. Claso
nista ja tämän perheestä 1800luvun alussa, että Clasonien sukupiirissä statuskuluttami
nen oli keino luoda sosiaalista pääomaa. Kuluttaminen oli rationaalista ja tarkoituksen
mukaista, ja se piti yllä tärkeitä suhdeverkostoja. Oman sosiaalisen piirin sisällä omak
suttujen   kulutustapojen   ylittämistä   ei   pidetty   soveliaana   eikä   tarpeellisenakaan.86 
Samanlainen ajatusmaailma löytyy ylhäisaatelin kuluttamisen taustalta. Säädynmukai
nen  kuluttaminen  oli  1700luvulla   tapa  osoittaa   tiettyyn  yhteiskunnalliseen,   sosiaali
seen, taloudelliseen ja kulttuuriseen ryhmään kuulumista.

Kuluttamista on usein myös sivuttu muita metodeja ja lähestymistapoja hyödyntäväs
sä 1700luvun tutkimuksessa, kuten viimeaikaisissa tutkimuksissa kirjojen ja kirjakaup
pojen historiasta tai Tukholmaan ulkomailta tuoduista tekstiileistä.87 Myös Leif Runefel
tin tutkimukset taloudellisista hyveistä   ja Jouko Nurmiaisen tutkimus yhteisen hyvän 
käsitteestä   vapaudenajan   poliittisessa   kielessä   lähestyvät   kysymystä   kuluttamisesta. 
Varsinkin  1700luvun  suuri  yleiseurooppalainen  keskustelu  ylellisyydestä  nosti  esiin 
kysymykset ihmisistä kuluttajina ja tuottajina sekä kuluttamisen moraalisesta oikeutuk
sesta, ja myös Ruotsissa tämä ideologinen keskustelu oli ajankohtainen.88

TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TYÖN RAKENNE

Tässä tutkimuksessa tarkastelen ylhäisaatelisen von Fersen suvun elämäntapaa kulutta
misen ja rahankäytön näkökulmasta.  Paneudun Fersenien elämäntapaan,  kulutustottu
muksiin ja tulorakenteeseen 1700luvulla.89 Tutkimuksessani yhdistän kaksi aihepiiriä, 
tulot ja menot, tavalla jota ei aiemmin ole tehty. Ylhäisaatelin kulutuksen tarkastelun 
laajentaminen elämäntavan ja rahankäytön tutkimiseksi sekä niiden suhteuttaminen yl
häisaatelin omaisuuteen, tuloihin ja käytettävissä olleisiin varoihin on uusi näkökulma, 
jota syvennän analysoimalla ylhäisaatelin motiiveja käyttää  rahaa erilaisiin tarkoituk
siin. Lähestyn elämäntapaa ylhäisaatelin rahankäytön näkökulmasta. Miksi ylhäisaateli 
käytti rahaa niin kuin käytti, ja millaisiin asioihin, tavaroihin tai palveluihin rahaa käy
tettiin?  Miten ylhäisaatelin elämäntapa ja rahankäyttö suhteutuivat aatelin tärkeimpiin 
arvoihin? Millaisia kuluttajia ylhäisaatelin jäsenet olivat? Mitkä seikat määrittelivät ja 
ohjasivat heidän kulutusvalintojaan 1700luvun Ruotsissa?

85 Andersson 2003; Andersson 2009.
86 Hasselberg 1998, erit. 177–178.
87 Kirjan historiasta esim. Hakapää 2008 ja Laine, T. 2006; tekstiilien maahantuonnista Aldman 2008.
88 Nurmiainen 2009; Runefelt 2001; Runefelt 2004; Runefelt 2005.
89 Samasta teemasta myös Ilmakunnas 2000, Ilmakunnas 2001, Ilmakunnas 2004b ja Ilmakunnas 2009.
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Yksinkertaisimmillaan kuluttaminen ymmärretään tavaroiden ja palveluiden ostami
seksi, hankkimiseksi ja haluamiseksi. Tiukasti ostamiseen sekä hyödykkeiden ja palve
luiden käyttöön perustuva kulutuksen määrittely on kuitenkin ahdas ja sopii huonosti 
1700luvun aateliin.  Kuluttaminen onkin syytä  nähdä   laajana ja monimutkaisena toi
mintana, johon liittyy aina myös taloudellisia, lainsäädännöllisiä, sosiaalisia, kulttuuri
sia ja ideologisia näkökohtia. Niiden kautta piirtyvät  esiin rajat sosiaalisten luokkien, 
julkisen ja yksityisen elämän, korkeakulttuurin ja kansankulttuurin sekä miesten, naisten 
ja eri ikäryhmien välillä.90 Ylhäisaatelin elämässä raha tai sen puute ei ollut määräävä 
tekijä,  vaan aatelin arvomaailmaan kuuluneet kunnia,  maine,  suosio,  uskollisuus, hy
veellisyys, jalous ja armo sekä syntyperä säätelivät aatelin valintoja. Aatelin elämänta
paa  ohjasi  siis  aatelin  omakuvaan  kuulunut  aateluus   ja  sen  velvoitteet,   ei   raha.  Sen 
vuoksi aatelin kuluttamistakin on tarkasteltava laajasti,  ei yksin tietoisena toimintana, 
tiedostettuna ja aktiivisena kuluttamisen tekona. Olen valinnut keskeiseksi tarkastelu
kohteeksi sen, millä tavalla erilaisiin tavaroihin tai palveluihin sekä virkauran tai mies
palvelijoiden pukeutumisen kaltaisiin asioihin käytettiin rahaa. Kyse ei siis ole aina tie
toisesta kuluttamisesta ja kulutusvalinnoista, vaan useammin rahankäytön taustalla oli
vat muunlaiset elämäntapaan, aateliseen ideologiaan ja omakuvaan liittyneet seikat.

Keskityn yhden aatelissuvun tai perheen, Fersensuvun,91 talouden, tulojen, kulutus
tottumuksien ja elämäntavan tarkasteluun. Yksittäisen suvun tai perheen tutkimisessa on 
etunsa: se mahdollistaa lähteiden tarkan lähiluvun ja suvun yksityiskohtaisen tarkastelun 
usean vuosikymmenen ajalta. Mutta siinä on myös vaikeutensa: yhden tai kahden per
heen elämäntavan pohjalta voi olla ongelmallista muodostaa kuvaa koko ylhäisaatelin 
elämäntavasta.  Kuitenkin  yksityisestä  yleiseen  eteneminen  luo perustan yleisemmille 
johtopäätöksille. Ryhmästä ja sen ominaisuuksista puhuminen ilman joidenkin sen jä
senten mahdollisimman tarkkaa tutkimista olisi yleistämistä  ilman kunnollista pohjaa. 
Elämäntapa ja kuluttaminen ovat myös niin laajoja käsitteitä, että niitä on hedelmällisin
tä tutkia riittävän pienen ja tarkkaan rajatun yhteisön – esimerkiksi yhden perheen tai 
suvun – kautta.  Jokainen aatelisperhe  oli   tekemisissä  muun yhteisön kanssa,  eivätkä 
edes jokapäiväiset kontaktit rajoittuneet perheen piiriin, vaan laajempaan sosiaaliseen 
ympäristöön sekä aatelis ja hovikulttuuriin, johon kuuluivat Ruotsin aatelin lisäksi sa
man säädyn edustajat  ympäri  Eurooppaa.  Ranska  ja  Englanti  antavat  vertailukohdan 
Ruotsin  aatelille.  Vertailu  on   luontevaa  siksikin,  että  Ruotsin  ylhäisaatelin  kontaktit 
Ranskaan olivat niin kiinteät. Fersenien sukupiiristä moni oleskeli Ranskan lisäksi myös 
Englannissa ja saksalaisissa ruhtinaskunnissa. Fersenit palvelevat tutkimusta ikkunana, 
jonka kautta  voi  nähdä  kauemmas,   ja  muodostaa  1700luvun Ruotsin  ylhäisaatelista 
yhtä tai kahta perhettä moniulotteisemman kuvan.

Ylhäisaatelin  elämäntyylin ja kulutuksen tutkimus nimenomaan Fersenien perheen 
tarjoamasta näkökulmasta on monin tavoin perusteltu. Perhe on mielenkiintoinen esi
merkki ylhäisaatelista siksi, että siitä löytyy niin säädylle tyypillisiä piirteitä kuin poik
90 Vrt. Bermingham 1997, 15.
91 Käytän käsitettä »perhe» kun puhun Carl, Anna Sofia ja Axel von Fersenistä sekä heidän omista per

heistään (puolisot ja heidän lapsensa). »Suvulla» tarkoitan laajemmin koko Fersensuvun Ruotsissa 
vaikuttanutta kreivillistä  haaraa,  jonka ensimmäinen edustaja oli Carl  ja Axel von Fersenin isoisä. 
Käsitteiden perhe tai talous problemaattisuudesta 1700luvun maailmassa ks. esim. Piilahti 2007, 20–
29 ja siinä mainittu kirjallisuus; Tadmor 1996; Tadmor 2007, 1–102.
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keamia konventionaalisista tavoista. Saman perheen sisällä esiintyy useita esimerkkejä 
aatelismiesten   ja   naisten erilaisista  elämänkaarista   ja  uravalinnan mahdollisuuksista. 
Carl ja Axel von Ferseniä voi lisäksi tarkastella aatelismiehen eri tyyppien avulla pohti
malla  millainen  oli   tyypillinen  aatelismies  1700luvulla   ja  kuinka  Fersenit  edustivat 
ihannetta tai tyyppiä, missä määrin he olivat tyypillisiä. Fersenit olivat tavallaan »poik
keuksellisen tyypillinen» ylhäisaatelinen suku, koska eivät  olleet  sen enempää   täysin 
tyypillisiä   ja   edustavia   esimerkkejä   ylhäisaatelista   kuin   täysin   poikkeuksellisiakaan. 
Poikkeuksellisen ja tyypillisen, mikro ja makrotason suhde eli mikrohistorian näkökul
masta »poikkeuksellinen tyypillisyys» on Matti Peltosen mukaan niin tavallinen näkö
kulma historiantutkimuksessa, että tutkijat käyttävät sitä osin tiedostamatta soveltavansa 
mikrohistorian metodeita tutkimukseensa.92

Fersenit ovat edustava tutkimuskohde myös siksi, että he ovat jättäneet jälkeensä laa
jan ja monipuolisen lähdemateriaalin. Fersenien perhe ja ystävyyssuhteet sekä poliitti
set ja taloudelliset verkostot ulottuivat niin ikään moneen suuntaan ylhäisaatelin piirissä. 
Heidän kauttaan levittäytyy nähtäväksi Ruotsin ylhäisaatelin elämä laajana ja koko kir
jossaan 1730luvulta 1790luvulle asti.

Kirja jakautuu temaattisiin lukuihin, joissa ylhäisaatelin elämäntapaa, rahankäyttöä ja 
yksityistaloutta   tarkastellaan  eri  näkökulmista  Fersenien   tarjoaman  esimerkin  avulla. 
Jotkin ilmiöt – kuten aatelinen maanomistus ja avioliitot, aatelismiesten upseerinura tai 
aatelin käsitys ylellisyydestä ja kohtuullisuudesta – olivat niin keskeisiä aatelin itseym
märrykselle, elämätavalle ja tulorakenteelle, että ne nousevat näkyviin yhä uudestaan. 
Niin ollen vaikkapa sotilaskarriääri tulee esiin yhtä hyvin aatelin erilaisia uravaihtoehto
ja ja nuoren aatelismiehen kuluttamista pohdittaessa kuin ylhäisaatelin tuloja ja niiden 
rakennetta tarkasteltaessakin.

Aineellinen ja aineeton perintö muodostivat kivijalan, jonka varaan aateli rakensi elä
mäntapansa ja johon se turvasi rahankäyttönsä. Perintö oli aatelin tärkein taloudellinen 
resurssi. Millaisen kiinteän omaisuuden tutkimukseni keskushenkilöt Carl, Anna Sofia 
ja Axel von Fersen perivät 1736 ja 1748 kuolleilta vanhemmiltaan? Aatelissuvun kiin
teää omaisuutta, useimmiten verovapaata aatelismaata, oli tarkoitus säilyttää ja kasvat
taa sukupolvelta toiselle aatelisen vallan, statuksen ja elämäntavan ylläpidon turvaami
seksi. Millä tavalla Fersenit huolehtivat tästä? Aineetonta perintöä eli kasvatusta, koulu
tusta, arvoja ja mentaliteetteja sekä avioliittoja käsittelen erityisesti kulutuksen ja rahan
käytön näkökulmasta.  Millainen aatelisperheen lasten koulutus oli  ja miten paljon se 
maksoi? Oliko poikien koulutus kalliimpi kuin tyttöjen? Entä millaisia tavoitteita asetet
tiin ylhäisaatelin avioliitoille? Avioliittojen oli tarkoitus lujittaa ylhäisaatelisen perheen 
valtaa ja taloudellista asemaa sekä tarjota tulevien puolisoiden perheille sukulaisuussuh
teita, joiden avulla suhdeverkostoihin kiinnityttiin yhä tiiviimmin. Kuinka Fersenit toi
mivat avioliittoja suunniteltaessa ja solmittaessa?

Elämäntavan rahoittaminen ja ylhäisaatelin tulojen selvittäminen muodostavat osan 
elämäntavasta ja ovat taustana kuluttamiselle. Ylhäisaatelin tuloja ja tulorakennetta ei 
ole  aiemmin tarkasteltu  1700luvun osalta.  Kysymys tuloista  on kuitenkin oleellinen 
elämäntavan ja kulutuksen ymmärtämiseksi. Mihin ylhäisaatelin rahankäyttö perustui ja 

92 »Poikkeuksellisesta tyypillisyydestä» ja mikrohistoriasta Peltonen 1999, 62–63 ja Peltonen 2000; ks. 
mikrohistoriallisesta metodista myös Ginzburg 1996.
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mitkä olivat sen taloudelliset voimavarat? Mitkä olivat ylhäisaatelin tärkeimmät tulon
lähteet 1700luvun Ruotsissa? Muodostuivat Fersenien tulot maatilojen tuotosta, maan
vuokrista vai virkapalkoista? Omistivatko Fersenit ruukkeja, manufaktuureja tai osallis
tuivatko he sijoitustoimintaan? Entä millaiset olivat Fersenien taloudelliset verkostot ja 
velkasuhteet?

Aateliseen itseymmärrykseen kuului vahvana ajatus isänmaan ja kuninkaan palvele
misesta.  Virka korosti  aatelin  yhteiskunnallista  asemaa enemmän kuin varallisuus tai 
syntyperä ja toi arvovaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan eri alueilla. Kaarlo 
Wirilanderin mukaan asema, ranki ja virka olivat aatelin tavoitteista tärkeimpiä.93 Näi
hin tavoitteisiin pääseminen edellytti ylhäisaateliltakin suunnitelmallisuutta, sillä virka
kilpailu oli ankaraa ja korkeisiin virkoihin pääsy edellytti koulutusta ja taloudellisia uh
rauksia. Miten paljon aatelismies ja hänen perheensä olivat valmiita sijoittamaan virka
uraan ja sillä  etenemiseen? Fersenien kohdalla  upseerinura ja sen vaatimukset  olivat 
urapoluista näkyvimmät, koska useamman sukupolven ajan Fersenit saavuttivat korkeita 
upseerinarvoja.  Aatelisnaisille   tarjoutui  puolestaan mahdollisuus  korkean arvoaseman 
saavuttamiseen hovissa. Vaatiko naisten hoviura vastaavia taloudellisia uhrauksia kuin 
miesten siviili  tai sotilasura? Millä eri tavoilla Fersenit toimivat hallitsijansa ja isän
maansa palveluksessa?

Näiden laajempien yhteiskunnallisten ja taloudellisten kysymysten jälkeen tarkaste
len aatelismiesten ja aatelisnaisten elämäntapaa ja kuluttamista jokapäiväisen elämän ta
solla.  Fersenejä   ja muuta ylhäisaatelia  päivittäin  ympäröinyt   tavaroiden maailma tuo 
konkreettisen  ulottuvuuden  kuluttamisen   tarkasteluun.  Ylhäisaatelinen  elämäntapa   ja 
kulutustottumukset  vahvistivat   säädyn  yhteiskunnallista   asemaa   ja  manifestoivat   sen 
valtaa. Oliko tällaisessa kuluttamisen traditiossa tilaa myös henkilökohtaisen nautinnon 
tavoitteluun?  Oliko  Ferseneillä  mahdollisuus   tehdä   valintoja  kuluttajina,   ja  millaiset 
mahdollisuudet heillä oli käyttää rahaa itse valitsemiinsa asioihin, tuotteisiin tai palve
luihin? Aatelismiehen ja aatelisnaisen erilaiset roolit kuluttajina havainnollistavat, miten 
kulutustottumukset ja niiden muutokset olivat usein sidoksissa elämänkulkuun, siihen 
miten eri elämänvaiheissa rahaa tarvittiin ja käytettiin eri tavoin. Millaisia tavaroita ja 
vaatteita osti nuori aatelismies tai aatelisnainen? Miten paljon rahaa ylhäisaatelin neitien 
kapioihin käytettiin ja minkä vuoksi?

Miten ylhäisaateli oikeutti elämäntapansa ja kulutustottumustensa? Useimmiten ky
symys oli epäolennainen hierarkkisiin valtasuhteisiin perustuneessa säätyyhteiskunnas
sa, jossa jokaisen ihmisen säätyaseman tuli ilmetä hänen elämäntavassaan, rahankäytös
sään   ja   kulutustottumuksissaan.  Ylenpalttisuus   ja  mahtavuus   eivät   kuitenkaan  olleet 
enää 1700luvulla aatelin säädynmukaisen elämäntavan ulkoisia piirteitä. Koko vuosisa
dan ajan Euroopassa käytiin vilkasta ideologista keskustelua ylellisyydestä ja kohtuulli
suudesta.94 Kysymykset siitä mikä oli sopivaa ja hyväksyttävää, mikä taas turhaa ylelli
syyttä  vaikuttivat  myös Ruotsin ylhäisaatelin  kuluttamiseen ja  elämäntapaan.  Aatelin 
piirissä pohdittiin, mikä oli välttämätöntä, sopivaa, ylellistä, säädyn, muodin ja hyvän 
maun mukaista. Aateli osallistui valtiopäiväsäätynä ja aateliset osallistuivat valtiopäivä

93 Wirilander 1974, 105–107.
94 Ks. esim. Berg 2005, 21–45; Berg & Clifford 1999, 3–16; Berg & Eger 2003; Berry 1994, 126–176; 

Hunt 1996; Perrot 1995; Runefelt 2005, 101–123; Sekora 1977; Wieselgren 1912.
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edustajina ja yksityishenkilöinä aiheesta käytyyn julkiseen keskusteluun muun muassa 
valtiopäivillä, pamfleteissa, yksityiskirjeissä, kahvihuoneissa ja salongeissa.

Kuten mainittu, aateliseen arvomaailmaan kuului ajatus sukupolvelta toiselle siirty
västä  perinnöstä.  Kaikkein  konkreettisimmin  tämä   ilmeni   linnojen  rakennuttamisena. 
Ylhäisaatelin kuluttamista onkin luonteva tutkia myös linnojen rakentamisen ja raken
nuttajan roolin kautta. Rakentaminen oli tärkeä osa aatelin sosiaalista ja kulttuurista ma
nifestaatiota, ja linnaa tai kaupunkipalatsia voi tarkastella kuluttamisen paikkana tai ym
päristönä. 1700luvun osalta rakentamista on mielenkiintoista analysoida suhteessa tra
ditioihin   ja   jo  olemassa  olleisiin  ylhäisaatelin   rakennuksiin,   linnoihin   ja  palatseihin. 
Mikä  merkitys Ruotsin suurvaltaajalla rakennetuilla aatelispalatseilla tai  linnoilla oli 
sata tai sataviisikymmentä vuotta myöhemmin osana aatelin itseymmärrystä, jossa vuo
sisataiset traditiot ja jatkumot loivat perustan aatelissäädyn korkealle yhteiskunnalliselle 
asemalle? Entä millä tavoin 1700luvulla Ranskasta Ruotsiin ja muualle Eurooppaan le
vinneet uudet käsitykset mukavuudesta ja käytännöllisyydestä toteutuivat ylhäisaatelin 
asumisessa? Miten palatsit Tukholmassa ja linnat maaseudulla sisustettiin? Pyrittiinkö 
sisustuksella tuomaan esiin ylhäisaatelin käsitys miellyttävästä,  mukavasta ja säädyn
mukaisesta  asumisesta,   ja  miten  sisustus  heijasti  aateliskulttuurin  seurustelumuotoja? 
Miksi sisustus oli niin tärkeä osa ylhäisaatelin jokapäiväistä elämää?

Lopuksi esitän arkisen kysymyksen ylhäisaatelin elämäntavan käytännön sujumises
ta. Aatelin elämäntavan ylläpitämisessä palveluskunnalla oli merkittävä rooli. Palvelijat 
olivat yhtä aikaa todiste isäntäväkensä statuksesta ja välttämättömyys jokapäiväisen elä
män sujumiselle. Ylhäisaatelilla oli palveluksessaan useita henkilöitä käsittänyt palve
luskunta, jonka keskuudessa vallitsi tarkka hierarkia, ja jonka tehtävät olivat eriytyneet. 
Kuinka paljon Ferseneillä  oli palvelijoita ja mitkä  heidän tehtävänsä olivat? Millaisia 
kustannuksia  palveluskunnasta  koitui   ja  miten  uskollisia  palvelijoita  palkittiin?  Entä 
minkä  vuoksi Axel von Fersen lähetti  kokkinsa koulutettavaksi  Pariisin ylhäisaatelin 
keittiöihin?

FERSENIT JA HEIDÄN ARKISTONSA

1700luvun ylhäisaatelin tutkiminen on sikäli kiitollista, että lähteitä on yleensä runsaas
ti, jopa ylenpalttisesti, niin kuin Fersenien tapauksessa. Lähteiden puuttumista suurempi 
ongelma onkin käytettävän materiaalin   rajaaminen.  Tutkimukseni   tärkeimmät   lähteet 
ovat Fersenien tilikirjat  ja perheen sisäinen sekä perheen ja ystävien välinen kirjeen
vaihto samoin kuin eri perheenjäsenten perukirjat. Perukirjoja lukuun ottamatta lähteet 
ovat luonteeltaan yksityistä aineistoa. Aineisto on varsin erilaista ja syntynyt erilaisista 
tarpeista, mikä on otettava huomioon lähteitä tulkittaessa. Erilaisesta luonteestaan huoli
matta kaikissa näissä lähteissä tärkeimpänä aiheena – kiinnostavaa kyllä – ovat raha ja 
tavarat.

Fersenien yksityisarkistot sijaitsevat Stafsundsarkivetissa, joka on nykyisin Tukhol
massa Ruotsin Valtionarkistossa (Riksarkivet). Kirjeenvaihtoa on Stafsundsarkivetin ja 
muiden Riksarkivetissa olevien yksityisarkistojen lisäksi Kungliga Biblioteketissa, Upp
salan yliopiston kirjastossa ja Vadstenan maakuntaarkistossa.
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Tiliaineisto, perukirjat ja rahajärjestelmä

Henkilökohtaista, yksityistä tilimateriaalia on käytetty melko vähän historiantutkimuk
sen lähteenä.95 Kuitenkin tileistä saa erittäin paljon tietoja tuloista, menoista ja veloista 
sekä ostetuista tavaroista ja palveluista, samoin kuin palvelusväen palkoista tai vaatetta
misesta.  Tiliaineisto  antaa rikkaan kuvan aristokratian  elämäntavasta,   jokapäiväisestä 
elämästä, kuluttamisesta ja tulorakenteesta. Carl ja Axel von Fersenin henkilökohtaiset 
tilit sekä Carl von Fersenin taloudenhoitajan Amalia Arendtin talouskirjanpito antavat 
käsityksen siitä, mistä Fersenien tulot muodostuivat ja mihin he ja heidän perheenjäse
nensä henkilökohtaisesti käyttivät rahaa. Fersenien tilikirjoihin sisältyy myös kuitteja, 
joista käy usein itse tilejä yksityiskohtaisemmin ilmi, millaisia tavaroita hankittiin ja ke
neltä niitä ostettiin.

Tutkimusaineistoa kerätessäni olen tarkastellut tiliaineistoa viiden vuoden välein va
littuina läpileikkausvuosina. Joissakin tapauksissa olen lisäksi seurannut miesten sotilas
uraa tai häiden järjestämistä tiiviimmin läpileikkausvuosien ulkopuolisena ajankohtana. 
Läpileikkausvuosien valitseminen on ollut välttämätöntä tavattoman laajan aineiston ja 
työekonomian vuoksi. Tällä tavalla on ollut myös mahdollista seurata tulojen ja meno
jen kehitystä pidemmällä aikavälillä.

Kreivien henkilökohtaisissa tilikirjoissa ei sen sijaan ole tarkemmin eritelty eri tilo
jen ja kartanoiden tai ruukkien tuloja ja menoja. Henkilökohtaisiin tileihin on kuitenkin 
merkitty, kuinka paljon kukin kartano tai ruukki tuotti, tai kuinka paljon kreivit inves
toivat niihin. Suurta eri puolilla valtakuntaa sijainnutta maaomaisuutta, ruukkeja, karta
noita ja muita tiloja hallinnoitiin keskitetysti konttorista, mikä oli tavanomainen käytän
tö.96  Fersenien konttorin arkisto on Stafsundsarkivetissa otsikolla Fersenska kontoret. 
Konttorin arkisto sisältää lähes 270 systemaattisesti järjestettyä volyymiä, jotka käsittä
vät eri tilojen, kartanoiden ja ruukkien sekä koko omaisuuden hallinnassa käytetyt tili
kirjat, hallinnolliset asiakirjat ja kuitit sekä muut paperit. Parhaiten arkisto kattaa ajan
jakson 1730luvulta 1830luvulle, mutta aineistoa on myös 1600luvulta ja 1850luvul
ta.97 Konttoria hoitivat kamreeri ja kirjanpitäjä. Fersenien konttorin aineisto antaa mah
dollisuudet tutkia yksityiskohtaisesti, kuinka laajoja maaomaisuuksia hallinnoitiin 1700
luvulla, ja miten ylhäisaatelin kartanotalous toimi käytännössä.

Tutkimukseni aiheena on kuitenkin kreivien elämäntapa ja heidän henkilökohtaiset 
kulutustottumuksensa, ei kartanotalous. Sen vuoksi tärkeimpänä  lähteenä ovat nimen
95 Margareta Reveran Magnus Gabriel De la Gardien maaomaisuutta käsittelevässä väitöskirjassa tärkeä 

lähderyhmä on tiliaineisto. Revera 1975; Samoin on Johan Gabriel Stenbockin maaomaisuutta ja ta
loushallintoa reduktion aikana käsittelevässä Anders Kullbergin väitöskirjassa. Kullberg 1973; Carin 
Bergström  on  hyödyntänyt  yksityisiä   tilikirjoja   tutkiessaan  kreivitär  Stina  Piperin   elämäntarinaa. 
Bergström 2007; Jacques Cuvillierin ja Michel Hamardin laajoissa Ranskan ylhäisaatelin analyyseis
sä tiliaineisto on keskeinen lähderyhmä. Cuvillier 2006, Hamard 2008; Daniel Roche on analysoinut 
aatelin  pukeutumista   ja  vaatteita   tiliaineiston  avulla.  Roche  1989,  183–204;  Amanda Vickery  on 
käyttänyt kiinnostavasti tiliaineistoa tutkiessaan kuluttamista 1700luvun PohjoisEnglannissa. Vic
kery 1998, Vickery 2006.

96 Ks. Gidlöf 1969 ja Magnusson 1980.
97 Fersenien konttoriin koottiin ja arkistoitiin taloudellisen aineiston lisäksi myös sukua ja sen Soopeilta 

ja Wachtmeistereilta perittyä  omaisuutta koskenutta aineistoa. Fersenska kontoret vol. 1–267. Staf
sundsarkivet, RA.
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omaan kreivien henkilökohtaiset tilit. Fersenien maaomaisuutta ja kartanoita tuotanto
yksiköinä hallinnoineen konttorin materiaalia olen käyttänyt tarpeen mukaan täydentä
mään henkilökohtaisten tilien tietoja. Carl ja Axel von Fersenin äidin Eleonora Wacht
meisterin tilikirjoja olen käyttänyt selvittääkseni kreivien tuloja ja menoja ennen vuotta 
1748, jolloin kreivitär kuoli (isä Hans von Fersen oli kuollut 1736) ja hänen lapsensa 
perivät vanhempiensa omaisuuden. Tämän jälkeen molemmilla kreiveillä oli omat tili
kirjat,   jotka  noudattivat  systemaattisesti  kaksinkertaista  kirjanpitoa.  Eleonora  Wacht
meisterin tilikirjat antavat paljon tietoa myös nuoren aristokraattinaisen, Carl ja Axel 
von Fersenin sisaren Anna Sofian, kuluttamisesta.

Carl ja Axel von Fersenin tilikirjat alkavat vuosista 1752 ja 1751 sekä kattavat lähes 
kaikki vuodet kummankin kuolemaan asti, vuosiin 1786 ja 1794. Ennen 1750luvun al
kua kreivit näkyvät vanhempiensa kuolinpesän tilikirjoissa menopuolella, minkä lisäksi 
molempien menoista tehtiin yksinkertainen, vain menot sisältävä, tilikirja. 

Kuten mainittu, oli Carl ja Axel von Fersenillä henkilökohtaisten tilikirjojen lisäksi 
kartanoita ja ruukkeja varten omat tilikirjat, joita hallinnoitiin Fersenien konttorissa. Ha
jallaan olevien omistusten vuoksi tilien ajan tasalla pitäminen oli vaikeaa.98 Tämä tulee 
esille myös Fersenien henkilökohtaisissa tilikirjoissa. Periaatteessa tilikirjoihin on mer
kitty kaikki tulot ja menot, velat ja varat. Kirjanpidossa on kuitenkin epätäsmällisyyk
siä, sillä vuokratulot on joissakin tapauksissa merkitty puolivuosittain ja joissain koko 
vuosittain. Kaikkia tuloja ja menoja ei myöskään ole merkitty tileihin.

Fersenien kaikkia tilejä piti vuodesta 1737 alkaen kamreeri Lars Pagander ja hänen 
jälkeensä vuoden 1777 lopusta alkaen kamreeri Eric Nortun, joista ainakin Pagander oli 
opiskellut kirjanpitoa ja suorittanut tutkinnon siinä.99  Veljesten ja heidän perheidensä 
vertailu on mielekästä, sillä molempien tilit on ryhmitelty samalla tavalla samanlaisten 
otsikoiden alle. Tilien tutkiminen ei silti ole suinkaan ongelmatonta. Kreivit – varsinkin 
Axel von Fersen – nostivat joka kuukausi suuria käteissummia, joita ei ole eritelty tar
kemmin. Niistä on harvoin edes kuitteja, kun taas kreivittäret kuittasivat yleensä huolel
lisesti kaikki saamansa käteisvarat. On ilmeistä, että kreivit eivät halunneet, eikä heidän 
myöskään tarvinnut jättää  todisteita taloudellisesta toiminnastaan tai kulutustottumuk
sistaan.

Myös tulojen ja menojen sekä varojen, velkojen ja saatavien erittelyssä on epätäs
mällisyyksiä,  eikä tileihin ole aina merkitty yksiselitteisesti, olivatko kreivit velallisia 
vai velkojia. Välillä velkasuhteiden merkitseminen on niin epäselvää, että velkojan ja 
velallisen selvittäminen ei onnistu pelkän tilimateriaalin avulla lainkaan.

Fersenien kamreerin vaihtumisen takia 1770luvun lopulta lähtien tilit eroavat raken
teeltaan aiemmasta kirjanpidosta. Ne eivät myöskään ole yhtä informatiivisia kuin aiem
min. Epätarkkuuksista ja puutteista huolimatta kirjanpito kertoo kreivien kiinnostukses
ta rahaasioita kohtaan. Tiliaineistoa on myös luotettava käyttää lähteenä, sillä se oli tar
koitettu Fersenien omaan käyttöön ja heille oli tärkeää tuntea kulloinenkin taloudellinen 
tilanteensa.100

98 Vrt. Beckett 1986, 143; Powis 1984, 35.
99 Ks. Gidlöf 1969, 24–25.
100 Vrt. Gidlöf 1969, 6–9.
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Tilikausi ulottui mikkelinpäivästä mikkelinpäivään eli lokakuun alusta syyskuun lop
puun, kuten maatalouden vuodenkierto. Carl ja Axel von Fersenin tilikirjat koostuvat 
kolmesta osasta. Tilikauden mittaan kirjanpitäjä  tai  kamreeri  merkitsi  tilikirjaan kuu
kausittaiset menot sekä säilytti ja numeroi niihin liittyvät tositteet ja kuitit. Tilikauden 
lopussa lokakuussa tileistä tehtiin tuloslaskelma ja pääkirja joihin merkittiin sekä debet 
että  kredit.  Lisäksi  tilikirjoissa on tase,   johon on merkitty  kreivien velat  ja saatavat. 
Näin kreivien tulot ja menot, varat ja velat löytyvät samoista kansista. Tuloslaskelmassa 
tulot ja menot on eritelty käyttötarkoituksen mukaan. Tulojen puolelta löytyvät  lähes 
poikkeuksetta kohdat »Talonvuokrat» (Hushÿror), »Korot» (Interessen), »Kartanoiden 
tuotto» (Gårdarnes Lefwereringar) tai »[Raha]Palkat» (Löningar). Menoista taas löytyy 
kohdat   »Herra   kreivi   itse»   (esim.  Herr   Grefwen   och   Generalen   själf),   »Talous» 
(Hushållet; tämän otsikon alle on yleensä merkitty taloudenpitoon kuluneet rahat, krei
vittären ja lasten käyttörahat, lasten opetus, vaatteet ja kengät sekä erilaisia pienempiä 
ostoksia),   »Maksetut   lainat»   (Betalte   Lån),   »Maksetut   korot»   (Betalte   Interessen), 
»Korjaukset» (Reparationer), »Talonvuokrat» (Hushÿror), »Papisto» (Prästerskapet) tai 
»Satunnaiset menot» (Extra Ordinarie Utgifter; tämä kohta saattoi sisältää melkein mitä 
tahansa) sekä kartanoista aiheutuneet kulut. Kartanoiden tuotto ja kulut merkittiin tilei
hin vain silloin, kun kysymys oli tulojen laskemisesta kokonaisuudessaan, tai kun karta
noista   Tukholmaan   tuoduista   ruokatarvikkeista   maksettiin   tulleja   ja   satamamaksuja. 
Carl von Fersenin tileissä »Herra kreivi itse» ja »Talous» olivat yleensä saman otsikon 
alla, Axel von Fersenin tileissä eivät koskaan. Toisinaan Carl von Fersenin tyttärien Ul
rikan ja Augustan sekä Axel von Fersenin poikien Hans Axelin ja Fabianin sekä tyttä
rien Hedvigin ja Sophien isilleen aiheuttamat menot kirjattiin erikseen eikä »Talouden» 
alle. Näin tehtiin silloin, kun lasten aiheuttamat menot olivat epätavallisen suuret.

Kartanoiden ja ruukkien sekä mahdollisten teollisuuteen ja kaupankäyntiin tehtyjen 
sijoitusten   tuotto  merkittiin  Fersenien  tilikirjoissa   tuloiksi.  Lisäksi   tuloiksi  merkittiin 
nostetut   lainat,  Ferseneille   takaisin  maksetut   lainapääomat  sekä  Ferseneille  maksetut 
lainankorot. Tuloksi laskettiin myös edellisen vuoden ylijäämä, mikäli sellaista oli kas
saan jäänyt. Menoihin kirjattiin elinkustannukset ja muut juoksevat menot, mutta myös 
maksetut korot, takaisin maksetut lainapääomat eli Fersenien pois maksamat lainat sekä 
muille   lainattu  pääoma.  Tilikirjoista  ei  siis   ilman tarkempaa analyysiä  näe millainen 
Fersenien tulorakenne todellisuudessa oli tai mikä heidän tulojensa suhde menoihin oli. 
Sen vuoksi onkin mielekästä tarkastella Fersenien tuloja yhtä lailla siitä näkökulmasta, 
joka heillä itsellään oli talouteen, kuin jättämällä lainat käsittelyn ulkopuolelle, jolloin 
nähdään mistä Fersenit todella saivat tulonsa.

Carl  von Fersenin  arkistossa  on  yksinkertainen   tilikirja  kreivin  menoista  vuosina 
1736–1748 sekä kaksinkertaiset tilikirjat vuosilta 1752–1784. Axel von Fersenin tiliai
neisto kattaa vuodet 1751–1794. Kreivin kuolinpesän tilikirjat ovat ajalta 1794–1809. 
Lisäksi  Axel  von Fersenin arkistossa on säilynyt  yksinkertainen tilikirja,   joka kattaa 
vuodet 1736–1747, jolloin Fersen oleskeli pääasiassa Ranskassa. Tämä tilikirja on yk
sinkertaisempi kuin myöhempi tiliaineisto; siihen on merkitty vain kuukausittaiset me
not, eikä tuloja lainkaan. Suppeudestaan huolimatta sen tarjoama informaatio nuoren aa
telismiehen kulutustottumuksista on erittäin rikasta. Tämä tilikirja muistuttaa eniten ta
louskirjanpitoa,   jollaiseen   monissa   talouksissa   merkittiin   menot.   Carl   von   Fersenin 
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»Hushålls Böcker» eli osa talouskirjanpitoa on säilynyt vuosilta 1769–1786, ja näihin 
on taloudenhoitaja kirjannut yksinkertaisesti mitä tuotteita kotitalouden tarpeisiin ostet
tiin. Mainittujen aineistojen lisäksi Axel von Fersenin molempien poikien arkistoihin 
kuuluu niin ikään tilikirjoja ja talouskirjanpitoa. Säilynyt runsas tiliaineisto on aarre yl
häisaatelin taloudellisen todellisuuden, elämäntavan ja kuluttamisen tutkijalle.

Perukirjat muodostavat kirjanpito ja tiliaineiston ohella lähdeaineiston, jonka avulla 
voi tarkastella aatelin varallisuutta ja kuluttamista. Perukirjaan oli merkittävä kaikki vai
najan jälkeensä jättämä irtaimisto ja kiinteä omaisuus sekä velat ja saatavat.101 Ainoas
taan saatavat ja velat merkittiin perukirjoihin aina oikein, muuten omaisuuden arvosta 
esitettiin vain arvioita. Omaisuuden todellisen arvon ja perukirjassa esitetyn arvion sel
vittäminen on siten vaikeaa,102 sillä perunkirjoituksessa omaisuuden arvo pyrittiin vero
tuksen takia arvioimaan mahdollisimman alhaiseksi.

Perukirjat ovat lähderyhmä, jota ilman ei kuluttamista voi tutkia, niin merkittävä ase
ma niillä on kuluttamisen historian tutkimustraditiossa. Perukirjoja on kuitenkin usein 
pidetty tutkimuksellisesti  ongelmallisina,  koska aineisto on aukollista,  rakenteellisesti 
vinoutunutta, esineitä  on kuvailtu vähän ja omaisuus on arvioitu todellista arvoa  pie
nemmäksi.103 Lähdekriittisistä haasteista huolimatta perukirjat tai muut inventaarit ovat 
kuluttamisen tutkimisessa ensiarvoisen tärkeitä  lähteitä.  Fersenien perukirjojen suurin 
ongelma on se, että niihin ei ole kirjattu läheskään kaikkia omistuksia. Kaikki vaatteet ja 
monet henkilökohtaiset esineet kuten kirjoitusvälineet, harjat, käsipeilit tai ompelutar
vikkeet loistavat poissaolollaan. Myöskään kirjoja ei ole mainittu kuin harvoin, mutta 
toisinaan  perukirjassa  mainitaan,  että  ne  on   luetteloitu  erillisen   inventaarin  mukaan. 
Nämä inventaarit eivät kuitenkaan ole säilyneet. Kuitenkin jokainen hiilihanko, posliini
potta ja puutarhassa ollut kukkaruukku mainitaan. Lisäksi Carl von Fersenin perukirjas
ta on hänen omassa arkistossaan vain hajanaisia konsepteja ja Svean hovioikeuteen lä
hetetty kappale on kadonnut arkistosta, vaikka se arkistoluetteloissa mainitaan.104 Peru
kirjat ovatkin tämän tutkimuksen kannalta täydentäviä lähteitä, sillä kirjanpitoaineiston, 
kuittien ja tilien perusteella saa parhaan käsityksen siitä, miten paljon tai usein erilaisia 
tavaroita   ostettiin.  Tilejä   ja   perukirjoja   täydentävät  myös   erilaiset   inventaarit  muun 
muassa huonekaluista ja liinavaatteista.

Ylhäisaatelin   rahaasioiden   ja   taloudellisen   perustan   tutkimukselle   asettaa   oman 
haasteensa se, että 1800luvun alkuun saakka Ruotsin rahajärjestelmä oli kaoottinen ja 
rahanarvo   vaihteli   suuresti.   Ruotsissa   oli   käytössä   paperiraha   1740luvulta   vuoteen 
1776 saakka, mutta samaan aikaan oli mahdollista käyttää riikintaaleria (riksdaler) raha
yksikkönä. 1 riikintaaleri eli riksi oli 3 hopeataaleria (daler silvermynt), joka puolestaan 
oli 9 kuparitaaleria (daler kopparmynt). Hopeataaleri ja kuparitaaleri jakautuivat 32 äy
riin. Rahauudistus 1776 merkitsi, että 1 riikintaaleri specie oli 6 hopeataaleria, joka puo
lestaan oli 18 kuparitaaleria.105 Taalereiden rinnalla käytettiin vielä vuoden 1776 raha
uudistuksen jälkeenkin toisinaan plootuja (plåtmynt), joita Ruotsissa lyötiin 1644–1776. 
101 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki, perintökaari, 9. luku, 2.–3. §. (Luettu 31.8.2004)
102 Markkanen 1988, 22, 51–52, 63.
103 PardailhéGalabrun 1988, 26–33; Sundelin 2008, 31; VainioKorhonen 1994, 132–135; Weatherill 

1988, 201–207; Weatherill 1993, 209–211; Ågren 2007, 155–156, 233–240.
104 Carl von Fersenin perukirja on hävinnyt arkistosta viimeistään sata vuotta sitten. Ks. Forsstrand 1912, 
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Erityisen usein plootuihin viitattiin, kun puhuttiin siitä, mitä jokin asia maksoi. Kirjalli
sissa lähteissä kuten kirjeissä tai päiväkirjoissa mainittujen plootujen arvon määrittämi
nen suhteessa kupari  tai  hopeataalereihin on vaikeaa tai  mahdotonta,  sillä  plootujen 
arvo vaihteli ½, 1, 2, 4 ja 8 hopeataalerin välillä.106

Olen käyttänyt sekä tekstissä että liitetaulukoissa samoja rahayksiköitä kuin Ferse
nien tilikirjoissa tai muissa lähteissä. Fersenien tileissä ennen vuotta 1776 käytetty raha
yksikkö oli kuparitaaleri ja rahauudistuksen jälkeen Fersenien tileissä käytetty rahayk
sikkö oli riikintaaleri.  Poikkeuksena oli tilikausi 1777, jolloin kamreeri muutti kaikki 
summat kuparitaalereiksi.  Fersenien tuloja ja menoja käsittelevissä liitetaulukoissa on 
kuparitaalereiden rinnalla vastaava summa riikintaalereina, jotta tulojen ja menojen ver
tailu olisi helpompaa. Samoin luvun »Elämäntavan rahoittaminen» kaavioissa käytetty 
rahayksikkö on riikintaaleri.

Oman lisänsä monimutkaiseen rahajärjestelmään tuo virkapalkkaus, jota jo aikalaiset 
pitivät sekavana järjestelmänä. Periaatteessa sotilas tai siviilivirasta kuului saada palk
kaa, mutta toisaalta aatelin velvollisuus oli palvella kuningastaan, vaikka kruunu ei olisi 
pystynyt maksamaan palkkoja. Tämä johti tilanteisiin, joissa ylennyksen saanut upseeri 
saattoi saada vuosikaudet edellisen virkansa mukaista palkkaa, ja aiemman viran uusi 
hoitaja oman aiemman virkansa mukaista palkkaa. Normaalisti upseerien palkat evers
tistä  aliupseereihin maksettiin  in natura,  eli  viljana tai  puustellin muodossa.107  Myös 
tämä näkyy Fersenien tileissä.

Kirjeet, päiväkirjat ja muistelmat

Kulutuksen ja elämäntavan pienoismaailmaan johdatteleva tärkeä lähderyhmä ovat kir
jeet, päiväkirjat ja muu yksityisluontoinen materiaali. Fersenien tapauksessa tällaista ai
neistoa on runsaasti: Hans Axel von Fersenin isälleen ja sisarelleen Sophielle lähettämät 
sadat kirjeet, Axel von Fersenin nuoremmalle pojalleen Fabian von Fersenille lähettä
miä kirjeitä, Axel von Fersenin muistelmat ja Hans Axel von Fersenin laajat päiväkirjat 
sekä muuta kirje, päiväkirja ja muistelmaaineistoa, jossa Fersenit mainitaan. Aatelin 
kirjeiden kirjoittamista säätelivät retoriset säännöt ja koodit, joihin kuului muun muassa 
puhuttelun, muodon ja kielen valinta vastaanottajan mukaan. Fersenit käyttivät kirjeen
vaihdossaan Euroopan aristokratian tapaan ranskaa ja kaikki 1730luvun jälkeiseltä ajal
ta säilynyt perheenjäsenten välinen kirjeenvaihto on tällä kielellä.108 Vaikka arkistoissa 
on säilynyt satoja kirjeitä, on vähintään yhtä paljon tuhoutunut tai tuhottu joko heti kir
joittamisaikanaan tai myöhemmin. Tunnettu esimerkki jälkipolvien tuhoamista kirjeistä 
on R. M. Klinckowströmin hävittämä Hans Axel von Fersenin ja Ranskan kuningattaren 
MarieAntoinetten  välinen kirjeenvaihto.  Joitakin  kirjeitä   säästyi   ja  ne ovat  nykyään 
Vadstenan maakuntaarkistossa. Perheen sisäinen kirjeenvaihto on sitä paitsi saattanut 
105 Heckscher 1949b, 782–786; Jörberg 1972, 78–79, 81; Lagerqvist & NathorstBöös 1985, 6; Åmark 

1961, 16.
106 »De svenska plåtmynten», www.myntkabinettet.se/platmynt.htm. (Luettu 24.8.2009)
107 Artéus 1982, 156–173; Åmark 1961, 252.
108 Ranskan kielen opetuksesta ja käytöstä ks. Hammar 1991, Hammar 2007, Parlandvon Essen 2005, 

passim ja Wolff 2005, 41–43.
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olla toisinaan varsin vähäistä, sillä Tukholmassa ollessaan Carl ja Axel von Fersen per
heineen sekä heidän lankonsa ja sisarenpoikansa perheineen asuivat yleensä kaikki Bla
sieholmenilla, Kungsträdgårdsgatanilla tai kuninkaanlinnassa lyhyen etäisyyden päässä 
toisistaan. Lisäksi kirjeet saattoivat olla henkilökohtaisia, intiimejä, lyhyitä päiväämät
tömiä kirjelappusia (billets), joita niitäkin on Fersenien arkistoissa satoja.

Kirjeistä ja päiväkirjoista on luettavissa kirjoittajan suhde ja asennoituminen kulutta
miseen ja rahankäyttöön. Niissä tulevat esiin ihmisten persoonalliset mielipiteet ja käsi
tykset aivan toisin kuin erilaisia tarpeita varten pidetyistä tilikirjoista. Kirjeet täydentä
vät   oleellisesti   tilimateriaalin   antamaa  kuvaa   aristokratian   elämäntavasta   ja  kertovat 
myös aristokratian suhtautumisesta rahaa vaatineeseen kulutukseen.

Muistelmien ja päiväkirjan kirjoittaminen oli yleistä yhteiskunnan ylimmissä kerrok
sissa 1700luvun lopun Ruotsissa niin kuin muuallakin Euroopassa. Materiaalia on run
saasti, mutta se ei ole tutkimustehtävän kannalta ongelmatonta. Muistelmat ovat hyvin 
julkinen lajityyppi. Niissä on harvoin henkilökohtaista ja ne keskittyvät julkiseen toimi
jaan, joko kirjoittajaan itseensä  tai johonkin julkisuuden henkilöön, joka kuului lähes 
poikkeuksetta  kuningashuoneeseen   tai  aristokratiaan.109  Tämä  näkyy myös  Axel  von 
Fersenin muistelmissa, joissa tapahtumien keskiössä on politiikka; vapaudenajalla val
tiopäivät, kustavilaisella ajalla kuninkaan sekä aatelin ja muiden säätyjen välinen valta
suhde. Fersen kirjoittaa itsestään poliittisena toimijana ja itselleen ulkopuolisena vält
täen kaikkea henkilökohtaista. Axel von Fersen ei esimerkiksi mainitse muistelmissaan 
kasvatustaan ja koulutustaan, jotka eivät kuuluneet julkisen henkilön kuvaan. Kreivin 
perhe ja lapset nousevat esiin vain julkisessa suhteessaan kuninkaalliseen perheeseen, 
politiikkaan ja sotaan. Muistelmista ei ole vihjaustakaan kirjoittajan yksityiselämästä, 
perheelämästä   tai  rahaasioista,  ei  silloinkaan kun rahaasiat   liittyisivät  politiikkaan. 
Niissä ei näy jälkeäkään huolesta, jota Axel von Fersen tunsi poikansa ulkomailla olon 
johdosta tai toiveesta, että poika palaisi Ruotsiin, menisi naimisiin ja asettuisi aloilleen. 
Nämä tunnot tulevat kuitenkin esiin Hans Axel von Fersenin isälleen kirjoittamissa kir
jeissä. Axel von Fersenin nuoremmalle pojalleen Fabianille kirjoittamissa kirjeissä nä
kyy rakastava ja vanheneva isä.

Axel von Fersenin muistelmat – niin kuin yleensä kaikki muistelmat – on kirjoitettu 
kauan tapahtumien jälkeen, joten muistikuvat tuskin aina ovat luotettavia. Fersen kir
joitti muistelmista konseptin, johon jätti tyhjiä kohtia nimille ja vuosiluvuille.110 Kreivil
lä oli kirjoittamisen tukena kuitenkin ilmeisesti almanakkoja ja muuta materiaalia, josta 
hän saattoi tarkastaa tapahtumien kulun. Aikalaiset myös tiesivät Fersenin kirjoittaneen 
muistelmiaan tai suunnitelleen niiden kirjoittamista,111  joten voi odottaa hänen keskus
telleen niistä ja tapahtumien kulusta muiden henkilöiden kanssa. Osa muistelmista on 
kirjoitettu ranskaksi ja osa ruotsiksi. Fersenin muistelmien arvo eräänä parhaista 1700
luvun  lopun  lähteistä   johtuu  osittain  R.  M. Klinckowströmin   tekemästä   toimitus   ja 
käännöstyöstä, vaikka Klinckowströmin työtä onkin arvosteltu ankarasti. 1800luvun lo
pulla arkistonjohtaja ja 1700luvun tuntija  Carl  Gustaf Malmström kritisoi painettuja 

109 Foisil 1986, 331–333; Goulemot 1986, 390–392.
110 Manuskript   till  Axel  von  Fersens  historiska   skrifter.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  3–6.  Staf

sundsarkivet, RA.
111 Ehrensvärd I, 35.
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muistelmia  erittäin   jyrkin  sanakääntein  pitäen  niitä   suorastaan  käyttökelvottomina.112 
Professori Sven Ulric Palme palautti  kuitenkin 1930luvulla Malmströmin arvostelun 
oikeisiin  mittasuhteisiin  muistuttamalla,  että  muistelmat  olivat  vasta  käsikirjoituksen 
raakaversio, jonka arvo on suuri, kunhan muistaa lähdekriittisen lähestymistavan.113 Uu
simmassa Ruotsin 1700luvua käsittelevässä  tutkimuksessa ei tähän kysymykseen ole 
enää tarvinnut palata, koska Fersenin muistelmista käyty lähdekriittinen keskustelu on 
tutkijoiden tiedossa. Fersenin muistelmia käytetään varsinkin Kustaa III:n ajan hovielä
mää kuvaavana lähteenä.114

Samantapaisia lähdekriittisiä ongelmia tulee usein vastaan aikakauden päiväkirjois
sa.115  Hans Axel von Fersenin päiväkirjat  kattavat  vuodet  1770–1771, 1773–1774 ja 
1778–1779. Ranskan vallankumouksen aikana Fersen hävitti itse tai hänen palvelijansa 
hävitti   pyynnöstä   kaiken  päiväkirjaaineiston.116  Vuodesta   1791  päiväkirjat   ulottuvat 
katkeamattomina vuoteen 1808 asti. Tämän tutkimuksen aikarajauksen piiriin kuuluvis
sa varhaisissa päiväkirjoissaan Fersen mainitsee mitä teki ja keitä tapasi, kommentoi ta
paamiensa ihmisten ulkonäköä ja heidän käyttäytymisensä soveliaisuutta sekä paikkoja, 
joissa matkusti. Fersenin päiväkirjat tarjoavat oivallisen kuvan 1700luvun kosmopoliit
tisen aristokratian elämäntavasta Euroopan eri maissa.

Fersenit kuuluivat sellaisiin julkisuuden henkilöihin, joista päiväkirjoissa ja muistel
missa kirjoitettiin. Tutkimuksen kannalta kiinnostavia ovat myös muiden kuin Fersenien 
omat päiväkirjat ja muistelmat. Tällaisissa tapauksissa olen turvautunut julkaistuun, toi
sinaan   ranskasta   ruotsiksi   käännettyyn   aineistoon.   Amiraali   Carl   Tersmeden   kuvaa 
muistelmissaan   värikkäästi   1700luvun   puolivälin   aatelin   ja   mahtiporvarien   elämää. 
Alunperin aateliton  Tersmeden liikkui  samassa ylhäisaatelisessa hovipiirissä  Tukhol
massa sekä  aatelisten ja säätyläisten luona maaseudulla  kuin Fersenitkin.117  Carl  von 
Fersenin tyttäret Ulla ja Augusta von Fersen, jotka olivat hyvin ihailtuja hovissa kau
neutensa ja älykkyytensä takia, nousevat esiin lähinnä muiden ihmisten heistä kirjoitta
missa merkinnöissä, heidän omakätisiä kirjeitään on arkistoissa vain muutamia. He ovat 
näkyvästi   esillä   kahdessa   suuressa  1700luvun   loppupuolen  päiväkirjassa:   herttuatar 
Hedvig Elisabeth Charlottan ja kamariherra, vapaaherra Gustaf Johan Ehrensvärdin päi
väkirjoissa, joihin kirjoittajat ovat tallentaneet tarkasti Kustaa III:n hovin elämää.118

Suuri osa käyttämistäni lähteistä on miesten tuottamia ja heidän tarpeisiinsa kirjoitet
tuja. Olen kuitenkin pyrkinyt löytämään niistä myös aatelisnaisen paikan osana ylhäis
aatelin elämäntapaa. Kreivittärien kulutustottumukset ja rahankäyttö paljastuvatkin hei
dän kuittiensa sekä aviomiesten tilien perusteella. Myös naisten oma kirjeenvaihto on 

112 Malmström 1889a. Kirjoitus ilmestyi ensimmäisen kerran Svensk Tidskriftissä 1871.
113 Palme 1936; ks. myös Hallesvik 1977, 13–15.
114 Esim. Tandefelt 2008, 27.
115 Foisil 1986, 334–336, 353–356; Sjöblad 1997.
116 Barton 1975, 26.
117 Tersmeden 1–VI, 1912–1919.
118 Ehrensvärd I–II, 1877–1878, Hedvig Elisabeth Charlottas  Dagbok, I–IX, 1902–1942. Herttuattaren 

päiväkirjat on käännetty ruotsiksi ja julkaistu 1900luvun alkupuolella, mutta käännös ja toimitustyö 
ei tässäkään tapauksessa ole aivan ongelmatonta. Herttuattaren päiväkirjoista ks. Sjöblad 1997, 214–
271.

39



ollut monessa tapauksessa tärkeä heidän elämäntapansa ja kulutustottumustensa valotta
jana.

Muotokuvat, rakennukset ja muut eikirjalliset lähteet

Ferseneistä kukaan ei ollut suuri keräilijä, taiteentuntija, bibliofiili, runoilija tai tiede
mies samaan tapaan kuin kreivi Carl Gustav Tessin, kreivi Gustav Philip Creutz tai va
paaherra Jean Jacques De Geer af Finspång, eivätkä he pyrkineet säilyttämään jälkipol
ville kokoelmaa elämänsä merkittäviin tapauksiin liittyneistä esineistä kuten vaikkapa 
vapaaherra Gustaf Mauritz Armfelt.119  Monet Fersenien 1700luvulla omistamista esi
neistä  periytyivät  sukupolvelta  toiselle  ja liittyivät  osaksi perhetraditioita,  mutta yhtä 
monet esineet ovat kuluneet loppuun, tuhoutuneet tai kadonneet. Huolellisesti sisustettu
jen Mälsåkerin ja Ljungin linnojen kiinteä sisustus sekä huonekalut, taulut, astiat, taide
esineet ja muut materiaaliseen kulttuuriin kuuluvat lähteet ovat kadonneet historian saa
tossa. Fersenit eivät ole jättäneet jälkeensä suurta esineellistä ja eikirjallista aineistoa, 
joka olisi itse oikeutettu lähde elämäntapaa, kuluttamista ja materiaalista kulttuuria tut
kittaessa.120

Jotain on kuitenkin säilynyt. Gustaf Lundbergin maalaamat pastellimuotokuvat Carl 
ja Axel von Fersenistä   ilmentävät  ja näyttävät   tärkeällä   tavalla aateliskulttuurin omi
naispiirteet. Fersenien omistamat linnat nykyasussaan täydentävät kirjallisten lähteiden 
rakentamisesta ja asumisesta tarjoamaa kuvaa.

Nimien ja sitaattien kirjoitusasu

Varhaismodernilla ajalla nimien kirjoitusasu vaihteli kontekstin ja käytetyn kielen mu
kaan.121 Fredrik Axel von Fersen ja Hans Axel von Fersen käyttivät yleensä molemmat 
nimeä Axel Fersen, tilanteen mukaan myös muotoja Fredr. Axel von Fersen, Axel von 
Fersen, Axel de Fersen tai pelkästään Fersen. Historiantutkijat viittaavat isään ja poi
kaan käyttämällä nimiä Axel von Fersen vanhempi (ruots. Axel von Fersen d.ä.) ja Axel 
von Fersen nuorempi (ruots. Axel von Fersen d.y.) Tämä olisi kuitenkin suomen kieles
sä kömpelö ja raskas rakenne, joten olen päätynyt käyttämään nimiä Axel von Fersen ja 
Hans Axel von Fersen, sen mukaan, että Axel von Fersen vanhempi on tässä tutkimuk
sessa poikaansa keskeisemmällä sijalla. Näin lukijan on helpompi tietää kummasta kul
loinkin puhutaan.

Muista henkilöistä pyrin käyttämään sitä nimeä, jota he itse käyttivät tai vakiintunut
ta nimeä, jos henkilö itse käytti eri tilanteissa erilaista kirjoitusasua. Yleistä oli, että eri 

119 Tessinistä ks. esim. Martinius & alii 2005; Creutzistä  ks. Castrén 1917 ja Wolff 2005,  passim; De 
Geer af Finspångista ks. Frykenstedt 1987; Armfeltista ks. Kuurne 2008.

120 Vrt. esim. Gustaf Mauritz Armfeltin tai Carl Gustaf Tessinin esineistöt Suomen ja Ruotsin museoissa. 
Armfeltin jälkeensä jättämästä esineistöstä ks. Kuurne 2008, Tessinin esineistöstä ks. esim. Martinius 
& alii 2005.

121 Tähän ovat kiinnittäneet huomiota muutkin tutkijat. Esim. Lahtinen, A. 2007, 32–33; Wolff 2005, 36.
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kielillä nimet olivat erilaisia, minkä lisäksi perheen ja ystävien kesken käytettiin lempi
nimiä. Charlotta Sparre oli Låtta tai Lotta, Tessineille myös la Naine, mutta nimet oli 
varattu vain intiimiin käyttöön. Charlotta Sparren ja Carl von Fersenin esikoistytärtä Ul
rikaa kutsuivat kuitenkin kaikki Ullaksi, minkä vuoksi hän on tässä myös Ulla von Fer
sen. Kaikki Fersenit jättivät toisinaan vonliitteen pois nimestään, mutta sen olen yhden
mukaisuuden vuoksi jättänyt nimiin.

Aatelisnaiset esiintyvät tekstissä omilla nimillään, eivät aviomiestensä nimillä. 1700
luvun Ruotsissa oli tapana, että aatelisnainen säilytti avioituessaan oman (eli isänsä su
vun) nimen, mutta siihen liitettiin usein puolison titteli. Jos puoliso ei ollut yhtä korkea
arvoinen kuin aatelisnainen itse, säilytti nainen oman aatelisarvonsa. Niinpä vapaaherra
tar Charlotta Sparre ja kreivitär Hedvig De la Gardie olivat molemmat kreivitär Ferse
nejä. Heidän kälynsä kreivitär Anna von Fersen avioitui vapaaherra Jacob Albrect von 
Lantingshausenin kanssa ja oli avioliiton solmittuaan sekä kreivitär Fersen että kreivitär 
Lantingshausen.

Kaikki sitaatit ovat leipätekstissä minun käännöksinäni, ellei toisin mainita, ja viit
teissä alkukielellä. Kirjeissä ja päiväkirjoissa olevat alleviivaukset on muutettu kursii
viksi, joka on vastaava tapa korostaa sanottua.
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Aineellinen ja aineeton perintö

Euroopan aatelin varallisuus perustui perintöön, edullisiin avioliittoihin ja virkapalkkoi
hin. Joissakin tapauksissa myös liiketoiminta – kauppa, teollisuus ja sijoitustoiminta 
sekä  luotonanto – esittivät  huomattavaa osaa. Elämäntavan ja kuluttamisen yhteyksiä 
tutkittaessa on syytä tarkastella, mihin ylhäisaatelin rahankäyttö perustui ja mistä se sai 
tulonsa. Tässä ensiarvoisen tärkeä tekijä  oli perintö, johon perustui sekä ylhäisaatelin 
materiaalinen hyvinvointi että sen sosiaalinen status. Millainen oli ylhäisaatelin aineelli
nen perintö? Entä millainen oli se aineeton perintö ja sosiaalinen pääoma, jota vahvistet
tiin kasvatuksella ja avioliitoilla?

Ruotsin aatelin taloudellista tilannetta ja ekonomisia resursseja 1700luvulla on tut
kittu vähän, ja tutkimusta, johon voisi verrata Fersenien esimerkin tuomia tutkimustu
loksia, ei juurikaan ole. Fersenien suku on yksi esimerkki ylhäisaatelisten sukujen jou
kossa, ja sen kautta voi tarkastella laajemminkin aatelia ja poliittisesti vaikutusvaltaista 
ylhäisaatelia, koska Fersenien taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset suhdeverkostot ulot
tuivat moniin muihin aatelissukuihin Ruotsissa.

AATELI JA PERITTY OMAISUUS

Peritty omaisuus oli aatelin tärkein taloudellinen resurssi kaikkialla Euroopassa. Maa
omaisuuteen liittyi rahallisen tuoton lisäksi sosiaalinen status. Aatelin luonnetta ei voi 
täysin ymmärtää ilman tätä maaomaisuuden taloudellisen ja aineettoman arvon eli vai
kutusvallan ja arvovallan yhteen kietoutumista.122 Maaomaisuus oli aatelin vallan lähde, 
ja se auttoi aatelia myös pitämään saavutetut edut käsissään. Suurvaltaajan Ruotsissa 
kruunu oli   jakanut avokätisiä   läänityksiä  ylhäisaatelille  kiitokseksi  sen tuesta  valtion 
vallan vakauttajana ja lisätäkseen aatelin riippuvuutta kruunusta ja uskollisuutta sille. 
Läänitykset olivat perinnöllisiä, ja nämä mahtavat maaomaisuudet kasaantuivat ylhäis
aatelille lisäten sen valtaa aatelissäädyn sisällä. Tämän asetelman muutti reduktio 1680. 
Reduktiosta kärsi varsinkin vanha ylhäisaateli, jolla oli ollut suurimmat läänitykset. Re
duktiossa ylhäisaateli menetti kruunulle maaomaisuutensa ja sen myötä tärkeimmän tu
lonlähteensä.123

Kreiviksi 1712 kohotettu ja kuninkaalliseksi neuvokseksi 1711 nimitetty Reinhold 
Johan von Fersen sai  nauttia  viimeisten karoliinikuninkaiden suosiosta  ja vakiinnutti 
niin sukunsa aseman Ruotsin valtakunnan vaikutusvaltaisessa ylhäisaatelissa. Tämä ei 
estänyt Ferseniä monien muiden aatelisten tavoin menettämästä merkittävää osaa maa
omaisuudestaan reduktiossa.  Alunperin balttilaista  aatelissukua olleen Fersenin omis
tukset sijaitsivat Virossa, ja maaomaisuus, joita ei peruutettu reduktiossa jäi suuressa 
Pohjan sodassa venäläisille.124  Kun Pietari  I  kumosi reduktion Viron osalta,  onnistui 

122 Vrt. Powis 1984, 24–25.
123 Jutikkala I, 1932, 23–42.
124 Åberg 1956, 672.
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Reinhold Johan Fersenin poika Hans von Fersen saamaan suvun tilat takaisin 1722, kos
ka hän pystyi todistamaan asiakirjojen avulla omistusoikeutensa. Hans von Fersen myi 
omistuksensa Virossa ja osti maata Ruotsin puolelta.125

Ruotsissa aatelin maita koski osittainen tai täydellinen verovapaus, mikä lisäsi maan 
arvoa ja aatelin halua omistaa sitä. Vuoteen 1772 tultaessa ero rälssimaan ja muun maa
omaisuuden välillä kuitenkin pieneni, kun aateli joutui yhä useammin ostamaan rälssi
töntä maata, tai kun rälssimaata joutui muiden säätyjen käsiin muun muassa tilakauppo
jen ja avioliittojen kautta. Lähes puolet aatelin solmimista avioliitoista solmittiin tähän 
aikaan   aateliin   kuulumattomien   kanssa.   Aatelisnainen   avioitui   aatelittoman   kanssa 
useammin kuin aatelismies ja alempaan aateliin kuulunut useammin kuin ylhäisaateli
nen. Aatelismaata oli siirtynyt muiden säätyjen haltuun jo 1700luvun alkupuolella, kun 
suuren Pohjan sodan jälkeen moni aatelisnainen meni naimisiin muihin säätyihin kuulu
neiden miesten kanssa siitä yksinkertaisesta syystä, että niin moni aatelismies oli kuollut 
sodassa ja naisia oli paljon enemmän kuin miehiä.126

Ruotsin lain mukaan sekä pojilla että tyttärillä oli jo keskiajalla ollut perintöoikeus 
irtaimistoon ja maaomaisuuteen. Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 lain mukaan poika 
peri kaksi kolmannesta ja tytär yhden kolmanneksen vanhempiensa omaisuudesta. Tes
tamentilla saattoi antaa omaisuutta pois varsin vapaasti kenelle tahansa, kuitenkin vain 
kuudesosan omaisuudesta, jos lapset olivat elossa. Aatelilla oli vapaus tehdä mitä halusi 
kaupungissa olevalle omaisuudelleen,  jonka saattoi  testamentata miten halusi.127  Jotta 
maaomaisuus olisi pysynyt suvussa, se muutettiin yhä useammin sääntöperinnöksi (fi
deikommiss). Tällöin perijä sai omaisuuden ja sen tuoton haltuunsa elinajakseen, mutta 
ei voinut myydä sitä. Sääntöperintö kulki miespuolisille perijöille ja naiset perivät fidei
kommisseja  vain,   jos   lähisuvussa  ei  ollut  poikia.  Sääntöperintöjen  perustaminen  oli 
Ruotsissa vilkkainta 1700luvulla, tärkeimpänä syynä reduktion vaikutusten liudentami
nen ja aatelin statuksen vahvistaminen.128 Maaomaisuuden pysyvyyteen tähtäsi myös se, 
että 1721 pojan täysivaltaisuuden ikärajaa koskien perintömaan hallintaa nostettiin 15 
vuodesta 21 vuoteen.129

Sääntöperimys   vahvisti   erityisesti   esikoispoikien   perintöosuutta.   Ruotsin   tilanne 
poikkesi silti yleisestä länsieurooppalaisesta käytännöstä, jossa esikoispojan oikeus pe
rintöön oli vieläkin vahvempi kuin muiden lapsien. Esikoispojan oikeus omaisuuteen oli 
tärkeä yhteiskunnallisia säätyrakenteita ylläpitävä ja laajojen maaomaisuuksien pilkko
misen estävä   tekijä  koko Euroopassa.  Englannissa vanhin  poika peri  yleensä  kaiken 
isänsä  maan, mutta käytännössä  muut lapset saattoivat saada jotakin testamenttien ja 
elinkorkojen kautta.130 Myös aatelisperheen tyttärillä oli lain mukainen mahdollisuus pe

125 Gidlöf 1969, 31–33; Hildebrand 1956b, 676; Reduktiosta ja Hans von Fersenin omistuksista ks. myös 
Hans von Fersens arkiv vol. 30–50. Stafsundsarkivet, RA.

126 Carlsson, S. 1949, 110–154; Roberts 1967, 277–278; Upton 1995, 29; maanomistusoloista ks. myös 
Jutikkala 1983.

127 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Perintökaari 2. luku 1. §, 17. luku 4.–5. §. (Luettu 31.8.2004)
128 Bedoire 2000. Oikeus fideikommissien perustamiseen lakkautettiin 1809–1810 valtiopäivillä, samaan 

aikaan kuin suuri  osa muistakin aatelin  privilegioista.  Voimassa olleita  sääntöperintöjä  ei  purettu, 
vaan ne jäivät voimaan.

129 Pylkkänen, A. 1990, 93–95.
130 Mettam 1995, 136; Scott & Storrs 1995, 33; Spring 1993; Staves 1995, 194–195.
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riä maaomaisuutta, jos hänellä ei ollut veljiä.131 Vanhempien henkilökohtainen omaisuus 
saatettiin jakaa lapsille samankokoisina osuuksina.132 Preussissa vanhin poika peri koko 
maaomaisuuden.133 Venäjällä sen sijaan vanhimman pojan perimysoikeus ja sääntöpe
rintötilat eivät saavuttaneet aatelin hyväksyntää 1700luvulla huolimatta keisarin yrityk
sistä länsimaistaa aristokratian ja pajarien tavat. Tämä johtui paljolti siitä, että  isä tai 
testamentin toimeenpanija sai mielivaltaisesti valita perijän perheen pojista, eikä perijää 
nimetty laissa yksiselitteisesti vanhimmaksi pojaksi. Laki määräsi, että tyttärien myötä
jäiset oli annettava rahana eikä maana, ja että poika, joka ei perinyt tilaa, sai ostaa maata 
vasta toimittuaan useiden vuosien ajan armeijan tai siviilihallinnon palveluksessa. Pieta
ri I:n säätämää perimystä koskevaa lakia muutettiin jo vuonna 1730.134

Asetuttuaan pysyvästi Ruotsiin vuonna 1721 pyrki kreivi Hans von Fersen maaomai
suuden ja sen periytymisen avulla järjestelmällisesti vakiinnuttamaan sukunsa asemaa 
Ruotsin aristokratiassa entisestään. Tavoitteen saavuttamista edesauttoi 1715 solmittu 
avioliitto aikansa rikkaimpiin kuuluneen perijättären Eleonora Margareta Wachtmeiste
rin kanssa. Vuonna 1730 kreivi osti Ljungin tilan ItäGöötanmaalta ja 1736 Steningen 
tilan  Upplannista.  Steninge  oli  ollut   kreivi  Gyllenstiernan  huomenlahja   puolisolleen 
Anna Maria Soopille, Eleonora Wachtmeisterin äidille. Kreivitär Soop testamenttasi tyt
tärelleen kartanon hallintaoikeuden ja irtaimiston. Carl Gyllenstiernan veljentytär myi 
itse kiinteistön maaliskuussa 1736 Hans von Fersenille. Fersen kuoli kuitenkin ennen 
kuin kauppasummasta oli maksettu muuta kuin pieni osa. Eleonora Wachtmeister mak
soi suuren osan kauppasummasta, ja Steningestä tuli niin kreivittären omaisuutta. Vuon
na 1747 kreivitär toteutti puolisonsa ennen kuolemaansa suunnittelemat fideikommissit 
ja teki Ljungista ja Steningestä sääntöperintötilat periytymään pariskunnan pojille.135

Kartanoita, ruukkeja ja kaupunkipalatseja

Carl, Anna ja Axel von Fersenin äiti Eleonora Wachtmeister tuli siis erittäin vauraasta 
ylhäisaatelisesta  suvusta.  Vanhempiensa Axel Wachtmeisterin ja Anna Maria Soopin 
sekä äitinsä toisen aviomiehen Carl Gyllenstiernan ainoana perijänä  Eleonora Wacht
meister   jätti   jälkeensä  merkittävän omaisuuden kuollessaan   jouluaaton  aattona  1748. 
Kreivittären perukirjan mukaan hänen ja hänen 1736 kuolleen puolisonsa Hans von Fer
senin yhteisen kuolinpesän arvo oli lähes 1 300 000 kuparitaaleria.136 Kysymys oli ruot
salaisittain ja eurooppalaisittain huomattavasta omaisuudesta, johon kuului kartanoita, 
tiloja ja ruukkeja sekä kiinteistöjä Tukholmassa.

Perinnönjako poikkesi totutusta, sillä vanhin poika ei perinyt suurinta osaa omaisuu
desta. Vanhempi poika Carl von Fersen peri Steningen ja nuorempi Axel von Fersen 

131 Spring 1993, 9–38.
132 Staves 1995, 195.
133 Melton 1995, 103.
134 Madariaga 1995, 253.
135 Gidlöf 1969, 31–43; Hildebrand 1956b, 678–679.
136 Bouppteckning efter Eleonora Margaretha von Fersen född Wachtmeister af Mälsåker. Hans von Fer

sens arkiv vol. 51–52. Stafsundsarkivet, RA; Elgenstierna 1998b, 685.
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peri Ljungin vanhempiensa perustamien fideikommissien mukaan.137  Carl von Fersen 
peri lisäksi Tukholmasta kaksi suurta taloa tontteineen Blasieholmenilla sekä Medevin 
kylpylän  ja  kartanon,138  jotka hänen  isoäitinsä  Anna Maria  Soop oli  ostanut  vuonna 
1694. Medevin kylpylä oli erityisen suosittu 1700luvulla hattujen parissa, paljolti juuri 
siksi, että sen omistajasukuun kuului kaksi hattupuolueen suurta nimeä, Hans ja Axel 
von Fersen.139

Tytär Anna Sofia von Fersen peri Tukholmassa Kungsträdgårdsgatanin varrella ol
leen suuren tontin ja Granhammarin kartanon Upplannista. Axel von Fersen peri Ljun
gin lisäksi Mälsåkerin ja Algön kartanot sekä  Mälsåkerin tiilitehtaan ja Tukholmasta 
kaksi   suurta   tonttia,   joilla   oli   rapistunut   Wachtmeistereiden   rakennuttama  palatsi.140 

Myös nämä tontit sijaitsivat Blasieholmenilla.141 Finnåkerin ruukki Västmanlannissa ja 
Vuojoen kartano Satakunnassa Suomessa  jätettiin   jakamatta,  mutta  Axel  von Fersen 
määrättiin hallitsemaan niitä  veljensä, sisarensa ja tämän aviomiehen puolesta. Karta
noiden irtaimisto ja karja jaettiin kaikkien kolmen kesken tasan, ja verotalot ja kuolinpe
sän käteisvarat jaettiin lainmukaisiin osuuksiin niin, että Carl ja Axel von Fersen saivat 
kumpikin kaksi viidesosaa ja Anna Sofia von Fersen yhden viidenneksen. Käteistä ra
haa oli paljon, lähes 48 000 kuparitaaleria, vaikka summa olikin vain vajaa neljä pro
senttia koko perinnön arvosta.142 Äitinsä testamentin määräyksellä Axel von Fersen peri 
sisaruksiaan enemmän kiinteää omaisuutta samoin kuin valtaa jakamatta jätettyyn osuu
teen.

Finnåkerin ruukin säilyttämisellä jakamattomana Eleonora Wachtmeister halusi taata 
rautateollisuuden jatkumisen sekä sen, että kaikki hänen lapsensa olisivat hyötyneet ta
loudellisesti ruukin menestyksestä. Vastoin totuttua nuorempi poika peri vanhempiensa 
omaisuudesta suuremman osan kuin vanhin poika. Nuoremman pojan Axel von Ferse
nin suuremman perinnön taustalla saattoi olla se, että Carl von Fersen peri Tukholmasta 
Gyllenstiernojen talon, joka oli juuri uusittu ja korjattu perinpohjaisesti, kun taas Axel 
von Fersen perimä  Wachtmeisterien talo sekä  muut  tontilla  olleet  rakennukset olivat 
kaikki varsin huonossa kunnossa ja vaativat perusteellista kunnostusta.143

Vanhimman pojan perimysoikeutta kunnioitettiin yleensä, vaikka vanhemmat saat
toivatkin päättää varsin vapaasti lastensa perintöosuudet. Aina tyttäret eivät myöskään 
perineet yhtä paljon kuin Anna Sofia von Fersen. Kreivitär piti pojistaan Axelia kykene
vämpänä hoitamaan omaisuutta, ja oli uskonut jo aiemmin osan taloudellisten asioiden 
hoitamisesta nuoremmalle pojalleen, vaikkakaan ei täysin ilman konflikteja, sillä kreivi

137 Bouppteckning efter Eleonora Margaretha von Fersen född Wachtmeister af Mälsåker. Hans von Fer
sens arkiv vol. 52. Stafsundsarkivetet, RA.

138 Bouppteckning efter Eleonora Margaretha von Fersen född Wachtmeister af Mälsåker. Hans von Fer
sens arkiv vol. 51–52. Stafsundsarkivetet, RA.

139 Mansén 2001,  214–215 ja  passim.  Medevin kylpyläalueella  oli  monilla  aatelisilla  oma talo,   jossa 
saattoi asua kylpylävierailujen aikana; ks. myös Fersenska kontoret vol. 201. Stafsundsarkivet, RA.

140 Bouppteckning efter Eleonora Margaretha von Fersen född Wachtmeister af Mälsåker. Hans von Fer
sens arkiv vol. 51–52. Stafsundsarkivet, RA.

141 Ajkay 1977, 16–20; Wrangel 1914, 2, 4.
142 Bouppteckning efter Eleonora Margaretha von Fersen född Wachtmeister af Mälsåker. Hans von Fer

sens arkiv vol. 51–52. Stafsundsarkivet, RA.
143 Wrangel 1914, 67; ks. myös Ajkay 1977, 20–41.
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tär oli huolissaan taloutensa tilasta sekä poikansa rahankäytöstä tämän ollessa upseerina 
Ranskassa.144

Fersenit saivat perintönsä mukana aineellisen turvan elämäänsä. Perintö takasi heille 
säännölliset tulot ja varallisuuden. Tärkeimmän eli maaomaisuuden lisäksi Ferseneillä 
merkittävä osa omaisuudesta oli myös ruukeissa, manufaktuureissa ja pankkiiritoimin
nassa. Fersenit säilyttivät  ja kasvattivat näitä perintöjä  omille lapsilleen. Jatkuvuus ja 
sukupolvien jatkumo elivät ajatuksina aatelin omaisuuden taustalla. Omaisuutta ei saa
nut koskaan kokonaan tuhlata, vaan sen oli tarkoitus periytyä seuraaville sukupolville ja 
vahvistaa niin dynastian jatkuvuutta.

Axel   von   Fersen   kiteytti   ajatuksen   omaisuudesta   osana   ylhäisaatelin   seuraaville 
sukupolville   siirrettävää   perintöä   kirjoittaessaan  pojalleen  Hans  Axel  von  Fersenille 
1783: »[...] Olen elänyt perinnölläni ja äitinne perinnöllä [...]. Periaatteenani on säilyttää 
perintöni [...].»145  Perinnöstä piti siis huolehtia, jotta seuraavat sukupolvet olisivat jäl
leen voineet elää sen tuotolla. Axel von Fersen ei uskonut, että ylhäisaateli olisi voinut 
elää ja toimia yksin kuninkaiden häilyvästä suosiosta riippuvaisena. Ainoa, mihin aate
lismies todella saattoi turvata itsensä ja perheensä, oli peritty omaisuus. Fersen katsoi, 
että aatelismiehen tuli hoitaa perintöään eli maaomaisuuttaan niin, että se takasi sään
nölliset ja varmat tulot, ja että tämä maaomaisuus periytyisi koskemattomana seuraavil
le sukupolville. Juuri tätä varten sääntöperimystiloja perustettiin, jotta niitä ei olisi myy
ty tai muulla tavoin »hävitetty».

Carl ja Axel von Fersenin perinnöstä molemmille taloudellisesti tärkeimmiksi muo
dostuivat Finnåkerin ruukki sekä suurimmat kartanot. Carl von Fersenin kartanoista tär
kein oli Tukholman lähellä sijaitseva Steninge. Myös kaupunkipalatsit olivat merkittä
viä sekä tulonlähteenä että asuntona. Carl von Fersen vuokrasi lähes koko ajan toista 
Blasieholmenin taloistaan ulkomaisille diplomaateille, mikä merkitsi huomattavia lisä
tuloja  hänelle   ja  hänen perheelleen.  Axel  von Fersenin perinnöstä  merkittävimmäksi 
muodostuivat kaupunkitalojen lisäksi Mälsåkerin ja Ljungin kartanot. Mälsåkerissa oli 
suurten  tilusten   lisäksi   tiilitehdas,   ja  Fersen perusti  Ljungiin   rautaruukin  1770luvun 
alussa. Finnåkerin rautaruukki oli silti pitkään se, joka muodosti selkeästi suurimman 
osan kreivin tulosta, erityisesti sen jälkeen, kun hän lunasti koko ruukin omistukseensa 
1770luvulla. Carl von Fersenillä ei ollut juurikaan muita tuloja kuin perimiensä kau
punkitalojen, kartanoiden ja ruukkien tuotto. Axel von Fersen kasvatti suuren perintönsä 
entistä  suuremmaksi omaisuudeksi kehittämällä  maatilojensa tuottoja ja investoimalla 
ruukkiteollisuuteen. Perinnön vaikutus aatelismiehen tuloihin oli suuri. Fersenien tuloi
hin ja menoihin palaan yksityiskohtaisemmin jatkossa.

144 Axel von Fersen Jacob Albrect von Lantinshausenille 16.10.1747. Lantingshausenska samlingen E 
4549. RA.

145 Axel von Fersen Hans Axel von Fersenille loppukesällä 1783. Kirjeen ensimmäinen sivu, jossa päi
väys on, on kadonnut. Hans Axel von Fersens samling vol. 13. Stafsundsarkivet, RA. »[...] jai vécû 
de mon heritage et de celui de votre mére [...], je me suis fait un principe de Conserver mon heritage  
[...].»
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Seuraavan sukupolven aineellinen perintö

Anna Sofia von Fersen menehtyi lapsivuoteeseen 8. heinäkuuta 1751, noin viikko sen 
jälkeen kun hänen toinen lapsensa,  poika,  oli  syntynyt.  Perunkirjoitus   tehtiin  kesällä 
1752, eli paljon myöhemmin kuin lain määräämän kolmen kuukauden kuluessa. Peru
kirjasta ilmenee, että Anna Sofia von Fersenin ja Jacob Albrect von Lantingshausenin 
omaisuus laskettiin yhdeksi ja kaikki omaisuus merkittiin kreivittären perukirjaan lain 
säätämällä   tavalla.  Siihen on koottu yhteen Anna Sofia von Fersenin oma omaisuus, 
henkilökohtaiset tavarat sekä maaomaisuus, samoin kuin hänen miehensä maaomaisuus 
ja henkilökohtaiset tavarat, kuten pistoolit tai linnoitusrakentamista ja sotaa käsittelevät 
kirjat.  Perunkirjoituksen hetkellä  avioparin koko yhteinen omaisuus laskettiin yhteen; 
omaisuudeksi arvioitiin noin 533 000 kuparitaaleria. Velkojen ja saatavien joukossa oli 
sellaisiakin,   jotka olivat  kuuluneet   jo kreivittären  1736 kuolleelle   isälle.  Kreivittären 
kuolinpesän maksettavaksi tuli muun muassa viidesosa Hans von Fersenin ruukinpat
ruuna Möhlmanilta lainaamasta 27 000 kuparitaalerista. Osa maatiloista oli yhä  jaka
matta vuonna 1752, neljä vuotta kreivittären äidin ja yli viisitoista vuotta kreivittären 
isän kuoleman jälkeen.  Ne sekä  niiden omistussuhteet  merkittiin  tarkasti  kreivittären 
perukirjaan.146 Anna Sofia von Fersen oli tuonut suuren omaisuuden avioliittoonsa Lan
tingshausenin kanssa, ja hänen kuoltuaan tämä omaisuus jäi aviomiehelle ja heidän pie
nille lapsilleen. Erityisen merkittävä oli suuri Granhammarin kartano, sillä Lantingshau
senilla itsellään ei ollut maaomaisuutta.

Carl von Fersenin ja Charlotta Sparren viisi tytärtä eivät saaneet suurta perintöä van
hempiensa kuollessa 1786 ja 1795. Kreivittäreltä jäi lähinnä irtaimistoa, joka jaettiin tyt
tärien kesken.147 Kreivin omaisuudesta Steninge taas oli sääntöperintötila, ja koska krei
villä ei ollut poikaa, joutui se lähimmälle miespuoliselle sukulaiselle eli hänen veljel
leen Axel  von Fersenille.148  Kaupunkitalo  myytiin  valtiolle.149  Siitä,  kuka peri  muun 
omaisuuden ja millaista irtaimistoa kreivillä oli, ei voi sanoa mitään varmaa, koska Carl 
von Fersenin perunkirjoitus ja testamentti  eivät  ole säilyneet.150  Luultavasti irtaimisto 
jaettiin tyttärille ja puolisolle tai myytiin, sillä siitä ei ole merkintää myöskään Axel von 
Fersenin perukirjassa tai tilikirjoissa. Medevin kylpylän ja kartanon kreivi oli myynyt 
vuonna 1780 ruukinpatruuna Johan Abraham Grillille.151

Axel von Fersenin kuoleman 1794 jälkeen hänen vanhempi poikansa Hans Axel von 
Fersen   peri   suurimman   osan   omaisuudesta,   mutta   muutkin   lapset   saivat   osuutensa. 
146 Inventarium efter General Majorens och Commendeurens af Kongl: Majt:s Swärdsorden Wälborne 

herr Jacob Albrecht von Lantingshausens Framleden Fru, Grefwinnan Högwälborna Fru Anna Sophia 
von Fersen. Adliga bouppteckningar vol. 43. Huvudarkivet E IX b, Svea Hovrätt, RA.

147 Bouppteckning efter grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen, f. Sparre. Carl Reinhold von Fersens 
arkiv vol. 1e. Stafsundsarkivet, RA.

148 Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och arvskifteshandlingar efter Axel 
von  Fersen  1776–1796.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  34.  Stafsundsarkivet,  RA;  Elgenstierna 
1998b, 686; Hildebrand 1956c, 683–684.

149 Forsstrand 1912, 122; Wrangel 1914, 116.
150 Carl  von Fersenin perukirja  on kadonnut,  samoin kuin siitä  Svean hovioikeuteen lähetetty  kopio. 

Svean hovioikeuden arkistoluettelon (RA) mukaan perukirjan pitäisi olla arkistossa, mutta sitä ei löy
dy; Perukirja on ollut kadoksissa jo 1900luvun alussa. Ks. Forsstrand 1912, 124.

151 Fersenska kontoret vol. 201. Stafsundsarkivet, RA.
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Ljung   ja  Steninge  määrättiin   edelleen  periytymään   sääntöperimyksen  mukaan  Hans 
Axel von Fersenille, ja jos hänellä ei olisi poikaa, kartanot menisivät myöhemmin hänen 
veljelleen Fabianille. Jos Fabian von Fersen kuolisi ennen vanhempaa veljeään, menisi
vät kartanot testamentin mukaan Hans Axel von Fersenin mahdollisille tyttärille. Vasta 
jos molemmat kuolisivat lapsettomina, menisivät tilat heidän sisartensa Hedvig Eleono
ra tai Sophie von Fersenin miespuolisille perijöille.152 Sääntöperimys ei tässä tapaukses
sa ollut ehdottoman tiukka, eikä edellyttänyt että perintö olisi mennyt aina lähimmälle 
miespuoliselle perijälle. Selvästi tärkeämpää oli, että omaisuus olisi säilynyt lähisuvussa 
riippumatta siitä, periytyikö se miesten vai naisten kautta. Hans Axel von Fersen kuoli 
1810 lapsettomana, ja hänen nuorempi veljensä Fabian von Fersen peri koko omaisuu
den.

Mälsåker oli Axel von Fersenin testamentin mukaan hänen puolisonsa huomenlahja. 
Löfstad puolestaan oli Hedvig De la Gardien omaisuutta, eikä sitä niin ollen otettu huo
mioon perinnönjaossa.  Fabian  von Fersen  peri  osan   irtaimistosta,  mutta  kaikki  muu 
meni Hans Axel von Fersenille. Kuolinpesän käteisvarat jaettiin lainmukaisesti leski
kreivittären ja lasten kesken, ja tyttärien osuudet menivät  suoraan heidän aviomiehil
leen. Leskikreivitär sai 5 512 riikintaaleria, molemmat pojat 5 371 riikintaaleria ja tytär
ten aviomiehet vapaaherra Klinckowström ja kreivi Piper saivat kumpikin 2 685 riikin
taaleria käteisenä.153 Axel von Fersen otti testamentissaan melko avokätisesti huomioon 
kaikki   lapsensa,  mutta  oli  selvää,  että  vanhin ja  rakkain poika peri  suurimman osan 
omaisuudesta.

Kuollessaan joulukuussa 1795 Charlotta  Fredrika Sparre, Carl von Fersenin leski, 
jätti jälkeensä 3 500 riikintaalerin arvoiseksi arvioidun runsaan irtaimiston, johon kuului 
yli 2 700 riikintaalerin arvosta koruja ja hopeaa sekä muun muassa tinaastioita, poslii
nia, lasia ja huonekaluja. Irtaimiston lisäksi kreivitär jätti jälkeensä yli 2 800 riikintaale
rin velat.  Suurimmat velkojat  olivat   lääkäreitä   ja  apteekkareita.  74vuotiaana kuollut 
kreivitär  oli sairastellut  viimeisinä  elinvuosinaan.  Perukirjasta ilmenee,  että  Charlotta 
Sparren vävy vapaaherra Adelswärd oli kreivittärelle velkaa 4 000 riikintaaleria, ja että 
vapaaherratar  Falkenberg sekä kreivittären tyttäret Ulla ja Augusta von Fersen olivat 
kukin velkaa edesmenneelle kreivittärelle 2 000 riikintaaleria. Muita saatavia oli 1 000 
taaleria.   Charlotta   Sparren   saatavat   olivat   selvästi   suuremmat   kuin   hänen   velkansa. 
Kreivittären  tyttäret   ja vävyt   jakoivat   irtaimen omaisuuden keskenään käymällä   siitä 
huutokauppaa.154

Hedvig De la Gardie, joka oli tuonut mukanaan avioliittoon Axel von Fersenin kans
sa suuren omaisuuden, jätti vaikuttavan perinnön lapsilleen. Huhtikuussa 1800 kuolleen 
kreivittären omaisuuden arvo oli  perunkirjoituksen mukaan yli 165 000 riikintaaleria. 
Kuolinpesän velat olivat 19 450 riikintaaleria ja velkojien joukossa olivat muun muassa 
ruhtinas Hessenstein sekä majuri Reuterswärd. Toisaalta kreivittären kuolinpesän saata

152 Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och arvskifteshandlingar efter Axel 
von Fersen 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. Stafsundsarkivet, RA.

153 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

154 Bouppteckning efter grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen, f. Sparre. Carl Reinhold von Fersens 
arkiv vol. 1e. Stafsundsarkivet, RA.
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vien joukossa oli 15 500 riikintaaleria Grillin kauppahuoneelta ja 11 100 taaleria ItäIn
tian  kauppakomppanialta.  Kartanoista  Mälsåker,  Algö,  Finnåker   ja  Vuojoki  menivät 
vanhimmalle pojalle Hans Axel von Fersenille kreivittären ja hänen edesmenneen mie
hensä testamentin perusteella. Löfstadin kartanon, jonka kreivitär oli tuonut mukanaan 
avioliittoon, hän jätti nuoremmalle tyttärelleen Sophie von Fersenille. Kaiken henkilö
kohtaisen omaisuutensa hän testamenttasi rakkaimmalle lapsenlapselleen, vanhemman 
tyttärensä  Hedvig  Eleonora  von Fersenin   tyttärelle  Hedvig  Amalia  Charlotta  Klinc
kowströmille.155

Fersenien suuri maaomaisuus syntyi ja kasvoi suhteellisen nopeasti kahden sukupol
ven aikana maakauppojen ja edullisten avioliittojen myötä.  Carl, Anna Sofia ja Axel 
von Fersen perivät vanhemmiltaan merkittävän maaomaisuuden. Jokainen sai kartanoi
ta, kiinteistöjä  Tukholmassa sekä  osuudet Finnåkerin ruukista ja Vuojoen kartanosta. 
Merkittävimmät  maaomistukset olivat Carl  von Fersenin saamat Steninge ja Medevi, 
Anna Sofia von Fersenin saama Granhammar ja Axel von Fersenin saamat Mälsåker, 
Ljung ja Algö. Seuraavassa sukupolvessa sääntöperintötilat Steninge ja Medevi siirtyi
vät  Hans Axel von Fersenille,  samoin Mälsåker, Algö, Vuojoki ja Finnåkerin ruukki 
Hedvig De la Gardien kuoleman jälkeen. Medevi myytiin ja Granhammarin peri Anna 
Sofia von Fersenin poika Albrect von Lantingshausen. Sääntöperinnöt ja se, että Carl 
von Fersenillä  ei  ollut  poikia,  keskittivät  1700luvun  lopulla   lähes  kaiken  Fersenien 
maaomaisuuden Hans Axel von Fersenille ja hänen jälkeensä Fabian von Fersenille ja 
tämän lapsille.

KASVATUS JA KOULUTUS – SIJOITUS TULEVAISUUTEEN

Aristokraattinen   ihanne  perustui  1700luvulla  yhä  osin   renessanssin herrasmiehen   ja 
hoviherran ihanteisiin.  Ihanteellisen aatelismiehen ainoa todella  kunniallinen ammatti 
oli sotilas, mutta samaan aikaan hänen tuli olla älykäs, sivistynyt, hyvä liikemies, polii
tikko, muusikko, runoilija ja rakastaja. Kaikki, minkä aatelismies teki, hänen oletettiin 
tekevän ponnisteluitta ja kuin huomaamatta. Hovissa miellyttäminen ja se, että kaikki 
julkinen sujui ilman nolostuttavia tilanteita, oli tärkeää. Ideaalina oli ylpeä, riippumaton, 
miellyttäväkäytöksinen ja hyvin kasvatettu herrasmies.156 Ideaaliin kuului ajatus henki
sestä aateluudesta, jolla tarkoitettiin ylemmyyttä, paremmuutta muihin ihmisiin verrat
tuna. Tämä ajatusmaailma oli yhteinen aatelille koko Euroopassa.157

Koulutus, käytöstavat, kielten opiskelu sekä taiteiden ja kirjallisuuden tuntemus oli
vat oleellinen osa aatelisnuorukaisten ja neitojen kasvatusta, jotta he olisivat kyenneet 
oikealla tavalla täyttämään säätynsä  edellyttämän paikan yhteiskunnassa. Kasvatus ja 
koulutus muodostivat perustan koko aateliselle elämäntavalle ja eetokselle, ja siksi yl

155 Bouppteckning efter grevinnan Hedvig Catharina von Fersen, f. De la Gardie. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 37. Stafsundsarkivet, RA.

156 Campbell 1993, 48–52; Hours 2002, passim; Motley 1990, 140–142; Revel 1986, 192–201; Suolahti 
1993, 108, 122–148 passim; Aatelin ideologiasta ja ihanteista ks. myös Homén 1914, Klinge 1958, 
Stadin 2004, 9–168, Tikanoja 2009 ja Wolff 2005, passim.

157 Bush 1983, 18; Hours 2002, 28; Mäkeläinen 1972, 67–84; Scott & Storrs 1995, 24.
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häisaateli koulutti hyvin sekä poikansa että  tyttärensä.158  Kasvatuksen päämääränä  oli 
muodollisen koulutuksen sijaan luonteen muokkaaminen, niin että  yksilön ja ryhmän 
olemassaolon oikeutus, hyvinvointi ja elämä olisi turvattu.159 John Locken, Fénelonin tai 
Jean Jacques Rousseaun ja muiden kasvatusfilosofien kirjoitukset eivät voineet olla vai
kuttamatta  1700luvulla  myös aatelin  kasvatusihanteisiin   ja  tapoihin.160  Kasvatus oli 
kulttuurinen resurssi, osa aatelin aineetonta perintöä  ja kulttuurista ja sosiaalista pää
omaa. Tämä näkyy konkreettisella tasolla muun muassa siinä, että ylhäisaatelin perukir
joista löytyy runsaasti kasvatuskirjallisuutta.161

Kasvatus ja koulutus olivat aatelille monella tapaa sijoitus tulevaisuutta varten. 1700
luvun loppupuolella pelkkä aatelisarvo ei enää riittänyt esimerkiksi siviilihallinnon tai 
oikeuslaitoksen virkoihin Ruotsissa. Tehtävistä  oli tullut niin vaativia, että  aatelin oli 
koulutettava   itsensä   ja   jälkikasvunsa  entistäkin  paremmin.162  Toisaalta  aatelille   eivät 
kelvanneet kaikki siviilihallinnon virat. Monia niistä pidettiin sopimattomina aatelille, 
koska niissä joutui liian läheisesti tekemisiin rahvaan kanssa.163  Ei siis ole ihme, että 
kasvatukseen oltiin valmiita sijoittamaan valtavia rahasummia. Koulutukseen käytetyn 
rahan odotettiin maksavan itsensä takaisin, kun pojat astuivat elämänuralleen ja kun tyt
täret esiteltiin hovissa tai kun heille etsittiin sopivia aviopuolisoita.

Muissakin säätyläisryhmissä kuin aatelissa ilmeni samanlainen halu kouluttaa lapset 
hyvin ja sijoittaa heidän tulevaisuuteensa. Kaikilla ei kuitenkaan ollut samanlaisia mah
dollisuuksia, vaan, kuten ranskalainen historioitsija Guy ChaussinandNogaret korostaa, 
kasvatus riippui luonnollisesti perheen omaisuudesta ja sen vaikutuksesta koulutuksen 
laatuun.164  Säätyläisten   seuraelämää   ja   tapakulttuuria  1700luvun   toisella  puoliskolla 
tutkinut EvaChristina Mäkeläinen painottaa, että kaikki aatelisnuorukaiset eivät voineet 
saada hovimiehen koulutusta, mutta varattomampikin aateli saattoi joskus lähettää poi
kansa hoviin paašipojiksi oppimaan hovimiehen hienostuneita tapoja. Hovissa opitut tai 
kotiopettajan johdolla saadut tiedot ja taidot olivat hyödyllisiä yhtä hyvin siviilivirka
miehen kuin upseerinkin uralla.  Aatelis  ja säätyläistyttöjen oli  osattava seuraelämän 
kannalta tarvittavia taitoja ja käyttäydyttävä miellyttävästi yhtä lailla Tukholmassa kuin 
Savon syrjäseudulla. Heidän oli myös osattava ranskan kieltä, tanssia, soittaa ja maala
ta.165 Perustiedot esimerkiksi maantiedosta ja matematiikasta olivat tarpeelliset myös aa

158 Bluche 1995, 43–45; Cannon 1984, 34–35; ChaussinandNogaret 2000, 95–103; Skuncke 1993, 40, 
51, 82–85; Aatelisnaisen kasvatuksesta ja koulutuksesta 1700–1800lukujen vaihteessa ks. Parland
von Essen 1997 ja 2005. Laajemmin tyttöjen koulutuksesta 1600 ja 1700luvuilla ks. Pollock 1989 ja 
Sonnet 1993. Kaikki kolme osoittavat, että myös tytärten koulutukselle asetettiin suuri painoarvo.

159 Parlandvon Essen 2005, 95.
160 Bluche 1995, 44; Cannon 1984, 36–39; Klinge 1996, 143; Parlandvon Essen 2005, 23–33, 59–72; 

Sonnet 1993, 109–110.
161 Ks. kreivitär Anna Sofia von Fersenin perukirja, Inventarium efter General Majorens och Commen

deurens af Kongl: Majt:s Swärdsorden Wälborne herr Jacob Albrecht von Lantingshausens Framle
den Fru, Grefwinnan Högwälborna Fru Anna Sophia von Fersen. Svea Hovrätt, Huvudarkivet E IX b, 
Adliga bouppteckningar. RA.

162 Karonen 1999, 365.
163 Wirilander 1974, 185–186.
164 ChaussinandNogaret 2000, 96.
165 Mäkeläinen 1972, 78–84; Parlandvon Essen 2005, 73–91;  paašipojista ks. myös Wirilander 1950, 

177–179.
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telisperheen tyttärille. Avioiduttuaan he joutuivat useimmiten vastaamaan taloudenhoi
dosta, laskemaan tuloja ja menoja ja pitämään talouskirjanpitoa.

Jessica Parlandvon Essen on tutkimuksessaan aatelistyttärien kasvatuksesta osoitta
nut, että aateli kasvatti ja koulutti tyttärensä erityisellä huolella, jos se tunsi asemansa 
uhatuksi. Aristokraattiselle isälle tyttären kasvatus ja koulutus olivat keino turvata omaa 
ja suvun asemaa hovin nopeasti muuttuvien suosikkien maailmassa.166

Aatelin lapset kasvatettiin yleensä kotona, jossa äiti vastasi pienten poikien ja tyttä
rien kasvatuksesta. Poikien kasvaessa siirtyi vastuu heidän kasvatuksestaan isälle. Eri
tyisen  suuri  painoarvo oli  erilaisten  sosiaalisten  koodien kuten  etiketin,  kohteliaiden 
käytöstapojen,  kielen ja ihmisten puhuttelemisen opettelemisella.  Kotiopettaja vastasi 
aatelisnuorukaisten moraalisesta, sosiaalisesta ja sotilaallisesta koulutuksesta. Vanhem
pien ja kotiopettajan antaman kasvatuksen ja opetuksen jälkeen oli varsinkin Ranskassa 
vuorossa akatemia, jonne kotiopettaja ja henkilökohtaiset palvelijat seurasivat aatelis
nuorukaista.  Ranskalaisissa   akatemioissa  opiskeli  usein  myös  ulkomaisia  aatelisia.167 
1600–1700luvulla kolme sukupolvea Ferseneitä viimeisteli kasvatustaan ja opintojaan 
Euroopan ritariakatemioissa.

Ruotsissa oli  tavallista,  että  aatelisnuorukaiset  opiskelivat  muutaman vuoden koti
maisissa yliopistoissa ennen virkauralle ryhtymistään. Opintojen tavoitteena ei silti ollut 
tutkinnon saavuttaminen, missä näkyy aatelin ideologia. Aatelismiehen tuli kyetä asioi
hin, joiden saavuttaminen vaati pitkällistä harjoitusta ja asiaan paneutumista, mutta vai
keus ei saanut näkyä hänen toiminnassaan.

Eurooppalaisen aatelismiehen koulutus päättyi grand touriin.168 Eri syistä aatelismie
het eivät  kuitenkaan aina lähteneet tällaiselle asemansa ja aristokraattisten ihanteiden 
edellyttämälle suurelle matkalle. Axel von Fersen ei isänsä kuoleman vuoksi itse kos
kaan päässyt tällaiselle matkalle, vaikka se oli ollut tarkoitus. Tämän vuoksi hän halusi 
antaa omille pojilleen mahdollisuuden matkaan. Matkan jälkeen he olisivat olleet val
miit astumaan aatelismiehelle parhaiten soveltuvalle uralle eli upseereiksi. Vuosia kes
täneet ja paljon maksaneet  grand tourit olivat mahdollisia vain kaikkein rikkaimmalle 
osalle Ruotsin aristokratiaa. Aateli lähetti harvoin tyttäriään vastaaville matkoille, mutta 
ei se ollut aivan mahdotontakaan. Useimmiten aatelisnaiset kuitenkin matkustivat myö
hemmin, avioiduttuaan tai jäätyään leskeksi, jolloin heillä oli naimattomia naisia suu
remmat mahdollisuudet päättää itse mitä halusivat tehdä. Varsinkin monet englantilaiset 
aatelisnaiset matkustivat laajalti Euroopassa 1700luvulla.169

Carl ja Axel von Fersenin kasvatus 1730luvulla

Carl, Anna ja Axel von Fersen syntyivät ja kasvoivat Tukholmassa, jossa heitä opetti 
kotiopettaja. Kotiopettajana aloitti toukokuussa 1730 Lundin yliopiston dosentti ja apu
laisopettaja (adjunkt), myöhemmin kuuluisa sensori  censor liborum Niclas (von) Oel

166 Parlandvon Essen 2005.
167 Motley 1990, passim; Parlandvon Essen 2005, passim.
168 Grand tourista ks. Black 1985 ja Black 1997.
169 Dolan 2002.
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reich, jonka Hans von Fersen palkkasi hyvän ystävänsä kreivi Carl Gyllenborgin suosi
tusten perusteella. Vuodesta 1728 alkaen Lundin yliopiston kanslerina toiminut Gyllen
borg seurasi nuorten kreivien opintojen edistymistä myöhemminkin. Ystävyyssuhteiden 
ja verkostojen rooli näkyi selkeästi tällaisissa yhteyksissä, jotka edellyttivät luottamusta. 
Hans von Fersen tuskin olisi uskonut lastensa opetusta kenelle tahansa.170

Hans von Fersen arvosti poikiensa kotiopettajaa ja hänen työtään ja antoi tälle vapaat 
kädet poikiensa kasvatuksen ja koulutuksen suhteen. Kun Oelreich keväällä 1732 nimi
tettiin Lundin yliopiston kirjastonhoitajaksi ja professoriksi, anoi kansleri Carl Gyllen
borg kuninkaalta virkavapautta vastanimitetylle professorille sillä perusteella, että Hans 
von Fersen oli  erittäin   tyytyväinen Oelreichiin.  Fersenin pojat  olivat   tottuneet  hänen 
opetustapaansa ja halusivat jatkaa opintojaan hänen ohjauksellaan.171

Syksyllä 1733 tuolloin 17vuotias Carl von Fersen ja 14vuotias Axel von Fersen kir
joittautuivat  Uppsalan  yliopistoon.  Oelreich   seurasi   mukana.172  Niclas   Oelreichin   ja 
Hans von Fersenin kirjeenvaihtoa seuraamalla saa kuvan siitä, millä tavalla Carl ja Axel 
von Fersenin opinnot edistyivät. Pojat opiskelivat miekkailua ja ranskaa, jotka kuuluivat 
oleellisena osana aatelisnuorukaisten kasvatukseen. Hans von Fersen piti äärimmäisen 
tärkeänä, että hänen poikansa oppisivat hyvää ranskaa.173 Fersen oli itse ollut Pariisissa 
vuosina 1698–1700 ja hän ymmärsi kielen oppimisen tärkeyden.174 Lisäksi hän oli hyvin 
tarkka siinä, että hänen poikansa oppisivat kirjoittamaan kaunista ja eleganttia ruotsia. 
Hänen ja poikien välinen kirjeenvaihto käytiin ruotsiksi, ja isä korjasi poikiensa kieltä ja 
kirjoitusasua sekä kommentoi sanavalintoja vastauskirjeissään. Aateliskulttuurissa kir
jeenkirjoitus toimi kieli ja tyyliharjoituksena ja sen hiomiseen kiinnitettiin paljon huo
miota.175 Marraskuussa 1734 Hans von Fersen kirjoitti Carlille, että tämä ja Axel eivät 
käyttäisi kirjeissään vanhemmistaan puhuttelua »K[ära] Pappa» tai »K[ära] Mamma», 
sillä »se näyttää niin lapselliselta». Hän kehotti poikiaan kirjoittamaan »K[ära] Fader» 
ja »K[ära] Fru Moder»,176  sillä nuorten aatelimiesten ei enää sopinut käyttää vanhem
mistaan lapsille sallittuja hellittelymuotoja. Heidän oli opittava etäisempi ja aikuisempa
na pidetty puhuttelutapa. Hans von Fersen oikaisi poikiaan suorasukaisesti ja tiukasti, 
mikäli hänen mielestään heidän sanavalinnoissaan oli parantamista.

Carl ja Axel von Fersenin opinnot eivät rajoittuneet miekkailun ja ranskan opiske
luun, vaan lisäksi he opiskelivat latinaa, ruotsalaista ja roomalaista oikeutta ja oikeusop
pineiden kirjoituksia laista sekä matematiikka. Yliopiston professorit ja Oelreich olivat 
tyytyväisiä poikien työskentelyyn. Oelreich kehui heitä usein kirjeissään Hans von Fer
senille.177

170 Edström 1989, 87–90; Oelreichista ks. Burius 1992–1994.
171 Edström 1989, 90.
172 Edström 1989, 90.
173 Edström 1989, 90–91; vrt. Motley 1990; ks. myös Revel 1986.
174 Hammarlund, A. 2003, 104–110; Hildebrand 1956b, 673.
175 Parlandvon Essen 2005, 169–189; Hansson 1988; Hansson 2006; ks. myös Hammar 1991 ja Ham

mar 2006.
176 Hans von Fersen Carl von Fersenille 13.11.1734. Hans von Fersens arkiv vol. 2. Stafsundsarkivet, 

RA. »K. Pappa, hwilket ser så barnsligt uth.»
177 Edström 1989, 90–93.
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Opinnot Uppsalassa kestivät  vain vuoden. Seuraavana syksynä  nuoret kreivit  mat
kustivat Oelreichin kanssa Lundiin  jatkaakseen opintojaan siellä.  Lundiin siirtymisen 
syy  oli  Oelreichin  virkavapauden   loppuminen.  Lisäksi  Lundin  yliopistossa  opettivat 
tunnetut teologi ja filosofi Andreas Rydelius ja juristi David Nehrman (aateloituna Eh
renstråle).178 Svean hovioikeuden presidenttinä toimineelle Fersenille oli tärkeää, millai
set  professorit  opettivat  hänen poikiaan yliopistossa,  ja hän piti  Nehrmania sopivana 
opettajana pojilleen. Hans von Fersen otti David Nehrmaniin yhteyttä jo kesällä 1734, 
ennen lukukauden alkua.179 Vuoden 1734 laki oli juuri astunut voimaan, ja nuoret kreivit 
saivat todennäköisesti parhaan mahdollisen tiedon ja perehdyttämisen lakiin sitä valmis
telleelta Nehrmanilta.

Myös Lundissa opinnot keskittyivät aineisiin, joista oli aatelismiehille hyötyä heidän 
virkaurallaan.  Erityisen tärkeitä  aineita olivat kielet,  varsinkin latina ja ranska, mutta 
myös ruotsi. Aatelismiehen täytyi osata sujuvasti latinaa vielä 1700luvun alkupuolella, 
mutta  yhä   useammin  pidettiin  kuitenkin   riittävänä   kykyä   kirjoittaa   ja   lukea   latinaa, 
puhetaito ei ollut yhtä merkittävässä roolissa. Sen sijaan ruotsin ja ranskan opiskelussa 
kirjoittamisen ja lukemisen lisäksi oli tärkeä oppia retoriikka, niin että sitä saattoi hyö
dyntää   keskustelussa   ja  puheita  pidettäessä.  Kielen  asteerot  kertoivat   aatelismiehen 
tuntevan erilaiset sosiaaliset tilanteet, sillä niissä käytettiin erilaisia tyylejä. Aatelimies 
käytti erilaista kieltä  ja erilaista retoriikkaa puhuessaan valtiopäivillä tai keskustelles
saan aristokratian salongeissa ja hovissa. Tilanteen mukaan hän käytti myös eri kieltä: 
valtiopäivillä ja hallinnossa sekä oman omaisuutensa hoitamisessa yhdessä kamreerien 
ja pehtorien kanssa ruotsia,  seuraelämässä   ranskaa.180  Joulun 1734 jälkeen Hans von 
Fersen kirjoitti Oelreichille, että hän halusi poikien käyttävän päivittäin tunnin ranskan 
kirjoittamisen ja ortografian opiskeluun.181

Carl ja Axel von Fersen jatkoivat Lundissa myös oikeustieteen opintoja. Axel von 
Fersen oli osoittanut suurta kiinnostusta lakiopintoja kohtaan jo edellisenä lukuvuonna 
Uppsalassa. Opintoihin kuului lisäksi historiaa ja filosofiaa, mutta ei matematiikkaa tai 
luonnontieteitä, niin kuin Uppsalassa. Myöskään miekkailu tai muu ruumiillinen harjoit
telu ei kuulunut kreivien ohjelmaan Lundissa. Axel von Fersen kirjoitti  helmikuussa 
1735 äidilleen, että kaikki aika meni opintoihin. Hän ja Carl aloittivat opiskelun neljän 
tai  viiden  aikaan  aamulla.  Kahdestatoista  yhteen  he  pitivät   lounastauon   ja   jatkoivat 
opintojaan iltaisin seitsemään saakka, minkä jälkeen he söivät illallista ja kävivät nuk
kumaan.182 Oikeustieteen opinnot veivät suuren osan päivästä, eikä vapaaaikaa vaikuta 
jääneen sen enempää  seuraelämään kuin miekkailuun, ratsastukseen tai  muuhun ruu
miilliseen harjoitteluun.

178 Ehrentrålesta ks. Almquist 1949; Rydeliuksesta ks. Brohed 2000.
179 Almquist 1949, 94.
180 Skuncke 1993, 88–89, 133–136, 149 ja passim. Kielten opiskelussa ja opetuksessa oli otettava huo

mioon se,  että  eri  kieliä  kirjoitettiin erilaisin kirjaimin. Ruotsia kirjoitettiin saksalaisella tyylillä  ja 
ranskaa sekä latinaa latinalaisin kirjaimin. Tämä toi yhden opeteltavan asian lisää ruotsalaisille, kun 
he opettelivat sekä ruotsia että ranskaa.

181 Hans von Fersen Niclas Oelreichille 22.1.1735. Hans von Fersens arkiv vol. 3. Stafsundsarkivet, RA.
182 Axel von Fersen Eleonora Wachtmeisterille 21.2.1735. Hans von Fersens arkiv vol. 19. Stafsundsar

kivet, RA; Edström 1989, 92, 94–98.
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Aatelismiehen ihanteiden saavuttamiseksi täytyi nähdä  paljon vaivaa. Opiskelu oli 
täysipäiväistä ja kaikki aika kului opintojen parissa. Fersenit olivat valmiita tekemään 
työtä   tullakseen säätynsä odotusten kaltaisiksi  aatelismiehiksi.  Hans von Fersen vaati 
pojiltaan paljon, ja heidän koulutuksestaan puuttui lähes kokonaan seuraelämään osal
listuminen, mikä puolestaan oli kuulunut tärkeänä osana Hans von Fersenin oman kas
vatuksen viimeistelyyn 1698–1700,183  ja  sävytti  1770luvun lopulla  pojanpojan  Hans 
Axelin kasvatuksen loppuvaihetta ja grand touria Euroopassa. Seuraelämään tutustumi
sen aika olisi tullut  grand tourilla  tai muulla opintomatkalla,  mutta isänsä  kuoleman 
vuoksi 1736 Carl ja Axel von Fersen eivät koskaan tehneet tällaista matkaa.184

Carl ja Axel von Fersenin kasvatus ja koulutus soveltuivat virkamiesuralle. Heidän 
isänsä oli sotilas, virkamies ja poliitikko ja halusi antaa pojilleen mahdollisuuden valita 
oma uransa aatelismiehelle sopivien joukosta. Korkeimmat virat olivat useimmiten aate
listen hallussa, vaikka vuoden 1720 hallitusmuodon mukaan aateluus ei ollut niihin vält
tämätöntä, eivätkä korkeimmat virat enää olleet aatelin privilegio. Silti virkaura houkut
teli aatelisia ja tarjosi hyvät mahdollisuudet etenemiseen.185 Virkamiesuran lisäksi soti
lasura  oli  1700luvulla   tyypillisesti  aatelinen  suuntautumisvaihtoehto,   johon aatelisia 
ohjasivat perinteet ja totunnaistavat sekä upseerinammatin suuri arvostus. Aatelismiehet 
palvelivat upseereina erityisesti   ratsu ja rakuunajoukoissa,   ja suuri osa sotalaitoksen 
upseerinviroista oli aatelin hallussa.186 Upseerinura ulkomailla oli houkutteleva vaihto
ehto ylhäisaatelille, sillä se tarjosi Ruotsin armeijaa paremmat ylenemismahdollisuudet, 
vaikka tuli toisaalta usein myös erittäin kalliiksi.187

Hans von Fersen halusi olla tarkasti selvillä siitä, miten hänen pojilleen kustantaman
sa koulutus eteni. Tämän lisäksi Hans von Fersenin ja Niclas Oelreichin kirjeenvaihto 
sekä Carl ja Axel von Fersenin kirjeet isälleen kertovat paljon myös siitä, miten Hans 
von Fersen suhtautui rahankäyttöön ja kuluttamiseen ja millaiset valmiudet taloudenpi
toon hän halusi pojilleen antaa. Kreivi Fersen oli tarkka ja taloudellinen. Hän tahtoi saa
da kuukausittain selvityksen siitä, mihin rahaa milloinkin käytettiin ja hermostui, mikäli 
sitä hänen mielestään tuhlattiin.

Hans von Fersen tahtoi, että opintojensa ohella hänen poikansa olisivat oppineet ta
loudenpidossa tarvittavia jokapäiväisiä taitoja, kuten tilikirjanpidon. Talouskirjanpito oli 
myös keino seurata, mihin varoja käytettiin.188 Kreivi Fersen oli hyvin tarkka siitä, että 
hänen poikansa eivät eläneet liiassa ylellisyydessä. Hän ei sallinut mitään ylimääräisiä 
menoja tai kuluja. Maaliskuussa 1734 Fersen kirjoitti Oelreichille haluavansa

183 Hans von Fersenin opinnoista ranskalaisessa ritariakatemiassa ja seuraelämään tutustumisesta Parii
sissa ks. Hammarlund, A. 2003, 94–110.

184 Matkasuunnitelmista ks. Hans von Fersen Axel von Fersenille 1.1.1734 (p.o. 1735). Hans von Fer
sens arkiv vol. 3. Stafsundsarkivet, RA.

185 Carlsson, S. 1949, 42–45; Elmroth 1962,  passim; Elmroth 1981, 205–217; Elmroth 2001, 142–164; 
Wirilander  1974,  105–119.  Elmroth  huomauttaa,  että   aateli   ei  ollut  niin   selkeästi  virkamiessääty 
1700luvulla kuin aikaisemmin. Vain kymmenen prosenttia aikuisista aatelismiehistä oli virkauralla. 
Tosin aateli piti hallussaan joitakin virkoja lähes poikkeuksetta. Tällaisia olivat esimerkiksi kanslia
kollegion virat. Elmroth 1981, 212–213.

186 Carlsson, S. 1949, 69, 75–76, 100–101; Wirilander 1950; Wirilander 1974, 183–185.
187 Wolff 2005, 148–164; Wrangel 1929, 10.
188 Edström 1989, 98.
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että lapseni oppivat huolehtimaan tavaroista, joita heillä on mukanaan, kuten myös liina
vaatteista, jotka Anders [poikien miespalvelija] voi ottaa haltuunsa samoin kuin lukon ja 
avaimen, mutta kun ne annetaan pyykkärille ja kun hän [pyykkäri] ne [liinavaatteet] vas
taanottaa, voisivat poikani olla läsnä ja tarkistaa Andersin, samoin kuin kirjoittaa joka 
kerran ylös mitä pestäväksi annetaan, [ja] tottua näin pitämään kaiken järjestyksessä.189

Poikien koulutus näkyy kirjeaineiston lisäksi myös Hans von Fersenin tilikirjoissa – to
sin vähemmän kuin voisi olettaa. Vuonna 1735 Oelreichille maksettiin kuittien perus
teella nuorten kreivien aiheuttamat kulut ja heidän tarvitsemansa uudet vaatteet, opiske
lutarvikkeet sekä asunnon vuokra. Syksyllä 1735 Hans von Fersen osti pojilleen lakikir
jallisuutta ja sidotutti kirjoja 22 kuparitaalerilla. Lisäksi molemmat pojat saivat kumpi
kin 150 kuparitaaleria käteistä rahaa omaan käyttöönsä.190 Summa ei ollut pieni,191 mutta 
sen oli selvästi tarkoitus riittää  pitkäksi aikaa, sillä tämä on ainoa maininta siitä, että 
nuoret kreivit saivat rahaa käytettäväksi oman harkintansa mukaan opintojensa kulues
sa. Muutoin Hans von Fersen oli hyvin ankara rahaasioiden suhteen, hänen mielestään 
aatelismiehen ei pitänyt tuhlata rahojaan tai aikaansa turhuuteen. Opintoihin keskittymi
nen oli tärkeintä. Koska Hans von Fersen maksoi poikiensa opinnoista aiheutuneet ku
lut, ei pojilla hänen mielestään olisi pitänyt olla muita tarpeita.

Poikiensa kasvatuksessa Hans von Fersen oli ehdoton auktoriteetti ja perheen pää, 
jonka toiveita hänen poikansa kuuliaisesti noudattivat. Tavassaan kasvattaa poikiaan ja 
suhtautumisessaan rahankäyttöön Fersen nojautui  aatelin   ikivanhaan taloudenpitoop
piin,   joka korosti  säädynmukaisen säästäväisyyden ja  kohtuullisuuden ihanteita.  Leif 
Runefelt on painottanut, että 1600luvun taloudellisen ajattelun mukaan aatelin maail
maan   kuuluivat   erottamattomasti   kohtuullisuus   hyveenä   (måttlighet)   sekä   ylellisyys 
(överflöd). Ylellisyys ja kohtuullisuus eivät olleet keskenään ristiriidassa yhteiskunnas
sa, jossa sääty määritti ihanteet. Aatelin tuli elää ja kuluttaa säätyasemansa vaatimalla 
ylellisellä  ja näyttävällä  tavalla, unohtamatta kuitenkaan hyveellistä  säästäväisyyttä  ja 
kohtuullisuutta   elämäntavoissa   ja   rahankäytössä.  Säätyyhteiskunnan  hierarkkisuuden 
tuli  näkyä  myös  kuluttamisessa.  Aatelin   ihanteet   säästäväisyydestä,  kohtuullisesta   ja 
säädynmukaisesta ylellisyydestä perustuivat useimmiten aristokraattien toisille aatelisil
le taloudenpitoohjeiksi laatimiin kirjoituksiin, kuten kreivi Per Brahen kuuluun Oeco
nomiaan tai vapaaherra Schering Rosenhanen kirjoituksiin.192 Hans von Fersenin ajatte
lun taustalla vaikuttivat nämä vanhat käsitykset aatelille soveliaasta säästäväisyydestä ja 
kohtuullisuudesta, kun hän ohjasi poikiensa kuluttamista ja opintoja ankaralla kädellä.

189 Hans von Fersen Niclas Oelreichille 11.3.1734. Hans von Fersens arkiv vol. 2. Stafsundsarkivet, RA. 
»att mina barn lära wara achtsamma om sina saker, som de med sig hafwa, så ock om linkläderne, 
hwilka Anders kan taga under sin antwarding samt lås och nyckel, men när de till twätterskan utgif
was ock af henne emottagas, kunna mina Söner wara tillstädes och Controlera Anders, jemwähl up
teckna hwarje gång hwad som i twätten gifwes, på det de sig måge wänia wid at hålla ordning med 
alting»; vrt. Edström 1989, 98–100.

190 Huushålds och HoffCassa Book ifrån Michaelij tid 1735 Till Michaelij 1735. Hans von Fersens ar
kiv vol. 62. Stafsundsarkivet, RA.

191 Fersenin kirjanpitäjän vuosipalkka oli samaan aikaan 300 kuparitaaleria. Huushålds och HoffCassa 
Book ifrån Michaelij tid 1735 Till Michaelij 1735. Hans von Fersens arkiv vol. 62. Stafsundsarkivet, 
RA.

192 Eriksson 2008; Runefelt 2001, passim; Stadin 2004, 15–145.
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Hans von Fersenin tavasta kasvattaa poikansa sekä hänen suhtautumisestaan rahan
käyttöön ja tuhlaavaisuuteen kertoo paljon tapahtumasarja kesältä 1735. Lundin yliopis
ton kansleri kreivi Carl Gyllenborg matkusti tuolloin Lundiin ja otti pian yhteyttä ystä
vänsä Hans Fersenin poikiin. Näin Carl ja Axel von Fersenillä oli Lundissa tukena isän
sä ystävä, kun isä kirjoitti heille heinäkuussa 1735 heidän äidinäitinsä kreivitär Anna 
Maria Soopin kuolleen vuosia sairastettuaan. Hans von Fersen pyysi Oelreichia hankki
maan nuorille kreiveille suruvaatteet mahdollisimman pian ja lähettämään laskun Tuk
holmaan. Axel von Fersen, Niclas Oelreich ja Carl Gyllenborg lähettivät kukin surunva
littelukirjeen  Hans von Fersenille.  Gyllenborgin  kirjettä  sävyttivät  vaikutelmat,   jotka 
hän oli saanut Carl ja Axel von Fersenistä  vietettyään heidän kanssaan jonkin aikaa. 
Gyllenborgin näkemys oli, että  Hans von Fersen kohteli poikiaan kuin lapsia. Hänen 
mielestään nuoret kreivit olisivat tarvinneet enemmän vapautta kasvaakseen aatelismie
hiksi ja oppiakseen elämään aatelismiehen tavoin. Gyllenborgin mielestä Hans von Fer
sen oli kasvattajana ankara, lähes vanhanaikainen, vaatiessaan poikiaan tekemään niin 
tarkasti selkoa käyttämistään rahoista ja pyrkiessään olemaan hemmottelematta millään 
tavalla heitä, vaan kasvattaessaan heidät säästäväisyyteen ja kohtuullisuuteen. Gyllen
borg ymmärsi – ja todennäköisesti myös Fersen ymmärsi – että aatelismiehen oli oltava 
myös hienostunut ja elegantti, eikä se onnistunut, jos tällä ei ollut mahdollisuutta pukeu
tua, asua ja elää säätynsä mukaisesti.193

Carl  Gyllenborg  kirjoitti  edelleen,  että  pojilla  oli  paljon aatelismiehiltä  odotettuja 
ominaisuuksia.  Heistä  pidettiin Lundissa, mutta Gyllenborgin mielestä  heissä  ei ollut 
eloisuutta   ja säkenöintiä,   jollaista  heidän säädystään yleensä   löysi.  Tätä  eloisuutta  ei 
voinut enää tavoittaa, jos sen kerran tukahdutti. Gyllenborg jatkoi:

Heitä ei pidä enää kohdella lapsina, he tarvitsevat nyt sitä ylvästä rohkeutta, jonka tulee 
avata heille kaikki ovet, ja joka herättää heissä heidän syntyperänsä tuomia jaloja ja ar
vokkaita tunteita. Heidän on totuttava puhtauteen, joka herättää heissä puhtaita ajatuksia 
sekä   kammon kaikkea  alhaista  kohtaan   ja   kaikkea  mikä   on  kunnianmiehen   [honnete  
homme] alapuolella. Näin ollen, rakas Veljeni, ei heiltä pidä puuttua mitään, ja heidän pi
tää hyvissä ajoin tottua elämään aatelisella tavalla [vivre noblement], ilman ylettömyyk
siä. Muuten voitte laskea sen varaan, että kun he kerran ovat oman itsensä herroja, he 
ovat niin häikäistyneitä vapaudesta johon eivät ole tottuneet, ja he ovat niin pyörryksissä 
siitä että äkkiä voivat kuluttaa kuinka tahtovat, että voi pelätä heidän menevän yhdestä 
äärimmäisyydestä toiseen.194

193 Carl  Gyllenborg Hans von Fersenille  12.6.1735.  Autografsamlingen vol.  16–19.  Stafsundsarkivet, 
RA.

194 Carl  Gyllenborg Hans von Fersenille  12.6.1735.  Autografsamlingen vol.  16–19.  Stafsundsarkivet, 
RA. »Il ne faut plus qu’ils soient traités en enfants, il leur faut apresent cette noble hardiesse, qui les  
doit introduire partout,  et  qui  leur inspire des sentiments noble et digne de leur naissance,  il  faut  
qu’ils soient accoutume a la proprete, chose qui leur inspire aussi les pensee nettes et une horreur 
pour tout ce qui est bas et au dessous dun honnete homme, de ce cote la Mon cher frere, il faut que 
rien ne leur manque, et il faut que de bonne heure il soyent accoutumes a vivre noblement, sans extra
vagances, autrement comptez la dessus, que quand il seront une fois maitres eux mémes, il seront tel
lement eblouis d’une liberte a la quelle ils ne sont pas accoutumes, et ils perderont tellement la tra
montane en pouvant tout d’un coup faire les depences qu’ils veulent, qu’il est a craindre qu’ils passe
ront d’une extremité a l’autre»
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Gyllenborg lopetti kirjeensä sanomalla, että hän antoi ystävälleen neuvoja, joita noudat
taisi jos hänellä itsellään olisi ollut lapsia.195

Gyllenborgin kirje kuvasti hyvin sitä, mitä aatelismieheltä odotettiin, millainen ihmi
nen hänen tuli olla, millainen hänen käytöksensä oli oltava, mitä hänen elämäntavaltaan 
ja kulutustottumuksiltaan odotettiin. Aatelismiehen käyttäytyminen määritteli sen, mil
laisissa piireissä hän liikkui, millaisia ystävyys ja tuttavuussuhteita hän muodosti. Aa
telismies pääsi sisään aristokratian maailmaan ja seurapiireihin vain käyttäytymällä kuin 
aatelismies. Gyllenborg käytti myös ilmausta kunnianmies (honnête homme), ja toi näil
lä kahdella sanalla kirjeeseensä mukaan koko 1600 ja 1700luvun tavan käsittää aate
lismies ja hänen maailmansa.

Varhaisempaan  honnête homme  ideaaliin ja siitä Ranskassa kehittyneeseen  galant  
homme ihanteeseen liittyi se, mitä Gyllenborgkin piti todellisen aatelismiehen ominai
suuksina,  eli  rohkeus, rehellisyys,   jalous,  pyyteettömyys ja kaiken alhaisen karttami
nen.196  On  tärkeä  huomata,  että  Gyllenborg  kirjoitti   aatelisen  elämäntavan  karttavan 
ylettömyyksiä,  mielettömyyksiä   ja   kaikkinaista  äärimmäisyyksiin  menemistä.  Hänen 
mielestään oli oleellista, että nuorilta Ferseneiltä ei puuttunut mitään, mitä heillä heidän 
säätynsä edellyttämän elämäntavan mukaan tuli olla. Toisaalta heidän ei pitänyt myös
kään saada kaikkea mahdollista, sillä aateliseen elämäntapaan ei kuulunut ylenpalttisuus 
ja yletön kuluttaminen. Vain tällä tavalla he olisivat oppineet ymmärtämään sopivan ja 
sopimattoman, ylellisyyden ja kohtuullisuuden erot sekä olemaan säätynsä täysivaltaisia 
edustajia, ihanteen mukaisia aatelismiehiä.

Gyllenborgin kirje aiheutti vilkkaan ja kiihtyneen kirjeenvaihdon arvostelusta vihas
tuneen Hans von Fersenin ja hänen poikiensa opettajan Oelreichin välillä. Myös kreivin 
ja hänen poikiensa välinen kirjeenvaihto sai kiihtyneen sävyn. Fersen oli loukkaantunut 
Gyllenborgin   kirjeestä,   jonka   hän   tulkitsi   suoraksi   arvosteluksi   kasvatustapaansa   ja 
säästäväisyyttään kohtaan. Fersen loukkaantui myös siitä, että hänen ystävänsä oli sitä 
mieltä, että hänen lapsensa eivät eläneet kuten nuorille aatelismiehille sopi, vaan huo
mattavasti vaatimattomammin. Aatelispoikien ja nuorukaisten kasvatus ja koulutus oli
vat muuttuneet 1600luvulta seuraavalle vuosisadalle tultaessa. Hans von Fersenin kas
vatusnäkemykset noudattivat 1600luvun tinkimättömiä periaatteita, joiden mukaan lap
sia ei pitänyt hemmotella pilalle, vaan heistä tuli muokata ankaran opetussuunnitelman 
mukaan kohtuuden hyvettä kunnioittavia aatelismiehiä ja kruunua palvelevia virkamie
hiä. Viimeistään vuosisadan vaihteessa ihanteellisilta aatelismiehiltä odotettiin keskus
telutaitoa ja kykyä liikkua luontevasti suuressa maailmassa, eleganssia ja hienostunei
suutta. Hans von Fersenin omaan kasvatukseen oli kuulunut vuosina 1698–1700 oleske
lu Ranskassa, jossa Pariisin salonkielämä siihen kuuluneine teatteri ja oopperaesityksi
neen   olivat   muuttaneet   kreivin   käsityksen   aatelismiehen   ihanteista   ja   aristokratian 
elämäntavasta.197 Josef Edström kirjoittaa oivaltavasti Carl ja Axel von Fersenin kasva
tusta käsittelevässä artikkelissaan, että koska Hans von Fersen tiedosti muuttuneet kas
195 Carl  Gyllenborg Hans von Fersenille  12.6.1735.  Autografsamlingen vol.  16–19.  Stafsundsarkivet, 

RA; Gyllenborg oli avioitunut 1710 englantilaisen Sara Wrightin kanssa, mutta pariskunnalla ei ollut 
lapsia. Grauers 1967–1969, 530, 538.

196 Hours 2002, passim.
197 Hans von Fersenin opinnoista ja seuraelämään osallistumisesta Ranskassa ks. Hammarlund, A. 2003, 

94–110.
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vatusihanteet ja ymmärsi oman ankaruutensa, tuntui Gyllenborgin aiheellinen kritiikki 
erityisen karvaalta.198

Carl Gyllenborgin kirje Hans von Fersenille sysäsi liikkeelle tapahtumasarjan, joka 
johti Hans von Fersenin ja Niclas Oelreichin välien rikkoutumiseen, niin että kreivi sa
noi Oelreichin irti poikiensa opettajan tehtävästä. Osin syynä oli nuorten kreivien omat 
toiveet siitä, että he olisivat olleet jo kyllin kypsiä opiskellakseen ilman informaattorin 
ohjausta.199 Oelreich sai toimia Fersenin vihan purkautumistienä.

Lundin  opintojen   jälkeen  Carl   von  Fersen   aloitti   lokakuussa  1735  auskultanttina 
Svean hovioikeudessa. Auskultanttina jossakin tärkeässä virastossa toimiminen oli yl
häisaatelin piirissä varsin tavallinen tapa aloittaa virkaura. Axel von Fersen palasi Tuk
holmaan, missä  hänen opettajanaan oli historioitsija Sven Bring (aateloituna Lagerb
ring) vuosina 1735–1737.200 Lisäksi Axel von Fersen opiskeli linnoituspiirustusta ja ra
kentamista.201

Carl von Ferseniä kiinnosti enemmän sotilasura,202 kun taas Axel von Fersen olisi ha
lunnut jatkaa lakiopintojaan ja ryhtyä siviiliuralle.203 Heidän kasvatuksensa ja koulutuk
sensa oli tarkoitus viimeistellä grand tourilla ja oleskelulla jossain ulkomaisessa akate
miassa,204 mutta suunnitelmat saivat uuden käänteen, kun isä Hans von Fersen kuoli 25. 
toukokuuta 1736. Vaikka nuoret kreivit eivät lähteneet varsinaiselle grand tourille, viet
tivät molemmat heistä opintojen päätyttyä useita vuosia ulkomailla, erityisesti Ranskas
sa. Siellä heidän opastajanaan toimi aluksi heidän serkkunsa, vapaaherra Jacob Albrect 
von Lantingshausen, joka tuolloin oli myös Zweibrückenin nuorten prinssien opettaja ja 
opas suuressa maailmassa.205

Carl ja Axel von Fersenin kasvatus ja koulutus oli siviilivirkamiehen koulutus, mutta 
kummastakaan ei lopulta tullut virkamiestä. Lisäksi heidän kasvatuksessaan ilmeni hei
dän isänsä pyrkimys kasvattaa molemmat ymmärtämään aatelismiehen paikka yhteis
kunnassa sekä aatelismiehen vastuu omaisuudestaan, varoistaan ja veloistaan sekä tava
roistaan,   samoin   kuin  muuttuneet   kasvatusihanteet   ja   sukupolvien   väliset   jännitteet. 
Hans von Fersen ei kasvattanut omista lapsistaan tuhlaavia – päinvastoin, hän oli ankara 
rahaasioissa ja halusi, että hänen poikansa eivät käyttäisi rahaa turhuuteen. Carl Gyl
lenborgin kirjeestä  Hans von Fersenille käy puolestaan ilmi yleisempi suhtautuminen 
aatelismiehen kuluttamiseen 1700luvulla: aatelismiehen tuli elää säädylleen sopivalla 
tavalla välttäen ylettömyyttä, mutta toisaalta hänellä piti olla kaikkea, eikä mitään pitä
nyt häneltä puuttuman.
198 Edström 1989, 102.
199 Välirikosta ja ks. Edström 1989, 101–108.
200 Edström 1989, 108; Jägerskiöld 1956, 688; Lindroth 1978, 678.
201 Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Margareta Wachtmeister ifrån den 1 Octo

ber 1736 till samma tid 1737. Hans von Fersens arkiv vol. 64. Stafsundsarkivet, RA.
202 Carl von Fersen Hans von Fersenille 25.7.1735. Hans von Fersens arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA; 

ks. myös Axel von Fersen Carl von Fersenille 29.3.1744. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 1a.  
Stafsundsarkivet, RA.

203 Axel von Fersen Hans von Fersenille 25.7.1735. Hans von Fersens arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, 
RA.

204 Hans von Fersen Axel  von Fersenille  1.1.1734 (p.o.  1735).  Hans von Fersens arkiv vol.  3.  Staf
sundsarkivet, RA.

205 Malmström 1889, 248–251.
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Grand tour viimeisteli aatelismiehen kasvatuksen

Axel von Fersenin pojat Hans Axel ja Fabian Reinhold saivat ajan tavan mukaan koulu
tuksen kotona, jossa heitä opetti ainakin vuosina 1770–1775 kotiopettaja Jacob Johan 
Forslund.206 Sitä aikaisemmin heitä opetti todennäköisesti Fersenien perheen kotiopetta
jatar Mademoiselle Domér.207 Tarkempia tietoja Axel von Fersenin poikien varhaisesta 
kasvatuksesta eivät lähteet paljasta. Kumpikaan pojista ei opiskellut isänsä tai setänsä 
tavoin Ruotsin yliopistoissa, eikä toiminut auskultanttina missään siviilivirassa.

Axel von Fersen oli kiinnostunut valistusfilosofien ajatuksista, mikä näkyi myös ta
vassa, jolla  hänen lapsensa kasvatettiin.  Isän ja poikien välistä  kirjeenvaihtoa sävytti 
varsinkin Axel von Fersenin vanhuudessa monet filosofiset pohdinnat vapaudesta, so
dasta ja rauhasta sekä aatelin ja kuninkaan asemasta ja suhteesta toisiinsa.208 Axel von 
Fersen halusi, että hänen molemmat poikansa saivat koulutuksensa viimeisen silauksen 
grand  tourilla  Euroopassa, jolloin he näkivät erilaisia maita ja kulttuureja luotettavan 
henkilön opastuksella. Molempien poikien opettajana ja oppaana näillä matkoilla toimi 
Axel von Fersenin ystävä Jean von Bolemany, protestanttinen unkarilainen paroni, joka 
oli Fersenin tavoin kiinnostunut valistuksen aatteista ja kirjallisuudesta.209 Bolemany oli 
laajasti sivistynyt kosmopoliitti  aatelismies, jonka opastuksella Fersen saattoi lähettää 
molemmat poikansa tutustumaan eri maiden ja Euroopan seurapiireihin ja kulttuuriin.210 
Koska  grand  tourin  oli   tarkoitus  viimeistellä  aatelisnuorukaisten koulutus  ja opastaa 
heidät  Euroopan seurapiirien ja hovien elämään,  oli  oppaana kulttuuriin   ja vieraisiin 
maihin toinen aatelismies. Ainoastaan vertainen saattoi johdattaa nuoren aristokraatin 
suureen maailmaan. Edellisellä vuosisadalla aatelisnuorukaiset olivat Hans von Fersenin 
tavoin   matkustaneet   aatelittomien   opettajiensa   kanssa,211  mutta   kahdeksankymmentä 
vuotta myöhemmin matkaseura oli vertaista. Kaikki Ruotsista Eurooppaan 1700luvulla 
matkanneet ylhäisaateliset eivät matkustaneet Fersenien tapaan suurilla vaunuilla seura
naan isän mukaan valitsema aatelismies ja palvelijoita, vaan vaatimattomasti postivau
nuilla kahden tai kolmen aatelisnuorukaisen seurueessa.212

206 Förtekning på utbetalte Medel för General Lieutenantens och Commendeurens af Kongl: Swärds Or
den, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. October 1759, till Samma tid 
1760. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA; Barton 1975, 3. Bartonin mukaan 
Forslund oli Axel von Fersenin avioton poika. Miehen aviottoman lapsen kasvattaminen hänen lail
listen lastensa kanssa ei ollut mitenkään tavatonta aatelisperheissä 1700luvulla. Esim. Englannissa 
Devonshiren herttuatar Georgiana hyväksyi perheeseensä miehensä aviottoman tyttären ja kasvatti tä
män avioliitossa syntyneiden lasten rinnalla. Foreman 1999, 72 ja passim.

207 Ks. luvut »Aristokratian tyttäristä kasvatettiin säätytietoisia kuluttajia» ja »Palveluskunta aristokra
tian elämäntavan ylläpitäjänä».

208 Esim. Axel Fersen Fabian Fersenille 18.3.1791. Fabian von Fersens arkiv vol. 1a. Stafsundsarkivet, 
RA.

209 Barton 1975, 3; Söderhjelm 1930, 20; Hans Axel von Fersenin grand tourista ks. Ilmakunnas 2006b; 
ks. myös Wrangel 1929, 4–5. Wrangelin mukaan Bolemany oli joko sveitsiläinen tai unkarilainen; 
Fersen ja Bolemany olivat tavanneet ja tutustuneet toisiinsa todennäköisesti Pommerin sodan aikana.

210 Axel von Fersen Fabian von Fersenille 23.7.1783. Fabian von Fersens arkiv vol. 1a. Stafsundsarkivet, 
RA.

211 Ks. Hammarlund, A. 2003, 94–110.
212 Ks. Wolff 2005, 70–74.
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Keväällä 1770 tuolloin 14vuotias Hans Axel von Fersen lähti viimeistelemään kas
vatustaan ja koulutustaan grand tourille opettajansa Bolemanyn kanssa. Nuori kreivi ja 
Bolemany matkustivat Helsingørin, Kööpenhaminan ja Hampurin kautta Braunschwei
giin, johon he pysähtyivät ensimmäisen kerran pidemmäksi aikaa. Hans Axel von Fer
sen kuvaili kirjeissään ja päiväkirjassaan matkalla tapaamiaan ihmisiä ja paikkoja, saa
miaan vaikutelmia sekä opintojaan ja osallistumistaan seuraelämään. Hän ymmärsi hy
vin,  mitä  häneltä  odotettiin   ja  millaiseksi  aatelismieheksi  matkan oli   tarkoitus  hänet 
hioa. Braunschweigissa nuori kreivi kirjoitti päiväkirjaansa: »koska Saksassa oleskeluni 
ensisijainen tarkoitus oli oppia saksaa ja etsiä paras ritariakatemia, lähetin noutamaan 
tämän akatemian sääntöjä, havaittuamme ne melko hyviksi päätimme olla siellä 6 kuu
kautta joiden kuluessa suunnittelin voivani oppia saksaa».213 Aseiden käytön, ratsastuk
sen ja muiden sotataitojen sekä saksan kielen lisäksi Hans Axel von Fersen opiskeli an
tiikin historiaa ja cembalon soittoa.214

Vuotta  myöhemmin  Fersen   ja  Bolemany  saapuivat  Ranskaan Strasbourgiin,   jossa 
nuori kreivi jatkoi opintojaan. Strasbourg oli suosittu yliopisto ja opiskelukaupunki niin 
Ruotsista, Tanskasta, Ranskasta, Saksan maista kuin Venäjältäkin tulleiden keskuudes
sa. Fersen opiskeli professori Reisensenin johdolla luonnonoikeutta, minkä lisäksi päi
vittäiseen ohjelmaan kuului retoriikkaa, matematiikkaa, linnoituspiirustusta, Saksan his
toriaa sekä tietenkin aseiden käyttöä ja muita sotilaalta edellytettyjä taitoja. Päivät eivät 
kuitenkaan kuluneet ainoastaan opiskelussa, sillä myös seuraelämään tutustuminen kuu
lui tärkeänä osana kreivin muokkaamiseen säätynsä edustajaksi. Niinpä Hans Axel von 
Fersen kävi teatterissa, kävelyllä, ajeli vaunuilla ja sai kutsuja päivällisille ja illallisil
le.215 Kesäkuussa 1771 hän kirjoitti  isälleen Strasbourgin seuraelämästä ja viihtymises
tään Ranskassa: »Vaikuttaa siltä, että Ranskan ilmasto sopii minulle melko hyvin, Ju
malan kiitos voin hyvin ja huvittelen täällä ruhtinaallisesti.»216

Matka jatkui lokakuussa 1771 Sveitsin kautta Italiaan. Hans Axel von Fersen viipyi 
opettajineen Torinossa lähes puolitoista vuotta opiskellen sielläkin sotilastaitoja, tanssia, 
geometriaa, piirustusta sekä italiaa.217 Saksan ja Italian monilla pienillä ruhtinashoveilla 
oli tärkeä asema Euroopan aateliskulttuurissa.218 Ne tarjosivat monille ulkomaalaisille, 
niin myös Ruotsin aatelisille, mahdollisuuksia hovielämään ja aateliskulttuurin tapojen 
hiomiseen.  Euroopan eri  hoveissa vierailu  merkitsi  nuorille  aatelismiehille  mahdolli
suutta myös tärkeiden suhteiden luomiseen ja mahdollisen upseerinvakanssin löytämi
seen.

213 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA. »comme le but principal de 
mon sejour dans l’allemagne etoit d’apprendre l’Allemand et de chercher la meilleure academie j’en
voieu chercher les statues de cette academie, a les ajant trouvé asses bons nous resolumes d’y rester 6 
mois dans lesquels je comptois pouvoir apprendre l’allemend.»

214 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
215 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
216 Hans Axel Fersen Axel Fersenille 22.6.1771. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, 

RA. »Il me semble que l’air de france me convient asses bien, je m’y porte grace a Dieu a merveille, 
et je m’y amuse Royalement.»

217 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
218 Esim. Klingensmith 1993; Melton 1995, 86–87; Van Horn Melton 1995, 122–123.

60



Syksyllä 1773 Fersen ja Bolemany saapuivat Pariisiin, jossa Fersen opiskeli fysiik
kaa ja tutustui Ruotsin Pariisin lähettilään kreivi Gustav Philip Creutzin johdolla Rans
kan hoviin ja aateliin sekä seurapiireihin. Se puoli vuotta, jonka hän vietti Pariisissa, ku
lui enemmän seuraelämässä ja huvitteluissa kuin opiskelussa.219  Tietopuoliset opinnot 
olivat takanapäin ja nuoren kreivin oli aika astua Euroopan vaikutusvaltaisimpiin seura
piireihin,  joissa hän saattoi  luoda itselleen sen tärkeän suhdeverkoston,  johon aatelin 
kansainvälisyys   1700luvulla   perustui.   Aristokratian   seuraelämään   saattoi   osallistua 
vain, jos pystyi osoittamaan korkean syntyperän lisäksi kuuluvansa samoihin piireihin, 
samaan maailmaan. Tämä onnistui parhaiten suhdeverkostojen avulla, sillä ensimmäi
nen kutsu oopperaan, päivällisille, peliiltaan, assembléehen tai yksityiseen konserttiin 
tuli aina jonkun tutun henkilön kautta. Henkilökohtainen läsnäolo kaikissa tilaisuuksissa 
ei ollut välttämätöntä, mutta traditiot, perinteet ja hyvä sukutausta olivat.

Hans Axel von Fersen saattoi  laajentaa suhdeverkostoaan helposti,  sillä  monet yl
häisaatelin   jäsenet  muistivat  yhä  hänen isänsä,   joka  oli  omistanut  nimeään kantavan 
rykmentin ja ollut Pariisissa ja Strasbourgissa 1730 ja 1740luvuilla. Kreivi Creutzin 
seura avasi ovet Pariisin salonkeihin ja ylhäisaatelin koteihin. Perheen, suvun, ystävien 
ja muiden suhdeverkostojen merkitys oli äärettömän tärkeä ja se ulottui sukupolvien yli. 
Hans Axel von Fersen kirjoitti usein sekä isälleen että päiväkirjaansa, miten paljon hä
nen isäänsä arvostettiin ja ihailtiin Ranskan aristokratian parissa ja miten lämpimästi hä
neen suhtauduttiin isänsä poikana. 

Pariisista Hans Axel von Fersenin grand tour  jatkui toukokuussa 1774 Lontooseen, 
jossa hän vietti viisi kuukautta. Lontoossakin nuoren kreivin pääasiallisena tarkoitukse
na oli tutustua maahan, kaupunkiin ja seuraelämään. Lontoossa Hans Axel von Fersenin 
oppaana  ja  patronuksena  toimi  Ruotsin Lontoon  lähettiläs  paroni  Gustav Adam von 
Nolcken. Tämä esitteli Fersenin hovissa ja seurapiireissä, jotka eivät tosin tehneet suo
tuisaa vaikutusta kreiviin. Hänen mielestään Pariisissa naiset olivat kauniimpia ja seu
rustelu henkevämpää.220

Lontoo tuntui Fersenistä Pariisin jälkeen kovin arkipäiväiseltä, vaikka kasvava kau
punki oli kaupan ja huvielämän vilkas keskus. Hans Axel von Fersenin aika kului vie
railuilla, illallisilla, konserteissa, teatterissa, tanssiaisissa sekä Lontooseen ja sitä ympä
röivään maaseutuun tutustumisessa. Fersen näki elefantteja, jotka tekivät häneen suuren 
vaikutuksen, ja kävi Kings Bench velkavankilassa. Kreivi vieraili myös muodikkaassa 
Vauxhallin huvipuistossa (pleasure garden), jossa hän omien sanojensa mukaan ikävys
tyi kuoliaaksi.221 Vauxhall oli avattu yleisölle 1732, ja se tarjosi uudenlaisen tapaamis
ympäristön kaupungin asukkaille. Vuosisadan loppupuolella huvipuistoista oli tullut osa 
Lontoon seuraelämää  ja ne mainittiin opaskirjoissa vierailemisen arvoisina paikkoina. 
Vauxhall tarjosi puistokäytäviä, pylväikköjä ja pieniä temppeleitä, joissa vaellella. Puu
tarhassa oli orkesteri ja tanssille varattu alue. Vauxhalliin pääsi kuka tahansa, jolla oli 
varaa ostaa sisäänpääsylippu, mikä teki siitä houkuttelevan ja kiihottavan paikan seik
kailuille. Miehet ja naiset, ylhäiset ja alhaiset sekoittuivat sen käytävillä ja tanssilattialla 

219 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA; Kun Hans Axel Fersen pa
lasi Pariisiin vuonna 1778, opiskeli hän diplomatian alkeita kreivi Creutzin johdolla.

220 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
221 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
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illan hämärtyessä. Vauxhallissa saattoi törmätä ylellisesti pukeutuneisiin kurtisaaneihin, 
mutta myös kunnioitettaviin aviopareihin.222 Yleisö oli värikästä ja paikan maine oli le
vinnyt laajalle, minkä vuoksi myös Hans Axel von Fersen vieraili siellä. Muodikkaasta 
ikävystymisestään huolimatta Fersen vieraili Vauxhallissa uudestaan, mikä kertoo pai
kan lumosta ja vetovoimasta Pariisin huveista tulleen »ikävystyneen» maailmanmiehen 
aisteihin.

Lopulta syksyllä 1774 Fersen palasi Lillen ja Brysselin kautta Ruotsiin oltuaan mat
kalla yli neljä vuotta.223 Nuoren kreivin koulutus oli päättynyt ja hän oli valmis ottamaan 
vastaan paikkansa Ruotsin aristokratiassa ja yhteiskunnassa. Hän oli saavuttanut ne tie
dot ja taidot, joita aatelismiehiltä odotettiin.

Hans Axel von Ferseniä seitsemän vuotta nuorempi Fabian von Fersen lähti omalle 
grand tourilleen kesällä 1783 samaisen paroni Bolemanyn johdolla, joka oli ollut hänen 
veljensä matkakumppanina. Myös Fabian von Fersen opiskeli Strasbourgissa, Pariisissa 
ja  Lontoossa  niin  kuin   isoveljensäkin.  Hänen matkansa  kulki  Karlskronan,  Ystadin, 
Stralsundin ja Frankfurtin kautta Strasbourgiin ja sieltä  Pariisiin. Lisäksi nuori kreivi 
vieraili Sveitsissä, Lyonissa, Marseillessa ja Bordeaux’ssa. Kevään 1785 hän vietti Eng
lannissa, josta hän matkusti ensin Pariisiin viettääkseen siellä talven ja sitten Haagin ja 
Saksan kautta Ruotsiin loppukesällä 1786 oltuaan matkalla kolme vuotta.224 Fabian von 
Fersenin grand tour oli vuoden lyhyempi kuin Hans Axel von Fersenin aiempi matka. 
Fabian von Fersen vaikuttaa myös viettäneen isoveljeään rauhallisempaa elämää. Hän 
sairasteli, minkä vuoksi hän ja Bolemany oleskelivat toisinaan pitkiäkin aikoja Euroo
pan aatelin   suosimassa  kylpyläkaupungissa  Spassa.  Sairastelunsa  vuoksi  Fabian  von 
Fersen ei myöskään voinut osallistua eri hovien seuraelämään samalla kiihkeydellä kuin 
veljensä.225

Poikien koulutus tuli kalliiksi kreivi Fersenille. Hans Axel von Fersen sai grand tou
rillaan usein kutsuja illallisille tai oopperaan. Illanvietot maksoivat aina huolimatta sii
tä, että joku oli kutsunut nuoren kreivin mukaan. Nuori Fersen tarvitsi pukuja, asusteita, 
asunnon, palveluskuntaa ja vaunut. Lisäksi rahaa meni pelaamiseen, juomarahoihin ja 
erilaisiin lahjoihin. Neljän vuoden aikana kertyneet kulut olivat niin suuret, että kreivi 
maksoi poikansa aiheuttamia laskuja vielä  vuosia matkan jälkeen. Toukokuussa 1775 
Axel von Fersen maksoi Grillien kauppahuoneelle  yli  216 000 kuparitaalerin   laskun, 
joka koostui Hans Axel von Fersenin toukokuun 1772 ja syyskuun 1774 välisenä aikana 
Torinossa, Roomassa, Pariisissa, Lontoossa ja Amsterdamissa lunastamista vekseleistä. 
Summa oli yli puolet Axel von Fersenin vuosittaisista menoista ja siihen kului kolman
nes koko vuoden tuloista.226 Poika oli kuluttanut matkallaan summan, jolla olisi voinut 

222 Esim. Brewer 1997, 64–69; ks. myös Vickery 1998, 244–248.
223 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
224 Axel  von Fersen Fabian von Fersenille  23.7.1783,  28.10.1783,  24.11.1783,  17.12.1784,  2.1.1785, 

10.3.1785, 5.4.1785, 16.9.1785, 31.1.1786, 7.4.1786. Fabian von Fersens arkiv vol. 1a; Hans Axel 
von Fersen Axel von Fersenille 24.8.1785, 23.10.1785, 15.11.1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 
9. Stafsundsarkivet, RA.

225 Ks. Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 24.8.1785, 23.10.1785, 15.11.1785, 30.11.1785. Axel 
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

226 Esim. Räkning för Hans Excellence Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts 

Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Sam
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ostaa muutaman suuren maatilan Ruotsista tai rakennuttaa linnan tai kaksi. Sillä olisi 
myös voinut vuokrata kaupunkipalatsin Tukholmasta viideksikymmeneksi vuodeksi tai 
palkata kamreerin huolehtimaan taloudellisista kysymyksistä vuosikymmeniksi.227 Axel 
von Fersen totesi muistelmissaan, että vanhemman pojan kasvatus, koulutus ja  grand 
tour  sekä  osallistuminen PohjoisAmerikan sotaretkeen Ranskan joukoissa maksoivat 
hänelle 500 000 taaleria.228

Myös Fabian von Fersenin grand tour oli suuri menoerä Axel von Fersenille. Kreivi 
osasi jo varoittaa nuorempaa poikaansa Pariisin houkutuksista ja tiesi, että talvi Pariisis
sa tulisi kalliiksi.229 Kreivi Fersen halusi kuitenkin, että Fabian tutustuisi Pariisiin ja sen 
seuraelämään Bolemanyn kanssa ja toivoi, että poika ei olisi joutunut päästään pyörälle 
huvituksiin kutsuvassa kaupungissa, eikä tuhlaisi ylenpalttisesti rahaa naisiin, uhkape
leihin ja muihin huvituksiin. Silti eurooppalaisen kulttuuriin ja politiikan tärkeimpään 
pääkaupunkiin tutustuminen oli välttämätöntä nuorelle kreiville. Axel von Fersen ei het
keksikään kyseenalaistanut tätä. Hän kuitenkin toivoi, että nuorempi poika olisi tehnyt 
sen vaatimattomammalla   tavalla  kuin  veljensä,   jonka elämäntapa   tuli  hyvin kalliiksi 
sekä isälle että pojalle itselleen, ja jonka suosikkiasemasta kuningatar MarieAntoinet
ten lähipiirissä puhui koko Ranska.230

Hans Axel von Fersen oli järjestänyt asiat niin, että Fabian saattoi asua Ruotsin Parii
sin lähettilään, perheystävä Erik Magnus Staël von Holsteinin luona, jolloin Fabian von 
Fersen ei joutunut etsimään itselleen asuntoa eikä maksamaan siitä vuokraa.231 Makset
taviksi jäivät vaatteista, hevosista ja palveluskunnasta sekä muista juoksevista menoista 
koostuneet kulut. Niinpä Fabian von Fersenin matkan aikana isän tileissä oli jatkuvasti 
merkintöjä siitä, että nuoremman pojan vekseleitä oli lunastettu ja että tälle oli lähetetty 
rahaa eri kaupunkeihin.

Yleensä rahaasiat hoidettiin Tukholmassa Grillin suuren kauppahuoneen kautta. Ra
hat kulkivat Fabian von Fersenille ja Bolemanylle Strasbourgiin P. I. Franck nimisen 
pankkiirin kautta, Lontooseen Grillien sukuun kuuluneen konsuli Claes Grillin kautta ja 

ma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. Octo
ber 1774, til samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45; Förtekning på utbetalte Medel för 
Hans Excell:ce Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne 
Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. October 1774, til Samma tid 1775. ks. myös kuitti 
134. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

227 Fersenien  kamreerin  Lars  Paganderin  vuosipalkka  oli  3 000  kuparitaaleria.  Paganderien   talouteen 
kuului kuuden perheenjäsenen lisäksi kolme palkollista. Kamreerin palkasta osan maksoi Axel von 
Fersen   ja  osan  kreivin  vanhempien  kuolinpesä.  Fersenien  konttorin  kirjanpitäjän  vuosipalkka  oli 
1 536 kuparitaaleria. Esim. Räkning för Hans Excellence Riks Rådets, Riddarens och Commendeu
rens af Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. 
October 1774 til Samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45; Sterbhuset. Special Extract öf
wer Utgifterne, ifrån den 1. October 1774, til samma tid 1775. Hans von Fersens arkiv vol. 85. Staf
sundarkivet, RA; Matalslängden 1770, Stockholms stadsarkiv.

228 Fersen IV, 1869, 225.
229 Axel von Fersen Fabian von Fersenille 16.9.1785. Fabian von Fersens arkiv vol. 1a. Stafsundsarkivet, 

RA.
230 Fersenin ja MarieAntoinetten suhtesta ks. Barton 1975, passim; Fersen et MarieAntoinette, passim; 

Lever 2006, 192–202, 234–241, 256–260; Zweig 1935, 257–280 ja passim.
231 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  24.8.1785.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  9.  Staf

sundsarkivet, RA.
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Pariisiin pankkiiri Grandin välittäminä. Usein rahaa lähetettiin myös amsterdamilaisten 
pankkiiriliikkeiden välityksellä. Fabian von Fersenille lähettiin 1784 hieman yli 2 000 
riikintaaleria, vuoden 1785 aikana 3 360 riikintaaleria ja 1786 noin 5 000 riikintaaleria, 
mikä oli noin kymmenesosa isän kaikista menoista 1786.232

Lähetetty raha ja lunastetut vekselit eivät kuitenkaan riittäneet kattamaan kaikkia Fa
bian von Fersenin matkasta aiheutuneita kuluja. Vielä joulukuussa 1787 Axel von Fer
sen maksoi Jean Bolemanylle 1 880 riikintaaleria. Summa koostui Bolemanyn käyttä
mistä omista varoista Fabianin  grand tourilla  1784–1785 sekä näiden rahojen korois
ta.233  Vaikka isä  oli  lähettänyt Fabian von Fersenille  varsin avokätisesti  rahaa tämän 
matkan aikana, joutui Bolemany käyttämään heidän kuluihinsa myös omaa rahaa osit
tain siksi, että rahaliikenne ei aina ollut niin nopeaa kuin olisi ollut tarpeen.

Ylhäisaatelin tyttäristä kasvatettiin säätytietoisia kuluttajia

Ylhäisaatelin naisilta odotettiin 1700luvun seurapiireissä paljon: heidän tuli olla viehät
täviä, edustavia, kauniisti pukeutuvia ja käyttäytyviä kaikissa tilanteissa ja heidän kes
kustelutaitonsa oli oltava hienostunutta ja älykästä olematta silti liian oppinutta tai ikä
vystyttävää. Tyttärien hyvä koulutus oli aatelille eloonjäämisstrategia, jolla varmistettiin 
aateliskulttuurin ja sen kätkettyjen koodien siirtyminen seuraaville sukupolville. Jessica 
Parlandvon Essen painottaa, että aatelin tyttärien kasvatus oli keskeistä aateliskulttuu
rin uusintamisessa. Tyttärien kasvatuksen avainkäsitteet olivat  grace,  goût  ja  modestie 
eli viehkeys, hyvä maku ja vaatimattomuus. Ihanteena oli yleissivistävä kasvatus, jossa 
oli sijansa myös henkilökohtaisille kiinnostuksen kohteille kasvatuksen tärkeimmän ta
voitteen, luonteen muokkaamisen ja oman sosiaalisen ryhmän jäseneksi kasvattamisen, 
saavuttamisen jälkeen.234

Miehen tavoin nainen ei edustanut vain itseään, vaan myös perhettään, isäänsä, avio
miestään ja sukuaan. Tämän takia arvot ja ihanteet, joihin ylhäisaateli kasvatti tyttären

232 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken, Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Maijts  orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel från den 1sta October 1783 till 
samma tid År 1784. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 
October 1783 till samma tid 1784. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48; Räkning för Hans Excellence 
Riks Rådet Fältmarskalken, Riddaren och Commendeuren af Kongl: Maij ts orden Högwälborne Gref
we Herr Axel Fersens enskilte Medel från den 1 October 1784 till samma Tid 1785. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 48; Special Extract öfwer Utgifterne från den 1 October 1784 till samma tid 1785. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48;  Förteckning öfwer Utgifterne för Hans Excellence Riks Rådet 
och Fältmarskalken samt Commendeuren af Kongl:  Maijts  Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel 
Fersen från den 1 October 1784 till samma tid 1785. Ks. myös kuitit 21, 54, 66, 76–77, 86, 98, 114, 
182, 201. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48; Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskal
ken Riddaren och Commendeuren af Kongl: Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens 
enskildte Medel från den 1 October 1785 till samma tid 1786. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 49;  
Special Extract öfwer Utgifterne från den 1. October 1785 till samma tid 1786. Ks. myös kuitit 8, 
103, 124, 175, 220–222. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 49. Stafsundsarkivet, RA.

233 Special Extract öfwer Utgifterne från den 1 October 1786 till samma tid 1787. Ks. myös kuitti 25. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 49. Stafsundsarkivet, RA.

234 Parlandvon Essen 2005.
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sä, olivat tärkeitä. Ylhäisaatelin tyttäret kasvatettiin ja koulutettiin tulevaisuutta varten, 
siihen rooliin ja tehtävään, joka heitä  aikuisina aatelisnaisia,  aviovaimoina,  äiteinä  ja 
kartanonrouvina odotti.235  Tyttäristä kasvatettiin viehättäviä aatelinaisia, jotka siirsivät 
aateliskulttuurin arvot ja koodit lapsilleen. He olivat myös kuluttajina aatelin edustajia. 
Säädynmukainen kuluttaminen oli yhtä aikaa esteettistä ja eettistä, ja kulutustottumuk
set opittiin jo varhain. Ne siirtyivät vanhemmilta ja sukulaisilta lapsille, äidiltä tyttärille 
samoin kuin koko aatelinen elämäntapakin.

Carl  von Fersenin   ja  Charlotta  Sparren  perheessä  kasvatettavana  oli  viisi   tytärtä, 
Axel von Fersenillä ja Hedvig De la Gardiella kaksi tytärtä, jotka kasvatettiin perhepii
rissä. Anna Sofia von Fersenin ja Jacob Albrect von Lantingshausenin tytär Carolina 
vietti paljon aikaansa Charlotta Sparren ja serkkujensa kanssa ja sai kasvatuksensa hei
dän   kanssaan.236  Kustaa III:n   kälyn,   Södermanlandin   herttuattaren   Hedvig   Elisabeth 
Charlottan, mielestä Carl von Fersenin tyttärien sivistys ei ollut aivan sitä, mitä heidän 
asemassaan olevilta naisilta olisi voinut odottaa. Herttuatar piti Ulla ja Augusta von Fer
senin puutteellisen kasvatuksen syinä kreivin kevytmielisyyttä ja kreivittären velttoutta: 
»Varmaankin kreivin kevytmielinen luonne, ja hänen puolisonsa velttous ovat syynä sil
le, että heidän tyttäriensä kasvatus ei vastaa täysin sitä mitä voi odottaa ylhäisten naisten 
suhteen.»237 Herttuattaren pisteliäisyyteen kreivittäriä kohtaan oli ainakin osittain syynä 
Augusta von Fersenin puolivirallinen aseman herttuattaren puolison, herttua Carlin, ra
kastajattarena.238 Vapaaherra Gustaf Johan Ehrensvärdin hovia kuvaavista päiväkirjoista 
saa varsin erilaisen kuvan Fersenin sisaruksista. Ehrensvärd ylisti heidän luonnettaan, 
käyttäytymistään, älyään, kauneuttaan ja viehkeyttään. Erityisen lämpimästi Ehrensvärd 
kirjoitti 1774 kuolleesta Sophie Charlotta von Fersenistä, jota Ehrensvärdin mielestä ei
vät arvostaneet tarpeeksi tämän perhe eivätkä tuttavat.239

Aateli   käytti   huomattavia   rahasummia   tyttäriensä   kasvatukseen   ja   koulutukseen. 
Englannissa tyttärien kasvatus oli Linda Pollockin tutkimuksen mukaan usein kalliim
paa kuin poikien, ja koulutuksen kalleutta pidettiin hyväksyttävänä ja asiaankuuluvana. 
Koska tyttäret saivat sivistyksensä kodin seinien sisällä,   liittyi  siihen paljon sellaista, 
mikä  ei ole jättänyt kirjallisia lähteitä,  kuten äidin merkittävä  rooli tyttärien ja myös 
pienten poikien kasvatuksessa. Aatelisnaiselta odotetut taidot kuten ompeleminen, piir
täminen, soittaminen ja tanssiminen sekä ranskan kieli, vaativat pitkäjänteistä opetusta 
ja harjoitusta.240

235 Pollock 1989, 236–244.
236 Axel von Fersen Jacob Albrect von Lantingshausenille 30.10.1760. E 4549 Lantingshausenska sam

lingen vol. 12, RA.
237 H. Maj:t Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas egenhändiga journal 1775–1787. Hedvig Elisabeth 

Charlottas samling vol 1. Ericsbergsarkivet, RA. »sans doitte le caractere de frivolité du Comte, est la 
paresse de son epouse sont cause que l’éducation de leur filles n’est pas tout à fait conforme à ce 
qu’on peu attendre au sujet de femme de condistion»; herttuattaren omasta kasvatuksesta ja koulutuk
sesta ks. Parlandvon Essen 2005, 116–118, 139, 158–161.

238 H. Maj:t Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas egenhändiga journal 1775–1787. Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling vol 1. Ericsbergsarkivet, RA; Forsstrand 1912, 140–149; Söderhjelm 1945, 22–
24, 28, 111.

239 Ehrensvärd I, 1878, 107–108, 231; Ehrensvärd II, 1878, 13, 139–140.
240 Pollock 1989, 238–244.
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Carl von Fersenin tytärten kotiopettajattarena oli ensin ranskalainen Mademoiselle 
Liegeon,241  ja   1770luvun   alussa   tyttäristä   vielä   naimattomilla   Sophie   Charlottalla, 
Charlotta Fredrikalla ja Eva Helenalla oli kotiopettaja (Informateur), jonka vuosipalkka 
oli 300 kuparitaaleria.242 Todennäköisesti Carl von Fersenin tyttärien opettaja ei asunut 
perheessä,  vaan hänelle  maksettiin määrätyistä  oppitunneista,  sillä  hänen opetuksesta 
saamansa   korvaus   oli   huomattavasti   pienempi   kuin   kotiopettajille   yleensä   maksettu 
palkka. Axel von Fersenin perheessä tyttäret Hedvig Eleonora ja Eva Sophie saivat ehkä 
osallistua samoille oppitunneille kuin veljensä, tai ehkä kotiopettaja Forslund opetti hei
tä   erikseen.  Lisäksi  Axel  von  Fersenin   talouteen  kuului   ranskalainen  kotiopettajatar 
Mademoiselle Domér, jolle maksettiin 900 kuparitaalerin vuosipalkkaa,243 sekä ranska
lainen Madame Barbe Hessé, joka kotiopettajattaren ohella opetti lapsille ranskaa ja ty
töille  niitä   taitoja,   joita  aatelisnaisilta  edellytettiin  eli  viehättävää  käytöstä,  henkevää 
keskustelutaitoa,   tanssia,   soittamista,   piirtämistä,   brodeerausta   ja   taloudenhoitoa.244 

Vuoden 1766 ylellisyysasetuksessa määrättiin kahdensadan hopeataalerin vuosimaksu 
niille, joilla oli kotonaan ulkomaalainen mies tai nainen kotiopettajana.245 Fersenien vel
jesten perheissä ranskalainen kotiopettajatar haluttiin tyttärille huolimatta ylimääräisten 
verojen,  kotiopettajattaren  palkan   ja  ylläpidon  aiheuttamista  kuluista.  Tileissä   ei  ole 
mainintoja maksuista, ja on mahdollista, ettei niitä koskaan maksettu.

241 Hammar 1991, 19. Mademoiselle Liegeon ei ollut tyypillinen kotiopettajatar, sillä lähdettyään Ferse
neiltä hänestä tuli yksi Kustaa III:n hovin ihailluimmista näyttelijättäristä. On mahdollista, että koti
opettajatar, josta myöhemmin tuli näyttelijätär, ei kuulunut ankarimpien kasvatusihanteiden toteutta
jiin. Mademoiselle Liegeon saattoi päinvastoin vaikuttaa varsin paljon siihen, millaisia naisia pienistä 
kreivittäristä kasvoi.

242 Förteckning på  utbetalte  Medel  för  Öfwer Hof Jägmästarens,  Riddarens och Ceremoniemästarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning, ifrån den 1. october 1770, till Sam
ma tid 1771. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; Förteckning på utbetalte Medel för Öfwer Hof 
Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens  Högwälborne  Herr  Grefwe  Carl  Reinhold  von 
Fersens Räkning, ifrån den 1. october 1771, til Samma tid 1772. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
8. Stafsundsarkivet, RA.

243 Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1. October 1761 till Samma tid 1762. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 41;  Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1. October 1762, till samma tid 1763. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 42. Stafsundsarkivet, RA;

244 Pro Memoria Angående min hushållning 31.8.1757. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 32a; Räkning 
för General Lieutenantes och Commendeurens af Kong: Swärds Orden Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv  vol.  41;  Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  General  Lieutenantens  och  Commendeurens  af 
Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. October 1759, 
till Samma tid 1760. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol.  41; Förtekning på  utbetalte Medel för Fält 
Marskalkens,  Riddarens och Commendeurens af Kongl:  Maïj:ts  Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens Räkning ifrån den 1. October 1770, till Samma tid 1771, ks. myös kuitti 197 7/8. Axel 
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 44; Förtekning på utbetalte Medel för Hans Excell:ce Riks Rådets, Ridda
rens och Commendeurens af Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, 
ifrån den 1. October 1774, til Samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45; Special Extract 
öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1774, til samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. 
Stafsundsarkivet,  RA;  Mantalslängden  1760.  Stockholms  stadsarkiv;  Matalslängden  1770.  Stock
holms stadsarkiv.

245 Modée 1774, 7146.
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Tiukan  ylellisyysasetuksen   säätäneillä  myssyjen  hallitsemilla   valtiopäivillä   1765–
1766 Axel von Fersen oli puolustanut aatelin oikeutta palkata ilman eri maksua lapsil
leen ulkomaalaisia kotiopettajia. Hänen mielestään ei ollut oikeudenmukaista, että ai
noastaan aatelin halua oppia vieraita kieliä rangaistaisiin. Samasta syystä myös akate
mioiden  kieltenopettajien  opetuksestakin  olisi  hänen  mielestään  pitänyt  periä  maksu 
opiskelijoilta.  Fersenin mielestä  vanhempia,  jotka halusivat kasvattaa lapsensa hyvin, 
olisi pitänyt pikemminkin kannustaa kuin rangaista. Lisäksi hän korosti sitä, että ulko
maalaisten mahdollista muuttamista Ruotsiin oli tuettava eikä estettävä. Koko aatelis
sääty   puolusti   ulkomaalaisten   palkkaamista   informaattoreiksi   ja   kotiopettajattariksi, 
koska kyse oli säädyn omista intresseistä. Aateli halusi jatkaa aateliseen kasvatukseen 
niin oleellisesti  kuuluvan kotiopetuksen ja vieraiden kielten opiskelun traditiota,  eikä 
sitä  ollut  aatelisten  valtiopäiväedustajien  mielestä  mitään  syytä  katkaista,  varsinkaan 
kun yleinen ja yksityinen etu olivat molemmat jatkamisen puolella.246

Ferseneille kasvatus oli tärkeää ja siitä oltiin valmiita maksamaan. Kotiopettajien ja 
opettajattarien palkat vastasivat kirjanpitäjien kaltaisten alempien virkamiesten palkko
ja.  Ranskalaisen kotiopettajattaren  900 kuparitaalerin  vuosipalkka ei  ollut  merkittävä 
menoerä Ferseneille, mutta poikien koulutuksen päättänyt grand tour oli sitä.

AVIOLIITTO

Perinnön lisäksi edullinen avioliitto oli merkittävä aatelin taloudellisiin voimavaroihin 
vaikuttanut tekijä. Perintö ja avioliitto kytkeytyivät toisiinsa, sillä avioliiton kautta per
heisiin tuli omaisuutta, joka jäi perinnöksi seuraaville sukupolville. Taitavalla avioliitto
politiikalla   oli   mahdollista   kasvattaa   maaomaisuutta,   mutta   sen   avulla   vahvistettiin 
myös muuten sukujen asemaa. Hans von Fersenin avioliitto Eleonora Wachtmeisterin 
kanssa oli  edullinen Fersenille  henkilökohtaisesti   ja   taloudellisesti,  sillä  se  toi  hänen 
hallintaansa suuria maaomaisuuksia ja vahvisti entisestään sukulaisuussuhteita valtaneu
vosaristokratiaan. Hans von Fersenin lapset syntyivät rikkaaseen perheeseen, jonka ta
loudellinen asema oli vakaa. Omia avioliittoja solmiessaan Carl ja Axel von Fersen oli
vat jo saaneet perintönsä, joten edullisen avioliiton solmimiseksi saattoi ajatella aineel
listen kysymysten lisäksi aineettomia asioita, morsiamen sukulaisuussuhteita, ystäviä ja 
asemaa seurapiireissä.

Kaikissa  säädyissä   avioliitto  oli   taloudellinen  sopimus,   johon vaikuttivat   tulevien 
puolisoiden omaisuus ja taloudellinen tilanne, morsiamen myötäjäiset sekä morsiamen 
ja sulhasen syntyperä ja sukutausta. Ylhäisaatelin piirissä syntyperä ja sukulaisuussuh
teet olivat usein avioliittoa suunniteltaessa tärkeämpiä kriteerejä kuin taloudelliset näkö
kohdat, vaikka suuri omaisuus auttoikin hyväksymään myös syntyperältään ja perhe
taustaltaan vaatimattoman puolison. Paitsi taloudellinen sopimus, avioliitto oli myös po
liittinen allianssi, jonka tarkoituksena oli suvun jatkaminen sekä aineellisen ja aineetto
man   perinnön   siirtäminen   seuraaville   sukupolville.   Näkyvimmin   tämä   tulee   esiin 
ruhtinassukujen avioliitoissa.  Avioliitto  oli  aatelin  ja  erityisesti  asemaansa koko ajan 

246 Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1765–1766:2, 412–413.
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puolustavan ja tukevan ylhäisaatelin elämäntavan tärkeimpiä perustekijöitä. Siinä yhdis
tyivät taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset intressit.

Aatelin avioliitoissa ongelmana oli usein lasten määrä. Mikäli lapsia oli paljon, riski 
köyhtymisestä oli suuri, sillä kasvatus oli kallista ja lasten hyviin naimisiin saaminen 
saattoi käydä vaikeaksi. Jos valitsi toisen tien eli naimattomuuden tai vähäisen lapsilu
vun, suvun sammuminen oli todellinen uhka.247

Avioliiton solmiminen oli tärkeä tapa verkostoitua, koota suvulle sosiaalista ja kult
tuurista pääomaa, luoda henkilökohtaisia suhteita ja edistää menestysstrategioita. Avio
liitto ja suvun jatkaminen oli osa aatelista statusta, ja avioliitto oli enemmän kahden su
vun kuin kahden yksilön välinen asia, vaikka 1700luvun kuluessa alettiin arvostaa ja 
kunnioittaa mahdollisuutta solmia myös rakkausavioliitto. Vaikka aatelisperheet antoi
vat pojilleen ja tyttärilleen aiempaa enemmän vaikutusvaltaa puolisonvalinnassa, eivät 
vanhempien ja lasten toiveet useinkaan menneet ristiin. Naimaikäiset tyttäret tapasivat 
luultavasti  pelkästään soveliaita aviomiesehdokkaita oman sosiaalisen piirinsä  sisällä, 
eikä vanhempien ollut vaikea antaa tyttärensä valita useamman aivan yhtä soveliaan ko
sijan väliltä.248

Avioliiton ansiosta aatelissuku saattoi kohota korkeammalle yhteiskunnallisessa, ta
loudellisessa ja sosiaalisessa hierarkiassa.249 Vapaudenajan Ruotsissa myös puoluepoli
tiikka vaikutti vahvasti aristokratian avioliittoaikeisiin. Carl von Fersen avioitui samaan 
hovipiiriin kuuluneen, monien tavoitteleman naisen kanssa. Anna Sofia von Fersen puo
lestaan avioitui veljensä Axelin ystävän, serkkunsa Jacob Albrect von Lantingshausenin 
kanssa. Axel von Fersen nai isänsä puoluetoverin tyttären Hedvig De la Gardien,250 jon
ka sisar Eva oli  naimisissa Axel  von Fersenin ystävän ja poliittisen  liittolaisen Clas 
Ekeblad nuoremman kanssa.251 Carl, Anna ja Axel von Fersenin puolisot tulivat kaikki 
hattujen piiristä, niin kuin Fersenit itsekin.

Näin Hans von Fersenin lasten avioliitoissa toteutuivat kaikki aristokratian tärkeim
mät avioliittokriteerit: Axel von Fersenin liitto Hedvig De la Gardien kanssa toi perhee
seen lisää omaisuutta ja kaikkien kolmen lapsen avioliitot loivat uusia taloudellisia mah
247 Bush 1988, 99; Cannon 1984, 82–83; Powis 1984, 33–34; Aatelismiesten naimattomuus oli paikoitel

len hyvin yleistä: jopa 15 prosenttia Englannin aatelin vanhemmista pojista oli naimattomia 1600 ja 
1700luvuilla. Naimattomia nuorempia poikia oli vieläkin enemmän. Bush 1988, 97, 99; 1600luvulla 
60 prosenttia Venetsian aatelismiehistä  ei avioitunut ja 1700luvulla heistä naimattomana oli jo 66 
prosenttia. Burke 1974, 101–102; Tämä on kiinnostavaa siksi, että sosiaalinen paine varsinkin peri
jöiden avioitumiselle ja laillisen perillisen hankkimiselle oli kova. Jos vanhin poika ei saanut lapsia 
avioliitossaan tai perijät kuolivat lapsina tai nuorina, saattoi käydä niin, ettei suvun nimelle ollut jat
kajaa. Yksittäiset aatelissuvut saattoivat menettää esimerkiksi pitkissä sodissa suvun lähes jokaisen 
aikuisen miehen.

248 Cannon 1984, 90; Lewis 1986, 18–23; Vickery 1998, 39–86  passim; ks. myös Campbell 1990, 27; 
Alati läsnä olleita (mies)palvelijoita ei nähty mahdollisina aatelisneitien tunteiden kohteina. Palvelus
väki oli näkymätöntä siinä mielessä, että palvelijaa ei voinut ajatella tuntevana ja ajattelevana yksilö
nä samalla tavalla kuin omaan säätyyn ja sosiaaliseen piiriin kuuluneita henkilöitä.

249 Cannon 1984, 71–72; Marraud 2000, 178; Powis 1984, 31–33; Toisaalta säädyn ulkopuolelta naimi
nen saattoi tuhota aatelisperheen täysin, varsinkin jos niin tapahtui useammassa sukupolvessa ja jos 
avioliitot solmittiin varattomien aivan erilaiseen elinpiiriin kuuluneiden ihmisten, kuten opettajien ty
tärten tai taloudenhoitajattarien, kanssa. Cannon, 71.

250 Fersenien ja De la Gardie suvun poliittisista kytköksistä ks. Carlsson, I. 1981; Nilzén 1971.
251 Jägerskiöld 1949, 631; Hildebrand 1949, 637.

68



dollisuuksia, vahvistivat ja kasvattivat sukulaisuus ja ystävyyssuhteita sekä poliittisia 
alliansseja. Tämä  ei silti estänyt sitä, että kukin nuorista Ferseneistä  saattoi vaikuttaa 
itse puolisonvalintaansa 1740–1750luvulla.

Rakkaus ja velvollisuus ylhäisaatelin liitoissa

Carl von Fersenin ja Charlotta Sparren avioliitto oli rakkausliitto. Sen solmimiseen vai
kuttivat   silti  osaltaan  myös  Charlotta  Sparren  sukulaisuussuhteet   ja  asema kruunun
prinssiparin  hovissa  1740luvulla.  Sparret  kuuluivat   samaan  aristokraattiseen  eliittiin 
kuin Fersenit ja heidän nimensä oli huomattavasti vanhempi kuin Fersenien, joten voi 
olettaa, että Ferseneistä kukaan ei noussut vastustamaan liittoa.

Charlotta Sparre oli kenraaliluutnantti ja maaherra vapaaherra Fredrik Henrik Spar
ren ja Virginia Christina Lilliehöök af Fårdalan tytär, ylikäskynhaltija vapaaherra Carl 
Sparren sisar ja valtakunnankansleri kreivi Fredrik Sparren sisarpuoli.252 Charlotta Spar
re oli läheistä sukua myös kreivitär Ulla Sparrelle, kreivi Carl Gustaf Tessinin puolisol
le. Hän oli Tessinien mukana Pariisissa 1739–1742, kun Carl Gustaf Tessin oli Ruotsin 
lähettiläänä siellä, sekä Berliinissä 1744, kun Tessin oli lähetetty noutamaan Ruotsiin 
valtakunnan tulevaa kuningatarta Lovisa Ulrikaa, Preussin Fredrik II:n sisarta. Avioliit
tonsa avulla Carl von Fersen liitti itsensä ja perheensä jälleen uudella siteellä Ruotsin 
vanhaan ylhäisaateliin ja ranskalaismieliseen kulttuurieliittiin. Charlotta Sparrella ei ol
lut suuria myötäjäisiä, mutta hänen syntyperänsä ja sukulaisuussuhteensa edustivat mer
kittävää sosiaalista pääomaa. Charlotta Sparre oli ihailtu kaunotar Pariisissa, Berliinissä 
ja Tukholmassa eli hänellä oli tarjottavanaan »avioliittomarkkinoilla» paitsi sukujuuren
sa myös henkilökohtaista viehätysvoimaa.253

Carl von Fersen alkoi kosiskella Charlotta Sparrea viimeistään vuonna 1744, ja avio
liitto  solmittiin  neljä  vuotta myöhemmin.  Alkukesällä  1746 Carl  von Fersen kirjoitti 
Ranskassa olleelle veljelleen olevansa epätoivoinen, sillä hänellä oli kilpailija ja Made
moiselle Lotta ei pystynyt valitsemaan kahden kosijansa väliltä. Axel von Fersen pohti 
pitkässä  vastauksessaan kumpaa kosijaansa  Charlotta  Sparre  rakasti,   ja  että  valitsipa 
neito niin tai näin, hylättyä kilpakosijaa ja valinnan syitä koskevat juorut eivät olisi niin 
pahoja kuin Carl von Fersen pelkäsi. Lisäksi Axel von Fersen olisi halunnut tietää, mi
ten heidän äitinsä suhtautui veljen toivomaan avioliittoon.254 Vanhempien ja suvun mie
lipide merkitsi paljon puolisonvalinnassa, eikä sitä voinut jättää huomiotta.

Carl von Fersenin kilpailija oli kreivi Hans Henrik von Liewen, jonka kanssa Char
lotta Sparre kihlautuikin. Kihlaus purkautui, koska kreivi Carl Gustaf Tessin esti aviolii
ton ilmeisesti ainakin osittain poliittisista syistä.255 Valtaneuvoksen ja hovin ylimarsal
kan, tulevan kansliapresidentin ja kruununprinssin opettajan (guvernör) Tessinin rooli 
Ruotsin politiikassa, hovissa ja kulttuurielämässä oli niin merkittävä, että hänen sukulai
252 Elgenstierna 1998b, 685; Hildebrand 1956c, 680–681.
253 Ks. esim. Tableaux de Paris, 70, 88, 114, 152, 177, 198, 221, 230, 259, 261.
254 Axel von Fersen Carl von Fersenille 17.6.1746. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 1a. Stafsundsar

kivet, RA.
255 Ehrensvärd I, 463. Ehrensvärd ei tarkemmin kerro, millaisia poliittisia syitä kihlauksen purkautumi

sen taustalla oli. Poliittiselta kannaltaan Liewen oli hattu. Carlsson, I. 1981, 213.
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suutensa ja läheinen suhteensa Charlotta Sparreen vaikuttivat myös siihen, miten Ferse
nien suku suhtautui Carl von Fersenin avioliittotoiveisiin. Heinäkuussa 1747 Axel von 
Fersen jo toivoi veljensä  avioituvan Charlotta Sparren kanssa,256  ja joulukuussa 1747 
kruununprinsessa Lovisa Ulrika kirjoitti äidilleen Carl von Fersenin olleen intohimoi
sesti rakastunut vapaaherratar Sparreen.257 Carl von Fersenin suunnitellessa avioliittoa 
rakkaudella oli suurempi merkitys kuin omaisuudella tai tulevan puolison sosiaalisilla 
suhteilla.  Kummankaan perheet   ja  sukulaiset  eivät  kuitenkaan olisi  hyväksyneet rak
kausavioliittoa, jollei se olisi ollut molempien perheiden etujen mukaista. Avioliitosta 
Charlotta Sparren kanssa ja sen mukanaan tuomasta kontaktista Tessiniin oli Carl von 
Fersenille hyötyä hänen hoviurallaan. Näin rakkaudesta solmittu säädynmukainen liitto 
toi tullessaan juuri niitä etuja, joihin myös ylhäisaatelin tarkkaan suunnitelluilla liitoilla 
pyrittiin.

Carl  von Fersen  ja Charlotta  Sparre avioituivat  helmikuussa 1748 suurin  juhlalli
suuksin. Sulhanen oli 31vuotias, morsian 29vuotias. Saman vuoden joulukuussa 31
vuotias Anna Sofia von Fersen avioitui 49vuotiaan serkkunsa Jacob Albrect von Lan
tingshausenin kanssa kaikessa hiljaisuudessa. Kreivitär Eleonora Wachtmeister oli kuo
lemaisillaan, mutta se ei ollut ainoa syy hiljaiseen vihkimiseen. Anna Sofia von Fersen 
oli aiemmin ollut kihloissa hovimarsalkka vapaaherra Johan Löwenin kanssa. Syytä tai 
tarkkaa ajankohtaa kihlauksen purkamiselle ei tiedetä. Mahdollisesti Anna von Fersen 
purki kihlauksen siksi, että hän ja hänen äitinsä samoin kuin Lantingshausen olivat sitä 
mieltä, että Lantingshausen olisi itse ollut Löweniä soveliaampi puoliso Anna von Fer
senille. Ilmeisen pitkällisten neuvottelujen jälkeen Fersenit maksoivat Löwenille 7 000 
hopeataaleria syksyllä 1747, jotta hän olisi luopunut kaikista vaatimuksistaan purkautu
neen avioliittolupauksen suhteen.258 Näyttää siis siltä, että Anna Sofia von Fersen solmi 
huomiota herättämättä avioliiton paitsi sen vuoksi, että hänen äitinsä oli kuolinvuoteel
la, myös siksi, että hänellä oli takanaan kaksi purkautunutta kihlausta. Löwenin lisäksi 
kreivitär  oli  aikaisemmin  ollut  kihloissa myssyihin kuuluneen kreivi  Gustaf  Bonden 
vuonna 1740 kuolleen vanhimman pojan Carlin  kanssa.259  Lantingshausen oli  sopiva 
puoliso Anna Sofia von Fersenille niin kreivittären äidin kuin veljienkin mielestä. Lan
tingshausen oli Fersenien serkku ja hän oli luonut merkittävän upseerinuran Ranskan 
palveluksessa sekä oli arvostettu Euroopan muissakin hoveissa. Liitto oli mahdollisesti 
Lantingshausenille  vielä   tärkeämpi  kuin  Ferseneille,   sillä   pitkän  ulkomailla  vietetyn 
ajan jälkeen hän tarvitsi suhteita Ruotsin ylhäisaateliin, johon hän ei ilman kreivin tai 
vapaaherran arvoa kuulunut, vaikka aatelinen olikin.

Axel von Fersenin ja Hedvig De la Gardien avioliitto oli merkittävä molemmille su
vuille. Sen syntyyn vaikuttivat Axel von Fersenin lisäksi Hedvig De la Gardien holhoo
ja, joka oli Fersenin ystävä  Clas Ekeblad, ja tämän puoliso, nuoren kreivittären sisar 
Eva De la Gardie. Hedvig De la Gardie oli haluttava puolisokandidaatti Ruotsin aristo
kraattipiireissä. Valtaneuvos, kreivi Edvard Taube ja hänen puolisonsa Kristina Maria 
256 Axel von Fersen Jacob Albrect von Lantingshausenille 14.7.1747. E 4549 Lantingshausenska samlin

gen vol. 12, RA.
257 Lovisa Ulrika Sofia Dorotealle 19.12.1747. Arnheim II, 1910, 90.
258 Axel von Fersen Jacob Albrect von Lantingshausenille 16.10.1747. E 4549 Lantingshausenska sam

lingen vol. 12, RA; Malmström 1889b, 265–269.
259 Carlsson, I. 1981, 198, 259; Elgenstierna 1998a, 526; Elgenstierna 1998b, 685.
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Falkenberg olivat jo 1747 toivoneet tästä puolisoa pojalleen. Kristina Maria Falkenberg 
kääntyi ensimmäiseksi Eva De la Gardien puoleen. Jonkin ajan päästä Taube pyysi kir
jeitse Clas Ekebladilta kreivittären kättä pojalleen, ja ilmeisesti myös muitakin henkilöi
tä oli toiminut tämän avioliiton solmimisen puolesta. Eva De la Gardie kirjoitti Taubeil
le arvostavansa nuorta kreiviä, mutta pitävänsä tuolloin 15vuotiasta sisartaan liian nuo
rena avioliittoon.260 Mahdollisia puolisoehdokkaita punnittiin tarkasti. Ruotsin valtakun
nan  vuoden   1734   lain   mukaan   äitiä   oli   kuultava   tyttäriä   naitettaessa,261  mikä   antoi 
naisille suuret mahdollisuudet vaikuttaa solmittuihin liittoihin.262 Nainen – tässä tapauk
sessa sisar, joka oli holhoojaksi määrätyn miehen puoliso – saattoi myös toimia perheen 
pään ominaisuudessa kieltäytyessään sisarelleen tarjotusta avioliitosta.

Axel von Fersen oli hyvin tietoinen asemastaan ja tarkka siitä, miten hänen perheen
sä eli. Hän pyrki voimakkaasti vaikuttamaan siihen, millaiset puolisot hänen omat lap
sensa aikanaan valitsisivat – sekä siihen, keiden kanssa hänen veljentyttärensä avioitui
vat. Soveliaan aviopuolison löytäminen oli koko suvun asia. Liitot solmittiin taloudelli
sista ja poliittisista syistä, ja niillä vahvistettiin jälleen Fersenien asemaa ylhäisaatelin 
sisällä.  Politiikka ja mahdollisen tulevan puolison sukulaisuussuhteet  olivat  sekä  syy 
avioitua että syy olla avioitumatta tietyn henkilön kanssa.

Kustaa III:n nuorin veli  herttua Fredrik Adolf  ihastui 1770luvun alussa Carl  von 
Fersenin ja Charlotta Sparren vanhimpaan tyttäreen, kauniiseen Ulla von Ferseniin, kosi 
ja sai myöntävän vastauksen. Tytön perhe ja varsinkaan Axel von Fersen eivät pitäneet 
kihlauksesta,   joka purettiinkin pikaisesti.263  Luultavasti  Axel von Fersen ei  halunnut, 
että hänen veljensä perhe olisi sitoutunut kuningasperheeseen hovivirkojen lisäksi myös 
avioliiton kautta. Herttuan äiti leskikuningatar Lovisa Ulrika ja Axel von Fersen olivat 
julkisesti toistensa suurimpia vihamiehiä varsinkin hovin vuoden 1756 epäonnistuneen 
vallankaappausyrityksen jälkeen, mikä on varmasti vaikuttanut Fersenin suhtautumiseen 
avioliittoon kuningasperheen jäsenen kanssa.264

Ulla von Fersen solmi joulukuussa 1770 avioliiton kamariherra, vapaaherra Nils von 
Höpkenin kanssa. Sulhanen oli jo tuhlannut puolet isänsä omaisuudesta, pelasi uhkape
lejä ja joi, joten avioliiton solmimisessa painavana vaikuttimena näyttää olleen se, että 
Ulla von Fersenin sedällä Axel von Fersenillä ja Nils von Höpkenin sedällä kreivi An
ders Johan von Höpkenillä oli poliittisia syitä liitolle. Aikalaisten mukaan kahden suvun 
poliittisesti edullisen yhteyden solmiminen oli merkittävämpää kuin se, että avioitues
saan Ulla von Fersen ja Nils von Höpken olivat rakastuneet toisiinsa.265 Gustaf Johan 
Ehrensvärd kirjoitti avioliitosta:
260 Norrhem 2007, 136.
261 Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki. Naimakaari 1. luku 2.–3. §. (Luettu 31.8.2004)
262 Myös  Ranskassa   aatelisnaisilla  oli   paljon   sananvaltaa   avioliittoja   suunniteltaessa   ja   solmittaessa. 

Marraud 2000, 184.
263 Ehrensvärd   II,  1878,  13–14;  Hedvig  Elisabeth  Charlottas  Dagbok  VII,  1936,  269–270,  ks.  myös 

Forsstrand 1912.
264 Esim. Lovisa Ulrika Fredrik II:lle 24.11.1757. Arnheim 1910, 428. Lovisa Ulrika kirjoitti, että Axel 

Fersen oli hänen verivihollisensa: »Fersen, qui est mon plus mortel ennemi.»
265 Forsstrand 1912, 39–41, 43–44; Söderhjelm 1945, 77–78; Ulla von Fersenin ja Nils von Höpkenin 

avioliitosta myös H. Maj:t Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas egenhändiga journal 1775–1787. 
Hedvig Elisabeth Charlottas samling vol. 1. Ericsbergsarkivet, RA sekä Ehrensvärd I, 1878, 328–329 
ja Ehrensvärd II, 1878, 12–14.
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Sellainen oli Ulla Fersenin kohtalo: häntä estettiin tulemasta onnettomaksi prinsessaksi, 
kohdatakseen aikanaan vieläkin onnettomamman kohtalon ja tullakseen Höpkenin vai
moksi. Hän [Höpken] rakastuu häneen. Hänen [Ulla von Fersenin] perhe päätti, että en
simmäinen, joka pyytäisi häntä [puolisokseen], saisi hänet, sekä välttääkseen avioliiton 
prinssin  kanssa  että   estääkseen  häntä   [Ulla   von Ferseniä]   joutumasta   toisiin  onnetto
muuksiin,   jotka vaikuttivat  olleen hänelle vääjäämättömiä.  Höpken kosii   ja  saa hänet. 
Presidentti Höpken piti itseään onnekkaana yhdistäessään perheensä kreivi Fersenin [per
heeseen], ja kreivi Fersen sai häneen uuden siteen puoluetiellä. Ulla Fersen vastasi Höp
kenin rakkauteen kiihkeällä vastarakkaudella. Oli kuin olisi nähnyt Psyken Amorin käsi
varsilla, tai Agnes Sorelin, joka rakasti komeaa Monrosea. Heidän rakkautensa oli jatku
vaa nautintoa, he eivät tarvinneet lautasta jolta syödä, heidän ensisijainen huonekalunsa 
oli sänky, ja tämä sänky koko heidän onnensa. Niin kului heidän ensimmäinen vuotensa; 
kun ensimmäinen hekuma oli tyydytetty, alkoivat molempien aiemman intohimot herätä, 
hänen [Ulla von Fersenin] muiden miellyttäminen, hänen [Nils von Höpkenin] itsensä 
lohduttaminen viinillä ja pelaamisella.266

Kuten on ilmennyt, vaikka sulhanen ja morsian olisivat olleet rakastuneita ja kuuluneet 
samaan säätyyn, avioliitto ei koskaan ollut pelkästään heidän päätettävissään, sillä avio
liitolla oli koko suvulle suuri taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen merkitys. Ferse
nien ja Höpkenien poliittinen yhteistyö oli alkanut jo Axel von Fersenin ja Anders Jo
han von Höpkenin isien tuttavuudesta. Hans von Fersen ja Daniel Niklas von Höpken 
tutustuivat toisiinsa Carl Gyllenborgin välityksellä ja kaikki kolme olivat aktiivisia hat
tuja 1730luvulta lähtien.267

Axel von Fersenin tytär Sophie oli kuninkaan veljen herttua Fredrik Adolfin seuraava 
rakkaus.  Herttua  pyysi  Sophie  von Fersenin  kättä  useampaan  kertaan  vuonna  1774. 
Muistelmissaan Axel von Fersen kirjoittaa puhuneensa kosinnasta puolisonsa ja tyttä
rensä kanssa, minkä johdosta Sophie päätyi antamaan herttualle rukkaset.268 Herttua oli 
niin rakastunut nuoreen kreivittäreen, että kuningas lähetti veljensä kesällä 1776 Italiaan 
ja Englantiin, koska ihastus oli kestänyt lähes kaksi vuotta ja aiheuttanut liikaa huomio
ta Tukholmassa. Herttua jopa suunnitteli karkaamista ja salaista vihkimistä, mutta Sop
hie von Fersen ei kuitenkaan suostunut herttuan suunnitelmiin, vaan solmi maaliskuussa 
1777 avioliiton kamariherra kreivi Adolf Ludvig Piperin kanssa. Kuuliaisen tyttären ta
voin Sophien von Fersen noudatti vanhempiensa tahtoa aviopuolisoa valitessaan. Omil
la tunteilla ja toiveilla ei nöyrän ja hyveellisen tyttären roolissa ollut merkitystä, vaan 
266 Ehrensvärd II, 1878, 13–14. »Sådant blef härigenom Ulla Fersens öde: hon hindrades at bli en olyck

lig prinsessa, för at dela sin tid uti ett ännu olyckligare öde och blifva Höpkens hustru. Han blir kär 
uti henne. Beslut togs af dess famille, at den förste, som henne skulle begära, skulle få henne, både at 
undvika prinsens giftermål, som ock hindra henne ifrån andra olyckor, som tycktes vara henne ound
vikeliga. Höpken begär och får henne. Presidenten Höpken tyckte sig redan lycklig at hafva förenat 
sin famille med gref Fersens, och gref Fersen feck ett nytt band uppå honom i partivägen. Ulla Fersen 
betalte Höpkens kärlek med den häftigaste återkärlek. Man tyckte sig se Psycke i Kärlekens armar, 
eller Agnes Sorel, som älskade den vackre Monrose. Deras kärlek var en beständig jouissance, de frå
gade icke efter fat at äta uppå, deras förnämste husgeråd var en säng, och denna sängen hela deras 
lycka. Så förflöto deras första år; då den första vällusten var tillfredsstäld, började bägges förra pas
sioner at uplifvas, hennes at behaga andra, och hans at trösta sig med vin och spel.»

267 Carlsson, I. 1981, 207–208.
268 Fersen III, 1869, 196.
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vanhempien, erityisesti isän, päätäntävalta oli kiistaton. Axel von Fersenin mielestä Pi
per oli parempi puoliso tyttärelle kuin tuhlaavainen ja pahasti velkaantunut herttua Fred
rik Adolf. Piper oli rikas, minkä lisäksi Fersenit ja Piperit olivat hyviä perheystäviä ja 
poliittisia liittolaisia.269 Kreivi Fersen ei myöskään pitänyt herttuan elämäntavasta, tupa
koinnista, elostelusta, julkisista rakastajattarista, huolettomasta rahankäytöstä ja pelaa
misesta.270 Fredrik Adolfin velat ja ylenpalttinen elämäntapa olivat syitä torjua tyttären 
avioliitto hänen kanssaan, mutta vastenmielisyys kuningasperhettä kohtaan oli Axel von 
Fersenille niitä merkittävämpi este. Fersen ei pitänyt sulhasen vähiä varoja ja suuria vel
koja haittana veljentyttärensä Ulla von Fersenin ja Nils von Höpkenin liitolle. Toisinaan 
poliittinen allianssi oli siis tärkeämpi kuin vakaa talous, säännölliset tulot ja suuri omai
suus.

Ylhäisaatelista avioliittoa solmittaessa tunteet sallittiin, jos ne kohdistuivat sopivaan 
puolisoehdokkaaseen niin Ruotsissa kuin muuallakin Euroopassa. Britannian aristokra
tian parissa syntyi 1700luvun lopulla muodikkaita yksityisiä klubeja, joihin pääsivät jä
seniksi tarkan harkinnan mukaan vain kaikkein korkeimmat ja kunniaarvoisimmat per
heet. Nämä klubit toimivat aatelisina avioliittomarkkinoina vielä Lontoon ja Bathin seu
rapiirejäkin valikoidummalle joukolle. Sosiaalisesti ja taloudellisesti rajatun piirin sisäl
tä, jossa jokainen nuori mies tai nainen oli hyvä puolisoehdokas, saattoivat vanhemmat 
antaa lastensa turvallisesti valita puolisonsa itse. Judith Schneid Lewis painottaa, että 
usein avioliittojen taustalla oli suvun mielipide, toisinaan suoranainen painostus liiton 
puolesta tai sitä vastaan. Nuoret, kokemattomat ja vanhempiensa taloudessa asuneet aa
telisnaiset  saattoivat  näennäisen  vapaasti  valita  puolisonsa,  mutta   todellisuudessa  ai
noastaan mies, jolla yleensä oli enemmän elämänkokemusta, oli vapaa valitsemaan ja 
punnitsemaan valintansa seurauksia.271

Tyypillisin ylhäisaatelinen avioliitto Euroopassa 1700luvulla solmittiin kahden sa
man yhteiskunnallisen aseman omanneen suvun välillä,   jolloin sukujen yhdistyminen 
tuotti enemmän sosiaalista ja kulttuurista pääomaa kuin kummallakaan suvulla olisi yk
sin ollut. Mathieu Marraud kirjoittaa, että Ranskan aristokratian avioliittostrategiana oli 
kahden siniverisen sukudynastian, kahden perinnön ja kahden sosiaalisen aseman yhdis
täminen sekä aristokraattisen statuksen ylläpitäminen ja vahvistaminen hovin suosion ja 
epäsuosion vaihtelevassa maailmassa.272

Ulla von Fersenin ja Sophie von Fersenin liitoissa tärkeimpänä tekijänä oli edullisen 
ja säädynmukaisen avioliiton solmiminen.  Ulla avioitui  rakkaudesta,  Sophie velvolli
suudesta.  Molemmissa   tapauksissa   liitolle  asetetut   toiveet  valuivat   tyhjiin.  Serkusten 
avioliitot olivat inhimillisesti tarkastellen onnettomat, eivätkä ne täyttäneet niille asetet
tuja odotuksia myöskään suvun ja perheen poliittisesta näkökulmasta. Näiden avioliitto
jen poliittinen luonne jäi hyödyntämättä, koska Axel von Fersenin pojista kumpikaan ei 
lähtenyt poliittiselle uralle. Toisaalta sukulaisuussuhde Ferseneihin saattoi hyvinkin aut
taa tyttärien puolisoita heidän edetessä omalla virkaurallaan.
269 H. Maj:t Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas egenhändiga journal 1775–1787. Hedvig Elisabeth 

Charlottas samling vol. 1. Ericsbergsarkivet, RA; Fersen III, 221; Ehrensvärd I, 1878, 37; Söderhjelm 
1945, 80–84; herttua Fredrik Adolfin veloista ks. Åmark 1961, 338–340.

270 Fersen III, 1869, 258; ks. myös Fersen IV, 1869, 5.
271 Lewis 1986, 19–23, 26–28.
272 Marraud 2000, 179–194; myös Cuvillier 2006, 23–140.
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Kaikki Fersenien sukupiirin tyttäret avioituivat toisiin ylhäisaatelisiin sukuihin. Carl 
von Fersenin ja Charlotta Sparren tyttäristä Augusta avioitui vuonna 1770 häneen rakas
tuneen  hovikansleri   kreivi  Fredrik  Adolf  Löwenhielmin  kanssa   ja  Sophie  Charlotta 
vuonna 1773 ylihovitallimestari kreivi Adolf Fredrik Lewenhauptin kanssa. Nuorimmat 
tyttäret  Charlotta  Fredrika   ja  Eva Helena  solmivat  avioliitot  kamariherra  vapaaherra 
Adolf Ludvig Hamilton af Hagebyn ja eversti vapaaherra Erik Göran Adelswärdin kans
sa.273 

Leskeksi jääminen ja uudestaan avioituminen oli yleistä niin ylhäisaatelin kuin mui
denkin säätyjen parissa. Hedelmällisessä iässä olleiden naisten elämää varjostivat  ras
kauteen ja synnytykseen liittyneet riskit, miehet puolestaan kuolivat sodissa tai onnetto
muuksissa. Kaikki eivät halunneet avioitua uudelleen, ja usein mies saattoi päättää uu
delleen avioitumisestaan naista vapaammin. Axel von Fersenin tytär Hedvig Eleonora 
avioitui 1773 Ture Leonard Klinkowströmin kanssa, jonka ensimmäinen puoliso oli ol
lut Fersenin sisarentytär Carolina Sophie von Lantingshausen.274 Todennäköisesti toisen 
avioliiton taustalla oli halu säilyttää sukulaisuussuhde Ferseneihin.

Carl von Fersenin tyttäristä avioituivat uudelleen Ulrika Eleonora ja Charlotta Fredri
ka. Puolisonsa Nils von Höpkenin kuoltua 1779 Ulla von Fersen avioitui vuonna 1797 
eversti Georg Jonas von Wrightin kanssa.275 Solmittuaan uuden avioliiton Ulla von Fer
sen jätti hovin ja muutti puolisoineen miehen everstinpuustelliin Taalainmaalle.276 Ta
loudellisesta ja poliittisesta näkökulmasta tarkasteltuna Charlotta von Fersenin toinen 
avioliitto on mielenkiintoinen. Kreivitär avioitui kesällä 1779, kaksi vuotta ensimmäisen 
miehensä kuoleman jälkeen, valtaneuvos vapaaherra Emanuel De Geerin kanssa.277 Lo
visa Ulrikan hovissa kamariherrana palvellut ja diplomaatin uran luonut De Geer kuului 
rikkaaseen ruukinomistajasukuun. Lisäksi hänen veljensä Charles De Geer kuului Axel 
von Fersenin kanssa aatelisopposition johtaviin hahmoihin.278 Charlotta von Fersen saat
toi todennäköisesti valita uuden puolisonsa varsin vapaasti siitä sosiaalisesta piiristä, jo
hon kuului. Olivatpa liiton solmimisen syyt mitkä tahansa, se lujitti jälleen Fersenien 
yhteiskunnallista asemaa.

Suuria odotuksia

Koska Carl von Fersenillä ei ollut poikia, asetettiin Axel von Fersenin vanhemman po
jan Hans Axel von Fersenin avioliitolle suuria odotuksia. Hans Axel von Fersen poikke
si kuitenkin totutusta käytännöstä, sillä avioliittosuunnitelmista huolimatta hän ei kos
kaan avioitunut. Eräs syy Hans Axel von Fersenin ilmeiseen haluttomuuteen mennä nai
misiin lienee ollut paljon tutkittu ja keskusteltu suhde hänen ja Ranskan kuningattaren 

273 Elgenstierna 1998b, 686, Löwenhielmin rakkaudesta Augusta von Ferseniin ks. Erdmann 1925a, 92–
94 ja Erdmann 1926, 85–86.

274 Elgenstierna 1998d, 148–149.
275 Elgenstierna 1998b, 686.
276 Forsstrand 1912, 133.
277 Elgenstierna 1998b, 214–215, 686.
278 Lundh 1931, 498–500.
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MarieAntoinetten  välillä.279  Hän ei  myöskään etsinyt  puolisoa  ensisijaisesti  Ruotsin 
aristokratian parista, vaan ulkomailta: ensin Englannista ja sitten Ranskasta. Hans Axel 
von Fersen pyrki puolisoa etsiessään miellyttämään isäänsä ja täyttämään ylhäisaatelin 
avioliitolle  asettamat  vaatimukset,  mutta  ennen kaikkea   löytämään rikkaan puolison. 
Hans  Axel  von Fersen  koki   taloudellisen   riippuvuutensa   isästään  hyvin   raskaana   ja 
edullinen avioliitto olisi vapauttanut hänet taloudellisesti isänsä vaikutuspiiristä.

Keväällä  1778 nuori kreivi Fersen matkusti  Englantiin  kosiakseen äitinsä  puolelta 
Ruotsin aateliin  kuulunutta  Catherine  Leyelia,   jonka oli   tavannut  Dresdenissä  kolme 
vuotta aikaisemmin. Catherine Leyelin rikas isä omisti suuria osuuksia Englannin Itä
Intian kauppakomppaniassa, ja Catherine Leyel oli varakas perijätär. Lisäksi Hans Axel 
von Fersen piti häntä viehättävänä. Axel von Fersen hyväksyi poikansa valinnan varsin
kin kun morsian olisi tuonut mukanaan suuret myötäjäiset.280 On mahdollista, että kreivi 
toivoi  avioliiton korvaavan niitä  suuria   taloudellisia  uhrauksia,   jotka hänen poikansa 
koulutus oli aiheuttanut. Avioliitto rikkaan perijättären kanssa olisi myös taannut Hans 
Axel   von  Fersenille  mahdollisuuden   ryhtyä   toivomalleen   sotilasuralle   taloudellisesti 
riippumattomana.

Hans Axel von Fersenin päiväkirja ei kerro mitä hän itse ajatteli avioliitosta tai Cat
herine Leyelista. Sen sijaan hänen kirjeensä perheenjäsenille olivat henkilökohtaisempia 
ja intiimimpiä  ja niistä käy ilmi, että  hän halusi liittoa miellyttääkseen isäänsä. Hans 
Axel von Fersen ei kuitenkaan saanut neiti Leyelia vastaamaan myöntävästi kosintaan
sa, jättämään perhettään ja muuttamaan Englannista kaukaiseen Ruotsiin.

Hans Axel von Fersen kirjoitti isälleen Ruotsiin marraskuussa 1778: »Tiedätte, rakas 
isäni, etten rakasta Mad[emois]elle Layellia, mutta olen tarpeeksi järkevä nähdäkseni, 
että se olisi hyvin edullinen ratkaisu, se on jopa ainoa joka soveltuu minulle, ja jonka 
olen halunnut tehdä,  olen tehnyt kaiken voitavani saavuttaakseni sen, miellyttääkseni 
enemmän teitä, rakas isäni, ja järjen eikä kiintymyksen takia olen epäonnistunut.» Kir
jeen rivien välistä voi lukea, että Catherine Leyel oli kieltävästä vastauksestaan huoli
matta kiinnostunut komeasta kosijastaan. Neidon isä suhtautui kuitenkin nihkeästi liit
toon ulkomaalaisen kanssa, minkä vuoksi tytär antoi rukkaset Hans Axel von Fersenille. 
Fersen kirjoitti   isälleen  olevansa  myös  nuori   ja  ehtivänsä  myöhemminkin  naimisiin. 
Hän jatkoi: »Isä Lyell on vanha ja sairas; jos hän kuolisi, kaikki hänen asettamansa es
teet katoaisivat, koko hänen omaisuutensa olisi minun heti.»281

Aivan kuten sisarensa, Hans Axel von Fersenkään ei olettanut, että olisi voinut valita 
itse tulevan puolisonsa muista täysin riippumattomana. Hän ymmärsi odotukset, joita 

279 Ks. Hans Axel von Fersenin kirjeet Axel von Fersenille. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8–9. Staf
sundsarkivet, RA ja Hans Axel von Fersenin kirjeet Sophie von Fersenille. Löfstadarkivet B XXV 
a:8–9. Landsarkivet i Vadstena; ks. myös Barton 1975, 61–74.

280 Axel von Fersen Kustaa III:lle 29.7.1778, f. 211–212. Gustavianska samlingen F501, UUB; Barton 
1975, 7; Hildebrand 1956d, 711; Söderhjelm 1930, 52–53.

281 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 19.11.1778.  Axel  von Fersen d.ä:s  arkiv vol.  8.  Staf
sundsarkivet, RA. »Vous savés, Mon cher Pere, que je n’aime pas Mad:elle Layell, mais je ne suis 
pas assés deraisonnable pour ne pas voir que c’est un parti fort avantageux, c’est même le seul qui me 
convienne, et que je veuille fair, j’ai fait tout mon possible pour l’obtenir, plus pour vous plaire, Mon 
cher Pere, et par raison, que par inclination, j’ai pas reussi […] le Pere Lyell est vieux et maladif; s’il 
mourroit, tout obstacle de sa part cesseroit, tout son bien me reviendroit tout de suite.»
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hänelle ja tulevan puolison asemalle ja varakkuudelle asetettiin ja pyrki täyttämään ne 
kuuliaisen pojan roolissaan, vaikka ei henkilökohtaisesti halunnut avioitua. Paitsi isän 
toiveen kunnioittaminen, niin myös mahdollisuus avioitua edullisesti varakkaan aatelis
naisen kanssa ja avioliiton tarjoama taloudellinen itsenäisyys olivat Hans Axel von Fer
senin avioitumispyrkimysten taustalla.

Vuodenvaihteessa 1779–1780 Fersen suunnitteli kosivansa paroni de Breteuil’n vast
ikään leskeksi jäänyttä tytärtä, mutta hylkäsi pian ajatuksen.282 Myöhemmin, 1780luvun 
alussa, Hans Axel von Fersen suunnitteli avioliittoa Ranskan rahaministeri Neckerin tyt
tären Germainen kanssa. Avioliitosta ei kuitenkaan tullut mitään, sillä Fersen ei halun
nut asettua ystävänsä tielle. Fersenin hyvä ystävä, Ruotsin diplomaatti vapaaherra Erik 
Magnus Staël von Holstein nimittäin kosiskeli menestyksekkäästi Germaine Neckeriä ja 
avioitui tämän kanssa 1786.283 Germaine Neckeristä tuli sittemmin kuuluisa Madame de 
Staëlin nimellä.

Palattuaan Amerikan vapaussodasta 1783 Hans Axel von Fersen kirjoitti viipymättä 
Catherine Leyellille ajatuksenaan jatkaa tämän kosiskelua. Kun hänelle selvisi, että neiti 
Leyell  oli   jo  avioitunut  Delawarrin   jaarlin  kanssa,  kirjoitti  hän  isälleen  heinäkuussa 
1783 olevansa vihainen, koska avioliitto olisi miellyttänyt isää, mutta kuitenkin tyyty
väinen, sillä hänen mielestään avioliitto ei ollut häntä varten.284 Avioliitto oli tärkeä asia, 
vaikka nuori kreivi Fersen ei sitä halunnutkaan. Isän – eli suvun ja perheen – toiveet 
merkitsivät hänelle niin paljon, että hän teki parhaansa löytääkseen isänsä toivoman rik
kaan aviopuolison ja käytti puolison etsimiseen ja saman naisen piirittämiseen jopa vuo
sia.  Mahdollisesti  Fersen  piiritti   vaikeasti   saavutettavia  naisia   siksi,   että   ei   tahtonut 
avioitua, mutta saattoi niin esittää isälleen yrittävänsä löytää puolison. Samaan aikaan 
kesällä 1783 Fersen näet kirjoitti sisarelleen Sophielle: »Olen helpottunut siitä että Nti 

Lyell on avioitunut, minulle ei enää puhuta avioliitosta hänen kanssaan ja toivon ettei 
toista [puolisoehdokasta] löydetä, olen valinnut puoleni en halua koskaan solmia aviolli
sia siteitä, se on luonnon vastaista.»285

Hans Axel von Fersen saattoi valita naimattomuuden isän ja perheen hänen avioitu
miselleen asettamista toiveista huolimatta. Fabian von Fersen avioitui  hovineiti Lovisa 
Sofia Piperin kanssa  vasta isänsä kuoleman jälkeen 1797, mutta on kiinnostavaa, että 
Axel von Fersen ei viittaa lainkaan avioliittoon nuoremmalle pojalle kirjoittaessaan. To
dennäköisesti avioliitosta keskusteltiin isän ja pojan välillä sekä vanhempien keskinäi
sissä keskusteluissa. Mahdollisesti Axel von Fersen ei kuitenkaan halunnut ohjata enää 

282 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 3.2.1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsar
kivet, RA.

283 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 31.7.1783, 10.8.1783, 19.8.1783. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA.

284 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  11.7.1783.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf
sundsarkivet, RA; ks. myös Hans Axel von Fersen Sophie von Fersenille 31.7.1783. B XXV a:8. 
Löfstadarkivet, Landsarkivet i Vadstena.

285 Hans Axel von Fersen Sophie von Fersenille 31.7.1783. B XXV a:8. Löfstadarkivet, Landsarkivet i 
Vadstena. »Je Suis bien aise que Mlle Lyell Soit mariée, on ne m’en parlera plus et j’espere qu’on 
n’en trouvera pas d’autre, j’ai pris mon parti je ne veux jamais former le lien conjugal, il est contre 
nature.»

76



nuorinta lastaan puolisonvalinnassa, ei ainakaan yhtä voimakkaasti kuin sisarusten koh
dalla oli tehnyt.

Avioliiton taloudellinen ja sosiaalinen merkitys

Sekä Carl että Axel von Fersenin puolisot tulivat Ruotsin ylhäisaatelista. Carl von Fer
senin avioliitto Charlotta Sparren kanssa merkitsi erityisesti siteen lujittamista Carl Gus
taf Tessiniin ja tämän puolisoon Ulla Sparreen sekä myöhemmin Charlotta Sparren vel
jiin Carl ja Fredrik Sparreen. Kyseessä olivat poliittiset ja sosiaaliset yhteydet, jotka toi
vat  Ferseneille  vaikutusvaltaisia  sukulaisia  kiinteine  kytkentöineen  sekä  Ruotsin  että 
Ranskan hoveihin. Hattupoliitikkona Tessin oli tärkeä yhteistyökumppani Axel von Fer
senille 1750luvulla. Samalla Carl von Fersenin ja Charlotta Sparren liitto oli kahden 
hoviaristokratiaan kuuluneen ihmisen liitto. Charlotta Sparrella oli monia muitakin kosi
joita, joista hän valitsi – ainakin osittain Tessinin toiveiden mukaisesti – Fersenin, joka 
oli kosiskellut häntä usean vuoden ajan. Avioliitto oli poliittisesti, taloudellisesti ja so
siaalisesti  molemmille suvuille edullinen.  Kun Fersen lisäksi oli rakastunut Charlotta 
Sparreen, oli liitto mitä suotuisin.

Vielä   enemmän  poliittisen  allianssin   luonnetta  oli  Axel  von Fersenin  avioliitossa 
kreivitär  Hedvig De la Gardien kanssa. Samat poliittiset  tavoitteet  olivat  yhdistäneet 
molempien vanhempia jo 1730luvulla.286 Lisäksi Hedvig De la Gardiella oli runsaasti 
maaomaisuutta. Myös kreivittären sisaren Eva De la Gardien avioliitto 1741 Axel von 
Fersenin  hyvän   ystävän   ja   poliittisen   liittolaisen   Claes  Ekeblad   nuoremman   kanssa 
puolsi avioliiton solmimista ja kertoo osaltaan siitä, että morsian ja sulhanen kuuluivat 
samaan aristokraattiseen ryhmittymään. Axel von Fersen valitsi tarkasti tulevan puoli
sonsa, niin että tämän perhe ja sukulaisuussuhteista olisi mahdollisimman paljon hyö
tyä hänen alkavalle poliittiselle uralleen Ruotsissa pitkän Ranskassa vietetyn ajan jäl
keen.

Axel von Fersen tahtoi, että myös hänen lastensa ja hänen veljentyttäriensä avioliitot 
olisivat poliittisesti ja taloudellisesti edullisia suvulle. Poliittinen tilanne oli muuttunut 
vuoden 1772 jälkeen paljon, eikä aatelisopposition johtohahmoihin kuulunut Fersen ha
lunnut   sukunsa   muodostavan   liian   kiinteitä   suhteita   kuningasperheeseen.   Seuraavan 
sukupolven avioliitoissa pyrittiin edelleen hyötymään puolison sukulaisuussuhteista eri
tyisesti poliittisesti, mutta myös taloudellisesti.

Aatelisnaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa paljon lastensa avioliittoihin omien sosiaa
listen kontaktiensa kautta. On pääteltävissä, että Charlotta Sparre ja Hedvig De la Gar
die toimivat näin, vaikka se ei lähteistä suoraan ilmi käykään. Hovissa naisten ystävyys 
ja   sukulaisuussuhteet   olivat   merkittäviä,   ja   hovineidot   olivat   haluttuja   puolisoita.287 
Tämä, samoin kuin oma suku sekä vanhempien poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen 
asema  tekivät  Fersenien   tyttäristä   tavoiteltavia  avioliittomarkkinoilla.  Se  antoi  myös 
heille itselleen valinnan mahdollisuuksia tulevan puolison suhteen.

286 Carlsson, I. 1981, 98, 194–195, 198–199.
287 Ilmakunnas 2007, 36–37; Parlandvon Essen 1997.
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Ferseneille avioliitolla oli ennen kaikkea taloudellista ja sosiaalista merkitystä, hen
kilökohtaiset tunteet jätettiin syrjemmälle. Rakkausavioliitto oli mahdollinen, mikäli tu
levien aviopuolisoiden sosiaalinen asema oli yhdenvertainen ja molemmat suvut kokivat 
hyötyvänsä liitosta. Yleensä näin myös oli, sillä ihmiset seurustelivat pääasiassa omassa 
sosiaalisessa piirissään, jonka sisältä löytynyt aviopuoliso oli harvoin täysin epätoivottu. 
Carl, Anna ja Axel von Fersenin liitot vaikuttavat kaikki olleen yleisesti ottaen harmoni
sia, tasaarvoisia ja onnellisia huolimatta siitä, että Axel von Fersenillä ja Hedvig De la 
Gardiella, todennäköisesti myös Carl von Fersenillä ja Charlotta Sparrella, oli avioliiton 
ulkopuolisia suhteita.288 Myös heidän lastensa avioliitoista osa oli onnellisia, vaikka rak
kaus miehen ja vaimon välillä ei aina tavallista ollutkaan.

Aristokratian piirissä ei ollut edes muodikasta olla »onnellisesti» naimisissa. Rakas
tumista  omaan puolisoon pidettiin  suorastaan  huvittavana,  vaikka  keskinäiset   tunteet 
sallittiin ennen avioliiton solmimista. 1770 ja 1780luvulla hovipiireissä puhuttiin pil
kallisesti kreivi Clas Julius Ekebladista, joka oli rakastunut vaimoonsa kreivitär Brita 
Horniin usean avioliittovuoden jälkeenkin.  Hovin ja  seurapiirien maailmassa ei  ollut 
eleganttia  eikä  sopivaa olla  rakastunut  omaan puolisoon. Ekeblad oli  oivallinen ivan 
kohde, koska hän oli aiemmin kurtiseerannut hovin ja Tukholman seurapiirien naisia, ja 
kilpaillut muun muassa enonsa Ulric De la Gardien kanssa kauniin tätinsä Hedvig De la 
Gardien suosiosta.289

Avioliiton vaikutus elämäntapaan ja kuluttamiseen oli suuri. Avioituminen ja häiden 
järjestäminen oli kallista. Aatelismies oli avioliiton solmittuaan taloudellisesti vastuussa 
myös puolisostaan ja perheestään sekä yhteisestä taloudesta. Lasten syntyminen muutti 
molempien puolisoiden elämää, mikä näkyi myös kuluttamisessa. Lapset oli kasvatetta
va ja heille oli aikanaan löydettävät soveliaat elämänurat ja puolisot.

TÄRKEÄT TALOUDELLISET RESURSSIT

Perintö   ja avioliitto olivat ylhäisaatelin tärkeimmät  taloudelliset  resurssit,  sillä  niiden 
kautta ylhäisaateli sai haltuunsa maaomaisuutta, tiloja, kartanoita ja kiinteistöjä. Carl ja 
Axel von Fersenin,  heidän perheidensä   ja  sukunsa esimerkin  nojalla  voi   todeta,  että 
1700luvulla maaomaisuutta kasvatettiin useammin perimällä ja edullisten avioliittojen 
kautta kuin ostamalla. Kreivi Hans von Fersen oli 1720luvun alussa ostanut Ruotsista 
maata, jonka hän jätti perinnöksi pojilleen. Myös Carl ja Axel von Fersenin äiti, kreivi
tär Eleonora Wachtmeister, jätti lapsilleen perinnöksi maata ja Axel von Fersenin puoli
so toi avioliittoon suuren maaomaisuuden. Maaomaisuuden merkittävyys korostuu tar
kasteltaessa kartanotaloutta kokonaisuutena. Fersenien kartanoissa maataloustuotteet ei
vät olleet ainoat myytävät tuotteet. Kartanoiden yhteydessä toimi ruukkeja ja manufak
tuureita, joiden tuottaman raudan ja tiilien myynnistä kreivit saivat huomattavat tulot, 
kuten seuraavasta luvusta ilmenee.

Ylhäisaateli vahvisti yhteiskunnallista asemaansa kasvatuksen ja koulutuksen avulla. 
Lasten, niin poikien kuin tyttärienkin, kasvatus ja koulutus olivat ylhäisaatelille sijoitus 

288 Ks. esim. Erdmann 1926, 137, 139; ks. myös luku »Rakastajattaret».
289 Erdmann 1925b, 170–171; ks. myös Erdmann 1926, 211–212.
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tulevaisuuteen. Ne olivat välttämättömiä, jotta aatelismies tai nainen olisi voinut täyttää 
paikkansa   yhteiskunnassa   säätynsä   ja   asemansa   edellyttämällä   tavalla.   Kasvatus   oli 
kulttuurinen resurssi ja aineetonta perintöä, jonka avulla aateli siirsi seuraaville sukupol
ville aatelisen ideologian ja elämäntavan. Kasvatus ja koulutus olivat osa ylhäisaatelin 
elämäntapaa, ja ilman niitä vain harva olisi kyennyt täyttämään aatelissäädyn ihanteet. 
Niiden kautta  myös vahvistettiin  aatelin   identiteettiä  kuluttajana.  Ylhäisaatelin   lapset 
oppivat varhain millaisia kuluttajia heistä piti tulla. Liiallinen ylellisyys ei ollut sopivaa, 
mutta ei myöskään liiallinen vaatimattomuus, vaan säätyaseman tuli ilmetä  koko elä
mäntavassa, niin pukeutumisessa, asumisessa kuin käyttäytymisessäkin.

Ylhäisaateli oli valmis käyttämään lastensa koulutukseen suuria summia rahaa. Eri
tyisesti poikien kasvatuksen ja koulutuksen viimeistellyt  grand tour  oli taloudellisesti 
merkittävä   sijoitus.  Se antoi  aatelismiehelle  viimeisen  silauksen elämää   ja  virkauraa 
varten, tulipa hänestä hovimies, diplomaatti, upseeri, siviilivirkamies tai kartanonherra. 
Axel   von   Fersen   käytti   poikiensa   matkoihin   satojatuhansia   kuparitaalereita,   joiden 
osuus kreivin kaikista menoista saattoi kohota melkein puoleen. Silti Fersen piti tärkeä
nä, että hänen poikansa tutustuivat Eurooppaan, sen eri kaupunkeihin ja hoveihin, tietei
siin ja taiteisiin. Oli selvää, että koulutukseen panostettiin, ja että taloudellisen sijoituk
sen oletettiin kannattavan.

Avioliiton avulla luotiin ja vahvistettiin sosiaalisia suhteita ja kartutettiin aatelissu
vun omaisuutta. Avioliitto vaikutti merkittävällä tavalla ylhäisaatelin taloudellisiin voi
mavaroihin. Edullinen liitto vahvisti suvun asemaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja myös 
poliittisesti. Toisaalta avioliittojen kautta suvut menettivät omaisuutta, joka muuten olisi 
siirtynyt perintönä seuraaville sukupolville. Hans von Fersenin ja hänen poikiensa Carl 
ja Axel von Fersenin taitavan avioliittopolitiikan tuloksena oli, että 1700luvulla Ferse
nit kuuluivat Ruotsin ylhäisaatelin rikkaimpaan huippuun.

Fersenien avioliittostrategioihin kuului erityisesti maaomaisuuden ja sosiaalisten suh
teiden vahvistaminen. Sosiaalisten suhteiden ja poliittisten allianssien luonteiset aviolii
tot korostuivat sen jälkeen kun Hans von Fersen ja Axel von Fersen olivat kumpainen
kin solmineet liiton rikkaan aatelisnaisen kanssa. Kaikissa avioliitoissa sekä taloudelli
set että sosiaaliset edut olivat tärkeitä ja niiden kautta suvun asemaa pyrittiin vahvista
maan   entisestään.   Axel   von   Fersenin   poika   Hans   Axel   von   Fersen   etsi   itselleen 
aviopuolisoa  pikemminkin  suvun  ja  perheen  aseman  vahvistamiseksi   ja  omaisuuden 
kasvattamiseksi kuin siksi, että olisi henkilökohtaisesti halunnut avioitua. Sopivaa puo
lisoa ei löytynyt ja Hans Axel von Fersen jäi aatelille epätyypilliseen tapaan naimatto
maksi.

Maaomaisuuden takaama aineellinen toimeentulo sekä kasvatuksen ja avioliiton tar
joama aineellinen perintö olivat perusta, jolla ylhäisaatelin elämäntavan rahoitus lepäsi. 
Ylhäisaatelin elämäntavan rahoittamisessa kyse ei ollut ainoastaan reaalituloista, vaan 
myös sanan laajassa merkityksessä luottokelpoisuudesta, jota suuri maaomaisuus vah
visti.
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Elämäntavan rahoittaminen

Mistä ylhäisaateli sai pääasialliset tulonsa ja millä se rahoitti elämäntapansa? Perustui
vatko ylhäisaatelin tulot 1700luvulla maaomaisuuteen, ruukki ja manufaktuuriteolli
suuteen vai virkapalkkaukseen? Entä millä tavalla aateliset hoitivat talouttaan ja raha
asioitaan? Tässä luvussa tarkastelen miten Fersenit rahoittivat elämäntapansa ja mistä 
Carl ja Axel von Fersen saivat tulonsa. Tarkastelun alla ovat yhden sukupolven tulot, 
jotka Fersenien tapauksessa muodostavat neljän vuosikymmenen ajanjakson 1750luvun 
alusta 1790luvun puoliväliin. Tämä lähes puolen vuosisadan mittainen aikajänne antaa 
mahdollisuuden tarkastella Fersenien tulojen jatkumoita ja muutoksia ensin yleisesti ja 
sitten   yksityiskohtaisemmin   eri   tuloryhmien   kuten   kartanotalouden,   virkapalkkojen, 
vuokrien ja korkotulojen tasolla.

Ennen Fersenien tulojen tarkastelua lienee syytä painottaa, että 1700luvulla kreivien 
yksityistaloutta ei voi täysin erottaa kartanotaloudesta ja siitä kokonaisuudesta, jota hal
linnoitiin keskitetysti Fersenien konttorista käsin. Jo aiemmin on todettu, että konttorin 
arkistossa on kunkin kartanon ja ruukin oma tiliaineisto sekä yleistä aineistoa tällaisen 
suuren kokonaisuuden hallitsemisesta.290 Leif Gidlöf tarkastelee lisensiaatintutkielmas
saan (1969) Axel von Fersenin roolia yksityistaloudenhoitajana ja yrittäjänä ja tuo esiin 
Axel von Fersenin oman halun pitää suuren omaisuuden hoito hallussaan. Gidlöfin ote 
on taloushistoriallinen ja hän keskittyy Fersenin rooliin kartanotalouden hoitajana ja eri
tyisesti ruukkiteollisuuden kehittäjänä sekä investoijana teollisuuteen ja ItäIntian kaup
pakomppaniaan.291  Lars Magnusson on väitöskirjassaan (1980) selvittänyt perusteelli
sesti kartanotaloutta itäisessä  KeskiRuotsissa 1700luvun puolivälissä.  Hänen aineis
toonsa  kuului  Fersenien  omistamista  kartanoista  Algö,  Hjälmarsnäs,  Ljung,  Medevi, 
Mälsåker ja Steninge. Magnusson tarkastelee systemaattisesti valitsemiensa kartanoiden 
kokoa, rakennetta, verotuloja, talojen ja torppien määrää sekä alustalaisten päivätyövel
voitteita,  samoin kuin kartanoiden asemaa maataloustuotteiden myyjinä  markkinoilla, 
joilla niiden tärkein myyntiartikkeli oli vilja.292

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoitus on puolestaan selvittää millainen ylhäisaatelin 
tulorakenne oli, jotta sen elämäntapa ja kuluttaminen voidaan asettaa kontekstiinsa, ja 
tulojen ja menojen suhdetta voidaan tarkastella. Kartanoiden ja ruukkien talouden tark
ka seuraaminen taloudellisina yksiköinä  ja kokonaisuuksina rajautuu näin ollen tutki
muskysymysteni ulkopuolelle. Kartanoiden ja ruukkien tuotto merkittiin Carl ja Axel 
von Fersenin henkilökohtaisiin tilikirjoihin riittävällä  tarkkuudella tulojen ja menojen 
keskinäisen  suhteen  selvittämiseksi   ja   tulorakenteen  selvittämiseksi.  Kartanotalouden 
eli  maaomaisuuden sekä  ruukkien oli tarkoitus tuottaa omistajalleen mahdollisimman 
suuret tulot, mikä ilmenee myös Fersenien tilikirjoista.

290 Vrt. luku »Fersenit ja heidän arkistonsa»; ks. myös Gidlöf 1969 ja Magnusson 1980, erit. 37–38.
291 Gidlöf 1969.
292 Magnusson 1980.
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ERILAISET VELJEKSET

Carl ja Axel von Fersen hoitivat talouttaan eri tavoin ja myös heidän tulorakenteensa oli 
erilainen. Millaiset piirteet luonnehtivat Carl ja Axel von Fersenin suhtautumista raha
asioiden hoitamiseen ja taloudellisiin kysymyksiin? Millainen oli heidän tulorakenteen
sa pääpiirteissään? Carl von Fersen jätti taloutensa ja tilojensa hoidon kokonaan muille, 
kun taas Axel von Fersen oli hyvin kiinnostunut taloutensa hoidosta ja piti tiukasti sen 
nyörit käsissään. Hän ei luonnollisestikaan itse vastannut henkilökohtaisesti kartanoiden 
ja ruukkien hoidosta, vaan sen tekivät kamreeri, tilanhoitajat ja pehtorit. Omaisuus oli 
niin suuri, että sen hoitaminen vaati kokopäiväistä  huomiota. Axel von Fersen valvoi 
omaisuutensa hoitoa ja teki tarvittavat päätökset kamreerilta ja pehtorilta saamiensa tie
tojen pohjalta. Kamreeri ja pehtori vastasivat päätösten toimeenpanosta. Carl von Fer
sen puolestaan jätti paitsi kartanoidensa ja muun omaisuutensa hallinnan niin myös sitä 
koskevan päätöksenteon veljelleen ja Fersenien konttorille.

Axel von Fersenin palvellessa upseerina Ranskassa 1740luvulla hän hoiti omia, äi
tinsä ja veljensä taloudellisia asioita kamreeri Paganderin sekä ystävänsä ja serkkunsa 
Jacob Albrect von Lantingshausenin välityksellä. Fersenin mielestä hänen äitinsä ei hoi
tanut talouttaan ja omaisuuttaan tarpeeksi tarmokkaasti,  vaan antoi asioidensa mennä 
huonolle tolalle. Kirjeissä Fersen pohti, kuinka hänen äitinsä talous olisi saatu kuntoon 
ja kartanot entistä tuottavammiksi. Kreivi toivoi, että hänen äitinsä olisi kuunnellut Lan
tingshausenin taloudellisia neuvoja, ja kirjoitti Lantingshausenille: »Luulin, että neuvoi
hinne olisi luotettu tarpeeksi, että niitä olisi noudatettu. Toivoin sitä ja toivon sitä edel
leen, en näe muuta tapaa saada järjestystä perheeseemme [maison]; veljeni ei ole kyke
nevä   siihen.»293  Fersenin käyttämä  sana  maison  viittaa   tässä  enemmän aatelissukuun 
sekä suvun ja sukudynastian jatkuvuuteen kuin kaksi tai korkeintaan kolme sukupolvea 
käsittäneeseen perheeseen.294 Fersenin mielestä koko suvun taloudelliset asiat oli saata
va kunnolliselle tolalle, mikä tarkoitti muun muassa sitä, että omaisuutta oli hoidettava 
tuottoisalla tavalla. Axel von Fersen ei myöskään halunnut, että suvun taloudellinen ti
lanne olisi ollut seurapiirien yleisenä puheenaiheena.

Axel von Fersen ei luottanut veljensä kykyyn tai tahtoon pitää huolta taloudestaan ja 
rahaasioistaan.  Serkkuunsa  Lantingshauseniin  hän sen  sijaan   luotti  niin  paljon,  että 
pyysi tätä valvomaan rahaasioitaan Ruotsissa. Fersen puolestaan hoiti Lantingshause
nin   Ranskan   valtiolta   saamaan   eläkkeeseen   ja   upseerinuraan   liittyneitä   kysymyksiä 
Ranskassa.295 Miesten välillä vallitsi yksimielisyys siitä, millä tavalla aatelismiehen tuli 
omaisuuttaan ja rahaasioitaan hoitaa.

Axel von Fersenin ja hänen perheenjäsentensä kirjeenvaihto kamreerien, ensin Lars 
Paganderin ja myöhemmin Eric Nortunin kanssa, kertoo rahaasioiden hoitamisen tär
keydestä   –   tai   pikemminkin   välttämättömyydestä.   Monet   käytännön   asiat   hoidettiin 
293 Axel von Fersen Jacob Albrect von Lantingshausenille 16.10.1747. E 4549 Lantingshausenska sam

lingen vol. 12, RA. »jai cru que lon prendroit assez de confiance en vos conseils pour les suivre je lai 
desiré et le desire encore ne voyant dautre moÿen pour mettre ordre dans notre maison, mon frere nen 
est pas capable.»

294 Le Grand Robert de la langue française IV, 1054–1057.
295 Esim.   Axel   von   Fersen   Jacob   Albrect   von   Lantingshausenille   16.10.1747   ja   3.2.1748.  E 4549 

Lantingshausenska samlingen vol. 12, RA.
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suullisesti,296 koska Fersenien konttori sijaitsi Tukholmassa aivan Axel von Fersenin pa
latsin vieressä, mutta Axel von Fersen kirjoitti Lars Paganderille tiiviisti koko sen ajan, 
jonka oleskeli ulkomailla 1740luvulla. Hän antoi ohjeita ja kyseli neuvoja omien raho
jensa sijoittamisen suhteen. Toisin kuin monet rahaasioihin huolettomasti suhtautuneet 
nuoret aatelismiehet, Axel von Fersen ei ainoastaan tyytynyt lunastamaan vekseleitään, 
vaan hän mietti myös miten sijoittaisi pääomansa, joka oli lyhyessä ajassa kasvanut var
sin suureksi. Fersenin upseerinvirasta saamat palkkatulot eivät olleet suuret, eivätkä riit
täneet ylläpitämään aatelisupseerin elämäntapaa, mutta Fersenin isältään perimät karta
not  ja  rautaruukki   tuottivat  kreiville  varoja,   joiden uudelleen sijoittamista  hän pohti. 
Hän harkitsi  muun muassa Ruotsin ItäIntian kauppakomppanian osakkeisiin sijoitta
mista.297

Kuvan siitä, kuinka Axel von Fersen hoiti rahaasioitaan, kartanoitaan ja ruukkejaan 
saa 31. elokuuta 1757 päivätystä muistiosta. Kreivi oli tuolloin lähdössä Ruotsin jou
koissa Pommerin sotaan kenraaliluutnanttina. Muistioissa selvitettiin yksityiskohtaises
ti, miten kreivin talouden ja omistusten suhteen tuli menetellä hänen poissa ollessaan. 
Lars Paganderin tuli huolehtia kreivin omaisuudesta näiden ohjeiden mukaan. Finnåke
rin   ruukkia   tuli   hoitaa   kuten   aikaisemminkin,   mutta   eräälle   Lalinille   mahdollisesti 
myönnettävästä eläkkeestä Axel von Fersen halusi ensin keskustella lankonsa Lantings
hausenin kanssa. Lalin lienee ollut Finnåkerin pehtori, työnjohtaja tai muu vastuuhenki
lö. Kartanoista muistiossa annettiin lähinnä ylläpitoon, rakentamiseen ja sisustamiseen 
liittyneitä ohjeita.298 Kartanoiden ja talouden hoitamisesta kreivin ei ollut tarpeen antaa 
sen tarkempia ohjeita, koska kartanoissa oli aina asioista vastaavat voudit ja pehtorit, ja 
kamreeri Pagander vastasi kartanotalouden sujumisesta kokonaisuudessaan.

Rakennustöistä ja sisustuksesta Fersen kuitenkin oli tarkka. Hänen ohjeidensa mu
kaan Mälsåkerin portaat piti tehdä hiekkakivestä ja katto piti maalata mustaksi seuraa
van kesän aikana. Lisäksi puutarhan aita tuli rakentaa Fersenin aikaisemmin antamiensa 
ohjeiden mukaan. Löfstadiin piti rakennettaman vaunuvaja, ja huonekaluista huolehti
misen kreivi jätti kreivittärelle. Kreivi antoi myös määräyksen, että jonkun oli matkus
tettava Löfstadiin ja tarkistettava, että sali oli maalattu hänen toivomallaan tavalla ja hä
nen haluamillaan väreillä.299

Tukholmassa olleista rakennuksista ja meneillään olleista korjauksista Fersen antoi 
ohjeet, joiden mukaan suuren talon korjaus ja sisustustöitä piti jatkaa hoviintendentti 
Jean Eric Rehnin johdolla, ja puutarhan rakentamista piti puolestaan jatkaa kuninkaan 
puutarhurin johdolla. Muistio sisälsi ohjeet myös taulujen ja huonekalujen sijoittamises
ta Blasieholmenin talossa, siitä, milloin kreivin ja kreivittären huoneiden tulisijojen hor
mit  tuli  nuohota,  sekä  siitä,  mihin huoneeseen kreivittären lastenhoitajaksi  hankkima 
ranskatar tuli sijoittaa ja miten tämän huone tuli kalustaa. Näiden ohjeiden lisäksi kreivi 
määräsi, että kreivitär sai kuukausittain 300 kuparitaalerin käyttörahan juokseviin me

296 Vrt. Gidlöf 1969, 23–28.
297 Esim.   Axel   von   Fersen   Lars   Paganderille   20.11.1746,   8.11.1746,   6.1.1747,   8.1.1747,   4.9.1747, 

20.9.1747. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.
298 Pro  Memoria  Angående  min  hushållning  31.8.1757.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  32a.  Staf

sundsarkivet, RA.
299 Pro  Memoria  Angående  min  hushållning  31.8.1757.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  32a.  Staf

sundsarkivet, RA.
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noihinsa sekä 900 kuparitaaleria vuodessa lasten vaatettamiseen. Kreivi antoi tarkat oh
jeet myös siitä, millaiset palkat maksettiin palveluskunnalle ja maaliskuun 1757 lopussa 
syntyneen pienen tyttären imettäjälle sekä perheen lääkärinä toimineelle professori Olof 
Acrelille. Palvelijat saivat palkkansa Fersenien konttorista, mistä myös ranskalainen ta
loudenhoitaja Madame Hessé saisi käteistä rahaa taloudenhoitoa varten kuitteja ja las
kuja vastaan. Palkkoja koskeva kohta sisälsi myös määräyksen, että palkanmaksun ai
kaan Mikaelin päivän tienoilla syksyllä portinvartija, kuski ja molemmat rengit saisivat 
uudet livreet. Näiden ohjeiden lisäksi Fersen antoi ohjeet koiransa hoidosta ja siitä, että 
jonkun oli vahdittava, että kuski hoiti työnsä. Erään Peter Lundin tuli maksaa kreiville 
takaisin jauhot, joita hän oli velaksi saanut. Kreivi käski myös antaa samaiselle Lundille 
hieman lihaa ja polttopuuta kreivin omaan laskuun.300

Yksityiskohtaiset ohjeet kertovat siitä, että Axel von Fersen oli kiinnostunut omai
suutensa, taloutensa ja perheensä hoidosta pienimpiä asioita myöten. Hänelle oli hyvin 
tärkeätä, miten hänen varojaan, velkojaan, kartanoitaan ja Finnåkerin ruukkia hoidettiin 
sillä aikaa kun hän olisi sodassa, jonka kestoa ei voinut tietää. Fersen halusi myös var
mistaa, että hänen vaimonsa ja lastensa hyvinvoinnista ja lasten koulutuksesta huoleh
dittaisiin. Yhtä tärkeää oli, miten keskeneräiset rakennushankkeet sekä puutarhat ja lin
nojen sisustaminen saatettiin päätökseen. Ohjeiden takana oli tieto siitä, että sodassa oli 
ainaisena   seuralaisena  pelko  vakavasta   sairaudesta,   haavoittumisesta   tai   kuolemasta. 
Fersen halusi varmistaa perheensä elämän sujumisen sodan aikana, mutta myös siinä ta
pauksessa, ettei enää palaisi sotaretkeltä. Lisäksi ohjeiden seikkaperäisyys paljastaa, että 
kreivin mielestä hän yksin oli kykenevä omistustensa ja taloutensa kokonaishallintaan, 
ja että hän myös halusi pitää kokonaiskontrollin itsellään.

Veljesten erilaista suhtautumista taloudellisiin kysymyksiin kuvasi myös herttuatar 
Hedvig Elisabeth Charlotta. Hän kirjoitti 1779 Carl von Fersenistä, että »vaikka onkin 
hyvin rikas hänellä on harvoin tai ei koskaan rahaa. Kykenemättömänä  huolehtimaan 
rahaasioistaan, hänen veljensä vaikka onkin nuorempi on täytynyt ottaa ne huolekseen 
ja olla jonkinlainen neuvonantaja hänelle, jottei hän tuhoutuisi kokonaan.»301 Axel von 
Fersenin herttuatar kuvaili vuonna 1785 olleen »kopea ja ylpeä, ehkä jopa aivan liian ta
loudellisuuteen taipuvainen ollakseen niin rikas mies».302 Fersenin vävystä Ture Klinc
kowströmistä  herttuatar puolestaan kirjoitti,  että  »hän on erityisen säästäväinen luon
teeltaan ja lähes itara».303

Herttuattaren kommentit kertovat, että Carl von Fersenin piittaamattomuus tai kyke
nemättömyys   rahaasioiden  hoitoon  olivat  epätavallista   aatelismiehille,   ja  ansaitsivat 

300 Pro  Memoria  Angående  min  hushållning  31.8.1757.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  32a.  Staf
sundsarkivet, RA.

301 H. Maj:t Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas egenhändiga journal 1775–1787. Hedvig Elisabeth 
Charlottas samling vol. 1.  Ericsbergsarkivet, RA. »quoique tres riche il n’a rarement ou jamais de 
l’argent, incapable d’avoir de l’arrangement dans ces affaires, son frere quoique cadet à été obligée 
de s’en charger est d’etre comme une espece de tuteur pour lui, afin qu’il ne soit pas entierement ru
inée.»

302 Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok II, 1903, 84.»[...] Han är högdragen och stolt,  kanske nästan 
alltför ekonomiskt anlagd för att vara en så rik man [...].»

303 Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok I, 1902, 179. »[...] han är särdeles ekonomisk af sig och nästan 
snål. [...]»
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tulla mainituiksi  herttuattaren kuvaillessa kreiviä.  Samoin Axel von Fersenin ja Ture 
Klinckowströmin säästäväisyys poikkesi aatelismiesten totutusta suhtautumisesta talou
dellisiin kysymyksiin, minkä vuoksi herttuatar mainitsi asian kuvatessaan näitä miehiä 
ja heidän luonteitaan ja rooliaan hovin piirissä. Kykenemättömyys tai haluttomuus huo
lehtia omasta taloudesta ei ollut poikkeuksellista aatelin piirissä, mutta aatelismiehen oli 
hyvä osata hoitaa rahaasiansa niin, että elämäntavasta ei olisi tarvinnut tinkiä, ja ennen 
kaikkea niin, että rahaasioita ei olisi tarvinnut käsitellä julkisuudessa, ei juorujen muo
dossa eikä  konkurssien aiheuttamissa oikeudenkäynneissä.  Nämä   tavoitteet  saattoivat 
olla hankalasti  saavutettavissa,  sillä  ylhäisaatelin pojille  ei välttämättä  opetettu juuri
kaan talouden ja tilanhoitoa. Saattoi olla, että tyttäret, jotka saivat opetuksensa kodin 
piirissä, olivat veljiään paremmin perillä siitä, miten suurta kotitaloutta ja tiloja hoidet
tiin, kuten Linda Pollock huomauttaa Englantia koskevassa tutkimuksessaan.304

Kirjallisessa aineistossa – kirjeissä, päiväkirjoissa, romaaneissa, näytelmissä tai po
liittisissa pamfleteissa – mainitaan ne aateliset,  joiden rahaasiat olivat yleisen tiedon 
mukaan huonolla tolalla tai ne jotka olivat erityisen rikkaita tai erityisen saitoja. Aatelis
ten ihanteiden mukainen taloudenpito edellytti aatelisilta monenlaisten tietojen ja taito
jen   lisäksi   kiinnostusta   päivittäisiä   rahaasioita   kohtaan.  Ne,   jotka  poikkesivat   tästä 
ihanteesta  hoitamalla  rahaasiansa huolimattomasti  ja köyhtymällä   tai  velkaantumalla 
holtittomasti rikkoivat tärkeää aatelishyvettä, vaatimattomuutta ja kohtuullisuutta, vas
taan.305 Aatelinen vaatimattomuus ja kohtuullisuus merkitsivät säädynmukaista elämän
tapaa, joka puolestaan vaati suuria varoja. Ylhäisaatelilta odotettiin taloudenpitoa, joka 
takasi sille mahdollisuudet säätyaseman mukaiseen elämään. Ylhäisaatelin parissa vaati
mattomuudelle asetettiin erilaiset merkitykset kuin rikkaan suurporvariston parissa, jon
ka   elämäntapa   ulkoisilta   piirteiltään   läheni   ylhäisaatelin   elämäntapaa.   Aatelinen   ei 
myöskään saanut olla kitsas, sillä se ei enää ollut hyveellistä kohtuullisuutta, vaan sai
tuutta, joka puolestaan ei ollut ihanteellisen aatelismiehen ominaisuus. Vaikka ylhäisaa
telin ja suurporvariston elämäntavat muistuttivat toisiaan ulkoisesti, niiden kulttuuriset 
koodit olivat erilaiset. Aateli pyrki myös pitämään koodinsa ja kulttuurinsa sellaisina, 
että niiden tavoittaminen oli mahdotonta säädyn ulkopuolisille.306 Suureen rikkauteen on 
aina liittynyt tarunhohtoisuutta, minkä vuoksi rikkaat saivat huomiota niin kirjeissä kuin 
kaunokirjallisuudessakin. Aatelin parissa oletettiin itsestään selvästi, että ylhäinen aate
linen saattoi ylläpitää aristokraattista elämäntapaa taloutensa siitä kärsimättä. Jos niin ei 
ollut, hän poikkesi ihanteesta.

Hans von Fersen oli pyrkinyt siirtämään pojilleen aatelin taloudellisen ajattelun, jos
sa taloudellisten asioiden hoitaminen huomiota herättämättä oli olennaista. Hänen kas
vatustapansa oli ankara, ja vanhemman pojan kohdalla tapahtui niin kuin Fersenin ystä
vä Carl Gyllenborg epäili  1730luvulla.307  Carl von Fersen kulutti surutta rahaa, eikä 
huolehtinut omaisuudestaan niin, että olisi voinut mukavasti ja varmasti elää sen tuotol
la. Carl ja Axel von Fersenin erilaiset kulutustottumukset ja erilainen suhtautuminen ta

304 Pollock 1989, 236–237.
305 Vrt. Runefelt 2001; ks. myös Wolff 2005, 301–307.
306 Aateliskulttuurin muut ulkopuolelleen sulkevasta rakenteesta ks. Parlandvon Essen 2005, 229–232.
307 Carl  Gyllenborg Hans von Fersenille  12.6.1735.  Autografsamlingen vol.  16–19.  Stafsundsarkivet, 

RA; ks. myös luku »Carl ja Axel von Fersenin kasvatus 1730luvulla».
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loudellisiin seikkoihin johtuivat enemmän luonneeroista, kuin Carl von Fersenin elä
mänikäisestä   kapinoinnista   isänsä   järkähtämätöntä   taloudellisuutta   ja   säästäväisyyttä 
kohtaan.

Rahaasioiden hoitaminen ei ollut ylhäisaatelille pääasia, eikä siitä pitänyt sellaista 
tullakaan, mutta jokaisen aatelismiehen oli hyvä kyetä vastaamaan omista menoistaan. 
Samoin aatelisnaisilta odotettiin taloudellisuutta ja sopivaa säästäväisyyttä  puolisoina. 
Kaikkialla Euroopassa oli aatelisia, jotka olivat kiinnostuneet omaisuutensa hoitamises
ta ja sen tuoton kasvattamisesta, ja aatelisia, jotka eivät taloudellisille kysymyksille uh
ranneet ajatustakaan ja elivät ilman taloudellisia ongelmia sekä aatelisia, jotka elivät jat
kuvasti yli varojensa. Ihanteena oli kuitenkin aatelinen, joka pystyi hoitamaan omaisuu
tensa ja rahaasiansa niin, että omaisuuden siirtyminen jälkipolville oli turvattua ilman 
että säädynmukaisesta elämästä olisi tarvinnut tinkiä.

Axel von Fersenin ja aatelissäädyn suhtautumista omaisuuteen ja rahaan sekä samal
la valtioon ja monarkiaan kuvaa Fersenin kirje pojalleen Hans Axel von Fersenille lop
pukesällä 1783. Axel von Fersen ei pitänyt itseään rikkaana, vaan ainoastaan tarkkana 
siitä, miten ja millä tavalla hän hoiti omaisuuttaan. Se, että ylhäisaateli – Fersenit heidän 
joukossaan – menetti ison osan maaomaisuudestaan reduktiossa, sai vanhan kreivin yhä 
katkeraksi. Taustalta voi löytää sen poliittisen ja taloudellisen ilmapiirin, jossa Axel von 
Fersen kasvoi 1700luvun alussa suurvaltasotien, reduktion ja aluemenetysten sekä ta
loudellisen taantuman jälkeen. Kirjeen sävyssä tulee esiin Kustaa III:n ajan poliittinen 
ilmapiiri, kustavilainen itsevaltius, jossa vanhalla aristokratialla oli aiempaa pienempi 
julkinen rooli ja paljon vähemmän poliittista valtaa. Merkityksetöntä ei ole myöskään 
hänen isänsä Hans von Fersenin ankara suhtautuminen tuhlaavaisuuteen ja rahankäyt
töön. Axel von Fersen kirjoitti pojalleen:

Olen elänyt 65 vuotta huolellisesti ja järjestelmällisesti, minua luullaan rikkaaksi, koska 
huolehdin asioista, harvinainen asia näinä päivinä. [...] Olen elänyt perinnölläni ja äitinne 
perinnöllä, ne ovat Kaarle XI:n kiihkeältä hallinnolta pelastuneet [omaisuutemme] sirpa
leet, [hallinnolta] joka tuhosi aatelia, ja esiisämme, niin paljon kuin pystyi. Periaatteena
ni on Säilyttää perintöni, vakuuttuneena siitä, että kuninkaiden palveleminen ja heidän 
suosionsa ei sitä minulle palauta jos luovun siitä. Minulla on tästä kokemusta, olen pal
vellut neljäkymmentä vuotta, neljää Kuningasta, joista Ranskan [kuningasta] kolmetoista 
[vuotta], olen hoitanut mitä korkeimpia virkoja, ja palkkiona siitä minulla on 4 000 livren 
eläke.308

Fersen kirjoitti, että häntä pidettiin rikkaana, mutta todellisuudessa tämä käsitys johtui 
tavasta, jolla hän taloudelliset asiansa hoiti. Hän käytti itsestään sanaa rangé, joka mer
kitsee hillittyä ja säännöllistä elämää viettävää henkilöä, joka ei välitä ylenpalttisuudesta 
308 Axel von Fersen Hans Axel von Fersenille loppukesällä 1783. Kirjeen ensimmäinen sivu, jossa päi

väys on, on kadonnut. Hans Axel von Fersens samling vol. 13. Stafsundsarkivet, RA. »Jai vecu 65 
ans avec ordre et arrangement, L’on me croit riche, parce que je suis rangé, chose rare en ce tems. 
[...] jai vécû de mon heritage et de celui de votre mére, ce sont les debris sauvez de la chambre arden
te de Charles xi, qui ruina tant quil put la noblesse, et nos ancétres, je me suis fait un principe de Con
server mon heritage persuadé que le service des grands, et leur faveurs, ne me le rendront pas si je 
m’en defais, j’en ai lexperience, jai servi quarante ans, quatre Rois, dont celui de france treize, Jai oc
cupé les plus grands emplois, et je me trouve pour recompense avec 4000 # de pension.»
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ja ylettömyydestä.309  Sanavalinta kertoo siitä, että aatelilta odotettiin tietynlaista käyt
täytymistä ja tietynlaisia kulutustottumuksia, joiden ristipaineissa yksilöt elivät. Liialli
suus ei  ollut  suotavaa, mutta ei myöskään omaa sosiaalista asemaa vaatimattomampi 
elämäntapa.

Fersenin kirje kertoo paljon ylhäisaatelin, poliittisen aristokratian ja kuninkaan suh
teista. Aateli saattoi luottaa vain itseensä ja omaan tapaansa hoitaa asioitaan. Tärkeintä 
oli omaisuudesta ja peritystä maaomaisuudesta huolehtiminen. Niiden tuoton kasvatta
minen ja siirtäminen seuraaville sukupolville oli yksin aatelin itsensä varassa; kunin
kaan ja valtion aatelille tarjoamat taloudelliset ja sosiaaliset mahdollisuudet olivat van
han kreivin mielestä  arvaamattomat. Kuninkaiden suosio oli häilyväistä,  joten aatelin 
kannatti tukeutua omaan omaisuuteensa ja säätyynsä. Kustaa III:n vallankaappaus yh
deksän vuotta aiemmin oli muuttanut poliittista tilannetta, tuhonnut vapaudenajan poliit
tisen aristokratian ja nostanut vallan areenoille uudet suosikit. Kuningas tarvitsi poliitti
sesti vaikutusvaltaisen Fersenin myötämielisyyttä  uuden poliittisen tilanteen vakautta
miseen ja valtapyrkimyksiinsä,  mutta Fersen ei halunnut liittoutua vallan säädyiltä  ja 
aristokratialta anastaneen Kustaa III:n kanssa, vaan samaistui vahvasti aristokraattiseen 
harvainvaltaan. Tosin Fersen haki myös poliittisia kompromisseja Kustaa III:n kanssa, 
mikäli hän koki aatelin pystyvän kompromissien avulla säilyttämään privilegionsa, val
tansa ja erityisasemansa.310

FERSENIEN OMAISUUDEN TUOTTO JA VUOTUISET TULOT

Carl ja Axel von Fersenin tulojen systemaattinen kartoitus käsittää vuodet, jolloin hei
dän taloutensa oli eriytetty vanhempien taloudesta, ja jolloin heidän henkilökohtaisista 
tileistään vastasi kamreeri Fersenien konttorissa. Tutkimuksen painopiste on siis 1700
luvun toisella puoliskolla. Selvitän Fersenien tuloja heidän henkilökohtaisten tulojensa 
perusteella ja siinä laajuudessa, mikä elämäntavan ymmärtämiseksi on tarpeellista. Laa
jempi kartanot ja ruukit sekä sijoitustoiminnan yhtenä kokonaisuutena käsittävä selvitys 
on toisen tutkimuksen aihe.

Kaavioissa I ja III (s. 89 ja 94) vuokratulot, kartanoiden tuotto, ruukit, palkkatulot 
sekä korko ja pääomatulot ovat omina muuttujinaan, koska niiden voi ajatella olleen yl
häisaatelin   tärkeimmät   tulonlähteet.  Muunlaiset   tulot  on koottu  otsikon »muut» alle. 
Näin   on   mahdollista   tarkastella   Fersenien   tulorakennetta,   tärkeimpiä   tuloja,   niiden 
osuutta kaikista heidän tuloistaan sekä tulojen muutosta samoin kuin sitä, mistä Fersenit 
saivat eniten tuloja. Kaavioista II ja IV (s. 91 ja 96) ilmenee puolestaan Fersenien tulo
jen ja menojen suhde otantavuosina.

Liitteenä oleviin taulukoihin I–IV on merkitty Fersenien tulot ja menot samanlaisten 
otsikoiden alle kuin kreivien tileissäkin on. Tulot vaihtelivat  vuosittain,  ja välillä  on 
epäselvää, merkittiinkö Carl von Fersenin tileissä esimerkiksi Vuojoen kartanon tuotto 
kartanoiden kohdalle vai pääomatulojen kohdalle, sillä Carl von Fersen oli perinyt kar
tanon äidiltään yhdessä sisarustensa kanssa, eikä sitä oltu jaettu, vaan kartanon tuotto 

309 Le Grand Robert de la langue française, V, 1606–1607.
310 Ks. Hallesvik 1977, 240–241.
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kierrätettiin Fersenien vanhempien kuolinpesän kautta. Toisinaan korko tai arenti eli 
vuokratulot koostuvat usean peräkkäisen vuoden maksuista, kun velallinen tai vuokraaja 
maksoi   yhdellä   kertaa   esimerkiksi   viiden   vuoden   korot   tai   tilanvuokran   Fersenille. 
Arentitulot saatettiin merkitä joko otsikon »Arentitulot» (Arrender) alle tai kartanoiden 
tuotoksi. Taulukoiden sarakkeiden otsikot ovat samat kuin Fersenien tilikirjoissa, koska 
niin ne antavat kuvan siitä, mitä asioita pidettiin tärkeinä ja millaisten käsitteiden alle 
eri tulolajit sijoitettiin. Jotkin otsikot, kuten »Myydyt kiinteistöt», esiintyvät otantavuo
sien tilikirjoissa vain yhden ainoan kerran koko tutkittavana aikana, kun taas jotkut, ku
ten »Vuokratulot» ja »Kartanoiden tuotto» olivat niin tärkeä osa Fersenien tuloja, että 
ne ovat jokaisessa tilikirjassa.

Käytetty   rahayksikkö  on sama kuin tilikirjoissakin,  ensin kuparitaaleri,   ja  vuoden 
1776 rahauudistuksen jälkeen vuodesta 1778 lähtien riikintaaleri. 1 riikintaaleri  specie 
oli  6  hopeataaleria,   joka  puolestaan  oli  18  kuparitaaleria.  Rahauudistusta  edeltävien 
vuosien valuutta  on muutettu  vertailun helpottamiseksi  riikintaalereiksi  omaan sarak
keeseensa. Summat on kirjattu ylös sellaisina kuin ne tilikirjoissa ovat, jotta lähteet ei
vät irtaudu syntyajankohdastaan. Näin vertailu muiden tutkimusten ja muiden lähteiden 
kanssa on myös mahdollista. Kuparitaalerit on pyöristetty täysiin taalereihin, riikintaale
rit on jätetty pyöristämättä niiden huomattavasti suuremman arvon vuoksi.311 Inflaatiota 
ei ole otettu huomioon, sillä se ei ollut tarkasteltavana ajankohtana 1751–1794 huomat
tava, koko ajanjaksolla keskimäärin 22 prosenttia, mikä vuositasolla tarkoittaa alle puol
ta prosenttia. Hinnat vaihtelivat varsin paljon, vuosina 1751–1752, 1776–1777 ja 1794–
1795 hinnat nousivat yli kymmenen prosenttia, kun taas vuosina 1758–1759 hinnat las
kivat kymmenen prosenttia ja 1785–1786 hintojen lasku oli lähes kymmenen prosenttia. 
Vuonna 1775 hinnat olivat samalla tasolla kuin 1751.312

Carl ja Axel von Fersenin tulorakenteen yleisen tarkastelun jälkeen tarkastelen yksi
tyiskohtaisemmin eri tuloryhmiä ja niiden merkitystä Fersenien kokonaistaloudelle.

Itsenäinen taloudellinen asema, oma talous ja vastuu perheestä olivat Carl ja Axel von 
Fersenin elämän suurimmat muutokset 1740–1750lukujen vaihteessa. Vasta äidin kuo
leman jälkeen 1748 molemmat veljekset saivat hallitakseen oman omaisuutensa, sekä 
isän että äidinperinnön. Tämän jälkeen heillä oli tuloja maaomaisuudesta, ruukeista ja 
manufaktuureista. Tuolloin Carl von Fersen oli 32vuotias ja Axel von Fersen 29vuo
tias.

Carl ja Axel von Fersenin tulojen selvittäminen ennen 1750lukua on vaikeaa erityi
sesti siksi, että veljekset olivat 1740luvulla pitkään ulkomailla. Aukollisen lähdeaineis
ton perusteella voi kuitenkin muodostaa kuvan siitä, että monet aatelismiehet olivat ta
loudellisesti riippuvaisia vanhemmistaan. Tämä koski tietysti myös aatelisnaisia ennen 
heidän avioitumistaan, minkä jälkeen naiset olivat taloudellisesti riippuvaisia aviomie
histään. Lisäksi naiset olivat lain mukaan holhouksenalaisia, joten isät, veljet, aviomie
het tai muut miespuoliset sukulaiset toimivat heidän holhoojinaan ja vastasivat heidän 
omaisuutensa hoitamisesta.

311 Rahanarvosta ks. Lagerqvist & NathorstBöös 1985, 6; Åmark 1961, 16.
312 Lagerqvist & NathorstBöös 1985, 27.
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1750luvun alkuun mennessä Carl von Fersen oli saanut haltuunsa oman osansa peri
tystä maaomaisuudesta. Hän oli ollut naimisissa Charlotta Sparren kanssa helmikuusta 
1748 lähtien, ja perheeseen oli syntynyt kolme tytärtä.313 Koska avioliiton solmimisen ja 
lasten  syntymisen  myötä  kreivin  menot  muuttuivat  suuresti  aiempaan  verrattuna,  oli 
merkittävää, että myös tulorakenne muuttui. Vanhempiensa kuoleman jälkeen kreivi ei 
enää ollut taloudellisesti riippuvainen vanhemmistaan, vaan saattoi halutessaan itse vai
kuttaa tuloihinsa ja menoihinsa – vaikkapa myymällä yhden kartanoistaan, lykkäämällä 
käsityöläisten ja kauppiaiden laskujen maksamista tai ottamalla lainaa.

Hovijahtimestarina ja myöhemmin kuninkaallisen teatterin ja oopperan johtajana toi
minut Carl von Fersen ei saanut palkkaa hoviviroistaan kuin poikkeustapauksissa, eikä 
hänellä myöskään ollut mitään siviilihallinnon tai armeijan virkaa, johon olisi kuulunut 
virkapalkka. Carl von Fersenille oli vuodesta 1743 lähtien maksettu neljännesvuosittain 
hänen äitinsä Eleonora Wachtmeisterin kassasta 1 500 kuparitaaleria. Rahan oli tarkoi
tus riittää kreivin juokseviin menoihin ja pienentää niitä, sillä parina edellisenä vuotena 
hänen käyttämänsä summat olivat nousseet yli 11 000 kuparitaalerin.314 Tämän lisäksi 
Carl von Fersen sai rahaa Fersenien konttorin kautta isänsä kuolinpesästä. Kyseessä oli 
lähinnä Carl von Fersenin ulkomailla oleskellessaan tarvitsemat vekselit, jotka makset
tiin  konttorista,  eivät  varsinaiset  palkka,  pääoma  tai  korkotulot   tai  maaomaisuuden 
tuotto.315 Vanhemmat elättivät pitkään lapsiaan, jos aikuisilla pojilla ei ollut omia tuloja 
tai jos tyttäret eivät olleet avioituneet.

Kaaviosta I ilmenee Carl von Fersenin tulorakenne otantavuosina. Kreivin tuloja ja 
niiden rakennetta tarkasteltaessa esiin nousee korko ja pääomatulojen ja joinakin vuosi
na myös kartanoiden tuoton merkittävä osuus. Myös vuokratuloilla oli merkittävä rooli, 
toisin kuin palkkatuloilla. Koska Carl von Fersenillä ei ollut pysyviä virkapalkkatuloja, 
hänen tulonsa vaihtelivat merkittävästi vuosittain. Esimerkiksi 1750luvun puolivälissä 
kreivin tulot olivat hädin tuskin 20 000 kuparitaaleria, huomattavasti vähemmän kuin 
puoli vuosikymmentä aiemmin. Silloin tulot olivat olleet yli 100 000 kuparitaaleria ja 
koostuneet edellisen vuoden ylijäämästä, kartanoiden tuotosta ja myydyistä kiinteistöis
tä. Vuonna 1755 suurin ero muutaman vuoden takaiseen oli se, että kreivi Fersen ei saa
nut enää suuria tuloja maatilakaupasta, minkä lisäksi edellisvuodesta oli kassaan jäänyt 
vain 70 taaleria ylimääräistä. Jatkuvuutta edustivat kiinteistöjen ja maaomaisuuden tuo
tot, jotka edelleen olivat Fersenin suurin tulonlähde.316

313 Elgenstierna 1998b, 686.
314 Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 

1742 til samma tid 1743. Hans von Fersens arkiv vol. 70; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan hög
wälborne fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 1743 til samma tid 1744. Hans von Fersens 
arkiv vol. 71; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 
1. October 1744 til samma tid 1745. Hans von Fersens arkiv vol. 72; Hof Cassa Räkning hos Gref
winnan högwälborne fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 1745 til samma tid 1746. Hans 
von Fersens arkiv  vol. 73; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wacht
meister ifrån den 1. October 1746 til samma tid 1747. Hans von Fersens arkiv vol. 74; Hof Cassa 
Räkning hållen hos Grefwinnan högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1 October 1747 
till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA.

315 Ks. Hufvudkassaräkning 1736–1748. Hans von Fersens arkiv vol. 76. Stafsundsarkivet, RA.
316 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von 

Fersens influtne enskidte Medel, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Carl Reinhold von 
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KAAVIO I
Carl von Fersenin tulojen rakenne 1752–1784

Carl von Fersenin tulot 1760luvun alussa koostuivat talojen ja arentitilojen vuokrista, 
korkotuloista ja äidin, kreivitär Eleonora Wachtmeisterin, kuolinpesän tuotosta. Tämä 
48 000 kuparitaalerin erä maksettiin puolen vuoden välein. Siten suurin osa eli yli 73 
prosenttia kreivi Fersenin tuloista oli tuolloin peräisin äidinperinnöstä, joka puolestaan 
koostui suurimmaksi osaksi Finnåkerin rautaruukin tuotosta.  Arentitulot ja kartanoiden 
tuotto muodostivat molemmat noin kymmenesosan kaikista tuloista. Korkotulot olivat 
marginaalisen pienet 430 kuparitaalerin ja alle prosentin osuudellaan.317

1760luvun puolivälissä Carl von Fersenin tulot olivat suuremmat kuin vuosikymme
nen alussa. Vuoden 1765 tulot olivat yli 90 000 kuparitaaleria ja koostuivat jälleen pää
asiassa äidin kuolinpesästä saaduista varoista. Muut tulot olivat talojen ja tilojen vuokria 
ja murtoosa oli erilaisia korkotuloja. On merkillepantavaa, että 1765 Carl von Fersenil
le ei ole merkitty lainkaan tuloja kartanoista ja maaomaisuudesta,318 vaikka niiden voisi 
olettaa olevan maata omistavan aatelin tärkein tulonlähde. Kuolinpesästä nostetut varat 
tulivat enimmäkseen Finnåkerin ruukista, jota Axel von Fersen hoiti veljensä ja lankon
sa puolesta. Axel von Fersen hoiti myös äidiltä perittyjä Suomessa olleita Vuojoen ja 
Porkkalan säteritiloja.319

Carl von Fersenin tulot vaihtelivat, ja vuonna 1770 ne olivat 73 300 kuparitaaleria eli 
selvästi pienemmät kuin viisi vuotta aiemmin. Äidin kuolinpesästä saatu summa eli kor

Fersens arkiv vol. 2. Stafsundsarkivet, RA.
317 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr 

Grefwe Carl Reinhold von Fersens ensildte Medel, ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.  Vuoden 1760 tilikirja puuttuu, joten 
olen käyttänyt vuoden 1761 tietoja.

318 Räkning   för  Öfwerhof   Jägmästarens  och  Riddarens  af  Kong:t  Swärds  Orden  Högwälborne  Herr 
Grefwe Carl Reinh. von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764, til Samma tid 1765. Carl 
Reinhold von Fersens arkiv vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.

319 Bouppteckning efter  Eleonora Margaretha  von  Fersen  född Wachtmeister  af  Mälsåker.  Hans  von 
Fersens arkiv vol. 51–52. Stafsundsarkivet, RA.
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ko  ja  pääomatulot  oli  24 000  taaleria,   ja  se muodosti  hieman vajaan kolmanneksen 
kreivin tuloista. Aiemmin kuolinpesän tuotto oli ollut jopa yli 70 prosenttia kaikista Carl 
von Fersenin tuloista. Aikaisempina vuosina summat olivat olleet muutenkin suurempia, 
ei pelkästään suhteellisesti.320 Tultaessa 1770luvun puoliväliin olivat Carl von Fersenin 
tulot 285 000 kuparitaaleria, melkein neljä kertaa enemmän kuin viisi vuotta aikaisem
min.321  Vuonna 1780 Carl von Fersenin tulot olivat vajaat 4 000 riikintaaleria,322  vain 
kolmannes viiden vuoden takaisesta.323 Tuona aikana Carl von Fersenin tärkein tulon
lähde  oli  peritty  maaomaisuus,  aivan  niin  kuin  maata  omistavalta  ylhäisaatelilta  voi 
odottaakin. Maaomaisuuden ja kiinteistöjen tuotoksi luetut tulot saatiin paitsi myydystä 
viljasta ja muista maataloustuotteista sekä vanhemmilta perityn Finnåkerin ruukin rau
dasta, niin myös maiden ja talojen verotuloista eli talonpoikien tavarana maksamista ve
roista ja vuokrista sekä säätyläisten rahana maksamista talojen vuokrista kaupungissa tai 
maaseudulla.

Vuoden 1784 tilikirja on viimeinen, joka on säilynyt keväällä 1786 kuolleen Carl von 
Fersenin arkistossa. Kreivin menoista näkee, että hänen tyttärensä olivat avioituneet ja 
asuivat muualla kuin kreivin taloudessa. Tulot olivat huomattavasti suuremmat kuin me
not: tilikauden 1783 jälkeen Carl von Fersenin kassassa oli noin 3 500 riikintaaleria eli 
viidennes koko vuoden tuloista.  Vuoden 1784 tulot olivat lähes 16 000 riikintaaleria, 
mikä oli neljä kertaa enemmän kuin vuonna 1780.324

Kuten todettu, vaihtelivat Carl von Fersenin tulot ja pääasialliset tulonlähteet. Palk
katuloja Fersenillä oli tuskin lainkaan, vain pieni osuus vuoden 1752 tuloista. Tärkeään 
kysymykseen  palkkatuloista  palataan   tuonnempana   samoin  kuin  käsiteltäessä   aatelia 
kruunun palveluksessa. Vuotta 1765 lukuun ottamatta Carl von Fersenin tärkein tulon

320 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens, Ceremoniemästarens af Kongl: Maij:ts Orden, och Riddarens af 
Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån 
den 1. October 1769, til Samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet,  
RA.

321 Räkning   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Ceremoniemästarens   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl: Maj:ts Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Enskildte Medel ifrån 
den 1: October 1774 til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet,  
RA.

322 Vuoden 1776 rahauudistus  näkyy Fersenien   tilikirjoissa  seuraavan  vuoden alusta,   jolloin käytetty 
rahayksikkö vaihtui kuparitaalerista riikintaaleriin, jonka arvo oli 18 kertaa vanhojen kuparitaalerei
den  ja  yhdeksän kertaa  vanhojen  hopeataalereiden  arvo.  Rahauudistuksesta  ks.  Heckscher  1949b, 
782–786; Jörberg 1972, 81; Lagerqvist & NathorstBöös 1985, 11; Åmark 1961, 16–17, 234–236.

323 Räkning för Öfwer Hof Jägmästaren Ceremonie Mästaren Riddaren och Commendeuren af Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 Octo
ber 1779 till Samma tid 1780. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA; Vuo
desta  1778  lähtien   tilikirjat  poikkeavat  aikaisemmista,  koska  kamreeri  Lars  Paganderin  seuraajan 
kamreeri Eric Nortunin tapa pitää tilejä poikkesi hieman aikaisemmasta. Kirjanpito on yhä kaksinker
tainen, mutta hänen merkintönsä ovat huomattavasti niukemmat, joten tilikirjat eivät ole enää yhtä in
formatiivisia kuin aikaisempina vuosina. Silti niiden perusteella voi helposti selvittää Fersenien tulot, 
menot ja tulorakenteen. 1780luvun lopulla tilikirjat muuttuvat jälleen hyvin yksityiskohtaisiksi ja in
formatiivisiksi.

324 Räkning för Hans Excellence Kongl: Öfwer HofJägmastaren Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Mts orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 October 
1783 till samma tid 1784. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13. Stafsundsarkivet, RA.
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lähde oli  maaomaisuus  kartanoiden   tuoton   ja  vuokratulojen  muodossa.  Ylhäisaatelin 
näkökulmasta kartanoiden tuotto ja vuokrat olivat säännöllistä tuloa. Siihen vaikuttivat 
hyvät ja huonot satovuodet sekä yleiset suhdanteiden vaihtelut, mutta tuotto oli kuiten
kin suhteellisen vakaata. Carl von Fersen ei ostanut lisää maata eikä kasvattanut tulo
jaan ja  omaisuuttaan sillä   tavoin.  Sen sijaan hän myi Hjelmarsnäsin säteritilan 1752 
sekä Medevin kartanon ja kylpylän 1780. Vuokraaminen ulkopuolisille oli Fersenin ta
loudellisessa strategiassa yleisempää  kuin maan ja kaupungissa olleen kiinteän omai
suuden myynti. Kartanon myymisestä sai kerralla suuren summan, mutta sen jälkeen tu
lonlähde oli  ehtynyt.  Fersen myi molemmat kartanot tasapainottaakseen talouttaan ja 
saadakseen käteistä rahaa. Tämän vuoksi hän myi myös osuutensa Finnåkerin ruukista 
veljelleen, kuten myöhemmin nähdään.

Korko ja pääomatulojen osuus Carl von Fersenin tuloista kasvoi 1760luvulta al
kaen. Korkotulojen osuus oli pieni lukuun ottamatta 1780lukua.325 Pääomatulot tulivat 
pääasiassa kreivin äidin kuolinpesästä, eli käytännössä maaomaisuudesta ja rautateolli
suudesta. On selvästi nähtävissä, että Carl von Fersenille maaomaisuus ja kiinteistöt oli
vat pääasiallinen ja useimmiten ainoa vakaa ja säännöllinen tulonlähde. Tällainen oli 
maata omistaneen aatelin tyypillinen tulorakenne. Maaomaisuuden tarkoitus oli tuottaa 
omistajalleen arvovaltaa ja mahdollisimman paljon rahaa verotulojen ja myytävien tuot
teiden kuten viljan muodossa.

Miten Carl von Fersenin tulot suhteutuivat hänen menoihinsa ja miten tulot ja menot 
muuttuivat Fersenin elinaikana?

KAAVIO II
Carl von Fersenin tulot ja menot 1752–1784

1700luvun puoliväli oli sekä Carl että Axel von Fersenin talouden kannalta kriittistä ai
kaa siksi, että tulot, jotka he saivat vanhempiensa kuolinpesän kautta, laskivat merkittä
västi.326 Suunta kääntyi kuitenkin ylöspäin 1760luvulta alkaen. Carl von Fersenin tuloi
hin osuu otantavuosille kaksi nousua, vuodet 1775 ja 1784. Tuolloin suuret tukholma

325 Ks. liitteet, taulukko I.
326 Gidlöf 1969, 106–111 ja passim.
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laiskauppahuoneet  Grill   ja Tottie  maksoivat  Fersenille   tältä  aiemmin ostamansa erän 
rautaa. Rauta – tai Carl von Fersenin osuus siitä – oli ostettu todennäköisesti Finnåkerin 
ruukista jo 1760–1770luvun vaihteessa, sillä kreivi oli jo 1771 myynyt osuutensa ruu
kista veljelleen. Myös arentitulot ja maanvuokrat sekä korkotulot olivat korkeita. Niin 
ikään menot kasvoivat merkittävästi tilikaudella 1775, mikä johtuu siitä, että saatuaan 
muun muassa korkotuloista ja raudan myymisestä  huomattavan paljon käteistä  rahaa, 
lainasi Carl von Fersen 125 000 kuparitaaleria langolleen Jacob Albrect von Lantings
hausenille. Myös kreivin talouden menot olivat suuret, noin 150 000 kuparitaaleria.327 
Vuoden 1784 suuret tulot johtuivat puolestaan pääasiassa Fersenille maksetuista lainan
koroista sekä takaisin maksetuista lainoista, samoin kuin edellisvuodesta kassaan jää
neestä summasta. Vähäisempi merkitys sen sijaan oli kartanoiden tuotolla ja talonvuok
rilla.328

Carl ja Axel von Fersenin tulot ja menot vaihtelivat,  mutta pysyivät  tasapainossa. 
Axel von Fersenillä jäi aina rahaa edelliseltä vuodelta yli, eivätkä hänen menonsa ylittä
neet tuloja. Rahaa saattoi olla vuoden lopussa kassassa alle 1 800 kuparitaaleria,329 mut
ta suurimmillaan ylijäämä kohosi 144 000 kuparitaaleriin.330 Sen sijaan Carl von Fersen 
käytti useimmiten kaikki rahansa. Carl von Fersenin kassaan oli 1755 jäänyt 70 kupari
taaleria, kun taas 1760luvulla oli vuosia, jolloin kreivin menot olivat tuloja suuremmat, 
jos lainoja ei lasketa tuloiksi, niin kuin Fersenien tilikirjoissa on tehty.331 Velanotto oli 
Carl von Fersenin tärkein tapa pitää tulojensa ja menojensa suhde tasapainossa. Kreivi 
käytti lainaamansa summat oman ja perheensä elämäntavan ylläpitämiseen. Hän ei si
joittanut  rahaa esimerkiksi  kartanoiden tuottavuuden parantamiseen,  vaan jokapäiväi
seen elämiseen ja hovimaailman huveihin. Kreivin kaikista tuloista suuri osa kului hä

327 Räkning   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Ceremoniemästarens   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl: Maj:ts Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Enskildte Medel ifrån 
den 1: October 1774 til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet,  
RA.

328 Räkning för Hans Excellence Kongl: Öfwer HofJägmastaren Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Mts orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 October 
1783 till samma tid 1784. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13. Stafsundsarkivet, RA.

329 Esim. Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel von Fersens inf
lutne enskÿldte Medel, ifrån den 1 October 1750 til samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 
38. Stafsundsarkivet, RA.

330 Räkning för Fält Marskalkens Riddarens och Kommendeurens af Kongl: Maïj:ts Orden, Högwälborne 
Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1770, til Samma tid 1771. Axel von 
Fersen d.ä:s arkiv vol. 44. Stafsundsarkivet, RA; ks. myös liitteet, taulukot II ja IV.

331 Räkning för Öfwer Hof Jägmastarens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Carl Reinhold von 
Fersens influtne enskildte Medel, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 2; Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2; Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens 
och Riddarens af Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens en
skildte Medel, ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
4; Special Extract öfwer utgifterna ifrån den 1 October 1760, till samma tid 1761. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 4; Räkning för Öfwerhof Jägmästarens och Riddarens af Kong:t Swärds Orden 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinh. von Fersens enkildte Medel, ifrån den 1. October 1764, til 
Samma tid 1765. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5; Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 
första October 1764, til samma tid 1765. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5. Stafsundsarkivet, 
RA; ks. myös liitteet, taulukot II ja IV.
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nen omiin menoihinsa sekä hänen perheensä ja taloutensa kulutukseen. Carl von Ferse
nin  kassaan   jäi  1770luvulla  yleensä   aina   rahaa  seuraavaa  vuotta  varten,  huolimatta 
kreivin itsensä sekä viiden tyttären ja vaimon aiheuttamista suurista menoista. Vuonna 
1770 ylijäämä oli yli 4 500 ja 1775 lähes 4 700 kuparitaaleria.332 Ylijäämä oli huomatta
va suhteutettuna Carl von Fersenin ja hänen perheensä  ylellisiin kulutustottumuksiin. 
Myös vuosina 1780 ja 1784 Carl von Fersenin tulot kattoivat menot ja kassassa oli tili
kauden lopussa runsaasti rahaa jäljellä.333

Axel von Fersenin tulojen luonteesta ja määrästä huomaa heti, että hän oli Carl von Fer
seniä kiinnostuneempi hoitamaan tilojaan itse kamreerin, tilanhoitajien ja voutien avulla 
sekä muutenkin taitavampi rahaasioidensa hoidossa. Siinä missä Carl von Fersen vuok
rasi suurimmat kartanonsa ja tilansa Steningen ja Medevin ulkopuolisille, Axel von Fer
sen vuokrasi pois vain LänsiSuomessa sijainneet Vuojoen ja Harvilan kartanot.

Axel von Fersenin äiti ei maksanut 1740luvulla hänelle neljännesvuosittain kiinteää 
summaa käyttörahaa niin kuin hänen veljelleen Carlille.334  Isän kuolinpesän kassasta 
maksettiin kuitenkin säännöllisesti vekseleitä ja laskuja hänen puolestaan. Axel von Fer
senin upseerinura ja siihen liittynyt palkka Ranskassa eivät riittäneet elättämään häntä 
säädynmukaisesti,  vaan hän tarvitsi siihen vanhempiensa tukea.335  Ensimmäinen Axel 
von Fersenin säilynyt tilikirja on vuodelta 1751, jolloin hän oli vielä Ranskassa. Fersen 
oli ennen matkustamistaan antanut kamreeri Paganderille ohjeet siitä, miten hän halusi 
omaisuuttaan hoidettavan. Äidin kuoleman 1748 ja perinnönjaon jäljiltä oli vielä paljon 

332 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens, Ceremoniemästarens af Kongl: Maij:ts Orden, och Riddarens af 
Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån 
den 1. October 1769, til Samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; Räkning för Öfwer 
Hof   Jägmästarens,   Ceremoniemästarens   Riddarens   och   Commendeurens   af   Kongl:   Maj:ts  Orden 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Enskildte Medel ifrån den 1: October 1774 til 
Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

333 Räkning för Öfwer Hof Jägmästaren Ceremonie Mästaren Riddaren och Commendeuren af Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 Octo
ber 1779 till Samma tid 1780. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11; Räkning för Hans Excellence 
Kongl:  Öfwer  HofJägmastaren   Riddaren  och  Commendeuren  af   Kongl:  Mts  orden  Högwälborne 
Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 October 1783 till samma tid 1784. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13. Stafsundsarkivet, RA.

334 Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octob: 
1742 til samma tid 1743. Hans von Fersens arkiv vol. 70; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan Hög
wälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octob: 1743 til samma tid 1744. Hans von Fersens 
arkiv vol. 71; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån 
den 1 Octob: 1744 til samma tid 1745. Hans von Fersens arkiv vol. 72; Hof Cassa Räkning hos Gref
winnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octob: 1745 til samma tid 1746. Hans 
von Fersens arkiv vol. 73; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wacht
meister Ifrån den 1 Octob: 1746 til samma tid 1747. Hans von Fersens arkiv vol. 74; Hof Cassa Räk
ning hållen hos Grefwinnan högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1 October 1747 till 
samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA.

335 Ks. esim. Axel von Fersen Lars Paganderille 26.9.1746 ja 20.9.1747. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 
11; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octob: 
1743 til samma tid 1744. Hans von Fersens arkiv vol. 71; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan 
högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1 October 1747 till samma tid 1748. Hans von 
Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA.
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selvitettävää, minkä lisäksi Fersen alkoi valmistella paluutaan Tukholmaan. Mahdolli
sesti sekava henkilökohtainen ja koko perheen taloustilanne oli merkittävä tekijä, joka 
sai Fersenin palaamaan Ruotsiin ja myymään rykmenttinsä Ranskassa juuri 1750luvun 
puolivälissä. Kuten mainittu, laskivat Axel ja Carl von Fersenin vanhempiensa kuolin
pesästä saamat tulot tuolloin rajusti.336

KAAVIO III
Axel von Fersenin tulojen rakenne 1751–1794

Vuonna 1751 Axel von Fersenin henkilökohtaiset tulot olivat yli 116 000 kuparitaaleria, 
joista suurin osa oli juuri perityn omaisuuden tuottoa, maaomaisuuden tuottoja tai äidil
tä perittyjen huutokaupoissa myytyjen tavaroiden tuomaa tuloa.337 Tämä oli ainoa kerta, 
jolloin veljesten tulot olivat suunnilleen yhtä suuret. 1750luvun puolivälistä aina mo
lempien kuolemaan asti Axel von Fersenin tulot olivat suuremmat kuin Carl von Ferse
nillä. Yleensä hänen tulonsa olivat kaksi tai kolme kertaa suuremmat kuin veljen.338

Tultaessa 1750luvun puoliväliin Axel von Fersen oli jo ollut joitakin vuosia Ruotsis
sa, hän oli nopeasti löytänyt oman paikkansa Ruotsin poliittisessa aristokratiassa, avioi
tunut ja saanut kaksi lasta. Tämä näkyy tilimateriaalissa erityisen selvästi menopuolella, 
mutta  myös   tuloissa.  Tulot  olivat  kasvaneet  huomattavasti  muutamassa  vuodessa,   ja 
1755 kreivin tulot olivat yli 173 000 kuparitaaleria.339 1760luvulla Axel von Fersen sai 
veljensä  tavoin suurimmat tulonsa vanhempiensa kuolinpesästä  eli kartanoista ja ruu

336 Gidlöf 1969, 106.
337 Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel von Fersens influtne 

enskÿldte Medel, ifrån den 1 October 1750 til samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38. 
Stafsundsarkivet, RA.

338 Ks. liitteet, taulukko III.
339 Räkning för General Majorens och Riddarens högwälborne herr Grefwe Axel Fersens enskildte Me

del ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarki
vet, RA.
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keista. Kuitenkin jo vuonna 1760 Axel von Fersenin tulot olivat 112 300 kuparitaaleria 
eli lähes puolet enemmän kuin veljellä.340  Fersenin omaisuus karttui jatkuvasti ja sen 
tuotto parani. Muutoinkin kreivin tulot riittivät hyvin menoihin, sillä joka vuosi kassaan 
jäi runsaasti rahaa seuraavaa vuotta varten. Niinpä kassassa oli esimerkiksi vuoden 1765 
lopussa   lähes   58 400   kuparitaaleria.341  Axel   von   Fersenin   kokonaistulot   tilikaudelta 
1793–1794 olivat yli 47 000 riikintaaleria, huomattavasti enemmän kuin viisi vuotta ai
kaisemmin.342 Axel von Fersenin tuloihin ei hänen vanhenemisensa näytä vaikuttaneen 
yhtään   sen   enempää   kuin  Carl   von  Ferseninkään.  Molempien  omaisuutta   hoidettiin 
konttorista käsin ja on ilmeistä, että kamreerit osasivat asiansa ja heihin saattoi luottaa.

Axel von Fersenin tulot vaihtelivat vuosittain kuten hänen veljelläänkin. Erityisesti 
kartanoista saadut tulot ja niiden osuus kokonaistuloista vaihteli, vaikka useimpina otan
tavuosina kartanoiden tuotto oli yli kolmanneksen tai lähes puolet kreivin vuosituloista. 
Myös pääomatuloissa on suuria eroja eri vuosien välillä, mikä johtuu siitä, että pääoma
tulot olivat suurimmaksi osaksi Axel von Fersenin vanhempien kuolinpesän omistamien 
kartanoiden ja ruukkien tuottoa.343 Suurimmat veljesten väliset erot syntyivät siitä, että 
Carl von Fersen vuokrasi kartanonsa ja kaupunkipalatsinsa ulkopuolisille, usein sääty
veljilleen, kun taas Axel von Fersenin tiloja viljelivät lampuodit ja torpparit, joiden päi
vätyövelvoitteet mahdollistivat suurimittaisen maanviljelyn ja sitä kautta viljanmyynnis
tä saadut tulot heidän maksamiensa veroparselien lisäksi.344

Axel von Fersenin tuloissa oli 1750luvulla kaksi poikkeusta muuten varsin yhtenäi
seen tulorakenteeseen. Tuolloin hän myi suurella summalla äitinsä  omaisuutta huuto
kaupassa Tukholmassa sekä asetti myytäväksi rykmenttinsä Ranskassa.345

Myös Axel von Fersenin kohdalla huomiota kiinnittää heti palkkatulojen pieni osuus. 
Palkka ei ollut maata omistavalle ylhäisaatelille lainkaan niin tärkeä kuin alemmalle aa
telille, joka yleensä joutui tulemaan toimeen virkapalkalla sekä satunnaisilla palkkioilla 
ja   lahjoilla.  Virkaaatelinkin  kohdalla   taloudellinen  pelastus  olivat  virkatalot,   joiden 
tuotto oli vakaampaa kuin epävarmat rahapalkat.

Kartanoiden tuotto vaihteli melkoisesti, ja sen osuus kokonaistuloista saattoi pudota 
pieneksi, jos muita tuloja oli paljon. 1770luvulle saakka pääomatulojen osuus oli suuri, 

340 Räkning för General Lieutenantes och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 
Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.

341 Räkning för Generalens och Commendurens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA; vrt. liitteet.

342 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet, Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwäl
borne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

343 Ks. liitteet, taulukko III.
344 Magnusson 1980, passim.
345 Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel von Fersens influtne 

enskÿldte Medel, ifrån den 1 October 1750 til samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38; 
Räkning för General Majorens och Riddarens högwälborne herr Grefwe Axel Fersens enskildte Me
del ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39; ks. myös 
Handlingar angående Axel von Fersens utländska krigstjänst. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 12–16. 
Stafsundsarkivet, RA.
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sillä niin kauan Fersen sai tuloja vanhempiensa kuolinpesästä. Nämä tulot olivat enim
mäkseen peräisin Finnåkerin ruukista, mikä on otettava huomioon tarkasteltaessa ruuk
kien osuutta tuloista. Ruukkien osuus tuloista nousi 1770luvun puolivälistä alkaen huo
mattavasti aikaisempaan verrattuna, samoin kartanoiden. Muut tulonlähteet pienenivät 
vastaavasti.

KAAVIO IV
Axel von Fersenin tulot ja menot 1751–1794

Axel von Fersenin tilojen ja ruukkien reaalituotto kasvoi koko tutkimuksen kohteena 
olevan ajanjakson ajan, joinakin otantavuosina tapahtuneita notkahduksia lukuun otta
matta. Maaomaisuuden vuosittaiseen tuottoon vaikuttivat katovuodet, hyvien ja huono
jen satojen vaihtelu samoin kuin maan kesannointi   tai  uusien viljelymenetelmien  tai 
kasvien kokeilu sekä rahanarvon vaihtelu. Myös sodat vaikuttivat suoraan tuloihin. Vil
jan hinta kallistui ja sen myyminen oli taloudellisesti kannattavaa. Toisaalta koko sato 
saatettiin menettää, jos maatilat sijaitsivat sotatoimialueella.

Axel von Fersenin tulot kasvoivat 1770luvulta alkaen merkittävästi aiempaan verrat
tuna, mihin oli syynä investoinnit ruukkiteollisuuteen ja ItäIntian kauppakomppaniaan 
sekä  suotuisat  suhdanteet suurimman osan 1770lukua.  1780luvun alussa puolestaan 
katovuodet merkitsivät tulojen laskua, kun taas vuosikymmenen puolivälin suuret inves
toinnit erittäin tuottoisaan ItäIntian kauppakomppaniaan merkitsivät tulojen nousua.346 
Ruukkien ja kartanoiden tuotto oli erityisen suuri, lähes 25 000 riikintaaleria, ja muo
dosti yli 90 prosenttia Axel von Fersenin tuloista tilikaudella 1794.347

346 Gidlöf 1969, 106–116 ja passim; Gidlöf 1972.
347 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet, Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwäl

borne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.
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Kartanotalouden ja ruukkiteollisuuden tuotto  oli  pysyvää   ja vakaata,   ja sen tuotto 
kasvoi 1700luvun kuluessa, kun kartanotalous tehostui ja kun Axel von Fersen ryhtyi 
sijoittamaan varoja rautaruukkiensa kehittämiseen. Lisäksi hattujen vientiä ja teollisuut
ta tukenut talouspolitiikka hyödytti Fersenin kaltaisia suurmaanomistajia ja ruukinpat
ruunoita. Fersenin tuloihin vaikutti suuresti myös Mälsåkerin kartanon tiilitehdas, jonka 
osuus kartanon vuosituloista oli huomattava.

Fersenien tuloihin ei vaikuttanut se, että molemmat elivät vanhoiksi, Carl von Fersen 
70vuotiaaksi ja Axel von Fersen 75vuotiaaksi, eivätkä ehkä jaksaneet enää itse hoitaa 
asioitaan.  Talouden  hoidosta,  kartanoiden   ja   ruukkien  sujuvasta  hoitamisesta  vastasi 
koko ajan Fersenien konttori. Axel von Fersen oli kuitenkin kiinnostunut taloudellisista 
kysymyksistä, ja kamreeri oli hänen oikea kätensä kartanoiden, ruukkien ja koko talou
den hoitamisessa. Vielä yli seitsemänkymmenvuotiaana Axel von Fersen halusi  tietää 
kuinka hänen talouttaan hoidettiin ja mihin hänen rahojaan kulutettiin. Tässäkin konttori 
oli tärkeässä roolissa.

MAAOMAISUUS, KARTANOT JA RUUKIT

Kartanotalous  muodosti  maata  omistaneen ylhäisaatelin   talouden ja   tulojen  perustan. 
Kaikkia Carl ja Axel von Fersenin omistamia tiloja ei ole kirjattu heidän henkilökohtai
siin tileihinsä, ja kaikkien tilojen, talojen, torppien ja manttaalien selvittäminen vaatisi 
maakirjoihin tutustumista, mikä ei kuulu tähän tutkimukseen.348 Fersenien henkilökohtai
sissa tileissä näkyvä maaomaisuus oli poikkeuksetta se, jonka kreivit perivät vanhem
miltaan. Nämä kartanot sijaitsivat suhteellisen lähellä toisiaan itäisessä KeskiRuotsissa, 
pääasiassa Södermanlandin ja Östergötlandin lääneissä. Finnåkerin rautaruukki sijaitsi 
Västermanlandin läänissä lähellä Fersenien kartanoita sekä raudanmyynnille tärkeää Ar
bogan kaupunkia.

Molempien kreivien tilikirjoissa on mainintoja myös muista omistuksista ja verota
loista  sekä  ostetuista  kiinteistöistä.  Nämä  eivät  kuitenkaan näy Fersenien   tilikirjojen 
tulopuolella  millään  tavalla.  Tällainen   tileissä  näkymätön maaomaisuus  ei  ollut  yhtä 
tuottavaa kuin vanhemmilta perityt suuret kartanot.

Kartanot, tilat ja muut kiinteistöt

Carl von Fersenin kartanoista tärkeimmät, taloudellisesti kannattavimmat ja eniten voit
toa tuottaneet olivat Steninge ja Medevi. Sääntöperintötila Steninge sijaitsi HusbyEr
linghundran pitäjässä  Tukholman läänissä,  1700luvulla  muutaman tunnin ajomatkan 
päässä pääkaupungista. Medevi sijaitsi Västra Nyn pitäjässä Södermanlandin läänissä. 
Vuoden 1749 maakirjan mukaan Medeviin kuului 13 1/4 manttaalia rälssimaata ja 25 

348 Ks. esim. Jordebok öfver alla Ägendomar, som tilhöra Hans Excellence Herr Riks Rådet, Fält Mars
kalken Riddaren och Commendeuren af Kongl. Maijts Orden Högwälborne Grefve Axel Fersen, för
fattad år 1790. Fersenska kontoret vol. 37. Stafsundsarkivet, RA.
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verotaloa. Steningessä puolestaan oli 1740luvun lopussa 2 manttaalia säteriä, 24 mant
taalia rälssiä ja 3 3/4 manttaalia kruunun augmenttia.349

Axel von Fersenin tärkeimmät ja tuottavimmat kartanot olivat äidinperintönä saatu 
Mälsåker Ytterselön pitäjässä Södermanlandin läänissä, sääntöperintötila Ljung Ljungin 
pitäjässä  Östergötlandin läänissä ja Hedvig De la Gardien avioliittoon tuoma Löfstad 
niin  ikään Östergötlandin läänissä.  Myös hieman pienempi Algö  Överselön pitäjässä 
Södermanlandin läänissä  aivan Mälsåkerin lähellä  oli tärkeä  tulonlähde. Mälsåkerissa 
oli 1700luvun puolivälissä 2 1/2 manttaalia säteriä. Lampuodit viljelivät 18 manttaalia 
rälssiä ja 3 1/3 manttaalia veromaata ja heidän määränsä vaihteli kolmenkymmenen mo
lemmin puolin. Ljungissa oli vuoden 1751 maakirjan mukaan yhteensä 23 1/8 manttaa
lia, 53 maksavaa lampuotia ja 30 torppaa. Itse Ljungin säterikartano oli kooltaan 2 1/2 
manttaalia.350

Kartanoiden tarkoitus oli toisaalta tuottaa elintarvikkeita aatelisen kotitalouden tar
peisiin, toisaalta tuottaa käteistä rahaa omistajansa käyttöön. Eri kartanoissa nämä  pai
notukset olivat erilaisia, mutta Lars Magnussonin mukaan käteisen rahan ja likviditeetin 
tarve oli niin suuri, että kartanoiden pääasiallinen taloudellinen päämäärä oli viljan ja 
muiden maataloustuotteiden myynnistä saatu raha.351

Kartanoiden ja maaomaisuuden osuus Carl von Fersenin tuloista oli noin viidennek
sen vuonna 1752. Myös kiinteistöjen myynnistä saatuja tuloja, jotka olivat 46 prosenttia 
kreivin kokonaistuloista, voidaan pitää maaomaisuudesta saatuna tulona. Maaomaisuu
den ja kartanoiden tuotto koostui normaalisti lähes täysin viljan eli rukiin, ohran ja veh
nän myynnistä.352 Yleensä kaikkein eniten tuotettiin ja myytiin ruista.353 Suurin osa Carl 
von Fersenin kartanoiden viljasta myytiin Finnåkerin ruukille. Kaikista kartanoista vilja 
myytiin Finnåkerin ruukkiin 24 kuparitaalerilla tynnyriltä, mikä oli hieman vähemmän 
kuin   jos  vilja  olisi  myyty   täysin  ulkopuolisille.  Bielkestan  kartanosta  viljaa  myytiin 
myös muille. Ruokatavarakauppias Magnus Sohm osti kolmekymmentä tynnyriä van
haa ruista ja kaksi tynnyriä herneitä. Rukiin hinta oli 26 kuparitaaleria tynnyriltä ja her
neiden 20 taaleria. Leipuri Röhl osti puolestaan neljätoista tynnyriä vehnää ja maksoi 
siitä 33 kuparitaaleria tynnyriltä.354

Suuri kiinteistökauppa muodosti lähes puolet tilikauden 1752 tuloista. Carl von Fer
sen  myi   4.  marraskuuta   1751  hovisihteeri  Carl  Haltingille  Hjelmarsnäsin   säteritilan 
kaikkine siihen kuuluneine rakennuksineen ja taloineen 72 000 kuparitaalerin summas
ta. Halting sai yli vuoden maksuaikaa ostamalleen tilalle, eikä  hän maksanut korkoja 
lainkaan, vaikka kauppasumma maksettiin kolmessa erässä, joista viimeinen yli vuosi 

349 Magnusson 1980, 31, 33.
350 Magnusson 1980, 29, 31–32.
351 Magnusson 1980, 101–126; kartanotaloudesta ks. myös Jutikkala I–II, 1932, Sirén 1980, Sirén 1985, 

Ulväng 2008 ja Åström 1993.
352 Vrt. Magnusson 1980.
353 Ulväng 2008, 70–74.
354 Räkning för Hof Jägmastarens Högwälborne herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens influtne enskilte 

Medel ifrån 1: October 1751, till samma tid 1752. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2. Stafsund
sarkivet, RA.
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kaupantekopäivän   jälkeen.355  1750luvun  puolivälissä  Carl  von  Fersenin  kartanoiden 
tuotto oli lähes 60 prosenttia hänen tuloistaan,356 mikä on tutkimusjakson suurin osuus.

Carl von Fersenin tuloista reilu kymmenesosa oli 1760luvun alussa peräisin karta
noista ja niiden tuotosta, mutta vuosikymmenen puolivälissä kartanot eivät jostain syys
tä tuottaneet mitään.357 Katovuosista ei ollut kyse, sillä samaan aikaan Axel von Ferse
nin tuloista yli kolmannes oli peräisin kartanoista.358 Mahdollinen selitys löytynee tilin
pidon epätarkkuuksista, asia, johon myös Lars Magnusson on kiinnittänyt huomiota.359

Kartanot tuottivat vajaan neljänneksen Carl von Fersenin tuloista vuonna 1770. Vaik
ka kreivi oli vuokrannut suuria osia kartanoistaan ulkopuolisille, osaa kartanoiden mais
ta viljelivät lampuodit ja torpparit.360 Näin kreivi sai viljaa omaan käyttöön sekä Tukhol
maan että kartanoihinsa.

Steninge tuotti 1784 Carl von Fersenille yli kolmanneksen kaikista tuloista, eikä mui
ta kartanoita ja tiloja mainita lainkaan, mikä johtuu ainakin osittain siitä, että Fersen oli 
myynyt Medevin kartanon ja kylpylän ruukinpatruuna Johan Abraham Grillille vuonna 
1780.361  Steninge  oli   aikaisemmin  ollut   sotaneuvos  Lagerbringilla   vuokralla,   ja   hän 
maksoi 1784 Carl von Fersenille tuhat riikintaaleria vanhoja saatavia. Lisäksi Steninges
tä  myytiin ulkopuolisille heinää,  polttopuuta ja kauraa.362  Kuten todettu, oli Carl  von 
Fersenin tuloista valtaosa tavalla tai toisella peräisin maaomaisuudesta ja sen tuotosta.

355 Räkning för Hof Jägmastarens Högwälborne herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens influtne enskilte 
Medel ifrån 1: October 1751, till samma tid 1752. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2; Räkning 
för Hof Jägmästarens Hörwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens influtne enskildte Medel 
ifrån den 1 October 1752 till samma tid 1753. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2. Stafsundsarki
vet, RA.

356 Räkning för Öfwer Hof Jägmastarens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Carl Reinhold von 
Fersens influtne enskildte Medel, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 2. Stafsundsarkivet, RA.

357 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr 
Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4; Räkning för Öfwerhof Jägmästarens och Riddarens af Kong:t 
Swärds  Orden  Högwälborne  Herr  Grefwe Carl  Reinh.  von Fersens enskildte  Medel,   ifrån den 1. 
October 1764, til Samma tid 1765. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.

358 Räkning för Generalens och Commendurens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA.

359 Magnusson 1980.
360 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens, Ceremoniemästarens af Kongl: Maij:ts Orden, och Riddarens af 

Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån 
den 1. October 1769, til Samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, 
RA.

361 Fersenska kontoret vol. 201; Räkning för Hans Excellence Kongl: Öfwer HofJägmastaren Riddaren 
och Commendeuren af Kongl: Mts orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens ens
kilte Medel från den 1 October 1783 till samma tid 1784. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13. 
Stafsundsarkivet, RA. Jostain syystä kiinteistökauppa ei näy millään tavalla Carl von Fersenin henki
lökohtaisissa tilikirjoissa.

362 Räkning för Hans Excellence Kongl: Öfwer HofJägmastaren Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Mts orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 October 
1783 till samma tid 1784. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13. Stafsundsarkivet, RA.
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Veljensä tavoin Axel von Fersen oli taloudellisesti riippuvainen vanhemmistaan ennen 
kuin peri heiltä oman osuutensa maaomaisuudesta. Upseerinpalkka ei riittänyt säädyn
mukaiseen elämiseen sen enempää Ranskassa kuin Ruotsissakaan, ja Fersen joutui usein 
1740luvulla pyytämään lisää rahaa äidiltään. Perintö takasi taloudellisen itsenäisyyden 
ja aiempaa paremmat mahdollisuudet päättää itse siitä, miten omaisuuden tuottoa kehit
tää tai käyttää.

Voidakseen kehittää kartanotaloutta ja kunnostaa kaupunkitalonsa ja kartanonsa Fer
sen tarvitsi lainaa.  Samoin Finnåkerin ruukin kehittämiseen tarvittiin suuria pääomia. 
Suuri vaikutus Axel von Fersenin käytettävissä olleisiin varoihin 1750luvun alussa oli 
perinnön lisäksi sillä, että Fersen nosti 45 000 kuparitaaleria lainaa, mikä muodosti lä
hes 40 prosenttia hänen kokonaistuloistaan 1752. Heinäkuussa 1751 Fersen lainasi lan
goltaan Jacob Albrect von Lantingshausenilta 21 000 kuparitaaleria kuuden prosentin 
korolla, ja pankista (låne banque) hän lainasi ensin joulukuussa 1750 kuusituhatta kupa
ritaaleria   ja maaliskuussa 1751 vielä  18 000 kuparitaaleria  kuuden prosentin  korolla. 
Vakuudeksi pankille Fersen panttasi vanhemmiltaan perimänsä punaisen kivitalon Bla
sieholmenilla.363 Pankki halusi vakuudeksi kiinteää omaisuutta ja Axel von Fersenin tili
kirjoista löytyy tuon tuostakin mainintoja siitä, mikä kartano tai kaupunkitalo oli pank
kilainan vakuutena. Yksityishenkilöiltä lainattaessa vakuudeksi riitti yleensä allekirjoi
tus velkakirjaan tai vekseliin.

Lainanotto ja kartanoiden ja ruukkien kehittäminen kannatti. Axel von Fersenin kar
tanoiden tuotto oli suuri 1750luvun puolivälissä, jolloin se muodosti yli neljänneksen 
kreivin kaikista tuloista. Suurimmat tulot Fersen sai Ljungin ja Mälsåkerin kartanoista, 
mutta myös Hedvig De la Gardien avioliittoon tuoma Löfstadin kartano tuotti paljon.364

Axel von Fersenin tuloista puolet oli 1760luvun alussa peräisin maaomaisuudesta. 
Suurimmat ja eniten tuottavat kartanot olivat Mälsåker, Ljung ja Löfstad. Mälsåkerista 
tuotiin  vuoden aikana Tukholmaan kreivin talouden käyttöön tai edelleen myytäviksi 
paljon ruokatavaroita, voita, kalkkunoita, ankkoja, kanoja, hapankaalia, munia, kalaa ja 
viljaa. Nämä kaikki näkyvät tilikirjoissa kartanon tuottona. Lisäksi Mälsåkerista myytiin 
muualle viljaa, maltaita, lampaita, vasikoita ja villaa. Ljungista myytiin vuoden aikana 
kolmekymmentä tynnyriä vehnää, satakahdeksankymmentä tynnyriä ruista, satakymme
nen  tynnyriä  ohraa,  kolmekymmentä   tynnyriä  maltaita,  kaksikymmentäviisi   tynnyriä 
herneitä ja kolmekymmentäneljä syöttöhärkää. Viljan, maltaiden ja herneiden hinta oli 
noin 24 kuparitaaleria tynnyriltä ja härät myytiin 156–165 taalerilla kappale.365

Axel   von  Fersenin  maatilojen   tuotto   1760luvun  puolivälissä   oli   88 200   taaleria, 
mikä oli kolmannes koko vuoden tuloista. Mälsåker ja Ljung toivat kreiville yli kaksi 

363 Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel von Fersens influtne 
enskÿldte Medel, ifrån den 1 October 1750 til samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38; 
Special Extract af Förteckningen på utgifterne ifrån d. 1 Octob: 1750, til samma tid 1751. Axel von 
Fersen d.ä:s arkiv vol. 38. Stafsundsarkivet, RA.

364 Räkning för General Majorens och Riddarens högwälborne herr Grefwe Axel Fersens enskildte Me
del ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarki
vet, RA.

365 Räkning för General Lieutenantes och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 
Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.
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kolmannesta  maaomaisuuden tuotosta,  sillä  kummankin kartanon tulos oli yli 27 000 
kuparitaaleria. Mälsåkerista tuotiin kreivin talouteen Tukholmassa vuoden 1765 aikana 
voita, yhdeksän vasikkaa, neljäkymmentä lammasta, kaksikymmentäneljä suomenlam
masta, kaksi karjua, kaksikymmentä sikaa, kuusitoista kalkkunaa, kolme hanhea, kah
deksan ankkaa,  neljä  kanaa,  kuusi kananpoikaa,  viisikymmentäyhdeksän tiuta  munia, 
kaksi tynnyriä vehnää ja monta kuormaa polttopuita. Axel von Fersenin talous hankki 
ruokatarvikkeita   Mälsåkerista   yli   5 100   kuparitaalerilla.   Lisäksi   kartanosta   myytiin 
ulkopuolisille yhdeksän tynnyriä vehnää, 192 tynnyriä ruista ja 140 tynnyriä ohraa sekä 
villoja. Löfstadista tuotiin kaupunkiin vehnä ja ruisjauhoja sekä herneitä. Jostain syystä 
vuoden 1765 tilikirjoissa kartanoiden tuottoon ei ole laskettu mukaan sitä, minkä Axel 
von Fersen maksoi taloutensa käyttöön tuoduista elintarvikkeista, vaikka  yleensä niin 
tehtiin.366

Kartanoiden tuotto oli pääomatulojen jälkeen Axel von Fersenin tärkein yksittäinen 
tulonlähde vuonna 1770. Suurimmat kartanot Mälsåker, Ljung ja Löfstad tuottivat kukin 
lähes 20 000 kuparitaaleria, mikä oli selvästi enemmän kuin 1750luvun alussa, jolloin 
Axel von Fersen peri tilat äidiltään. Mälsåkerista myytiin vuoden aikana villaa, josta 
muun muassa tehtiin Fersenin palvelijoille uudet livreet, maltaita, 15 tynnyriä vehnää, 
192 tynnyriä ruista, 120 tynnyriä ohraa sekä 11 ½ tynnyriä herneitä.  Algöstä myytiin 
yhteensä 162 tynnyriä ruista ja kauraa 5 500 kuparitaalerilla. Ljungista myytiin 126 tyn
nyriä viljaa Axel von Fersenin omaan Finnåkerin ruukkiin, minkä lisäksi Boforsin ruuk
ki osti 6 700 taalerilla kaksikymmentä tynnyriä vehnää, viisikymmentä tynnyriä ruista, 
sata tynnyriä  ohraa sekä  kuusi tynnyriä  herneitä.  Ljungista myytiin myös kymmenen 
härkää  valtavalla 3 420 taalerin summalla.  Tilikirjaan on Löfstadin kohdalle merkitty 
vain käteispanoja, ei sitä, miten paljon ja millaista viljaa kartanosta myytiin. Viljan li
säksi sieltä  myytiin  myös kuusitoista  härkää,   jotka maksoivat  168 kuparitaaleria  ku
kin.367 Vehnän hinta oli kaikkein korkein, mutta sen sato oli pienempi kuin ohran, joten 
voi olettaa ohran ja rukiin viljelemisen ja myymisen olleen tuottoisampaa kuin pelkän 
vehnän.

Kartanoiden   ja   ruukkien   tuotto   muodosti   1770luvun   puolivälissä   kolmanneksen 
kreivin tuloista. Kartanoiden tuotantorakenne oli hyvin samanlainen kuin muinakin vuo
sina: Mälsåkerista tuotiin paljon varsinkin liha ja siipikarjaa kreivin talouden käyttöön 
Tukholmaan ja kartanosta myytiin muualle kolmisensataa tynnyriä viljaa. Myös villa ja 
lampaat olivat tärkeä osa kartanon tuotteista. Muista kartanoista myytiin lähinnä viljaa 
ja Algöstä ja Löfstasta tuotiin Tukholmaan elintarvikkeita, jauhoja, herneitä ja lihaa.368

Axel von Fersenin kartanot tuottivat tilikaudella 1780 10 000 riikintaaleria. Mälsåke
rista myytiin 245 tynnyriä  ruista ja 200 tynnyriä  ohraa 1 700 riikintaalerilla. Ljungin 

366 Räkning för Generalens och Commendurens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA.

367 Räkning för Fält Marskalkens, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maÿts Orden, Högwälborne 
Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1769, til samma tid 1770. Fredrik 
Axel von Fersens räkenskaper vol. 6. Stafsundsarkivet, RA.

368 Räkning för Hans Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Samma tid 
1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.
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kartanosta toimitettiin neljäsataa tynnyriä ruista ja kolmesataa tynnyriä ohraa Vadstenan 
kruununpolttimoon. Myös Löfstadin kartanosta myytiin viisisataa tynnyriä ruista samai
seen Vadstenan viinanpolttimoon.369

Neljännes  Axel von Fersenin  tuloista  1785 oli  peräisin kartanoista.  Vuonna 1785 
Mälsåkerista myytiin 190 tynnyriä ruista 54 kuparitaalerilla tynnyriltä ja 149 tynnyriä 
ohraa 44 kuparitaalerilla tynnyriltä. Löfstadin kartanosta myytiin muun muassa kolme
sataa tynnyriä ruista ja sata tynnyriä ohraa. Lisäksi Löfstadista myytiin kaksikymmentä
seitsemän härkää ja vihanneksia. Ljungin sadosta suurin osa, 308 tynnyriä ruista ja 400 
tynnyriä ohraa myytiin Norrköpingissä ja kartanosta myytiin myös 54 härkää, joista 24 
Finnåkerin ruukille.  Suomessa Eurajoella sijainneesta Vuojoen kartanosta myytiin lä
hinnä jauhoja ja voita.370

Maaomaisuuden merkitys aatelille tulonlähteenä  ja taloudellisena resurssina näkyy 
selvästi Axel von Fersenin tulorakenteessa. Kartanoista myytyjen elintarvikkeiden tuot
to oli 1790luvulle tultaessa noin puolet kreivin tuloista. Huomiota kiinnittää  se, että 
Vuojoen osuus kaikkien kartanoiden joukossa oli merkittävästi suurempi kuin yleensä, 
kun taas Mälsåkerin osuus tuloista oli pienempi.371

Finnåkerin ruukki osti 1790 Mälsåkerista 136 tynnyriä ruista ja 56 tynnyriä ohraa. 
Muut kartanosta myydyt tuotteet olivat liha ja siipikarjaa sekä vihanneksia ja juureksia 
Axel von Fersenin talouteen Tukholmassa. Löfstadista myytiin hovijunkkari Svedens
tiernalle Örebrohon 240 tynnyriä ruista ja ohraa 990 riikintaalerilla, ja kuninkaalliselle 
sihteerille Hallencreutzille 90 tynnyriä ruista 390 taalerilla. Lisäksi Löfstadin kartanosta 
myytiin 64 härkää. Hallencreutz osti sataviisi tynnyriä viljaa ja viisi tynnyriä herneitä 
myös Ljungista. Ljungin viljaa myytiin vielä muun muassa hovijunkkari Svedenstier
nalle, joka osti kuusikymmentä tynnyriä ohraa 210 riikintaalerilla sekä ruukinpatruuna 
Strokirkille Lassånaan, joka puolestaan osti 180 tynnyriä ruista ja 120 tynnyriä ohraa 
yhteensä 1 200 taalerilla. Algön kartanosta myytiin maaliskuussa 1790 Finnåkerin ruuk
kiin 43 tynnyriä ruista, 20 ½ tynnyriä ohraa ja yksi tynnyrillinen herneitä 275 riikintaa
lerilla. Huhtikuussa Finnåkerin ruukki osti Algiöstä 72 tynnyriä ruista ja 25 ½ tynnyriä 
ohraa 400 riikintaalerilla. Vuojoen kartanosta myytiin voita, polttopuita, lihaa, heinää ja 
78 tynnyriä ohraa.372

Ei ole mahdotonta, että Kustaa III:n sota Venäjää vastaan lisäsi ruokatarpeiden, polt
topuun ja heinän kysyntää myös Suomen länsirannikolla 1788–1790, vaikka sotanäyttä

369 Räkning   för   Hans   Exellence   Riks   Rådet   Riddaren   och   Commendeuren   af   Kongl:   Maij: ts  orden 
Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1779 till Samma tid År 
1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47. Stafsundsarkivet, RA.

370 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken, Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Maijts  orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel från den 1 October 1784 till 
samma Tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48. Stafsundsarkivet, RA. Viljatynnyreiden hinnat 
ovat tilikirjassa kuparitaalereina, vaikka muuten käytetty rahayksikkö  olikin riikintaaleri,  riksdaler  
specie.

371 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel ifrån den 1 October 1789 till 
samma tid År 1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50. Stafsundsarkivet, RA.

372 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel ifrån den 1 October 1789 till 
samma tid År 1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50. Stafsundsarkivet, RA.
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mölle oli sieltä pitkä matka. Rauha solmittiin elokuussa 1790, joten lähes koko tilikau
den 1790 sodittiin ja pula elintarvikkeista oli todellinen. Sodan aikana Axel von Fersen 
kehotti  sotaretkellä  mukana ollutta poikaansa Fabiania kääntymään Hollolassa sijain
neen Harvilan vuokranneen pormestari Johnin puoleen saadakseen ruokaa talven varal
le.373  Sota   selittää  myös  Vuojoen  kartanon  aiempaa   suuremman maataloustuotteiden 
myynnin ja tuoton.  Armeija tarvitsi  viljaa,  olkia ja muita tuotteita joukkojen huoltoa 
varten, ja niitä saatettiin myös LänsiSuomen kartanoista myydä tuottoisasti.

Axel von Fersen kuoli huhtikuussa 1794, ja viimeinen henkilökohtainen tilikirja on 
hänen kuolinvuodeltaan, minkä jälkeen tilikirjat on tehty kuolinpesän tuloista ja menois
ta. Vuonna 1794 kassassa oli lähes 4 800 riikintaaleria edellisvuoden jälkeen. Kartanoi
den tuotto oli 15 300 riikintaaleria eli kolmanneksen kaikista tuloista, ja suurimmat tulot 
Fersen sai Ljungin ja Vuojoen kartanoista.374 Algön kartanosta myytiin 83 tynnyriä ruis
ta   ja  77   tynnyriä  ohraa  Finnåkerin   ruukille.  Seitsemänkymmentäviisi   tynnyriä   ruista 
myytiin Gammalbohon 350 taalerilla, ja hovileipuri Lychou hankki kahdeksan tynnyriä 
vehnää. Finnåkerin ruukki osti parisataa tynnyriä viljaa myös Mälsåkerista. Mälsåkeris
ta myytiin ulkopuolisille vasikoita ja vihanneksia sen lisäksi, että niitä meni suuret mää
rät Fersenin talouden käytettäväksi Tukholmassa. Teurastaja Strahre osti Löfstadin kar
tanosta kuusitoista härkää 346 riikintaalerilla, ja assessori von Akenille Örebrosta myy
tiin 250 tynnyrillistä ruista, joista assessori maksoi lähes 1 200 taaleria. Ljungin karta
nosta myytiin teurastaja Strahren vajaalla 550 riikintaalerilla ostamien 25 härän lisäksi 
lähinnä viljaa. Suurimmat viljanostajat olivat örebrolainen nimismies Svartz, joka osti 
120 tynnyriä ruista ja 47 ½ tynnyriä ohraa 714 riikintaalerilla, Falkenån kartanon omis
taja majuri Lagerhjelm, joka osti viisikymmentä  tynnyriä  ruista ja sataviisikymmentä 
tynnyriä ohraa 776 riikintaalerilla, öhrebrolainen Carl Lindberg, joka osti satakaksikym
mentä tynnyriä ruista, kuusikymmentä tynnyriä ohraa ja neljäkymmentä tynnyriä seka
rehua 920 riikintaalerilla sekä Ljungin ruukki, jonne ostettiin 38 tynnyriä ruista ja 10 ½ 
tynnyriä ohraa 187 riikintaalerilla. Vuojoen kartanosta myytiin ruisjauhoja, voita, her
neitä, heinää, villaa, kaksitoista lammasta ja kaksi lehmää.375 Viljanmyynti oli tärkeä tu
lonlähde koko maata omistavalle ylhäisaatelille.

Axel von Fersenin tärkeimmät ja tuottavimmat kartanot olivat hänen vanhemmiltaan 
perimänsä Ljung ja Mälsåker sekä avioliiton kautta hänen hallintaansa tullut Löfstad. 
Nämä kolme tilaa olivat tuottavia paitsi maatalouden ansiosta niin myös siksi, että nii
den yhteydessä sijaitsi myös ruukkeja ja manufaktuureja.

Myös muualla Euroopassa kartanotalous muodosti merkittävän osan aatelin tuloista. 
Ranskassa ja Englannissa monet maatalouden uudistukset, joilla tilojen tuottavuutta pa
rannettiin, otettiin ensimmäisenä käyttöön aatelin omistamilla tiloilla. Ylhäisaatelilla oli 
taloudelliset mahdollisuudet kokeilla uusia tuotantomenetelmiä ja ryhtyä erilaisiin pa

373 Axel Fersen Fabian Fersenille 6.11.1788, 17.11.1788, 1.12.1788. Fabian von Fersens arkiv vol. 1a. 
Stafsundsarkivet, RA.

374 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet, Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwäl
borne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

375 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet, Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwäl
borne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.
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rannuksiin. Maan tuottavuuden paraneminen toi aatelille paremmat tulot sekä korkeam
pien vuokrien että suuremman myydyistä tuotteista saadun voiton takia. Ranskassa rikas 
aateli   investoi   erityisesti   viininviljelyyn   ja   viinitilojen  kehittämiseen.  Michel  Figeac 
muistuttaa, että aateli oli tälläkin elämän alueella heterogeenistä: rikkaalla ylhäisaatelil
la oli halua ja varoja maanviljelyn ja viinitarhojen kehittämiseen, kun taas maalaisaate
lilla  ei  siihen ollut   taloudellisia  eikä  kulttuurisia  voimavaroja.  Myös monet  Ranskan 
suurista  ja rikkaista  aatelisista  maanomistajista  viljelivät   tilojaan perinteisin  menetel
min, eivätkä olleet kiinnostuneet tuotannon tehostamisesta.376

Englannissa aatelin maillaan tekemät uudistukset edesauttoivat merkittävästi maata
louden vallankumousta 1700luvulla. Aateliset maanomistajat vuokrasivat yleensä suu
ren osan maastaan alustalaisille, mutta maaomistajien sosiaalinen ja taloudellinen asema 
antoi heille mahdollisuuden välittää maatalouden uudistuksia suoraan alustalaisille tai 
erilaisten organisaatioiden, kuten maatalousseurojen, maatalousnäyttelyiden tai perusta
miensa mallitilojen, kautta.377

Ruukit ja manufaktuurit

Monissa Euroopan maissa kuten Englannissa, Ranskassa ja Ruotsissa raudantuotanto oli 
aatelin tärkeä tulonlähde, ja aateli sai osan tuloistaan ruukeista, manufaktuuriteollisuu
desta, laivanvarustuksesta tai suurkaupasta.378  Ruotsissa manufaktuurien perustaminen 
ja kehittäminen sekä kotimaisen tuotannon kasvattaminen oli keskeinen osa taloudellista 
ajattelua 1700luvulla. Myös valtion roolia teollisuuden suosimisessa ja privilegioiden 
jakamisessa korostettiin.379  Fersenit ovat hyvä esimerkki aristokratian kytkeytymisestä 
suurimuotoiseen liiketoimintaan, teollisuuteen ja kauppaan.

Kaikkialla aatelin kaupankäyntiin ei suhtauduttu myönteisesti, varsinkin porvariston 
etujen mukaista oli pysytellä ainoana kauppiassäätynä. Useimmiten aatelin toimiminen 
suurkauppiaana, laivanvarustajana tai manufaktuuriteollisuudessa oli kuitenkin hyväk
syttävää. Ranskassa aatelilla saattoi olla linnojensa yhteydessä paperi tai tiilimanufak
tuuri, kaivoksia, myllyjä tai viinitarhoja.380 Ruotsissa raudan tuotanto sekä oikeus perus
taa manufaktuureja ja toimia suurkauppiaana tai laivanvarustajana kuuluivat verovapau
den ohella aatelin tärkeisiin privilegioihin. Ruotsin aateli saikin merkittävän osan tulois
taan rautaruukeista ja kaivoksista. Monet aateliset myös naivat rikkaiden porvareiden tai 
vastaaateloitujen suurkauppiaiden tyttäriä  tai poikia, investoivat manufaktuureihin tai 
kävivät suurkauppaa esimerkiksi Ruotsin ItäIntian kauppakomppaniassa.381 1700luvul
la yli kolmasosa ruotsalaisista ruukinpatruunoista oli aatelisia, ja yleensä aateliset omis

376 Figeac 2006, 149–169.
377 Beckett 1986, 157–205.
378 Beckett 1986, 209–225; Bush 1988, 147–149; Bush 1984, 64–65, 189–190; Bluche 1995, 21; Chaus

sinandNogaret 1976, 129; Figeac 2006, 169–181; Lappalainen 2005, 152–162; Roberts 1967, 142–
143; Scott & Storrs 1995, 18; Swann 1995, 154–157; Upton 1995, 28–29; Wirilander 1974, 198.

379 Heckscher II:2, 1949, 585–642; Magnusson 1999, 249–250; ks. myös Kuisma 1983.
380 Ks. esim. Figeac 2006, 169–181; Swann 1995, 155–156.
381 Frihetstiden grundlagar, Ridderskapets och adelns privilegier den 16 oktober 1723, 113–114; Ro

berts 1967, 272–273; Upton 1995, 28–29.
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tivat suuria tai keskisuuria ruukkeja.382 Ruotsissa 1600 ja 1700luvulla moni aateliton 
suurkauppias,   ruukinpatruuna  tai  manufaktuurin  omistaja  aateloitiin  ansioistaan koti
maisen kaupan ja teollisuuden kehittäjänä, eivätkä he halunneet luopua tuottoisista liike
yrityksistään tultuaan aateloiduiksi. Näin aatelin ja suurporvariston suhde, sosiaalisen ja 
poliittisen aseman ja rahan suhde sulautui osin yhteen. Aateliselle ideologialle yritystoi
minta ei suinkaan ollut vierasta, toisin kuin Peter Englund on esittänyt.383

Iso osa Carl ja Axel von Fersenin vanhempiensa kuolinpesästä saamista tuloista oli 
peräisin Finnåkerin rautaruukista. Kuolinpesällä oli omistuksia myös Alingsåsin tekstii
limanufaktuureissa,   Florin   pellavamanufaktuurissa   ja   Tukholmassa   Kungsholmenin 
lasitehtaassa.384 Alingsåsin manufaktuuri oli hattujen voimakkaasti tukema sekä privile
gioiden kautta että yksityisesti, ja Hans von Fersenkin kuului niihin korkeisiin hattuaris
tokraatteihin, jotka lunastivat manufaktuurin osakkeita.385

Kun Axel von Fersen 1770luvulla lunasti Finnåkerin ruukista veljensä Carl von Fer
senin ja sisarenpoikansa Albrect von Lantingshausenin osuudet, hänen tulonsa kasvoi
vat huomattavasti. Jo Fersenien äidin Eleonora Wachtmeisterin testamentissa Finnåke
rin hoito määrättiin Axelille, todennäköisesti siksi että hän oli sekä kiinnostuneempi että 
taitavampi hallinnoimaan ruukkia kuin veljensä. Finnåkerin lisäksi Axel von Fersen pe
rusti 1770luvun alussa Ljungiin rautaruukin, ja hänellä oli 1770luvulta lähtien tuloja 
myös ItäIntian kauppakomppaniasta ja Florin pellavamanufaktuurista.386 Kuten todettu, 
oli Mälsåkerin kartanossa tiilitehdas, jonka merkitys von Fersenin tulorakenteessa oli 
suuri. Kartanon tuloista iso osa johtui nimenomaan tiilen myynnistä. Vuonna 1783 Axel 
von Fersen osti  veljeltään  ja  sisarenpojaltaan myös näiden osuudet  Kungsholmenilla 
Tukholmassa sijainneesta lasitehtaasta. Lasitehdas oli tullut Fersenille äidinperintönä ja 
Axel von Fersen omisti siitä kaksi viidennestä, kunnes hän  lunasti Carl von Fersenin 
kaksi viidennestä 800 riikintaalerilla ja sisarenpoikansa Albrect von Lantingshausenin 
yhden viidenneksen 400 riikintaalerilla itselleen.387

Kaikkein eniten Axel von Fersenin kiinnostuksesta erilaiseen liiketoimintaan kertoo 
Finnåkerin ruukin lunastaminen 1770luvulla veljeltä ja sisarenpojalta sekä rautaruukin 
perustaminen Ljungin yhteyteen.  Ljungin ruukin toimintaa  tehostettiin   ja uudistettiin 
1770luvun alussa:   sinne  hankittiin   työkaluja   ja   takkirautavasara.  Uusia   rakennuksia 
ruukin  käyttöön   rakennettiin,   ja   pehtorin   ja   johtajien  palkkoja  maksettiin  Fersenien 
konttorista.388 Fersen maksoi vuonna 1771 veljelleen tämän Finnåkerin ruukista omista

382 Gidlöf 1972, 62.
383 Englund 1989, 49–69; vrt. Lappalainen 2005, 58–59.
384 Fersenien kuolinpesän tilikirjat, Hans von Fersens arkiv vol. 77–79. Stafsundsarkivet, RA.
385 Heckscher 1949, II:2, 598–612; Malmström II, 1895, 92–93.
386 Räkning för Hans Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts Orden, 

Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Samma tid 
1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

387 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Maÿts orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel från den 1 October 1782 till 
samma tid År 1783. ks. myös kuitti 67. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 7; Bouppteckning 
efter Eleonora Margaretha von Fersen född Wachtmeister af Mälsåker. Hans von Fersens arkiv vol. 
51. Stafsundsarkivet, RA.

388 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1770., til samma tid 1771, 82. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 44. Stafsundsarkivet, RA.
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masta kahdesta viidenneksestä 400 000 kuparitaaleria ja korkoja yli 16 000 taaleria, sillä 
hän ei maksanut koko summaa yhdellä kertaa. Ruukin ja tilusten irtaimiston hinta, lähes 
20 000 taaleria, nosti kokonaissumman 435 000 kuparitaaleriin. Sisarenpoikansa omis
taman viidesosan Fersen lunasti 100 000 kuparitaalerilla.389 Kauppasummat olivat huo
mattavan suuret, vaikka Finnåkerin ruukki myös tuotti paljon: esimerkiksi 1775 Finnå
kerin   tuotto   oli   80 000   kuparitaaleria.390  Axel   von   Fersen   lunasti   veljensä  osuuden 
Finnåkerista  kaksinkertaa  sen arvoa  suuremmalla   summalla,  mahdollisesti   siksi,   että 
pyrki siten auttamaan Carl von Ferseniä taloudellisesti.

Marraskuussa 1779 Fersen lainasi tuhat riikintaaleria Grillin kauppahuoneelta kuu
den prosentin korolla ja joulukuussa 1779 hän lainasi Rautakonttorista (Järnkontoret) 
2 000 riikintaaleria neljän prosentin vuosikorolla ja yhdeksän kuukauden lainaajalla. 
Fersen maksoi pois molemmat lainat vuoden 1780 aikana, Grillien lainan hän maksoi 
kesäkuussa ja Rautakonttorin lainan syyskuussa 1780, kun se erääntyi maksettavaksi. 
Vuonna 1780 Axel von Fersen lainasi yhdeksäksi kuukaudeksi Rautakonttorilta neljän 
prosentin korolla 2 000 riikintaaleria.391  Joulukuussa 1793 Fersen otti Rautakonttorista 
lainaa 3 400 riikintaaleria.392 Axel von Fersen näki kaiken kaikkiaan paljon vaivaa ke
hittääkseen ruukkejaan ja pitääkseen ne tuottavina. Hän lainasi usein rahaa Rautakontto
rilta ruukkiensa tarpeisiin. Rautakonttori oli perustettu 1747 ruukinomistajien aloitteesta 
ja heidän etujaan ajamaan. Tärkeä  osa sen toimintaa oli   lainojen myöntäminen,  sillä 
Ruotsin pankkilaitos ei ollut vielä tarpeeksi kehittynyt eikä sen toiminta riittävän vakiin
tunutta, niin että sieltä olisi voinut saada lainaa ruukkien perustamisessa tarvittuja suuria 
alkuinvestointeja varten. Lisäksi Rautakonttorin lainankorot olivat pienempiä kuin pan
kissa. Aluksi oli tarkoitus jopa lainata  rahaa ilman korkoa, mutta tämä tavoite ei kos
kaan toteutunut.393 On kuitenkin mahdollista, että Fersen käytti myös hyväkseen Rauta
konttorin halpoja korkoja ja käytti lainaamansa rahat muihin tarkoituksiin.

Ruukkien  tuotannon osuus  Axel  von Fersenin   tuloista  kasvoi  koko  tarkasteltavan 
ajankohdan ajan, vuodesta 1752 vuoteen 1794.394 Juuri raudan tuotanto toi kreiville kä
teistä   rahaa,   jota   hän   tarvitsi   elämäntapansa   ja   kulutustottumustensa  ylläpitämiseen. 
Maaomaisuuden  ja   ruukkien osuuden vaihtelu   johtuu  siitä,  että   tuotteiden  myynti   ja 
myynnistä saatu voitto vaihtelivat vuosittain suhdanteiden ja satojen mukana. Esimer
kiksi 1760luvun toisella puoliskolla raudan hinta laski kymmenen vuotta aikaisemman 

389 Förteckning  på  utbetalte  Medel   för  Fält  Marskalkens,  Riddarens  och  Commendeurens   af  Kongl: 
Maïj:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning ifrån den 1. October 1770, till Sam
ma tid 1771. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 44. Stafsundsarkivet, RA.

390 Räkning för Hans Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Samma tid 
1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

391 Räkning   för   Hans   Exellence   Riks   Rådet   Riddaren   och   Commendeuren   af   Kongl:   Maij: ts  orden 
Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1779 till Samma tid År 
1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47. Stafsundsarkivet, RA.

392 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet, Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwäl
borne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

393 Boëthius & Kromnow 1947, 192–216; Boëthius & Kromnow 1968, 46–48, 170–186, 229–234, 249–
253, 283–284, 289–290, 299–306.

394 Ks. kuvio II; vrt. Gidlöf 1972, 64–65.
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tasolle ja lähti nousemaan tasaisesti vasta vuosikymmenen lopulla. Maatalouden tuotta
vuuteen vaikutti puolestaan se, että 1770luvun alussa oli useita katovuosia, joiden jäl
keen tuotanto lähti jälleen hitaaseen kasvuun.395

Maaomaisuuden ja ruukkien tuloihin vaikutti suhdanteiden lisäksi se, että palkkoja 
maksettiin myöhässä ja että nostetut lainat merkittiin tuloiksi. Ruukkiteollisuus mahdol
listi suuret ja nopeat voitot, vaikka alkuinvestoinnit vaativat suuria pääomia. Axel von 
Fersenin ruukit tuottivatkin enemmän kuin kartanot, vaikka kartanoiden hoitamiseen ja 
tuotannon kasvattamiseen oli paneuduttu siitä lähtien kun kreivi peri maaomaisuutensa 
1740luvun lopussa. Rautaruukit puolestaan alkoivat tuottaa entistä paremmin 1770lu
vulta lähtien, minkä jälkeen Axel von Fersenin tuloista kolmannes tai jopa puolet tuli 
ruukeista. Finnåkerin ruukki takasi suuremmat tulot ja voitot kuin Ljungin ruukki. Par
haimmillaan yksin Finnåkerista oli peräisi kolmannes Axel von Fersenin tuloista.396

Myös Mälsåkerin tiilitehdasta ja sen tuotantoa kehitettiin jatkuvasti, ja myytyjen tii
lien määrä  kasvoi vuosittain.  1760luvun alussa Mälsåkerista myytiin 54 000 tiiltä  ja 
viisi vuotta myöhemmin jo 76 650 tiiltä. Suurin osa Mälsåkerin kartanon tuotosta 1760
luvulta   lähtien   saatiin  myymällä  muuritiiliä.  Esimerkiksi  1770luvun  alussa  myytiin 
87 500 tiiltä   lähes  9 000  taalerilla,  kun taas  suuren  työn vaatinut  maanviljelys   tuotti 
Mälsåkerissa 327 viljatynnyrin myynnillä 11 000 taaleria. Tiilet myytiin touko, kesä ja 
syyskuussa,   jolloin   sääolosuhteet   olivat   suotuisat   rakentamiselle.   1775   Mälsåkerista 
myytiin   jo   yli   satatuhatta   muuritiiltä,   samoin   1780.   Jostain   syystä   tiilentuotanto   ja 
myynti putosivat kuitenkin 1780luvun puolivälissä puoleen siitä, mitä se oli parhaim
millaan ollut. Joulukuussa 1789 Mälsåkerista myytiin 54 000 tiiltä 270 riikintaalerilla ja 
kesäkuussa 1790 myytiin 44 000 muuritiiltä 100 riikintaalerilla. Myytyjen tiilien määrä 
oli pudonnut pysyvästi huippuvuosista, mutta muodosti edelleen merkittävimmän osan 
Mälsåkerin toiminnasta. Myös Axel von Fersenin kuolinvuonna 1794 Mälsåkerin pää
asiallinen myyntiartikkeli oli tiili. Nyt tiilentuotanto ja myynti olivat jälleen kasvaneet, 
ja 1793–1794 kartanosta myytiin 115 500 tiiltä, joista 7 500 meni Engsöhön, jonka Fer
senin tytär Sophie von Fersen oli saanut huomenlahjaksi puolisoltaan kreivi Piperiltä. 
Yksin 10 000 tiiltä myytiin eräälle västeråslaiselle laivurille.397

395 Heckscher 1949a, 162–165; Heckscher 1949, diagram VI, diagram IX, diagram XVI, diagram XVIII.
396 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af Kongl. 

Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel ifrån den 1 October 1789 till 
samma tid År 1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50; Räkning för Hans Excellence Riks Rådet,  
Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte 
Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Staf
sundsarkivet, RA.

397 Räkning för General Lieutenantes och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 
Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fer
sen   d.ä:s   arkiv   vol.   41;   Räkning   för   Generalens   och   Commendurens   af   Kongl:   Swärds   Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 
1765. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 43;  Räkning för Fält Marskalkens, Riddarens och Commen
deurens af Kongl: Maÿts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. 
October 1769, til samma tid 1770.  Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 6; Räkning för Hans 
Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne Herr 
Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Samma tid 1775. Axel von Fer
sen d.ä:s  arkiv vol.  45;  Räkning för  Hans Exellence Riks Rådet Riddaren och Commendeuren af 
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Fersen pyrki määrätietoisesti kehittämään ja kasvattamaan ruukkiensa ja tiilimanu
faktuuriensa toimintaa. Rauta myytiin isoina erinä suurkauppiaille, joilla puolestaan oli 
kontaktit hoitaa raudan myyminen Ruotsin ulkopuolella. Aatelismies saattoi helposti ri
kastua ruukkiensa ja manufaktuuriensa tuotolla, sillä niiden tuotanto ja voitot eivät ol
leet maatalouden lailla sidottuja säiden vaihteluun. Tietenkin suhdanteet vaihtelivat, ei
vätkä voitot aina olleet yhtä suuria. Silti Axel von Fersenin tapaus osoittaa, että ruukki
teollisuuteen investoimalla Ruotsin ylhäisaatelin tulot ja vakavaraisuus kasvoivat huo
mattavasti. Carl von Fersen puolestaan jätti omaisuutensa hoitamisen kokonaan veljensä 
vastuulle,   mutta   hänellekin   rautaruukit   merkitsivät   epäsuorasti   tärkeää   tulonlähdettä 
joko vuositasolla, kuten vanhempien kuolinpesän tuotto, tai yhdessä suuressa erässä, ku
ten hänen myydessään veljelleen oman osuutensa Finnåkerin ruukista.

VUOKRATULOT

Carl   ja  Axel  von  Fersen  omistivat  molemmat  kiinteistöjä  Tukholman  hienoimmalla 
asuinalueella, Blasieholmenilla. Fersenit vuokrasivat jatkuvasti kaupunkitalojaan muille 
aatelisille tai ulkomaalaisille lähettiläille, jotka tarvitsivat edustavaa residenssiä Tukhol
masta. Ylhäisaatelin parissa ei ollut mitenkään tavatonta, että taloja ja kartanoita vuok
rattiin   tarpeen mukaan. Talon omistaminen ei  ollut  välttämätöntä.  Myöskään omassa 
kaupunkitalossa ei tarvinnut asua itse, vaan sen saattoi vuokrata tuottoisasti eteenpäin. 
Vuodenajan ja sesongin mukaan vaihtuva asuinpaikka kaupunkitalon ja maaseutukarta
non välillä  oli  hyvin   tyypillistä.  Vuokraaminen  mahdollisti   talon  saamisen  halutusta 
kaupunginosasta, johon ei olisi voinut rakentaa joko siksi että siellä ei enää ollut vapaita 
tontteja tai siksi, että suuren kaupunkitalon rakentamiseen vaadittuja varoja ei ollut. Sa
manlainen asumisen malli oli vallalla muuallakin Euroopassa ylhäisaatelin parissa. Esi
merkiksi Pariisissa oli tavallista vuokrata kaupunkipalatsi ja siirtyä palatsista ja kaupun
ginosasta toiseen kulloisenkin elämäntilanteen mukaan – tai sen mukaan, mitkä kortte
lit, arkkitehdit ja millaiset puutarhat olivat kulloinkin halutuimpia.398

Ylhäisaateli antoi kartanoita ja muita tiloja vuokralle, mikäli ei itse halunnut viljellä 
niitä.  Fersenit  vuokrasivat   tilojaan  yleensä   toisille  aatelismiehille   tai   suurporvareille, 
joilla oli taloudelliset mahdollisuudet vuokrata suuria tiloja pitkäksi aikaa. Myös talon
pojat saattoivat korvata päivätöitään arentimaksuilla.399 Fersenien tilikirjoissa arenti oli 

Kongl: Maij:ts  orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 
1779 till Samma tid År 1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47; Räkning för Hans Excellence Riks 
Rådet Fältmarskalken, Riddaren och Commendeuren af Kongl:  Maijts  orden Högwälborne Grefwe 
Herr Axel Fersens enskilte Medel från den 1 October 1784 till samma Tid 1785. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 48; Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken Riddaren och Commen
deuren af Kongl. Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel ifrån den 1 
October 1789 till samma tid År 1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50; Räkning för Hans Excel
lence Riks Rådet, Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel 
Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

398 Coquery 1998, 213–227; vrt. Figeac 2001, 95–103.
399 Heckscher 1949a, 277.

108



nimenomaan maan vuokrausta, kun vuokrat olivat puolestaan pääasiassa kaupungissa 
olleiden kiinteistöjen vuokratuloja.

Carl   von   Fersen   vuokrasi   suuren,   Blasieholmstorgetin   laidalla   olleen   kivitalonsa 
koko vuodeksi 1752 Hollannin lähettiläs Windille noin 6 000 kuparitaalerilla. Lisäksi 
Fersen vuokrasi talojaan myös langolleen kenraali Jacob Albrect von Lantingshausenille 
ja veljelleen Axel von Fersenille. Heidän vuokraamansa talot ja maksamansa vuokra
summat olivat kuitenkin pieniä, 100 ja 200 kuparitaalerin luokkaa.400

Carl von Fersen vuokrasi  1750luvun puolivälissä  yhtä  kaupunkitaloaan silloiselle 
Ranskan   lähettiläälle,   joka   maksoi   puolen   vuoden   vuokrana   huomattavan   summan, 
4 200 kuparitaaleria. Se oli viidennes Fersenin vuosituloista. Ranskan lähettiläs markiisi 
d’Havrincourt vuokrasi Fersenin palatsia 1753–1764.  Axel von Fersen maksoi veljel
leen 200 kuparitaalerin vuokraa »pienestä punaisesta kivitalosta», jossa toimi Fersenien 
konttori. Kaupunkitalojen vuokrien lisäksi merkittävä osa Carl von Fersenin tuloista oli 
arentitilojen tuottoa. Vuokratulot olivat runsas viidennes ja arentitulot vajaa viidennes 
kreivin kaikista tuloista. Jälkimmäiseen kuului puutarhurimestari Sven Hagbergin mak
sama 300 kuparitaalerin arentisumma vuodelta 1754 »asunnon luona olevasta puutar
hasta». Todennäköisesti Carl von Fersenillä  oli käytössään useampi pienehkö  talo eri 
puolilta   Tukholman   metsäisiä   alueita   ja   Djurgårdenissa   hovijahtimestarin   toimensa 
vuoksi, ja Hagbergin vuokraama puutarha kuului johonkin tällaiseen asuntoon. Bielkes
tan  kartano  oli   vuokrattu   arentisopimuksella   vouti  Olof  Sandbergille,  minkä   lisäksi 
Sandberg toimitti kreiville kymmenen vehnätynnyrillisen myymisestä saamansa 360 ku
paritaaleria.401

Aina vuokralaiset eivät maksaneet vuokriaan ajoissa, ja usein tileissä on mainintoja 
monta vuotta odotetuista maksuista. Maksukyvyttömiin vuokralaisiin kuului niin talon
poikia kuin aatelismiehiä. Molemmat näkyvät säännöllisesti myös Carl von Fersenin ti
leissä. Tilikirjaan 1755 onkin merkitty: »Sopimuksen mukaan on presidentti, kuninkaal
lisen majesteetin Pohjantähtiritarikunnan ritari ja komentaja, korkeastijalosyntyinen her
ra kreivi Fredrich Gyllenborg, maksanut maksamattomat vuokrat ja päivätyöt Rinkebyn 
taloista [vuodesta] 1741 alkaen [vuoteen] 1755.» Summa oli 4 500 kuparitaaleria ja se 
on merkitty tilikirjoihin Steningen kartanon tuotoksi, koska Rinkeby kuului Steningen 
alaisiin tiloihin.402 Saatavien pitkäaikaisuus viittaa siihen, että kreivi Gyllenborgin tai

400 Räkning för Hof Jägmastarens Högwälborne herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens influtne enskilte 
Medel  ifrån 1: October  1751,  till  samma tid 1752.  Carl  Reinhold von Fersens arkiv vol.  2.  Staf
sundsarkivet, RA. Tilikausi alkoi 1.10. ja päättyi 30.9.  Tilit  saatiin joskus harvoin valmiiksi  vasta 
seuraavan vuoden puolella, kuten vuoden 1752 kirjanpito, jonka kamreeri Lars Pagander on päivän
nyt  valmistuneeksi  Tukholmassa  4.1.1753;  Fersenien  vuokralaisista   ja  Blasieholmenin   taloista   ja 
asukkaista ks. Wrangel 1914.

401 Räkning för Öfwer Hof Jägmastarens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Carl Reinhold von 
Fersens influtne enskildte Medel, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 2. Stafsundsarkivet, RA; Wrangel 1914, 86–89.

402 Räkning för Öfwer Hof Jägmastarens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Carl Reinhold von 
Fersens influtne enskildte Medel, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 2. Stafsundsarkivet, RA. »Efter öfwerenskommelse, har Presidenten, Riddaren och 
Commedeuren af Kongl. Maj:ts Nordstierna orden, Högwälborne Herr Grefwe Fredrich Gyllenborg, 
betalt   innestående räntor  och dagswärkan för  Rinkeby hemman ifrån och med 1741 till  och med 
1755.»
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vuttaminen suorittamaan puuttuvat vuokrat ja päivätyöt ei ollut helppoa. On myös mah
dollista, että Fersenien kamreeri Lars Pagander oli ryhtynyt toimiin maksujen saamisek
si vasta, kun Carl von Fersenin talous tarvitsi käteisvaroja. Aatelismiehen sanaan ja so
pimukseen vuokrien maksusta saattoi luottaa, joten Fersenin ei tarvinnut välittää maksa
mattomista vuokrista, ennen kuin tarvitsi itse rahaa. Kreivi Gyllenborgille kyseessä oli 
luotto ilman korkoja. Hän tiesi, että jonakin päivänä vuokrat ja päivätyöt tulisivat mak
settaviksi, mutta maksoi ne vasta kun asia nostettiin esiin ja maksuja pyydettiin. Vuok
rien maksussa joustettiin puolin ja toisin, jos herrasmiesvuokralaisella ei ollut mahdolli
suutta tai halua maksaa heti koko summaa, saattoi sen maksaa vasta myöhemmin.

Ranskan  lähettiläs  vuokrasi  1760luvun alussa Carl  von Fersenin suurta  kivitaloa 
Blasieholmenilla  8 400 kuparitaalerin  vuosivuokralla   ja  Medevin  kartanon  kreivi  oli 
vuokrannut vapaaherra Silfwerhielmille, joka maksoi tilasta puolen vuoden arennin, vii
situhatta kuparitaaleria. Tilikirjoista ei käy ilmi, miksi Silfwerhielm ei maksanut koko 
vuoden arentisummaa. Vuokratulot olivat kymmenesosa Carl von Fersenin kaikista tu
loista 1761.403

Medevin kartano oli 1760luvun puolivälissä edelleen arentitilana eversti, vapaaherra 
Silfwerhielmillä ja arentisumma oli pysynyt muuttumattomana: se oli 10 000 kuparitaa
leria vuodessa. Tällä kertaa vapaaherra Silfwerhielm maksoi kerralla koko vuoden aren
nin.   Viimeistään   syksyllä   1764   Carl   von   Fersenin   suureen   taloon   Blasieholmenilla 
muutti   valtaneuvos   vapaaherra   Scheffer,   joka   maksoi   talosta   12 000   kuparitaalerin 
vuokraa, mikä oli jonkin verran enemmän kuin mitä Ranskan lähettilään vuokra oli ollut 
viisi vuotta aiemmin.404

Arentitilojen tuotto oli 1770luvulle tultaessa 22 300 kuparitaaleria ja muut Carl von 
Fersenin tulot koostuivat lähinnä muiden tilojen, talonvuokrien ja jahtimestarin asunnon 
tuotosta. Kreivin vuokralaisena Blasieholmenilla oli vuodesta 1764 vuoteen 1774 keisa
rillinen ministeri,  Itävallan lähettiläs kreivi Ludvig BarbianoBelgiogioso, joka maksoi 
puolen vuoden vuokrana 6 500 kuparitaaleria. Kaupunkitalojen vuokralaiset olivat pit
käaikaisia, mutta vaihtuivat silti useammin kuin kartanoiden arentiviljelijät, lampuodit 
ja torpparit. 1768 vapaaherra Silfwerhielm oli maksanut vain puolen vuoden vuokran 
arentisopimuksella vuokraamastaan Medevin kartanosta, ja hän maksoi 1770 sekä loput 
vuoden 1768 vuokrasta että kokonaan vuoden 1769 vuokran. Jälleen maksuaikataulu oli 
joustanut vuokralla olevan säätyveljen tarpeen mukaan. Carl von Fersen oli vuokrannut 
ulkopuolisille myös Steningen ja Kirkebyn. Kirkeby näkyy tilikirjoissa vain harvaksel
taan ja se oli pieni verrattuna kreivin suuriin kartanoihin ja omistuksiin. Steningen maita 
vuokrasi kihlakunnantuomari Dahlman 6 000 kuparitaalerin hintaan, kun taas puutarhu
rimestari  Fogel  maksoi  Kirkebystä  arentia  kaksituhatta  kuparitaaleria  vuosilta  1767–
1770. Tässäkin tulee esiin se, että maksutapa oli usein joustava ja vuokratuloja saattoi 

403 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr 
Grefwe Carl Reinhold von Fersens ensildte Medel, ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.  Vuoden 1760 tilikirja puuttuu, joten 
olen käyttänyt vuoden 1761 tietoja.

404 Räkning   för  Öfwerhof   Jägmästarens  och  Riddarens  af  Kong:t  Swärds  Orden  Högwälborne  Herr 
Grefwe Carl Reinh. von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764, til Samma tid 1765. Carl 
Reinhold von Fersens arkiv vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.
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toisinaan joutua odottamaan pitkään.  Hyvälle  vuokralaisella  kannatti  antaa luottoa ja 
odottaa maksuja huonojen vuosien yli.405

Kuten aiemminkin, oli vuokratulojen ja arentien osuus suuri Carl von Fersenin tu
loista 1770luvun puolivälissä. Vapaaherra Silfwerhielm maksoi samalla kertaa vuosien 
1773 ja 1774 jäljellä olevan arennin Medevistä. Silfwerhielmillä ei kuitenkaan ollut ra
haa maksaa myös vuoden 1775 arentia, joka jäi maksettavaksi myöhemmin. Steningen 
maat olivat vuokralla sotaneuvos Lagerbringilla ja kalastajatorppaa vuokrasi sama rouva 
Lundblad kuin viisi vuotta aikaisemmin.  Englannin lähettiläs kreivi Lewis de Vismes 
oli vuokralla Blasieholmenin talossa keväästä 1774 syksyyn 1776, kun taas Tanskan lä
hettiläs oli vuokrannut Ferseniltä Tukholman lähellä olevan Nicodemus Tessin nuorem
man piirtämän kauniin Steningen linnan vuodeksi. Tällä kertaa kreivi Fersen oli antanut 
vuokralle Steningestä   tilusten lisäksi myös päärakennuksen.  Diplomaattien maksamia 
vuokria vertaamalla huomaa nopeasti,  että  kaupunkitalojen vuokraaminen oli selvästi 
tuottoisampaa kuin maan vuokraaminen, ja todennäköisesti kaupunkitalojen kysyntä oli 
myös suurempaa, koska kreivin tileissä on vain tämä yksi maininta siitä, että hän olisi 
vuokrannut ulkopuolisille jonkun maaseutulinnoistaan. Englantilainen ministeri maksoi 
puolen vuoden vuokrana kaupunkitalosta 6 500 kuparitaaleria, kun Tanskan lähettiläs 
maksoi Steningen linnasta koko vuodelta 3 600 kuparitaaleria.406

Medevin kartanon maat olivat edelleen 1780luvulle tultaessa vuokralla vapaaherra 
Silfwerhielmillä, joka oli vuokrannut niitä Carl von Ferseniltä jo parikymmentä vuotta. 
Arenti oli 250 riikintaaleria puolivuosittain, mikä on jokseenkin sama summa kuin jo 
1760luvulla. Saksan keisarillinen ministeri vuokrasi toista Fersenin palatseista Blasie
holmenilla  440 riikintaalerilla  vuodessa.  Ministeri  maksoi  ainoastaan  puolen  vuoden 
vuokran, eikä lähteistä käy ilmi, vuokrasiko hän talon pidemmäksi aikaa.407

Vuokralaiset säilyivät usein pitkään. Nopeimmin vaihtuivat ulkomaiset ministerit  ja 
lähettiläät, jotka vuokrasivat kulloisenkin tarpeensa mukaan kaupunkitaloja Ruotsin yl
häisaateli. Kuitenkin myös he saattoivat olla hyvin pitkäaikaisia vuokralaisia riippuen 
siitä kuinka kauan toimivat diplomaatteina Ruotsissa. Diplomaateille vuokraaminen oli 
ilmeisen tuottoisaa ja turvallista. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, että 1700
luvun Ruotsissa, jossa poliittiseen kulttuuriin kuuluivat lahjat, lahjukset ja palvelukset, 
ulkomaisen diplomaatin maksama vuokra saattoi olla osa aatelisille maksettuja henkilö
kohtaisia rahaavustuksia.

Vuokratulot Blasieholmenin suuresta ja pienestä kivitalosta toivat vuonna 1783 Carl 
von Fersenille 1 050 riikintaaleria. Taloja ei yksilöity tarkemmin, mutta toinen oli se, 

405 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens, Ceremoniemästarens af Kongl: Maij:ts Orden, och Riddarens af 
Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån 
den 1. October 1769, til Samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet,  
RA; Wrangel 1914, 86–89.

406 Räkning   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Ceremoniemästarens   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl: Maj:ts Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Enskildte Medel ifrån den 
1: October 1774 til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA; 
Wrangel 1914, 86–89.

407 Räkning för Öfwer Hof Jägmästaren Ceremonie Mästaren Riddaren och Commendeuren af Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 Octo
ber 1779 till Samma tid 1780. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.
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jossa Fersenien konttori oli, ja toinen oli toinen Carl von Fersenin Blasieholmenilla ole
vista palatseista.408

Vuokra ja arentitulot olivat tärkeitä Carl von Fersenille, ja niiden osuus hänen vuo
tuisista   tuloistaan  vaihteli  vajaasta  kymmenestä  prosentista   lähes  neljäänkymmeneen 
prosenttiin. Vaikka vuokratulojen osuus kaikista tuloista vaihteli, pysyivät vuokratulot 
suhteellisen vakaina koko ajan ja muut tulot vaihtelivat vuokratuloja enemmän.

Axel von Fersenin tuloista vuokrat muodostivat paljon pienemmän osan kuin veljen tu
loista. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että Axel von Fersen ei antanut tilojaan arennille. 
Hän ei myöskään vuokrannut kaupunkipalatsejaan kuin poikkeuksellisesti. Hänellä oli 
kuitenkin Tukholmassa useita pieniä kiinteistöjä, jotka olivat säännöllisesti vuokrattui
na.

1750luvun alussa Axel von Fersenillä oli vuokralaisia vain yhdessä talossa ja kah
dessa huoneistossa, eivätkä 800 kuparitaalerin vuokratulot muodostaneet edes prosenttia 
kreivin vuosituloista.409 Viisi vuotta myöhemmin Axel von Fersenin vuokratulot  olivat 
noin 4 600 kuparitaaleria, ja vuokralaisina oli käsityöläisiä. Tilikirjoissa ei mainita tar
kemmin mistä,  Tukholmasta vai jonkun kartanon alueelta,  räätäli  Fernmarck,  kippari 
Blomin leski, vaunumestari Lundberg, tislaaja Berg, suutari Ekhoff, kupariseppä Råke, 
tinanvalaja Swan, kultaseppä Örman, suutari Heim ja sokeritehtaan kisälli Kihlstedtin 
leski vuokrasivat tileissä mainitut talot, huoneet ja kellarit. Todennäköisesti kiinteistöt 
olivat kuitenkin Tukholmassa, sillä kartanoiden tuotto on poikkeuksetta kirjattu kreivin 
henkilökohtaisiin tileihin yhtenä summana.410

Algön kartanon maat Axel von Fersen oli 1760luvulle tultaessa vuokrannut arentiso
pimuksella ystävälleen kreivi Clas Ekeblad nuoremmalle, joka maksoi maiden vuokraa
misesta neljätuhatta kuparitaaleria vuodessa. Kiinteistöjen ja talojen vuokrat tuottivat lä
hes 9 900 kuparitaaleria, ja monet vuokralaisista olivat asuneet kreiviltä vuokraamissaan 
asunnoissa jo viisi vuotta aikaisemmin. Suutari Ekhoff, kupariseppä Råke, tinanvalaja 
Swan ja kultaseppä Örman olivat edelleen kreivin vuokralaisia. Tislaaja Berg oli kuol
lut,  mutta  hänen  leskensä   jatkoi  miehensä   työtä   ja  vuokrasi  kreiviltä  kellaria,   jonka 
vuokran hän maksoi syksyllä 1760 kahden edellisen vuoden ajalta. Keisarillinen minis
teri kreivi Goës maksoi puolen vuoden vuokran, 1 800 kuparitaaleria, Kastenhofnimi
sestä talosta.411 Kastenhof oli Axel von Fersenin puustelli, jota hän enimmäkseen vuok

408 Räkning för Hans Excellence Kongl: Öfwer HofJägmastaren Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Mts orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 October 
1783 till samma tid 1784. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13. Stafsundsarkivet, RA.

409 Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel von Fersens influtne 
enskÿldte Medel, ifrån den 1 October 1750 til samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38. 
Stafsundsarkivet, RA.

410 Räkning för General Majorens och Riddarens högwälborne herr Grefwe Axel Fersens enskildte Me
del ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarki
vet, RA.Tarkempia tietoja olisi etsittävä kunkin kartanon omista tileistä, eikä se ole ollut tämän työn 
puitteissa mahdollista.

411 Räkning för General Lieutenantes och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 
Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.
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rasi muille aatelismiehille.412 Kyse oli siis palkkatilan vuokraamisesta ulkopuoliselle vil
jelijälle.

Talojen vuokratulot 1765 olivat poikkeuksellisen suuret, lähes 12 500 kuparitaaleria. 
Yksi Axel von Fersenin vuokralaisista oli Ruotsin kuninkaallisen armeijan eläkekassa, 
joka maksoi vuokraamistaan tiloista  Fersenin palatsin  toisessa kerroksessa kolmentu
hannen kuparitaalerin vuokraa. Muina vuokralaisina oli edelleen käsityöläisiä ja pikku
virkamiehiä.413

Vuokratulot muodostivat vajaan kymmeneksen Axel von Fersenin tuloista 1770. Ku
ninkaallisen armeijan eläkekassa oli edelleen kreivin vuokralainen. Vuokralaisina olivat 
myös kuski Johan Sundström, hansikkaantekijä Pihlberg, lakeija Borgströmin leski, tis
laaja  Bergin   leski,   pyöräntekijä  Ekhofin   leski,   kupariseppä  Råken   leski,   tinanvalaja 
Swanin leski, kultaseppä Örman, sepän leski Maria Bergman, kamaripalvelija Wirlan
der ja kauppias Malmberg. Lesket olivat jääneet asumaan asuntoihin miestensä kuole
man jälkeen, ja melkein kaikki edellä mainituista henkilöistä asuivat samoissa taloissa 
ja asunnoissa jo kymmenen vuotta aikaisemmin. Käsityöläisten, kauppiaiden ja palveli
joiden maksamat vuokrat olivat 500 ja 740 kuparitaalerin välillä. Vain Maria Bergström 
maksoi suurta, lähes 2 500 taalerin vuokraa. Kamaripalvelija Wirlanderia lukuun otta
matta kaikki maksoivat kerralla koko vuoden vuokran. Vuonna 1770 Englannin ministe
ri Goodriche vuokrasi kreiviltä kaupunkitalon. Tileistä käy ilmi vuokra, 16 000 kupari
taaleria vuodessa, ei sitä, mikä talo oli kyseessä. Kuitenkin voi lähes varmasti sanoa, 
että kyseinen kaupunkitalo oli toinen Axel von Fersenin taloista Blasieholmenilla.414

Axel von Fersenin vuokratulot 1775 olivat noin 8 500 kuparitaaleria, ja kreivillä oli 
tuttuun tapaan vuokralaisina pääasiassa käsityöläisiä,  kauppiaita   ja pikkuvirkamiehiä, 
joista monet olivat olleet Fersenin vuokralaisia jo viisi vuotta aiemmin. Yleensä vuokra
laiset maksoivat kerralla vuoden tai puolen vuoden vuokran.415

Suomessa sijainnut Harvila oli vuonna 1780 vuokrattu arentisopimuksella pormestari 
Gottlieb Johnille, ja arentisumma oli 1 111 riikintaaleria. Muina vuokralaisina olivat sa
mat käsityöläiset ja palkolliset kuin aikaisemminkin sekä Paganderin neidit. Vuokratu
lot olivat pienet, alle 400 riikintaaleria ja vajaat pari prosenttia Fersenin kokonaistulois
ta.416 Paganderin neidit olivat Fersenien edesmenneen kamreerin Lars Paganderin tyttä
riä, jotka asuivat Axel von Ferseniltä vuokraamassaan talossa. Viisi vuotta myöhemmin 

412 Ks. esim. Räkning för Fält  Marskalkens, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maÿ:ts  Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1769, til samma tid 
1770. Fredrik Axel Fersens räkenskaper vol. 6. Stafsundsarkivet, RA.

413 Räkning för Generalens och Commendurens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA.

414 Räkning för Fält Marskalkens, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maÿts Orden, Högwälborne 
Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1769, til samma tid 1770. Fredrik 
Axel von Fersens räkenskaper vol. 6. Stafsundsarkivet, RA.

415 Räkning för Hans Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Samma tid 
1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

416 Räkning   för   Hans   Exellence   Riks   Rådet   Riddaren   och   Commendeuren   af   Kongl:   Maij: ts  orden 
Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1779 till Samma tid År 
1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47. Stafsundsarkivet, RA.
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Fersenin   vuokratulot   olivat   444   riikintaaleria,   ja   kreivin   vuokralaisina   olivat   muun 
muassa rouva Wikman, lakeija Boströmin leski, pyöräntekijä Franberg, ravintoloitsija 
Julijn sekä mamsellit Pagander. Pormestari Gottlieb Johnilla oli Harvila arentisopimuk
sen mukaisesti  vuokralla   ja  arentisumma oli  edelleen  1 111 riikintaaleria.417  Gottlieb 
vuokrasi Harvilaa samalla summalla yhä 1790luvun puolivälissä Fersenin kuollessa.418

Axel von Fersen peri veljensä kuoltua 1786 Steningen, joka oli määrätty sääntöperin
tötilaksi. Steningen arentimaksut olivat yli kaksituhatta riikintaaleria 1794. Muita vuok
ratuloja oli alle 250 riikintaaleria, vain puoli prosenttia kaikista tuloista.419

Sekä Carl että Axel von Fersenillä oli paljon kiinteää omaisuutta, maata ja kiinteistö
jä, joita he vuokrasivat tuottoisasti. Molemmilla oli kaksi suurta kaupunkitaloa Blasie
holmenilla. Carl von Fersen vuokrasi koko ajan ainakin toista taloistaan aristokraateille 
ja ulkomaisille lähettiläille. Hän sai huomattavat tulot juuri kaupunkipalatsien vuokraa
misesta, kun taas kartanoiden arennit tuottivat vähemmän. Vuokrat pysyivät pitkään sa
moina, varsinkin jos vuokralaiset eivät vaihtuneet. Kaksi vuosikymmentä samansuurui
sena  pysytelleet   arentimaksut   eivät   olleet  harvinaisia.  Carl  von  Fersenin   tapa  antaa 
vuokralle kiinteistöt, joita ei itse tarvinnut, oli vallitseva aatelin parissa, ja paljastaa, että 
maaomaisuuden keskeinen ja traditionaalinen tehtävä oli tuoda aateliselle omistajalleen 
mahdollisimman suuret tulot mahdollisimman vähällä vaivalla. Axel von Fersen sen si
jaan vuokrasi tiloistaan arentisopimuksella vain Suomen puolella olleen Harvilan, jota 
olisi ollut liian hankala hallinnoida ja viljellä Ruotsista käsin. Lisäksi hän oli sijoittanut 
rahojaan   pienempiin   kiinteistöihin   Tukholmassa.   Niitä   käsityöläisille   ja   palkollisille 
vuokraamalla Fersen sai pienehköt mutta vakaat vuokratulot.

PALKKATULOT

Palkkatulot olivat erityisen tärkeitä  sille osalle aatelia,  jolla ei ollut  suuria maaomai
suuksia, ei niinkään Fersenien kaltaisille suurmaanomistajille. Fersenien tuloista palkat 
muodostivat vain pienen osan, vaikka molemmat hoitivat koko ajan jotain hovihallinnon 
tai armeijan virkaa, johon periaatteessa kuului palkka.

Fersenien esimerkki on toisaalta tuonut esiin, että aatelissäädyssä pojat olivat kauan 
taloudellisesti riippuvaisia vanhemmistaan. Jos vanhemmat elivät pitkään, aatelimiesten 
ainoat   tulonlähteet   vanhempien   antaman   rahallisen   avun   ja   hallitsijan   satunnaisesti 

417 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken, Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Maijts  orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel från den 1 October 1784 till 
samma Tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48. Stafsundsarkivet, RA.

418 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel ifrån den 1 October 1789 till 
samma tid År 1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50; Räkning för Hans Excellence Riks Rådet,  
Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte 
Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Staf
sundsarkivet, RA.

419 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet, Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwäl
borne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.
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myöntämien rahapalkkioiden ja lahjojen ohella olivat viroista saadut palkat. Ne eivät 
1700luvulla vastanneet todellisia elinkustannuksia, eikä niiden avulla ollut mahdollista 
elää   säädyn   vaatimusten   mukaan.   Vanhemman   sukupolven   etuoikeutettu   asema   ei 
myöskään ollut  1700luvulla  uusi asia,   ja sukupolvien väliset  ristiriidat  olivat  silloin 
yhtä tavallisia kuin kaksi vuosisataa aiemmin tai myöhemmin.

Esimodernilla ajalla monet palkat maksettiin kokonaan tai osittain luontoispalkkana, 
jolloin inflaatio ei vaikuttanut palkkatuloihin yhtä paljon, kuin jos palkka olisi maksettu 
rahassa. Varsinkin korkeiden siviilivirkamiesten palkat maksettiin lähes poikkeuksetta 
rahana, kun taas upseerien ja sotilaiden palkoista merkittävä osa maksettiin  in natura. 
Gunnar Artéuksen mukaan Ruotsin virkapalkkajärjestelmä oli 1700luvulla niin mutki
kas, että palkkojen selvittäminen ja vertaaminen toisiinsa on hankalaa. Erityisen hanka
laa hänen mukaansa on verrata sotilas ja siviilihallinnon palkkoja hovihallinnon palk
kausjärjestelmään.420  Sotilasvaltiota   ja  armeijaa 1700luvulla   tutkinut  Fredrik Thisner 
osoittaa, että Ruotsin armeijassa virkatalosta ja verotuloista koostuneet upseerien palkat 
oli suojattu inflaatiolta, mikä tarjosi upseereille rahapalkkaa paremman toimeentulon.421

Michael Robertsin ja Kaarlo Wirilanderin mukaan 1700luvun Ruotsissa aatelin ta
loudellinen asema ja toimeentulo riippuivat yhä useammin virkapalkasta.422 Ruotsin val
takunnan itäosan,  Suomen, aatelia   tarkastellut  Wirilander  esittää,  että  vuosina 1721–
1800   vain   noin   kolme   prosenttia   täysiikäisistä   aatelismiehistä   sai   toimeentulonsa 
muualta kuin sotilas tai siviilivirasta. Hän kuitenkin muistuttaa, että varsin moni aate
lismies harjoitti virkansa hoidon ohella maataloutta, teollisuutta tai kauppaa. Wirilande
rin tutkimuskohteena on Suomessa vakinaisesti asunut aateli, joka kuului usein alem
paan, arvonimettömään aateliin tai oli köyhää verrattuna ylhäisaateliin.423 Fersenien esi
merkki poikkeaa Robertsin  ja Wirilanderin esittämästä  ajatuksesta.  Carl   ja Axel von 
Fersenin toimeentulo ei riippunut virkapalkoista,  joiden osuus heidän kokonaistulois
taan oli häviävän pieni. Mutta ylhäisaatelissakin oli niitä, joiden toimeentulolle virka
palkka oli oleellinen. Kreivi Clas Julius Ekeblad ei viihtynyt hovivirassaan eikä upsee
rinvirassaan, mutta ei 1770luvulla voinut jättää niitä, sillä hän ja hänen puolisonsa Bri
ta   Horn   tarvitsivat   Ekebladin   virkapalkan   päivittäisten   elinkustannustensa   kattami
seen.424

Carl von Fersen sai 1752 poikkeuksellisesti virkatuloja 1 000 kuparitaaleria. Tilikir
joissa ei mainita tarkemmin, mistä palkasta on kysymys, todetaan vain, että herra paroni 
ja presidentti Broman maksoi Carl von Fersenin saamattomia palkkoja kyseisen sum
man verran.425 Kreivi oli ollut hovijahtimestari heinäkuusta 1742 lähtien, ja palkkatulot 
liittynevät tähän hovivirkaan. Fersenin tileihin ei ole tehty minkäänlaisia merkintöjä sii
tä, että hän olisi nostanut tai saanut muulloin rahapalkkaa hovijahtimestarin ja ylihovi
jahtimestarin viroista, joissa hän toimi vuosina 1745–1776. Periaatteessa hovijahtimes

420 Artéus 1982, 156–173.
421 Thisner 2007, 73–117.
422 Roberts 1967, 142; Wirilander 1950, 138; Wirilander 1974, 192.
423 Wirilander 1974, 192–193.
424 Erdmann 1926, 172, 175–205, 222, 279, 300.
425 Räkning för Hof Jägmastarens Högwälborne herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens influtne enskilte 

Medel  ifrån 1: October  1751,  till  samma tid 1752.  Carl  Reinhold von Fersens arkiv vol.  2.  Staf
sundsarkivet, RA.
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tarin palkka oli korkea, mutta se ei kertaakaan näy lähteissä. Kreivin tileihin on kuiten
kin merkitty jahtimestarin asunto, joka hänellä oli virkansa puolesta. Mutkikkuutta palk
katulojen selvittämiseen tuo se, että Fersenin tileihin on merkitty vain rahatulot, ei asun
non lisäksi muita luontoisetuja ja lahjoja tai mahdollisesti hoviviran in natura maksettua 
palkkaa. Carl von Fersenin toimiessa oopperanjohtajana hän ei omasta toivomuksestaan 
saanut palkkaa tästäkään virasta.426 Voi vain arvailla mikä Fersenin motiivi oli. Hän oli 
intohimoisen kiinnostunut teatterista ja musiikista ja halusi mahdollisesti vaikuttaa oop
peran toimintaan sananmukaisesti amatöörinä, hovimiehenä, ei palkattuna virkamiehe
nä,  joka oli vastuussa oopperan kokonaisbudjetista.  Carl von Fersenin varallisuus oli 
niin suuri, että hän saattoi todellisen aatelismiehen tavoin suhtautua palkkatuloihin vä
linpitämättömästi   ja  keskittyä   tuottamaan   itselleen   ja  muille   esteettisiä   ja   taiteellisia 
nautintoja.

Ruotsin hovia suurvaltaajalla tutkinut Fabian Persson korostaa hovivirkoihin liittyen 
palkkojen, palkkioiden, luontoisetujen ja lahjojen merkitystä. Perssonin mukaan nämä 
olivat tärkeitä hoviin kuuluneille. Persson käsittelee kuitenkin samalla kertaa kaikkien 
kuninkaalliseen talouteen (eli hoviin) kuuluneiden palkkausta. Onkin selvää, että keit
tiömestareille, tallipojille tai piioille ilmaisella ruualla ja asunnolla oli suurempi merki
tys kuin hovin ylhäisaatelille. Silti asunto ja ruoka olivat tärkeitä aatelillekin, sillä vain 
korkeimpien virkojen haltijat saivat linnasta huoneiston käyttöönsä, mikä lisäsi asunto
jen statusarvoa. Palkat olivat korkeita, mutta kruunulla oli usein vaikeuksia maksaa nii
tä, ja hoviaateli sai odottaa palkkaansa joskus vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Tämän 
vuoksi erilaiset lahjat olivat tärkeitä sekä taloudellisesti että statusarvoltaan.427

Syksyllä 1776 Carl von Fersen erosi ylihovijahtimestarin virasta ja myi sen 110 000 
kuparitaalerilla paroni Axel Oxenstiernalle. Carl von Fersenin arkistossa on sopimus vi
ran myynnistä sekä Oxenstiernan allekirjoittama kuitti, joka vahvisti hänen maksaneen 
Fersenille mainitun 110 000 taalerin summan.428 Summaa ei ole merkitty Carl von Fer
senin tilikirjoihin, mikä viittaa siihen, että kaikkia tuloja (eikä myöskään kaikkia meno
ja) aina kirjattu tileihin. Kamariherra Ehrensvärdin mukaan »Kreivi Fersen ei olisi ikinä 
myynyt virkaa, joka hänellä oli ollut yli kolmekymmentä vuotta tarjoten iloa, mutta ei 
suuria tuloja, ellei hänen sukunsa olisi ollut häntä kiinnostuneempi rahasta. [...] Kreivi 
Carl Fersen on lapsuudestaan asti ollut välttämätön suurelle maailmalle; hän on siellä 
loistanut, tuhlannut terveytensä  ja omaisuutensa, ilahduttanut itseään ja muita.»429  Ri
vien välistä on luettavissa se aikalaisille itsestään selvä asia, että virkapalkkaus ei ollut 
hovissa (eikä muutoinkaan) riittävä, vaan korkeiden aatelisten virkamiehien oli rahoitet
tava virkauransa ja sen vaatimat puitteet oman omaisuutensa tuotolla. Ehrensvärd suh
tautui ihaillen siihen, että Carl von Fersen oli todellisen aatelismiehen tavoin hoitanut 

426 Hildebrand 1956c, 681–683; myös Ehrensvärd II, 1878, 152–153.
427 Persson 1999, 147, 151–161; ks. myös Tandefelt 2007, 52–131.
428 Sopimukset Axel Oxenstiernan ja Carl von Fersenin välillä sekä Oxenstiernan allekirjoittama kuitti 

8.7.1776 ja 30.9.1776. Strödda ekonomiska handlingar 1750–1787. Carl Reinhold von Fersens arkiv 
vol. 1c. Stafsundsarkivet, RA.

429 Ehrensvärd I, 1878, 141–142. »Gref Fersen hade aldrig sålt en sysla, som han i några och trettio år 
med nöje, men utan stora inkomster innehaft, om icke dess slägt mera varit mån om penningar än 
han. [...] Gref Carl Fersen har ifrån sin barndom varit nödvändig för den stora verlden; han har där 
lyst, slösat sin hälsa och sin egendom, roat sig och andra.»
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roolinsa hyvin, viihdyttänyt itseään ja muita hovissa sekä nauttinut siitä. Myöskin se, 
että Carl von Fersen ei ollut kiinnostunut rahasta tai palkasta tai siitä, mitä hoviviran 
hoitaminen siihen liittyneine menoineen merkitsi hänen yksityistaloudelleen, herätti ka
mariherra  Ehrensvärdin  kunnioituksen.  Ehrensvärd   soimasi   Fersenin   erosta   ja   viran 
myynnistä edelleen tämän rahanahnetta sukua, käytännössä Axel von Ferseniä. Jälleen 
Fersenit ilmentävät kahta eri aatelismiehen tyyppiä, tai pikemminkin ihanteellisen aate
lismiehen eri puolia, jalomielistä ja avokätistä hovimiestä sekä aatelissäädyn ja suvun 
omaisuuden, vallan ja aineellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja vakauttamiseen täh
dännyttä kartanonherraa.

Virkojen myymisen korkeaan hintaan mahdollistanut akordijärjestelmä oli osa virka
järjestelmää   1700luvulla,  vaikka  akordeja  pyrittiin   rajoittamaan   lukuisilla  kielloilla. 
Kilpailu niin siviili kuin upseerinviroistakin kiihtyi 1700luvulla ja viroista myös pidet
tiin kiinni niiden takaaman virkapalkan vuoksi, mikä johti virkakierron hidastumiseen. 
Päästäkseen ylenemään nopeammin maksoivat monet suuria summia viroistaan. Akor
dijärjestelmä merkitsi sitä, että aiempi viranhaltija myi virkansa seuraajalleen, ja johti 
siihen, että virkauralla ylenivät ne, joilla oli taloudelliset mahdollisuudet ostaa itselleen 
tai pojilleen kallis virka joko omalla tai lainarahalla.430 Fredrik Thisner huomauttaa, että 
akordijärjestelmä oli 1700luvun Ruotsissa instituutio, jonka tarkoituksena oli muuttaa 
ekonomiset resurssit symbolisiksi mahdollisuuksiksi.431 Varsinkin ylhäisaatelin parissa 
ostetuilla viroilla pyrittiin vahvistamaan sosiaalista ja yhteiskunnallista statusta, mihin 
aiheeseen palataan tarkemmin, kun käsittelen ylhäisaatelia kruunun palveluksessa.

Toimiessaan Ranskassa 1740luvulla värväämänsä  rykmentin komentajana ei Axel 
von Fersenin upseerinpalkka ollut riittävä hänen elämäntavalleen, vaan hän joutui jatku
vasti  miettimään,  kuinka olisi  saanut   rahansa riittämään kaikkiin  menoihinsa.432  Hän 
myös pyysi äitiään lähettämään lisää rahaa elämiseen. Vuonna 1746 Fersen halusi myy
dä kaikki vanhat varusteensa, vaatteet, saappaat ja aseet, jotka olivat Tukholmassa hä
nen äitinsä talon varustekamarissa ja vaatevarastoissa. Hän pyysi myymään myös hevo
set, joiden rehun oli maksanut aikaisempina vuosina. Fersen kirjoitti kamreeri Lars Pa
ganderille,  että   tämä  hoitaisi   tavaroiden  myymisen  ja   lisäsi:  »Äitini   tuskin vastustaa 
näin pientä pyyntöä, erityisesti kun hän pääsee eroon tarpeettomasta roskasta ja rahat 
käytetään minun hyväkseni, odotan tässä [asiassa] herra kamreerin voittoa.»433  Palkan 
riittämättömyys merkitsi konkreettista rahapulaa. Kovin nopeasti varusteiden myynnistä 
saatuja rahoja ei voitu lähettää Ruotsista Ranskaan, vaan Fersen joutui odottamaan niitä 
useita viikkoja.

Takaisin Ruotsiin asettumisen jälkeen Axel von Fersenin palkkatulot saattoivat nous
ta suuriksi ja esittää merkittävää osaa kreivin kokonaistuloista 1700luvun toisella puo
liskolla.  Silti  vain kahdesti  tarkasteltavan periodin kuluessa palkkatulot olivat todella 

430 Thisner 2007, 119–163; Wirilander 1950, 235–239.
431 Thisner 2007, 153.
432 Ks. esim. Axel von Fersen Lars Paganderille 4.9.1747, 20.9.1747, 28.4.1748, 26.7.1748.  Axel von 

Fersen d.ä:s arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.
433 Axel von Fersen Lars Paganderille 26.9.1746. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, 

RA. »Min Moder lärer ei giöra svårighet emot en så billig begiäran, så mycket mer som hennes hus 
blir afbördet af onödigt skräp och penningar använda till min nytta, jag wäntar uppå detta herr Cam
rerans seder.»
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merkittävät, vuosina 1765 ja 1770. Fersenin tileissä on aikoja, kuten vuosi 1760, jolloin 
kreivi ei saanut palkkaa mistään virasta, vaikka hänellä oli koko ajan jokin upseerinvir
ka armeijassa. Palkkoja maksettiin pitkälti jälkikäteen, niin että vuonna 1765 Axel von 
Fersenille  maksettiin  kenraaliluutnantin  palkkaa  vuoden 1757 ylennyksen mukaan ja 
everstin palkkaa vuosilta 1756–1757. Kenraaliluutnantin palkkaa oli noin 5 600 kupari
taaleria vuodessa ja everstin palkka noin 5 500 kuparitaaleria vuodessa. Lisäksi Axel 
von   Fersenin   kahdentoista   kuukauden   passevolansseista   kertyi   yhteensä   hieman   yli 
14 000 kuparitaaleria. Passevolanssit olivat upseereille ja sotilaille maksettuja ylimää
räisiä   tuloja,   jotka  maksettiin  yleensä   viljana   tai  muina  maataloustuotteina.  Vuoden 
vuokratulo Kastenhofin puustellista  oli  4 800 kuparitaaleria.  Tileissä  ei  mainita  kuka 
vuokrasi puustellia Ferseniltä.  Armeijan ja upseerinuran kautta saatuihin tuloihin voi 
laskea vielä  yli  14 300 kuparitaaleria   jotka  Fersen sai  vaatteiden  hankkimista  varten 
(Beklädnings päningar) sekä armeijan eläkekassan maksama 600 kuparitaaleria. Palkka
tulojen alle on merkitty niin ikään Ritarihuoneen maksama 600 kuparitaalerin palkkio. 
Palkkatulot olivat yhteensä yli 45 000 kuparitaaleria ja muodostivat nelisentoista pro
senttia kreivin tuloista. Tukholman kaupunki maksoi vielä  kreiville Kastenhofin kun
nostus ja korjaustöitä varten lähes 1 700 kuparitaaleria, mikä tarkoittaa sitä, että puus
tellissa tehtiin  varsin suuria korjaus  ja muutostöitä.434  Periaatteessa Fersenin vuonna 
1765 saamat palkat olisi pitänyt maksaa jo Pommerin sodan aikana, mutta kruunulla ei 
ollut rahaa.435

Kruunu maksoi siis palkkoja kun sillä oli rahaa, minkä vuoksi aatelismiehen tulot ei
vät voineet olla riippuvaiset yksin palkka tai eläketuloista. Armeijan palkat katettiinkin 
lähes kokonaan virkatalojen myöntämisellä upseereille. Samoin monille siviilivirkamie
hille palkkatilojen tuotto merkitsi suurempaa osaa palkasta kuin epävarma rahapalkka. 
Niin armeijassa kuin hallinnossakin virka ja palkkaus kulkivat kahtena rinnakkaisena 
järjestelmänä, mikä merkitsi, että viran edellinen haltija piti palkkatulot itsellään vaikka 
oli myynyt tai luovuttanut viran eteenpäin. Järjestelmä mahdollisti kaksinkertaisen pal
kitsemisen, yhtäältä virkojen, toisaalta palkkojen muodossa.

Axel von Fersenin palkkatulot olivat suuret myös 1770, lähes 32 000 kuparitaaleria 
eli   reilu  kymmenesosa  kreivin  kaikista   tuloista.  Fersenille  maksettiin  samaan aikaan 
kenraalin ja everstin palkkoja sekä passevolansseja ja muita tuloja. Lisäksi valtaneuvos, 
vapaaherra Ribbing maksoi 4 200 kuparitaaleria kreiviltä  vuokraamastaan puustellista 
Kastenhofista. Palkkatuloihin on laskettu mukaan myös Ritarihuoneen maksama 1 200 
kuparitaalerin palkkio vuodelta 1769.436 Mahdollisesti palkkio liittyi siihen, että Fersen 
oli tuolloin koolla olleilla valtiopäivillä maamarsalkka eli aatelissäädyn ja koko valtio
päivien puheenjohtaja.

434 Räkning för Generalens och Commendurens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA; Elgenstierna 1998, 686.

435 Sodan rahoituksesta ja Ruotsin valtion taloudellisesta tilanteesta Pommerin sodan aikana ks. esim. 
Malmström 1899, 285–408; Åmark 1961, 187–198, 839–844.

436 Räkning för Fält Marskalkens, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maÿts Orden, Högwälborne 
Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1769, til samma tid 1770.  Fredrik 
Axel von Fersens räkenskaper vol. 6. Stafsundsarkivet, RA.
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Myöhemmin 1770luvulla Axel von Fersen sai valtaneuvoksen eläkettä oltuaan muu
taman kuukauden valtaneuvostossa 1772–1773 Kustaan III:n vallankaappauksen 1772 
jälkeen. Kreivi suostui ottamaan valtaneuvoksen arvon vastaan, jotta hän ei olisi näyttä
nyt vallanvaihdon vastustajalta. Kustaa III:n tavoitteena oli saada Fersen uuden vallan
jaon jälkeen kuninkaalle suosiolliseksi juuri valtaneuvoksen nimityksellä, mutta Fersen 
erosi valtaneuvostosta heti kun saattoi. Vuonna 1775 valtaneuvoksen eläke oli 11 800 
kuparitaaleria vuodessa.437 1780luvulla valtaneuvoksen eläke oli 656 riikintaaleria,438 eli 
summa oli pysynyt samana kuin vuosikymmen aikaisemmin. 1785 Fersenin tuloihin las
kettiin myös Fersenin nuoremman pojan Fabianin kapteenin palkka, 120 riikintaaleria. 
Sekä valtaneuvoksen eläke että Fabian von Fersenin palkka maksettiin neljännesvuosit
tain.439 Valtaneuvoksen eläke säilyi suunnilleen samana aina 1790luvulle asti,440  ja se 
muodosti parisen prosenttia Fersenin kaikista tuloista.

Ingvar Elmrothin mukaan siviilihallinnossa virkamiesten palkat  eivät  1700luvulla 
pysyneet taloudellisen kehityksen mukana. Varsinkin vapaudenajan lopulla iso osa pal
koista oli 1760luvun voimakkaan rahanarvon alenemisen ja elinkustannusten nousun 
takia niin pieniä, että niillä tuli hädin tuskin toimeen. Valtaneuvosten ja hovioikeuden 
presidenttien palkka oli moninkertaisesti suurempi kuin niitä alemmissa viroissa toimi
neiden palkat, mutta nekin olivat jääneet inflaation jalkoihin.441 Inflaation vaikutus tun
tui varmasti myös Axel von Fersenin eläkkeissä, jotka nimellisesti säilyivät samansuu
ruisina, mutta joiden ostovoiman inflaatio kutisti pienemmäksi.

Palkkatulot muodostivat pienen osan Carl ja Axel von Fersenin tuloista, eivätkä pel
kät palkkatulot olisi lainkaan riittäneet heidän menoihinsa. Carl ja Axel von Fersenin ei 
myöskään tarvinnut yrittää selvitä palkkojen avulla, koska heillä oli paljon muita tuloja 
ja omaisuutta. Pelkästään Fersenien tulojen perusteella ja aatelin taloudellista asemaa 
1700luvulla yksityiskohtaisesti selvittävien tutkimusten puuttuessa on vaikea sanoa mi
tään varmaa palkkojen vaikutuksesta koko aatelin tuloihin. Kuitenkin Fersenien tulora
kenteen   perusteella   on   selvää,   että   ylhäisaatelille   maaomaisuuden,   kartanotalouden, 

437 Räkning för Hans Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Samma tid 
1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA; Fersenin lyhyestä ajasta valtaneu
voksena ks. Hallesvik 1977, 105–109.

438 Räkning   för   Hans   Exellence   Riks   Rådet   Riddaren   och   Commendeuren   af   Kongl:   Maij: ts  orden 
Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1779 till Samma tid År 
1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47; Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken, 
Riddaren och Commendeuren af Kongl: Maijts  orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens en
skilte Medel från den 1 October 1784 till samma Tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48. Staf
sundsarkivet, RA.

439 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken, Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Maijts  orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel från den 1 October 1784 till 
samma Tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48. Stafsundsarkivet, RA.

440 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel ifrån den 1 October 1789 till 
samma tid År 1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50; Räkning för Hans Excellence Riks Rådet,  
Fältmarskalken, Riddaren af Kongl. Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte 
Medel ifrån den 1. October 1793, till samma tid År 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Staf
sundsarkivet, RA.

441 Elmroth 1962, 85, 93, 252; Elmroth 1981, 69–71; Elmroth 2001, 144.
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vuokrien, korkojen tai ruukkien tuotto oli huomattavasti tärkeämpi kuin virkojen usein 
epävarmat palkat.

KORKO JA PÄÄOMATULOT SEKÄ PANKKIIRITOIMINTA

Korko ja pääomatulot muodostivat huomattavan osan Carl ja Axel von Fersenin tulois
ta. Carl von Fersenillä ne olivat 1760luvulta lähtien kaikkein tärkein tulonlähde, kun 
taas Axel von Fersenille ne olivat merkittävimmät ennen 1780lukua. Carl von Fersenil
lä pääomatulot saattoivat nousta yli 75 prosenttiin kaikista tuloista, mutta korkotulot py
syivät yleensä pieninä. Myös Axel von Fersenille pääomatulot olivat tärkeämmät kuin 
korkotulot, mutta korkojenkin osuus saattoi olla kymmeneksen kokonaistuloista.442 Fer
senien konttorissa pääomatuloihin luettiin Hans von Fersenin ja Eleonora Wachtmeiste
rin kuolinpesän tuotto,   takaisin  Ferseneille  maksetut   lainat   ja  toisinaan myös heidän 
nostamansa lainat. Yleensä myös manufaktuurien tai ItäIntian kauppakomppanian tuot
to merkittiin pääomatuloksi.

Korkotulot  muodostuivat   pääasiassa  Fersenien  muille   antamien   lainojen  koroista. 
Pankkiiritoiminta  ei  ollut   lainkaan  tavatonta  ylhäisaatelin  parissa,  vaan aatelismiehet 
lainasivat joustavasti rahaa puolin ja toisin niin Ruotsissa kuin muuallakin Euroopassa. 
Se  antoi  mahdollisuuden  kuluttamiseen   tai   lisätulojen  hankkimiseen  elämäntilanteen 
mukaan. Euroopan aatelin tuloista korot muodostivatkin tärkeän osan.443

Carl von Fersenin tuloista 1760luvulla yli kaksi kolmannesta oli pääomatuloa. Käy
tännössä kyse oli äidin kuolinpesän tuotosta eli Finnåkerin ruukista. 1770luvulta läh
tien korkotulot kasvoivat pääomatulojen vähentyessä.444  Tämä johtui siitä, että  Fersen 
myi osuutensa Finnåkerin ruukista veljelleen.

Vuoden 1775 tulot vaikuttavat suurilta verrattuna Carl von Fersenin tavalliseen tulota
soon, mutta suurin osa tuloiksi merkityistä  rahavirroista oli lainoja. Korkotulot olivat 
25 000 kuparitaaleria. Kreivi lainasi Grillin kauppahuoneelta 100 000 ja Tottien  kaup
pahuoneelta  25 000  kuparitaaleria.  Vapaaherra  Lantingshausen,  kreivin   sisarenpoika, 
maksoi takaisin hieman yli 90 000 kuparitaalerin lainasumman, joten erilaiset lainatulot 
– nostetut lainat tai Fersenille takaisin maksetut lainapääomat ja korot – olivat yhteensä 
216 000 kuparitaaleria eli yli kaksi kolmasosaa kreivin kaikista tuloista. Samaan aikaan 

442 Ks. liitteet.
443 Marraud 2000, 316–327.
444 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr 

Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4; Räkning för Öfwerhof Jägmästarens och Riddarens af Kong: t 

Swärds Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinh. von Fersens enkildte Medel, ifrån den 1. Octo
ber 1764, til Samma tid 1765. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5; Räkning för Öfwer Hof Jäg
mästarens,  Ceremoniemästarens  af Kongl:  Maij:ts  Orden, och Riddarens af Kongl:  Swärds Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1769, til 
Samma tid 1770; Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens, Ce
remoniemästarens Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maj:ts Orden Högwälborne Herr Grefwe 
Carl Reinhold von Fersens Enskildte Medel ifrån den 1: October 1774 til Samma tid 1775. Carl Re
inhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.
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kun Carl von Fersen nosti Grillin kauppahuoneelta 100 000 kuparitaalerin lainan, mak
soivat kauppahuoneen omistajat, herrat Carlos ja Carl Grill kreiville 4 000 taaleria kor
koja toiselle lainasummalle, jota ei mainita. Todennäköisesti lainankorko oli 6 prosent
tia,  mikä oli suurin sallittu korkoprosentti. Tällöin lainasumma olisi  ollut reilut 66 600 
taaleria. Myös Tottien kauppahuone, jolta kreivi lainasi rahaa, maksoi korkoa kreiviltä 
lainaamistaan rahoista.445 Carl von Fersen lainasi usein jo saman tilikauden aikana eteen
päin uusille henkilöille tai instituutiolle pääomia, jotka hänen velallisensa maksoivat ta
kaisin.446 Näin Fersenillä oli koko ajan korkotuloja ja hän oli sijoittanut pääomansa suh
teellisen turvallisesti kohtalaisella voitolla.

Carl von Fersenin velallisten joukossa olivat vuonna 1780 muun muassa hänen vel
jentyttärensä puoliso vapaaherra Klinckowström sekä ruukinpatruuna Wahrendorf,  sa
moin kuin Valtakunnan Säätyjen Pankki (Riksens Ständers Banque).447

Carl von Fersenin korkotulot 1780luvun puolivälissä  olivat 3 200 riikintaaleria ja 
pääomatulot  6 500 riikintaaleria,  mikä  muodosti  yli  puolet  kreivin tuloista.  Carl  von 
Ferseniltä  lainaamiensa pääomien korkoja maksoivat hänen veljensä Axel von Fersen, 
Kuninkaallinen  Valtiokonttori  (Kongl.   Stats  Contoiret),   ruukinpatruuna  Wahrendorf, 
kenraali  kreivi  Dohna,   sotaneuvos  Lagerbring,   ruukinpatruuna   ja   suurkauppias  Grill 
sekä vapaaherra Klinckowström. Johan Abraham Grillin yli 22 000 riikintaalerin velka 
oli todennäköisesti osa Medevin kartanon kauppasummaa, jota hän ei ollut maksanut 
vielä kokonaan. Tilien mukaan Klinckowström oli sekä lainannut Carl von Ferseniltä li
sää rahaa että antanut tälle rahaa lainaksi.448

Carl von Fersenillä oli 1770luvun lopulta lähtien aiempaa suuremmat korkotulot ja 
enemmän rahaa lainassa aatelisilla ja ruukinpatruunoilla. Aiempina vuosina pääomatu
lot olivat muodostaneet korkoja isomman osan kreivin tuloista. Silloiset pääomatulot tu
livat  vanhempien  kuolinpesän  tuotosta,  mutta  1780luvulle   tultaessa pääomantuloista 
suuri osa oli Fersenin muille antamien lainojen takaisinmaksuja. Fersenillä oli vanhem
miten aiempaa enemmän rahaa käytössään, koska perheen tyttäret  olivat avioituneet ja 
muuttaneet pois kotoa eikä Fersen enää ollut heistä taloudellisesti vastuussa. Näin ollen 
hän saattoi antaa lainaksi suuria summia tuottoisasti.

Axel von Fersenin tuloista 1750luvun puolivälissä vajaa yhdeksän prosenttia oli krei
vin puolison Hedvig De la Gardien vanhempien kuolinpesän korkotuloja.449 Kuolinpesät 

445 Räkning   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Ceremoniemästarens   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl: Maj:ts Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Enskildte Medel ifrån den 
1: October 1774 til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

446 Esim. Räkning för ÖfwerHofJägmästarens Ceremoniemästarens, Riddarens och Commendeurens af 
Kongl: Majts Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel ifrån den 
1: October 1776 till samma tid 1777. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 10. Stafsundsarkivet, RA.

447 Räkning för Öfwer Hof Jägmästaren Ceremonie Mästaren Riddaren och Commendeuren af Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 Octo
ber 1779 till Samma tid 1780. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.

448 Räkning för Hans Excellence Kongl: Öfwer HofJägmastaren Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Mts orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 October 
1783 till samma tid 1784. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13. Stafsundsarkivet, RA.

449 Räkning för General Majorens och Riddarens högwälborne herr Grefwe Axel Fersens enskildte Me
del ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarki
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olivat usein jakamatta vuosia ja välillä omaisuudenjako aiheutti kiistoja, joita ratkottiin 
oikeudessa saakka. Axel von Ferseninkin tileissä ja kuiteissa vilahtaa joskus summia, 
jotka kuuluivat erilaisiin oikeusprosesseihin.450 Erityisesti korkotulot olivat sellaisia, joi
ta kuolinpesä saattoi saada pitkään, jos ulkopuolisille oli lainattu suuria pääomia pitkillä 
lainaajoilla. Kreivitär De la Gardien vanhemmat Magnus Julius De la Gardie ja Hedvig 
Catharina Lillie olivat kuolleet jo 1741 ja 1745, ja vielä kymmenen vuotta heidän kuole
mansa jälkeen saivat lapset huomattavia tuloja kuolinpesän varoista.

Tilikausi 1760 poikkesi edellisistä siinä, että Axel von Fersen ei nostanut vuoden ai
kana yhtään uutta lainaa. Taseen mukaan kreivin velat olivat kuitenkin yli 300 000 ku
paritaaleria.451 Lainat Fersen oli ottanut jo aikaisemmin maatilojensa tuottavuuden ko
hentamiseksi ja kaupunkitalonsa kunnostamiseksi.

Pääomatulot koostuivat 1765 vanhempien kuolinpesästä saaduista varoista, jotka oli
vat  66 000 kuparitaaleria,  sekä  kreivi Rosenin Axel von Ferseniltä  lainaaman 24 000 
kuparitaalerin   summan   takaisinmaksusta.   Korkotulot   olivat   34 500  kuparitaaleria,   ja 
korkoja maksoivat kreivi Rosen sekä Kuninkaallinen Valtiokonttori, jolla oli niin paljon 
lainaa Ferseniltä, että eri lainojen korot nousivat 30 000 kuparitaaleriin.452

Axel von Fersenin pääomatulot 1770luvun alussa olivat 125 000 kuparitaaleria, lä
hes 37 prosenttia kaikista tuloista. Vanhempien kuolinpesän kassasta kreivi sai 24 000 
kuparitaaleria, minkä lisäksi valtaneuvos kreivi Ulric Barck maksoi takaisin 33 000 ku
paritaalerin lainan ja eversti, vapaaherra Leijonhielm maksoi takaisin Axel von Fersenil
tä nostamastaan lainasta  50 000 kuparitaaleria. Pääomatuloihin on merkitty myös, että 
kreivi Fersen toi 13. maaliskuuta 1770 kassaan 18 000 kuparitaaleria. Missään kohdassa 
ei sanota tarkemmin, millaisesta tulosta oli kysymys, tai miten ja miksi kreivi oli saanut 
rahat. Korkotulot muodostivat viidenneksen kreivin tuloista, yli 61 000 kuparitaaleria. 
Kuninkaallinen valtiokonttori maksoi korkoja 232 000 kuparitaalerin lainasummalle, ja 
korkoja maksoivat myös Valtakunnan Säätyjen Pankki, suuret tukholmalaiset kauppa
huoneet Carlos & Claes Grill ja Carl Tottie & Compagnie sekä laamanni Liljenstråle.453 
Grillin ja Tottien kauppahuoneet myivät ja välittivät eteenpäin Fersenin ruukkien rautaa. 
Aina ne eivät pystyneet maksamaan heti koko ostamaansa erää rautaa, vaan maksoivat 
sovitulle  summalle  korkoja,  kunnes olivat  myyneet  raudan eteenpäin   ja saaneet  siitä 
maksun.454

vet, RA.
450 Ks. esim.  Förtekning på utbetalte Medel för General Lieutenantens och Commendeurens af Kongl: 

Swärds  Orden  Högwälborne  Herr  Grefwe  Axel  Fersens  Räkning,   ifrån  den  1  October  1761,   till 
Samma tid 1762. Ks. myös kuitti 118. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA; ks. 
myös Gidlöf 1969, 111.

451 Räkning för General Lieutenantes och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 
Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.

452 Räkning för Generalens och Commendurens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA.

453 Räkning för Fält Marskalkens, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maÿts Orden, Högwälborne 
Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1769, til samma tid 1770. Fredrik 
Axel von Fersens räkenskaper vol. 6. Stafsundsarkivet, RA.

454 Ks. Gidlöf 1969, 64–88; Gidlöf 1972.
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Vuonna 1775 pääomatulojen osuus oli 259 000 kuparitaaleria, eli Axel von Fersenil
le takaisin maksetut lainat tuottivat lähes puolet hänen tuloistaan. Axel von Ferseniltä 
lainattuihin, 1775 takaisin maksettuihin lainoihin kuuluivat muun muassa Grillin kaup
pahuoneen takaisin maksama 160 000 kuparitaaleria, Tottien kauppahuoneen maksama 
66 000 kuparitaaleria ja valtaneuvos vapaaherra Falkenbergin maksama 27 000 kupari
taaleria. Kamreeri laski tuloihin myös sen, että kreivi puolestaan lainasi Grillin kauppa
huoneelta 73 000 kuparitaaleria. Korkotulot olivat hieman yli 32 100 kuparitaaleria, ja 
Kuninkaallinen Valtiokonttori maksoi yhä korkoja lainaamalleen 232 000 kuparitaale
rille. Tämä laina Valtiokonttorilla oli jo viisi vuotta aikaisemmin. Myös Grillin ja Tot
tien kauppahuoneet, Valtakunnan Säätyjen Pankki, paroni Lantingshausen, valtaneuvos 
paroni Falkenberg ja paroni Cederhielm olivat lainanneet Axel von Ferseniltä rahaa ja 
maksoivat Fersenille korkoja lainoistaan.455

Axel von Fersenin tulot 1780 olivat noin 26 000 riikintaaleria, huomattavasti enem
män kuin viisi vuotta aiemmin. Ero selittyy sillä, että vuonna 1780 kukaan ei maksanut 
takaisin Fersenille häneltä lainaamaansa rahaa. Hänellä ei myöskään ollut suuria saata
via, sillä korko ja pääomatulot muodostavat vain vajaan kymmenesosan vuoden 1780 
kaikista tuloista.456 Lisäksi kreivi sai pienempiä tuloja osinkoina sijoituksistaan ItäIn
tian kauppakomppaniaan ja  tullilaitokseen.  Kreivin ItäIntian kauppakomppaniaan si
joittama summa oli suuri, 5 500 riikintaaleria, kun taas sijoitus tullilaitokseen oli 3 000 
riikintaaleria.457

Fersenin korko ja pääomatulot 1780luvun puolivälissä  olivat alle viisi prosenttia 
kaikista  kreivin tuloista,   ja ItäIntian kauppakomppania  tuotti  vain 550 riikintaaleria, 
puolitoista prosenttia tuloista.458 Fersenin tuloista häviävän pieni osa tuli suurkaupasta ja 
laivanvarustuksesta   ja   ItäIntian  kauppakomppanian   tapaisista  sijoituksista.  Euroopan 
ylhäisaateli sai kuitenkin usein merkittäviä voittoja juuri suurkaupasta.459 Erityisesti Itä
Intian kauppakomppaniat saattoivat tuottaa huimia voittoja niin Ruotsissa kuin Englan
nissa ja Hollannissakin. Vaikka Axel von Fersenin tuloista vain pieni osa tuli suurkau
pasta, olivat hänen suurimmat saatavansa, yli 73 000 riikintaaleria, peräisin ItäIntian 
kauppakomppanialta.460

455 Räkning för Hans Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Samma tid 
1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

456 Räkning   för   Hans   Exellence   Riks   Rådet   Riddaren   och   Commendeuren   af   Kongl:   Maij: ts  orden 
Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1779 till Samma tid År 
1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47. Stafsundsarkivet, RA.

457 Räkning   för   Hans   Exellence   Riks   Rådet   Riddaren   och   Commendeuren   af   Kongl:   Maij: ts  orden 
Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1779 till Samma tid År 
1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47. Stafsundsarkivet, RA.

458 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken, Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Maijts  orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel från den 1 October 1784 till 
samma Tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48. Stafsundsarkivet, RA.

459 Ks. esim. Marraud 2000, 320–327.
460 Räkning för  Hans Exellence Riks Rådet,  Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af  Kongl. 

Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån och med den 1. October 
1793, till samma tid År 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52; Special Extract öfwer Utgifterne 
från den 1. October 1793 till samma tid år 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarki

123



Axel von Fersenillä oli 1790luvulla korko ja pääomatuloja häviävän pieni osa ai
kaisemmasta, alle prosentti kokonaistuloista.461 Lähteet eivät kerro miksi juuri korko ja 
pääomatulot putosivat Fersenin elämän viimeisenä vuosikymmenenä, vaikka tulot eivät 
muuten olleet yhtään aiempaa pienemmät. Eri tulojen seuraamista vaikeuttaa se, että ti
leissä samat tulot saattoivat olla eri vuosina hyvinkin erilaisten otsakkeiden alla. Axel 
von Fersenin merkittävin tulonlähde oli koko ajan Finnåkerin ruukki, jonka tuotto kir
jattiin ensin pääomatuloksi ja myöhemmin kartanoiden tuotoksi Fersenin ostettua sen 
kokonaan itselleen.

Axel ja Carl von Fersen sijoittivat kumpikin rahansa varsin konservatiivisesti, eikä 
kumpikaan  näy  tavoitelleen  suuria   ja  nopeita  voittoja  esimerkiksi   ItäIntian  kauppa
komppanian avulla. Vaikka Axel von Fersen sijoitti merkittäviä summia ItäIntian kaup
pakomppaniaan, oli hän hajauttanut sijoituksensa pienentääkseen riskejä. Fersenien si
joitukset olivat  kohtuullisen varmoja, vaikka tuotto ei välttämättä ollutkaan yhtä suuri 
kuin jos he olisivat ottaneet suurempia riskejä.

MUUT TULOT

Carl von Fersen myi 1770luvun alussa hopeaesineitä 930 kuparitaalerin arvosta. Hopei
den myynti ei varsinaisesti ollut puhdasta tuloa, vaikka se oli tileissä merkitty tuloksi. 
Tilikirjan mukaan kreivi Fersen oli antanut kultaseppä Boijelle kaksi kynttelikköä, kaksi 
rikkinäistä kynttelikköä ja teekannun maksuksi uusista hopeaesineistä tai sulatettaviksi 
ja uudelleen työstettäviksi.462 Fersenin oli myytävä hopeaesineet voidakseen maksaa uu
det tilauksensa. Pöytähopeat olivat usein niin arvokkaita, että vakavissa taloudellisissa 
vaikeuksissa niiden myyminen saattoi pelastaa aatelismiehen. Hopeaesineiden sulatta
minen ja raakaaineen uudelleen käyttäminen oli yleistä  myös siksi, että  tyylisuunnat 
muuttuivat, eikä vanhoja tai rikkinäisiä hopeaesineitä haluttu säilyttää.463

Eleonora   Wachtmeisterin   kuoleman   jälkeen   hänen   irtaimistoaan   myytiin   useassa 
huutokaupassa  Tukholman  huutokauppakamarissa  1740luvun   lopussa   ja  1750luvun 
alussa. Enimmäkseen myytiin liinavaatteita, lakanoita, pöytä ja lautasliinoja, talousta
varoita, astioita ja kirjoja. Axel von Fersen sai huutokaupatuista tai muuten myydyistä 
tavaroista lähes 33 000 kuparitaaleria vielä senkin jälkeen, kun Tukholman huutokaup

vet, RA.
461 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af Kongl. 

Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel ifrån den 1 October 1789 till 
samma tid År 1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50; Räkning för Hans Exellence Riks Rådet, 
Fältmarskalken  Riddaren  och  Commendeuren  af  Kongl.  Maijts  Orden  Högwälborne  Grefwe  Herr 
Axel Fersens enskildte Medel ifrån och med den 1. October 1793, till samma tid År 1794. Axel von 
Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

462 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens, Ceremoniemästarens af Kongl: Maij:ts Orden, och Riddarens af 
Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån 
den 1. October 1769, til Samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet,  
RA.

463 VainioKorhonen 1994, 192.
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pakamarille   oli  maksettu  myyntiprovisiot.  Huutokaupattujen   ja  myytyjen   tavaroiden 
osuus kreivin tuloista oli tuolloin melkein 28 prosenttia.464

Axel  von  Fersenin   satunnaisiin   tuloihin  1770   sisältyi  muun  muassa  kahdentoista 
syöttöhärän myyminen.  Härät  oli  alun  perin  ostettu  kreivin   taloudessa  käytettäviksi, 
mutta tuntemattomasta syystä niitä ei tarvittukaan, ja härät myytiin tammikuussa 1770, 
koska niiden ruokkimiseen ei ollut rehua.465 Nämä epätavalliset tulot ovat kiinnostavia 
lähinnä yllätyksellisyytensä vuoksi. Niiden merkitys kokonaistuloista oli vähäinen, mut
ta ne kertovat pyrkimyksestä taloudellisen tilanteen hallintaan sekä talouden joustavuu
desta tarpeen mukaan.

AATELIN VELKAANTUMINEN

Ylhäisaatelin käytettävissä olleisiin varoihin vaikuttivat suuresti lainanotto, lainananto 
sekä eläminen luoton varassa. Aatelin velkaantuminen varhaismodernilla ajalla oli tosi
asia, mutta kyseessä oli usein suunnitelmallinen ja tietoinen toiminta, joka kertoi enem
män talouden ja markkinatalouden kehittymisestä Euroopassa kuin siitä, että Euroopan 
aateli olisi elänyt yli varojensa. Velanoton voi jakaa erilaisiin kategorioihin, joista vel
kaantuminen säädynmukaisen elämäntavan ylläpitämiseksi on vain yksi. Muita olivat 
esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen viran ostamiseksi ja suurten inves
tointien tekemiseksi maatalouteen,  ruukki tai  manufaktuuriteollisuuteen tai  laivanva
rustukseen. Velkaantuminen taloudellisen kantokyvyn äärirajoille asti ei myöskään ollut 
norminmukaista, vaan poikkeus siitä käyttäytymismallista, joka aateliskulttuurissa val
litsi. Siihen kuului kyky hoitaa päivittäiset rahaasiat ja koko talous niin, että suuria vel
koja ja niiden toisinaan mukanaan tuomia rahahuolia ei päässyt syntymään.

Hans Axel von Fersen kirjoitti Pariisissa tammikuussa 1774 päiväkirjaansa saatuaan 
juuri pankkiiriltaan isänsä lähettämät 10 000 livreä: »se [rahojen saapuminen] teki  mi
nut hyvin iloiseksi, sillä maksan mielelläni velkani, enkä pidä niiden tekemisestä, enkä 
kasvattamisesta.»466 Fersenin ajatusmaailmaan sisältyi se, että erityisesti säädynmukai
seen elämäntapaan liittyneet velat oli kyettävä maksamaan ennemmin tai myöhemmin. 
Kaikki nuoret aatelismiehet eivät näin ajatelleet. Esimerkiksi Fersenin serkku Clas Ju
lius  Ekeblad  velkaantui  oikealle   ja  vasemmalle  ollessaan  Pariisissa  1760luvulla,   ja 
Ekeblad vaikuttaa olleen Hans Axel von Ferseniä tyypillisempi suhtautumisessaan luot
toon ja velkoihin.467

Tällaisista ajatuksista huolimatta Fersen ei voinut olla tekemättä velkaa 1770luvulla 
eikä myöhemminkään, sillä hänen tulonsa eivät riittäneet ylläpitämään hänen elämänta

464 Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel von Fersens influtne 
enskÿldte Medel, ifrån den 1 October 1750 til samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38. 
Stafsundsarkivet, RA.

465 Räkning för Fält Marskalkens, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maÿts Orden, Högwälborne 
Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1769, til samma tid 1770.  Fredrik 
Axel von Fersens räkenskaper vol. 6. Stafsundsarkivet, RA.

466 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA. »qui me firent grand plaisir 
car je paye volontiers mes dettes, je n’aime n’y en fair, ne à les accumuler.»

467 Ekebladin veloista ks. Erdmann 1925a, 60–61, 63; myös Wolff 2005, 110–111, 302.
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paansa. Royal Suédois rykmentin ostaminen vuonna 1783 sai Hans Axel von Fersenin 
velkaantumaan maksukykynsä äärirajoille asti. Yhden suuren velan tai monen pienen 
lainan hoitamisesta aiheutuneet kustannukset ja vaikeudet aiheuttivat helposti kierteen, 
jossa ainoa mahdollisuus  oli   lainata   lisää   entisten  velkojen  maksamiseksi   tai  pyytää 
apua perheeltä ja suvulta, niin kuin Fersenkin teki. Tässä tapauksessa velanotto on näh
tävä tulevaisuusstrategiana, sillä rykmentin ostamisen avulla Hans Axel von Fersen pyr
ki saavuttamaan tavoittelemansa yhteiskunnallisen aseman ja arvonannon.

Aatelille oli tyypillistä elää velaksi, ja se oli täysin hyväksyttävää siihen rajaan asti, 
että velat pystyi maksamaan takaisin – takaisinmaksuun oli pystyttävä ainakin periaat
teellisella tasolla. Pelivelkojen maksamista pidettiin kunniaasiana, ja ne pyrittiin mak
samaan mahdollisimman nopeasti. Monilla aatelisilla ei kuitenkaan ollut edes suurem
paa aikomusta maksaa kaikkia velkojaan kauppiaille ja käsityöläisille, väittää François 
Bluche.468 1760luvun lopulla kreivi Clas Julius Ekeblad vietti useita vuosia Ranskassa 
upseerina. Pariisissa hän oli keväällä ja kesällä 1767 kolme kuukautta. Kaupungista läh
tiessään Ekeblad jätti kaikki velkansa käsityöläisille ja kauppiaille maksamatta. Veloista 
otti vastatakseen Ekebladin ystävä, nuori diplomaatti kreivi Fredrik Adolf Löwenhielm, 
Augusta von Fersenin tuleva puoliso.469 Löwenhielmin huhuttiin tuhlanneen Pariisissa 
400 000 riikintaaleria kahdessa vuodessa.470 Huolimatta siitä, että aateli ei aina maksa
nut velkojaan kauppiaille, oli aatelille velaksi myyminen tärkeää kauppiaille. Se mah
dollisti joustavamman kuluttamisen ja kaupankäynnin, ja korkeaarvoisten aatelisnais
ten tai  miesten suosima räätäli   tai  kauppias sai  mainosta  myymiensä  palveluiden ja 
tuotteiden kautta.

Aateli  ei ollut  velkaantumisessa yksin, vaan kaikki säädyt velkaantuivat.  Aateliset 
velkaantuivat ottaessaan lainaa avioitumista, upseerinviran tai rykmentin ostamista tai 
linnan rakentamista varten, kauppiaat ostaessaan edelleen myytäviä tuotteita varastoon 
tai ruokatarvikkeita taloutensa käyttöön, käsityöläiset velkaantuivat hankkiessaan työs
sään tarvitsemiaan raakaaineita tai vuokratessaan työtilojaan ja talonpojat ostaessaan 
uusia työkaluja tai siemenviljaa.471

Mathieu Marraud Pariisin aatelia käsittelevässä teoksessaan ja J. V. Beckett Englan
nin aristokratian  yleisesityksessään kritisoivat  molemmat  yksipuolista  kuvaa holtitto
masti velkaantuneesta aatelista. Velanotto oli usein täysin tietoista ja järjestelmällistä tu
levaisuuteen sijoittamista,  jonka tarkoituksena oli  mahdollistaa esimerkiksi maaomai
suuden tuotannon parantaminen.472 Aatelin velkaantuminen ja yli varojensa eläminen ei
vät aina pitäneet paikkaansa, vaan kyseessä on yksiulotteinen kuva, jonka purkamiseksi 
tarvitaan vielä paljon tutkimusta. Systemaattisuus ja ajatus tulevaisuuteen sijoittamisesta 

468 Bluche 1995, 25; vrt. Powis 1984, 27–30.
469 Erdmann 1925a, 49, 67–68; Erdmann 1925b, 144; Wolff 2005, 110–111.
470 Erdmann 1925a, 60.
471 Veloista   ja  velkasuhteista  esimodernilla  ajalla  ks.  Braudel  1967,  357–368;  Crowston  2002;  Finn 

2003; Fontaine 2001; Hoffman & PostelVinay & Rosenthal 1992; Hoffman & PostelVinay & Ro
senthal  1995; Muldrew 1993; Muldrew 1998; ks.  myös Hasselberg 1998, 112–130; Piilahti  2007, 
151–189.

472 Beckett 1986, 206–207, 295–321; Marraud 2000, 305–309 ja passim; ks. myös Cannadine 1995, 37–
54.
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näkyvät myös Fersenien toiminnassa, erityisesti Axel von Fersenin tapauksessa.473 Carl 
von Fersen tarvitsi toisinaan suuriakin lainoja selvitäkseen jokapäiväisistä menoistaan, 
mutta toisaalta hänelläkin oli mahdollisuus antaa rahaa lainaksi myös muille aatelisille 
ja suurporvareille.

Aina ei suurikaan omaisuus taannut tarpeeksi suuria tuloja. Fersenien tilikirjoista il
menee, että käteistä rahaa ei aina ollut välttämättä kovin helppo saada, kun omaisuus 
koostui maaomaisuudesta, kartanoista, kiinteistöistä Tukholmassa ja niiden irtaimistos
ta. Yksityistaloudesta ei tehty budjettia, jossa menot olisi suhteutettu tuloihin ja seurattu 
sitä, miten hyvin tulot ja menot vastasivat toisiaan. Molemmat veljekset olivat lähes jat
kuvasti velkaa suuria summia toisilleen, ystävilleen, muille aatelisille ja suurporvaristol
le. Kumpikin esimerkiksi antoi luottoa ensin langolleen Jacob Albrect von Lantingshau
senille ja sittemmin sisarenpojalleen Albrect von Lantingshausenille.474

Aatelin velkaantumiseen vaikutti myös talouden yleinen kehitys. 1760luvun alussa 
hinnat nousivat huomattavasti, kun taas samaan aikaan Englannissa ruotsalaisen raudan 
hinta laski. Tämä sekä valuuttakurssien lasku aiheuttivat suuria vaikeuksia monille lai
nanottajille, joiden tulot romahtivat. Suurin vaikutus tällä oli niihin aatelisiin, joilla lai
nan vakuutena oli kiinteistöjä. Ei ollut tavatonta, että vaikeaan tilanteeseen joutuneiden 
aatelisten tilat pakkohuutokaupattiin.475

Ruotsin suurporvariston taloudellisia suhteita ja luotonantoa varhaismodernilla ajalla 
on viime vuosina tutkittu paljon.476 Suurkauppiaille luotto oli keskeinen kaupankäynnin 
väline sekä mahdollisuus pääoman kasvattamiseen korkotulojen muodossa. Ylhäisaate
lin luottosuhteita on sen sijaan tutkittu vähemmän. Miksi ja mitä varten ylhäisaateli otti 
velkaa? Mistä tai keneltä ylhäisaateli lainasi rahaa ja miten se käytti lainaamansa pää
oman? Millaisia  rahan lainaamiseen  liittyneitä   taloudellisia  strategioita  ylhäisaatelilla 
oli?

Ylhäisaatelin lainasuhteissa luotettavuudella ei ollut kovin suurta merkitystä. Aateli
nen syntyperä ja aatelin taloudellinen asema maata omistavana luokkana riittivät usein 
lainan vakuudeksi. Luotonantajalle aatelisen mahdollinen kyky tai kyvyttömyys maksaa 
lainat pois oli vähemmän tärkeä, kuin aatelin maine ja kunnia säätynä. Niihin perustui 
aatelin luottokelpoisuus 1700luvulla.477 Useimmiten luottosuhteet hoidettiin vekseleillä, 
velkakirjoilla ja obligaatioilla sekä erilaisilla sitoumuksilla. Rahaa lähetettiin ulkomailla 
oleville paitsi pankkiirien välityksellä, niin myös perheenjäsenten, ystävien ja tuttavien 
kautta.  Sukulaisuus   ja  ystävyyssuhteet  olivatkin   tärkeä   osa   taloudellisia  verkostoja. 
Vekselit ja velkakirjat vaihtoivat omistajaa Pariisissa, Berliinissä, Lontoossa tai Hampu
rissa   ja   ne   saatettiin   lunastaa   jälleen   takaisin   Fersenien   konttorissa   Tukholmassa. 
Useimmiten pankkiasiat hoidettiin Pariisissa  Tourton & Baurin pankkiiriliikkeen sekä 
Tukholmassa ja Amsterdamissa Grillin kauppahuoneen avulla. Toki muitakin pankkiire

473 Ks. myös Gidlöf 1969.
474 Ks.  esim.  Räkning  för  Hans  Excellences  Riks  Rådets,  Riddarens  och  Commendeurens  af  Kongl: 

Maij:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til 
Samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

475 Heckscher 1949b, 773–776.
476 Esim. Hasselberg 1998, 112–130; Müller 1998, 212–217; Nyberg 2006, 155–180; Ågren 2007, 119–

150; ks. myös Samuelsson 1955.
477 Fontaine 2001, 39–40, 53–56.
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ja käytettiin, mutta esimerkiksi juuri Grillien hyvistä suhteista Euroopan eri kaupunkei
hin oli konkreettista hyötyä pankkiasioiden hoitamisessa. Kansainvälisessä rahaliiken
teessä suurporvareiden henkilökohtaisilla suhteilla oli tärkeä rooli, mikä helpotti yhteis
työtä eri maiden välillä ja sai rahavirrat myös liikkumaan nopeammin maasta toiseen.478

Luotto osana Carl von Fersenin tuloja

Aikalaiset panivat merkille Carl von Fersenin tavan käyttää paljon rahaa ja elää yli va
rojensa   sekä   huolettoman   suhtautumisen   taloudellisiin  kysymyksiin.  Södermanlandin 
herttuatar Hedvig Elisabeth Charlotta kirjoitti kirpeästi Carl von Fersenin kyvyttömyy
destä  hoitaa  rahaasioitaan   ja  omaisuuttaan.479  Kamariherra  Gustaf  Johan Ehrensvärd 
puolestaan mainitsi ihailevaan sävyyn Fersenin tuhlanneen jalomielisesti koko omaisuu
tensa hovivirkaa hoitaessaan.480 Hans Axel von Fersen totesi päiväkirjassaan setänsä vä
linpitämättömyyden kiinteistöjensä ja tilojensa hoitamisessa.481

Carl ja Axel von Fersenin tilikirjoissa nostetut lainat, Ferseneille takaisin maksetut 
lainapääomat   sekä  Ferseneille  maksetut   lainankorot  kirjattiin  kaikki   tuloiksi.  Tämän 
vuoksi kreivien tulot ja menot seuraavat toisiaan. Mikäli tulot olivat pienet, tasapaino
tettiin tilannetta ottamalla lainaa ja mikäli tulot olivat suuret, lainattiin pääomia ulos.

Vuonna 1752 Carl von Fersen maksoi lainojen lyhennyksiä yli 31 000 kuparitaaleria 
ja korkoja lähes 8 000 kuparitaaleria. Kreivin menoista 40 prosenttia oli lainanhoitoku
luja. Lokakuussa 1751 kreivi maksoi langolleen vapaaherra Lantingshausenille 12 000 
kuparitaaleria,   josta reilu  4 000 kuparitaaleria  oli  korkoja.  Tammikuussa 1752 kreivi 
maksoi samankokoisen lainasumman takaisin  Lantingshausenille,  mutta  nyt korkojen 
osuus oli alle viisisataa kuparitaaleria, joten lainaaika oli ollut huomattavasti lyhyempi 
kuin toisessa Lantingshausenilta lainatussa summassa. Kun kamreeri Pagander  tilikau
den lopussa syksyllä 1752 tarkisti tilejä, huomattiin, että vapaaherra Lantingshausenille 
oli maksettu tammikuussa liian vähän korkoja, ja tilanne korjattiin maksamalla hänelle 
vielä 68 kuparitaaleria. Toukokuussa 1752 Carl von Fersen lunasti langoltaan kenraali
majuri ja vapaaherra Sparrelta 12 000 kuparitaalerin obligaation ja maksoi siitä vuoden 
korot, 720 kuparitaaleria. Elokuussa Fersen maksoi kahden kuukauden korot, 120 kupa
ritaaleria toiselta langoltaan, kenraali, vapaaherra Sparrelta lainaamalleen 12 000 kupa
ritaalerin  pääomalle.  Näiden  velkojen   lisäksi  Carl  von Fersenillä  oli  pankista  (Låne 
Banque)  lainaa  yli  48 000  kuparitaaleria,   jonka  korot  hän  maksoi  puolivuosittain.482 
Vaikka kreivi maksoi lainojaan takaisin, hän joutui lainaamaan lisää rahaa vain muuta

478 Samuelsson 1955, 164–169.
479 H. Maj:t Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas egenhändiga journal 1775–1787. Hedvig Elisabeth 

Charlottas samling vol. 1. Ericsbergsarkivet, RA; vrt. luku Erilaiset veljekset.
480 Ehrensvärd I, 142.
481 10.6.1795. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.
482 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1752 til samma tid 1753. Carl Reinhold von 

Fersens arkiv vol. 2; Förtekning på utbetalte Medel för Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räk
ning ifrån den 1 October 1752 til samma tid 1753. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2. Stafsund
sarkivet, RA; Låne bank pankista ks. Heckscher 1949b, 733, 735.
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ma kuukausi edellisten pois maksamisen jälkeen. Molemmissa tapauksissa kyse oli puo
lison sukulaiselta saadusta lainasta.

Vuonna 1755 Carl  von Fersen ei  nostanut  yhtään uutta   lainaa,   ja korkojakin hän 
maksoi vain puolelta vuodelta 48 600 kuparitaalerin lainalle, jonka oli ottanut pankista 
1750luvun alussa.483

Kuninkaallinen Valtiokonttori maksoi 1760luvun alussa korkoa Carl von Ferseniltä 
lainaamistaan 6 000 kuparitaalerista. Samanaikaisesti Carl von Fersen oli velkaa langol
leen vapaaherra Lantingshausenille 40 000 kuparitaaleria. Fersen maksoi vain korkoja 
eikä lyhentänyt lainaa lainkaan. Lisäksi kreivi maksoi Lantingshausenille muita laino
jaan takaisin reilut kolmetuhatta kuparitaaleria.484 1760luvun puoliväliin tultaessa Fer
senillä oli pankista lainaa noin 40 000 kuparitaaleria, joista hän maksoi korkoja puolen 
vuoden välein. Lisäksi Fersen lyhensi kahdesti tätä lainaa yhteensä 1 300 kuparitaaleril
la. Vapaaherra Lantingshausenilta lainattu pääoma oli vähentynyt puolella viiden vuo
den takaiseen verrattuna, ja nyt lainaa oli jäljellä 20 000 kuparitaaleria. Carl von Fersen 
ei kuitenkaan jatkanut tämän lainan lyhentämistä, vaan osa koroistakin oli välillä jäänyt 
maksamatta ja pääoma oli kasvanut hieman.485 Fersenien lanko Jacob Albrect von Lan
tingshausen ja sisarenpoika Albrect von Lantingshausen olivat tärkeä osa Fersenien ta
loudellisia verkostoja.

Carl von Fersenin tulot 1770 olivat 73 000 kuparitaaleria, ja hänellä oli velkoja yli 
162 870 kuparitaaleria, kun niitä oli viisi vuotta aikaisemmin ollut vain 60 000.486 Krei
villä oli pankista lainaa noin 63 800 kuparitaaleria. Lisäksi hän oli velkaa sisarenpojal
leen vapaaherra Lantingshausenille 90 100 ja kreivitär Hårlemanille 12 000 kuparitaale
ria. Kreivi lyhensi ainoastaan pankkilainaansa noin 1 500 kuparitaalerilla, muuten hän 
maksoi vain korkoja. Lantingshausenin lainojen korot olivat viisi prosenttia, kun taas 

483 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von 
Fersens influtne enskidte Medel, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 2; Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2; Förtekning på utbetalte Medel för Hof Jägmästarens Högwäl
borne Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2. Stafsundsarkivet, RA.

484 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr 
Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4; Special Extract öfwer utgifterna ifrån den 1 October 1760, till 
samma tid 1761. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.

485 Räkning   för  Öfwerhof   Jägmästarens  och  Riddarens  af  Kong:t  Swärds  Orden  Högwälborne  Herr 
Grefwe Carl Reinh. von Fersens enkildte Medel, ifrån den 1. October 1764, til Samma tid 1765. Carl 
Reinhold von Fersens arkiv vol. 5; Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den första October 1764, til 
samma tid 1765.  Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5; Förtekning på Utbetalte Medel för Öfwer 
Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold 
von Fersens enskildte Räkning, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765.  Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.

486 Räkning   för  Öfwerhof   Jägmästarens  och  Riddarens  af  Kong:t  Swärds  Orden  Högwälborne  Herr 
Grefwe Carl Reinh. von Fersens enkildte Medel, ifrån den 1. October 1764, til Samma tid 1765. Carl 
Reinhold von Fersens arkiv vol.  5; Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens,  Ceremoniemästarens af 
Kongl: Maij:ts Orden, och Riddarens af Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Carl Re
inhold von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1769, til Samma tid 1770.  Carl Reinhold 
von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.
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kreivitär Hårlemanilta kreivi oli lainannut rahat kuuden prosentin korolla. Samaan ai
kaan Kuninkaallinen Valtiokonttori maksoi korkoja kreiville tältä lainaamistaan 6 000 
kuparitaalerista.487

Vuoden 1775 alussa Carl von Fersenillä oli velkaa 127 809 taaleria, mutta vuoden 
loppuun mennessä näitä vanhoja lainoja oli enää vajaa 36 000 kuparitaaleria. Vuoden 
kuluessa Fersen lainasi  vielä  Grillin  kauppahuoneelta  100 000 ja Tottien kauppahuo
neelta 25 000 kuparitaaleria. Luultavasti hän käytti näitä rahoja maksaakseen Lantings
hausenilta   ottamansa   lainan,   sillä   tilien   mukaan   Lantingshausenilta   lainattu   summa 
maksettiin  pois  kokonaisuudessaan.  Lisäksi  Grillit,  Tottiet,  Valtiokonttori,  Axel  von 
Fersen sekä vapaaherra Klinckowström olivat velkaa pienempiä tai suurempia summia 
Carl  von  Fersenille.  Axel  von  Fersenin  vanhimman   tyttären  Hedvigin  puoliso  Ture 
Klinckowström oli lainannut Carl von Ferseniltä 100 000 kuparitaaleria kuuden prosen
tin korolla ja Axel von Fersen 25 000 kuparitaaleria samalla korolla.488  Vaikka kysy
myksessä oli sukulaiselle myönnetty laina, ei se tarkoittanut välttämättä mitään hyvänte
keväisyyttä; kuuden prosentin korkotulot näin suuresta lainasummasta olivat varsin kor
keat.

Carl von Fersen ei ottanut yhtään uutta lainaa 1780luvun alussa. Kuitenkin hänellä 
oli  edellisinä  vuosina  pankista  otettuja lainoja yli 3 200 riikintaaleria. Lisäksi hän oli 
vuosien 1775 ja 1780 välisenä aikana lainannut tyttärelleen kreivitär Charlotta De Gee
rille 2 500 riikintaaleria. Carl von Fersenin velallisia olivat Valtakunnan Säätyjen Pank
ki, Valtiokonttori, ruukinpatruuna Wahrendorf ja vapaaherra Klinckowström, joka ei ol
lut lyhentänyt 5 555 riikintaalerin lainaansa lainkaan. Pankin velka oli reilut 2 500 rii
kintaaleria ja Wahrendorfin yli  6 000 riikintaaleria.489 Parissakymmenessä vuodessa ti
lanne oli muuttunut, niin että kreivillä oli saatavia huomattavasti enemmän kuin velkoja.

Aina lainojen takaisin maksaminen ei onnistunut suunnitellulla tavalla, minkä vuoksi 
Carl von Fersen turvautui veljensä  taloudelliseen apuun. Joulukuussa 1777 Axel von 
Fersen maksoi kreivitär Hårlemanille 12 000 kuparitaalerin pääoman, jonka Carl  von 
Fersen oli lainannut useita vuosia aikaisemmin.490 Huhtikuussa 1780 Axel von Fersen 
lainasi  pankista  1 200 riikintaaleria, jotka käytettiin Carl von Fersenin velkojen mak

487 Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens, Ceremoniemästarens af Kongl: Maij:ts Orden, och Riddarens af 
Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån 
den 1. October 1769, til Samma tid 1770.  Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; Special Extract 
öfwer Utgifterne, ifrån den 1sta October 1769 til samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv 
vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

488 Räkning   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Ceremoniemästarens   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl: Maj:ts Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Enskildte Medel ifrån den 
1: October 1774 til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

489 Räkning för Öfwer Hof Jägmästaren Ceremonie Mästaren Riddaren och Commendeuren af Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 Octo
ber 1779 till Samma tid 1780. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.

490 Räkning   för   ÖfwerHofJägmästarens   Ceremoniemästarens,   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl: Majts Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel ifrån den 
1: October 1776 till samma tid 1777. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 10. Stafsundsarkivet, RA.
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suun.491  Carl von Fersenin tileissä  ei ole mitään mainintaan kyseisestä   lainasta,  joten 
Axel von Fersen on todennäköisesti maksanut suoraan veljensä velkojille.

Viimeisen, vuodelta 1784 olevan, tilikirjansa mukaan Carl von Fersenillä oli saatavia 
moninkertaisesti verrattuna velkoihin. Hänellä oli velkaa Valtakunnan Säätyjen Pank
kiin vain 1 169 riikintaaleria, kun hänen saatavansa nousivat yli 68 000 taalerin. Carl 
von Fersenin tytär kreivitär De Geer oli isälleen velkaa 2 500 riikintaaleria ja kreivin 
veljen Axel von Fersenin velka oli 10 000 riikintaaleria. Paroni Klinckowström oli vel
kaa 5 555, kreivi Dohna 7 588, paroni Woltemat 800, paroni Silfwerhielm 1 079 ja sota
neuvos Lagerbring 333 riikintaaleria. Pankin ja Valtiokonttorin lainapääomat kohosivat 
lähes 2 800 ja 3 400 riikintaaleriin, ja ruukinpatruuna Wahrendorf oli velkaa Carl von 
Fersenille 6 111 riikintaaleria ja ruukinpatruuna Johan Abraham Grill yli 22 000 riikin
taaleria. Grill oli ostanut kreivi Ferseniltä Medevin kartanon 1780. Lisäksi kreivillä oli 
useita pienempiä saatavia muun muassa hovin metsästäjiltä ja Göteborgin diskonttoyh
tiöltä (Discont Compagniet).492

Ylhäisaateliset lainasivat säätyveljiltään ja suurporvaristolta paljon rahaa, mutta Fer
senien esimerkistä näkyy yhtä selvästi se, että suurporvaristo oli velkaa ylhäisaatelille, 
eikä välttämättä vain ylhäisaateli porvaristolle. Jo aiemmin lainattujen pääomien lisäksi 
Carl von Fersen antoi muille lainaksi yli 6 000 riikintaaleria tilikautena 1784. Kreivi 
Adolf Piper, Axel von Fersenin vävy, lainasi Carl von Ferseniltä joulukuussa 1783 viisi
sataa riikintaaleria ja kesäkuussa 1784 kolmesataa riikintaaleria lisää kuuden prosentin 
korolla. Paroni Klinckowström lainasi kreiviltä helmikuussa 1784 edellisten lainojensa 
lisäksi 3 000 riikintaaleria samalla kuuden prosentin korolla, jolla hän oli muutkin lai
nansa saanut. Vuoden aikana Carl von Fersen antoi kaksi kertaa lainaksi huomattavan 
summan myös Valtiokonttorille.493

Kaikkien näiden isompien lainojen lisäksi Carl von Fersen lainasi koko ajan pienem
piä  summia esimerkiksi kuskiltaan ja lakeijoiltaan.  Marraskuussa 1774 kreivi maksoi 
korkoja kuskiltaan Hammarbergiltä lainaamilleen kahdeksallesadalle kuparitaalerille, ja 
lainasi  samaan aikaan neljäsataa kuparitaaleria lisää.  Myös näiden lainojen korko oli 
kuusi prosenttia.494 Kuskille laina oli tuottoisa, sillä hänen vuosipalkkansa oli pienempi 
kuin Fersenin  maksamat korot. Taloudenhoitaja Amalia Arendtin talouskirjapitoon on 

491 Räkning   för   Hans   Exellence   Riks   Rådet   Riddaren   och   Commendeuren   af   Kongl:   Maij: ts  orden 
Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1779 till Samma tid År 
1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47. Stafsundsarkivet, RA.

492 Räkning för Hans Excellence Kongl: Öfwer HofJägmastaren Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Mts orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 October 
1783 till samma tid 1784.  Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13. Stafsundsarkivet, RA;  Special 
Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1783 till samma tid 1784.Carl Reinhold von Fersens ar
kiv vol. 13. Stafsundsarkivet, RA. Tilikauden 1784 taseesta näkee viimeisen kerrat Carl von Fersenin 
velat   ja saatavat,  sillä  se on 1786 kuolleen kreivin viimeinen säilynyt  tilikirja.  Perunkirjoitukseen 
merkittiin kuolinpesät varat, velat ja saatavat, mutta Carl von Fersenin perukirja ei ole säilynyt sen 
enempää kuin siitä Svean hovioikeuteen lähetetty kopiokaan.

493 Räkning för Hans Excellence Kongl: Öfwer HofJägmastaren Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Mts orden Högwälborne Grefwe Herr Carl Reinhold von Fersens enskilte Medel från den 1 October 
1783 till samma tid 1784. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13; Special Extract öfwer Utgifterne 
ifrån den 1 October 1783 till samma tid 1784.Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 13. Stafsundsarki
vet, RA.
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tuon tuostakin merkitty kreiville talouskassasta annettuja  alle kymmenen taalerin sum
mia.495

Tileihin ei ole lainkaan merkitty luotolla kauppaporvareilta ja käsityöläisiltä tehtyjä 
ostoksia. Luotolla eläminen oli kuitenkin tavallista. Kauppiaiden ja käsityöläisten anta
ma luotto vaihteli tapauskohtaisesti. Suutarit tai räätälit saattoivat lähettää laskun, jossa 
oli kreivin tai kreivittären ostoksia usean vuoden ajalta. Lasku maksettiin sen mukaan 
kuinka kiireiseksi sen maksaminen katsottiin. Jotkut kauppiaat ja tavarantoimittajat – 
esimerkiksi apteekkari – lähettivät laskun kerran vuodessa, ja toiset – usein käsityöläiset 
kuten vaununtekijät, peltisepät tai lasimestarit – laskuttivat kreiviä kun sovittu työ oli 
suoritettu.  1780luvulla,  Carl  von Fersenin  vanhetessa  ja  sairastaessa  yhä  enemmän, 
monet  kauppiaat   ja  käsityöläiset  siirtyivät   lähes  poikkeuksetta   laskuttamaan työstään 
joko kerran vuodessa tai heti työn valmistuttua. Syynä muutokseen lienee ollut halu var
mistua saatavien pikaisesta maksamisesta ja halu välttää tilanne, jossa saatavia olisi pi
tänyt periä kreivin kuolinpesältä.

Velanotto Axel von Fersenin taloudellisena strategiana

Helmikuussa 1754 Axel von Fersen ja Jacob Albrect von Lantingshausen lainasivat rik
kaalta ruukinpatruuna Möhlmanilta 90 000 kuparitaaleria kuuden prosentin vuotuisella 
korolla.  Laina oli tarkoitettu kroonisessa rahapulassa olleelle kreivi Carl Gustaf Tessi
nille, joka 1760luvun alkuun tultaessa oli velkaantunut raskaasti myös muille suurpor
vareille ja aatelisille. Fersen ja Lantingshausen halusivat varmistua siitä, että laina Tessi
nille ei olisi ollut huono sijoitus, minkä vuoksi lainasta vastasivat kreivi Tessin itse ja 
tämän puoliso kreivitär Sparre yhdessä, ja heidän takaajinaan puolestaan olivat kreivi 
Gyllenborg, valtaneuvos Hamilton ja kreivi Wrede Sparre.496

Ylhäisaatelille   ominaiset   luottosuhteet   kiteytyvät   näissä   lainajärjestelyissä.  Tessin 
tarvitsi suunnattomia summia rahoittaakseen kalliin elämäntapansa ja taiteen keräämi
sen, mutta hänen tulonsa eivät riittäneet niihin, ja kreivi velkaantui. Rikkaalla porvaris
tolla, jota tässä tapauksessa edusti ruukinpatruuna Möhlman, oli pääomia, joita se saat
toi lainata taloudellisissa vaikeuksissa oleville aatelisille. Ilmeisesti Tessinin kallis elä
mäntapa oli yleisesti  tunnettu,497  koska hänelle tarkoitetun lainan Möhlmanilta ottivat 
Axel von Fersen ja Jacob Albrect von Lantingshausen, molemmat aristokraatteja ja rik

494 Räkning   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Ceremoniemästarens   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl: Maj:ts Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Enskildte Medel ifrån den 
1: October 1774 til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9; Förtekning på utbetalte 
Medel   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Riddarens   och   Commendeurens   af   Kongl.   Maij:ts   Orden, 
Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 1774, til Samma tid 
1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

495 Hushålls Bok ifrån den 1. October 1769 til samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 15; 
Hushålls Bok ifrån den 1. October 1774 til samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 17; 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 18. Stafsundsarkivet, RA.

496 Pro Memoria 31.8.1757. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 32a. Stafsundsarkivet, RA; Tessinin velois
ta Leijonhufvud 1931, 94–96.

497 Tessinin rahaasioista Tableaux de Paris 1739–1742, passim; Leijonhufvud 1917–1918, passim.
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kaita maanomistajia ja Tessinin sukulaisia avioliittojen kautta, eikä Tessin itse. Huoli
matta siitä – tai ehkä juuri sen takia –, että Fersen, Lantingshausen ja Tessin tunsivat 
toisensa hyvin ja olivat sukua keskenään, hankittiin lainalle epätavallisen monta takaa
jaa. Myös se, että lainaehtoihin kirjattiin, että Tessin oli puolisoineen yhdessä vastuussa 
lainasta, poikkesi yleisestä käytännöstä. Axel von Fersenin tileistä ei käy ilmi, kuinka 
laina hoidettiin Möhlmanin kanssa, maksoiko Tessin korkoja suoraan hänelle, vai antoi
ko ehkä niidenkin kasaantua lainasumman päälle. Elokuussa 1759 Tessin maksoi vel
kansa Fersenille   ja  Lantingshausenille,498  koska he vetäytyivät  vastuustaan  takaajina. 
Syynä takauksen peruuttamiseen oli pelko siitä, että Tessinin taloudelliset vaikeudet oli
sivat vaikuttaneet myös Fersenin ja Lantingshausenin rahaasioihin.  Fersenin ja Lan
tingshausenin   takauksen   purkaminen   johti   Tessinin   taloudellisen   tilanteen   vakavaan 
kriisiin ja Tessinin kartanon Åkerön myymiseen vielä samana vuonna.499

Yli 13 000 kuparitaaleria on merkitty Axel von Fersenin tilikirjoihin 1751 edellis
vuodelta ylijääneeksi ja edellisvuoden saataviksi. Joukossa oli kanslianeuvos Oelreichin 
maksettavaksi erääntynyt 9 000 kuparitaalerin laina.500 Niclas Oelreich oli 1730luvulla 
toiminut Axel ja Carl von Fersenin informaattorina, ja Oelreichin ja Fersenin henkilö
kohtainen suhde oli tuskin merkityksetön lainasuhteissa, jotka perustuivat yleensä hen
kilökohtaiseen luottamukseen. Vain harvoin on tileihin merkitty lainoille takuita, eikä 
lainapapereita ole säilynyt ainakaan Fersenien arkistossa.

Keväällä 1753 Axel von Fersen maksoi puolisonsa Hedvig De la Gardien nimissä ol
leen lainan,   jonka panttina  oli  ollut  Löfstadin kartano.  Korkoineen summa nousi yli 
35 500 kuparitaaleriin.501 1750luvun puolivälissä Fersen maksoi pois lainoja 24 000 ku
paritaalerin   edestä   ja  korkoja   lähes  15 000  kuparitaaleria.  Kreivillä   oli   pankkilainaa 
210 000 kuparitaaleria viiden prosentin korolla Mälsåkeria ja Löfstadia vastaan. Axel 
von Fersenillä oli suuret lainat myös kenraali Lantingshausenilta ja kreivitär  Hårlema
nilta,   ja vuoden 1755 kuluessa hän lainasi  vielä  30 000 kuparitaaleria   lisää  kreivitär 
Hårlemanilta, 24 000 velkakirjaa vastaan neiti Ulrica Eleonora Strömfeltiltä ja samoin 
velkakirjalla 6 000 kuparitaaleria Carl ja Wilhelm Tottien kauppahuoneelta. Kaikkineen 
kreivillä oli lainaa 282 000 kuparitaaleria, kun hänen tulonsa olivat 173 819 taaleria, mi
hin on laskettu mukaan neiti Strömfeltiltä ja Tottien kauppahuoneelta lainatut 30 000 
taaleria.502 Näitä rahoja Fersen käytti kartanoidensa ja Finnåkerin ruukin kehittämiseen 

498 Axel von Fersen Jacob Albrect von Lantingshausenille 29.8.1759. E 4549 Lantingshausenska samlin
gen vol. 12, RA.

499 Gidlöf 1969, 111; Leijonhufvud 1931, 94–103.
500 Räkning för General Majorens och Riddarens högwälborne herr Grefwe Axel Fersens enskildte Me

del ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarki
vet, RA.

501 Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1 October 1752, till samma tid 1753. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 38; Förteckning på utbetalte Medel för Hr General Majoren Grefwe Axel v: Fersens Räk
ning ifrån den 1 October 1752, til samma tid 1753. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38. Stafsundsar
kivet, RA.

502 Räkning för  General  Majorens och Riddarens,  Högwälborne Herr  Grefwe Axel  Fersens enskildte 
Medel ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39; Special 
Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv 
vol. 39; Förtekning på utbetalte Medel för Hr General Majorens och Riddarens Grefwe Axel Fersens 
Räkning, ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39. Staf
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sekä Blasieholmenin talojensa remontoimiseen. Löfstadin linnan oli vahingoittunut pa
hoin tulipalossa 1750. Linna korjattiin ja muutettiin vastaamaan uusia käsityksiä asumi
sesta ja mukavuudesta. Suuren osan lainaamistaan rahoista Fersen käytti vanhan, jo ra
pistuneen   Tukholman   kivitalonsa   sekä   talousrakennusten   ja   puutarhan   kunnostami
seen.503

1760luvun alussa  Fersenillä  oli  velkoja   lähes  304 000 kuparitaaleria.  Summa oli 
melkein kolme kertaa niin suuri kuin saman vuoden tulot. Lainoista valtaosa, 278 610 
kuparitaaleria, oli nostettu  pankista. Mälsåkeria vastaan oli lainattu 115 663, Löfstadia 
vastaan 86 747, Tukholman  kaupunkitaloa vastaan 60 000 ja hopeista tarjoiluastiastoa 
vastaan 16 200 kuparitaaleria. Lisäksi Fersen oli lainannut huomattavan summan lan
goltaan Lantingshausenilta ja 3 600 kuparitaaleria palovakuutusyhtiöltä (Brand Contoi
ret). Niinpä lainanhoitokulutkin olivat huomattavat, ja kreivi maksoi pelkkiä korkoja yli 
12 500 kuparitaaleria.504

Viisi vuotta myöhemmin velkaa oli jo yli 390 000 kuparitaaleria. Tilikautena 1765 
Fersen oli myös maksanut Tottien kauppahuoneelle 24 000 ja pankkiin lähes 18 000 ku
paritaaleria lainanlyhennyksiä, ja korkomenotkin olivat yli 16 000 kuparitaaleria. Suurin 
velkoja oli pankki, josta Fersenillä oli lainoja yli 312 000 kuparitaaleria. Saman vuonna 
kreivi Rosen maksoi Fersenille takaisin tältä lainaamansa 24 000 kuparitaaleria.505 Ve
lanotto ei kerro sinänsä yli varojen elämisestä, vaan pikemminkin luottamuksesta tule
vaisuuteen, sillä Axel von Fersen sijoitti tilojensa ja kartanoidensa kehittämiseen. Hän 
myös hankki kokonaan omistukseensa äidiltään yhdessä sisarustensa kanssa perimänsä 
Finnåkerin ruukin sekä perusti lisäksi ruukin Ljungiin, jonka oli perinyt isältään.

Riskien ottaminen kannatti,  sillä  1770luvun alussa tilanne oli kääntynyt niin, että 
Axel von Fersenillä oli enemmän saatavia kuin velkoja. Kesäkuussa 1770 valtaneuvos 
kreivi Barck maksoi Fersenille tältä lainaamansa 33 000 kuparitaaleria ja heinäkuussa 
1770 eversti, paroni Leijonhielm lyhensi 132 000 kuparitaalerin lainaansa 50 000 taale
rilla. Lisäksi Barck maksoi lainastaan 15 kuukauden korot, 2 475 taaleria. Leijonhielm 
maksoi suuresta lainasummastaan vuodessa korkoja melkein 8 000 kuparitaaleria. Val
tiokonttori oli lainannut kreivi Ferseniltä 232 000 kuparitaaleria ja myös Valtakunnan 
Säätyjen Pankilla oli suuri laina Ferseniltä. Carl Tottie & Compagnie oli velkaa Ferse
nille 150 000 kuparitaaleria, joka todennäköisesti oli peräisin kreiviltä ostetusta raudas
ta, jonka kauppahuone myi edelleen. Kyse oli siis tavallaan myyntisaatavasta eikä varsi
naisesta lainasta. Lisäksi laamanni Liljenstråle oli lainannut Axel von Ferseniltä 11 500 
kuparitaaleria. Useimmiten korot maksettiin vuoden tai puolen vuoden välein, mutta toi

sundsarkivet, RA.
503 Ks. luku »Rakentaminen ja asuminen»; ruukkien kehittämiseen otetuista lainoista ja ruukkien tuotan

non parannuksista ks. myös Gidlöf 1969 ja Gidlöf 1972.
504 Räkning för General Lieutenantes och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 

Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 41; Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1759, till samma tid 
1760. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.

505 Räkning för Generalens och Commendurens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1764, til samma tid 1765. Axel 
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA.
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sinaan pääomien annettiin kasvaa korkoa, jos korkoja ei ollut varaa maksaa. Jotkut teki
vät myös laamanni Liljenstrålen tapaan ja maksoivat korkoja pienemmissä erissä: Lil
jenstråle maksoi Fersenille kahden kuukauden ja 24 päivän korot. 1770 Axel von Ferse
nillä   itsellään  ei  ollut   lainaa  muualta  kuin  pankista.  Hän  maksoi   lainoja  pois   lähes 
30 000 kuparitaaleria, minkä jälkeen hänelle jäi lainapääomaa vielä 324 000 taaleria.506

Huhtikuussa 1771 Axel von Fersen lainasi pankista 300 000 kuparitaaleria, ja siirsi 
veljensä lainoja omiin nimiinsä. Näin tapahtui myös toukokuussa ja kesäkuussa 1771, 
jolloin Axel von Fersen maksoi kahdessa erässä veljensä Tottien kauppahuoneelta lai
naaman summan, yhteensä 300 000 kuparitaaleria. Saman vuoden toukokuussa Tottien 
kauppahuone maksoi takaisin Axel von Fersenille tältä lainatut 300 000 kuparitaaleria 
sekä lainasi kreiviltä maaliskuussa uuden 150 000 kuparitaalerin summan. Tottien kaup
pahuoneen maksamien lainojen lisäksi Grillin kauppahuone maksoi Fersenille 100 000 
kuparitaalerin  pääoman,  kreivi Rosen maksoi 24 000 kuparitaaleria   ja paroni  Leijon
hielm maksoi takaisin lainaamansa 46 000 kuparitaaleria. Fersen maksoi yhä korkoja ja 
joitakin   lyhennyksiä  pankista  ottamistaan   lainoista.507  Samana vuonna kun Axel  von 
Fersen maksoi tai siirsi omiin nimiinsä veljensä Carlin velkoja 600 000 kuparitaalerin 
summasta, maksoi hän veljelleen yli 16 000 taaleria korkoja tältä aikaisemmin lainaa
mastaan summasta.  Tämä  konkretisoi,  miten hankalaa oli   toisinaan hankkia nopeasti 
suuria summia käteistä: aateliset lainasivat koko ajan rahaa toisiltaan ja toisilleen. Sama 
koski  porvareita,   jotka  vuoroin   lainasivat   rahaa  aatelisille,  vuoroin oli  velkaa  heille. 
Tukholman suurporvarien välisistä taloudellisista suhteista on kirjoitettu paljon,508 mutta 
tutkijat ovat jättäneet vähemmälle huomiolle ylhäisaatelin ja suurporvariston välisten ta
loudellisten verkostojen ja riippuvuussuhteiden tarkastelun. Ylhäisaatelin ja suurporva
riston väliset ekonomisia suhteita ja molempiin suuntiin kulkenutta luottamista olisi tär
keä tutkia perusteellisemmin.

Tottien kauppahuone,  Grillin  kauppahuone,  vapaaherra Cederhielm ja valtaneuvos 
vapaaherra Falkenberg  maksoivat  kukin  Axel  von Ferseniltä   lainaamansa   rahat  pois 
1770luvun puolivälissä. Summa nousi yhteensä 259 000 kuparitaaleriin. Valtiokonttori 
maksoi pelkästään korkoja lainaamalleen  232 000 kuparitaalerille, samoin Albrect von 
Lantingshausen maksoi vain korkoja lainaamastaan 30 000 taalerista. Kreivin velat oli
vat yhteensä 144 310 kuparitaaleria, ja niihin kuului muiden muassa joulukuussa 1775 
velkakirjaa vastaan Carlos ja Claes Grilliltä lainattu 73 000 kuparitaaleria sekä 25 000 

506 Räkning för Fält Marskalkens, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij:ts Orden, Högwälbor
ne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1769, til samma tid 1770. Fredrik 
Axel von Fersens räkenskaper vol. 6; Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån d. i. october 1769, til 
samma tid 1770. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 6. Stafsundsarkivet, RA; Tottien kauppa
huoneen osuudesta Axel von Fersenin ruukkien tuottaman raudan ostajina ks. Gidlöf 1969, 71–78.

507 Räkning för Fält Marskalkens Riddarens och Kommendeurens af Kongl: Maïj:ts Orden, Högwälborne 
Herr Gerfwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1770, til Samma tid 1771. Axel von 
Fersen d.ä:s arkiv vol. 44; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1770., til samma tid 
1771. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 44. Stafsundsarkivet, RA.

508 Ks. esim. Hasselberg 1998, Müller 1998, Nyberg 2006, Samuelsson 1955, Ågren 2007.
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taaleria, jotka Axel von Fersen oli velkaa Carl von Fersenille.509 Fersenin saatavat olivat 
1770luvun alkupuolelta lähtien pääsääntöisesti suuremmat kuin hänen velkansa.

Viisi vuotta myöhemmin, tilikauden 1779–1780 alussa Axel von Fersenin velat oli
vat noin 13 000 riikintaaleria. Hän oli velkaa Valtakunnan Säätyjen Pankille, kreivitär 
Hårlemanille ja rouva Nordelille. Fersenin saatavat olivat 21 000 riikintaaleria ja velalli
siin kuuluivat Valtakunnan Säätyjen Pankki, kreivi Bårk, kreivi Gyllenborg ja vapaaher
ra Liljehök sekä seppä Husbergin leski. Tilikauden loppuun mennessä edellä mainituista 
muut paitsi pankki olivat maksaneet velkansa. Maaliskuussa 1780 kreivi joutui jälleen 
maksamaan veljensä Carl von Fersenin velkoja, mitä varten hän nosti pankista 1 200 rii
kintaalerin   arvosta   lainatodistuksia.510  Axel  von  Fersenin   saatavat  olivat  1780luvun 
alussa siis huomattavasti suuremmat kuin hänen velkansa. Myös hänen tulonsa olivat 
suuremmat kuin velat. Kreivin taloudellinen strategia oli tuottanut tulosta. Kolmessa
kymmenessä vuodessa hän oli kunnostanut kaupunkitalonsa ja maaseutulinnansa, saanut 
kartanonsa tuottavammiksi, lunastanut itselleen aiemmin yhdessä veljensä ja sisarensa 
kanssa omistamansa ruukin sekä perustanut uuden rautaruukin. Ruukkien perustamises
sa ja tuotannon lisäämisessä  Rautakonttorin keskimääräistä  matalampikorkoiset lainat 
olivat tärkeitä, vaikka niiden lainaaika oli suhteellisen lyhyt.

Axel von Fersenin lainasuhteet 1780 ja 1790luvuilla eivät eroa ratkaisevasti aikai
semmasta. Edelleen lainoja ja saatavia oli koko ajan eri suuntiin ylhäisaatelin, pankkien 
ja suurporvariston piirissä. Fersen lainasi jo 1783 ruhtinas Hessensteinilta viisituhatta 
riikintaaleria mistä summasta kreivi maksoi korot kerran vuodessa. On mahdollista, että 
Fersen lainasi Hessensteinilta rahaa voidakseen auttaa poikaansa Hans Axel von Ferse
niä ostamaan rykmentin Ranskan palveluksesta. Lisäksi Fersen oli 1780luvun puolivä
lissä velkaa 10 000 riikintaaleria veljelleen Carl von Fersenille ja 5 000 riikintaaleria si
sarenpojalleen  Albrect  von  Lantingshausenille.  Lainoja  kreivi  maksoi  1785  pois  yli 
5 000 riikintaalerilla, joista suurimman yksittäisen summan, 1 500 riikintaaleria, kreivi
tär Höpkenille.511 Näiden lainojen takaisinmaksun lisäksi Axel von Fersen sijoitti kesä
kuussa 1785 ItäIntian kauppakomppaniaan viisituhatta riikintaaleria ja lainasi uudes
taan kreivitär Höpkeniltä 1 500 riikintaaleria sekä 6 000 taaleria lisää ruhtinas Hessens
teinilta. Vuoden 1785 aikana Fersen nosti uutta lainaa lähes 11 000 riikintaaleria, mikä 
oli melkein kolmanneksen hänen koko vuonna käytettävissä olleista varoistaan.512

1790luvun alussa Axel von Fersenin tulot olivat yli puolet pienemmät kuin hänen 
velkansa, eli hänellä ei olisi ollut varaa maksaa velkojaan pois muulla tavalla kuin myy
509 Räkning för Hans Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts Orden, 

Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Samma tid 
1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

510 Räkning   för   Hans   Exellence   Riks   Rådet   Riddaren   och   Commendeuren   af   Kongl:   Maij: ts  orden 
Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1779 till Samma tid År 
1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1779 
til samma tid 1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47. Stafsundsarkivet, RA.

511 Todennäköisesti kreivitär Höpken oli Carl von Fersenin tytär Ulrika Eleonora, vaikka sukulaisuus
suhde ei suoraan käykään ilmi tilikirjasta.

512 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken, Riddaren och Commendeuren af Kongl: 
Maijts  orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel från den 1 October 1784 till 
samma Tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48; Special Extract öfwer Utgifterne från den 1 
October 1784 till samma tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48. Stafsundsarkivet, RA.
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mällä omaisuuttaan. Myös Fersenin menot olivat pienentyneet ja kassassa oli vuoden lo
pussa rahaa vielä noin 2 600 riikintaaleria. Silti velat kasvoivat tilikauden 1790 aikana 
yli 5 000 riikintaalerilla. Axel von Fersen oli velkaa Valtakunnan Säätyjen Pankille yli 
10 000 riikintaaleria, kuninkaanlinnan kanslialle (Kongl. Slotts Cancelliet) 6 000, evers
ti  Fredric  von Numersille  4 000, ruhtinas  Hessensteinille  8 000, kreivitär  Höpkenille 
4 500, kreivitär Löwenhielmille 11 000, kreivi Löwenhielmille 1 700, kreivitär Fersenil
le 3 000, lääkäri Olof Acrelille 2 000, hovijunkkari Johan Otto Bergenstiernalle 3 200 ja 
valtiosihteeri Mathias Benzelstiernalle 7 000 riikintaaleria. Lainanhoitokulut eli korot ja 
lyhennykset veivät runsaat 10 000 riikintaaleria vuodessa, vaikka kreivi antoi joidenkin 
lainojensa kasvaa korkoa.  Summa oli  noin kolmannes  Fersenin tuloista,  menoista  se 
muodosti vieläkin suuremman osuuden.513

Fersen oli lainannut paljon sukulaisiltaan: Mainittu kreivitär Fersen oli hänen kälynsä 
Charlotta  Sparre.  Kreivittären  Axel  von Fersenille   lainaama summa oli  otettu  hänen 
huomenlahjansa tuotosta joka oli kolmannes edesmenneen Carl von Fersenin kiinteästä 
omaisuudesta.514 Kreivittäret Höpken ja Löwenhielm olivat puolestaan Charlotta Spar
ren ja Carl von Fersenin tyttäriä. Kreivitär Ribbing, syntyjään Löwen, kuului Axel von 
Fersenin ja hänen puolisonsa läheisimpiin ystäviin, kun taas Olof Acrel oli lääkäri, jo
hon Fersenit turvautuivat tarvittaessa. Acrelin kohdalla kysymys oli nimenomaan lai
nasta, eikä esimerkiksi maksamattomista lääkärinlaskuista, sillä Fersenin tileissä on jat
kuvasti mainintoja siitä, että Acrelille maksettiin vuosittain kiinteä summa perheen lää
kärinä   ja   lääketieteellisenä  neuvonantajana toimimisesta.  Suurista veloista  huolimatta 
Axel von Fersenin saatavat olivat vielä suuremmat, lähes 74 000 riikintaaleria, kun taas 
hänen velkansa olivat hieman yli 63 000 riikintaaleria. Fersenin suurimmat saatavat oli
vat Valtakunnan Säätyjen Pankilta, Ruotsin kruunulta ja ItäIntian kauppakomppanial
ta.515

Vuoteen 1794 tultaessa Axel von Fersen oli maksanut pois kaikki sukulaisiltaan ja 
ystäviltään lainaamansa pääomat, ja hänen velkansa olivat tilikauden alussa 40 500 rii
kintaaleria ja sen lopussa 33 500 riikintaaleria. Vuoden lopulla hänellä oli yhä velkaa 
Valtakunnan Säätyjen Pankissa yli 9 000 riikintaaleria, minkä lisäksi hän oli velkaa ruh
tinas Hessensteinille 20 000, Olof Acrelille 2 000 ja majuri Reuterswärdille 2 160 rii
kintaaleria. Hessensteinin, Acrelin, Rautakonttorin ja Valtakunnan Säätyjen Pankin lai
nojen korot maksettiin puolen vuoden välein, kun taas Reuterswärdin lainan annettiin 
kasvaa korkoa. Valtiosihteeri Bentzelstiernalta Fersen oli lainannut kahdella erillisellä 
velkakirjalla 1 000 ja 6 000 riikintaaleria maalis ja toukokuussa 1787. Bentzelstierna 
kuoli huhtikuussa 1791 ja lainat erääntyivät maksettaviksi. Fersenin tilikirjoihin on mer

513 Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1789 till samma tid 1790. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 50. Stafsundsarkivet, RA.

514 Carl von Fersenin ja Charlotta Sparren avioliittosopimus 17.2.1748. Fersenska kontoret vol. 35. Staf
sundsarkivet, RA.

515 Räkning för  Hans Exellence Riks Rådet,  Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af  Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel ifrån den 1 October 1789 till 
samma tid År 1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50;  Special Extract öfwer Utgifterne från 1. 
October 1789 till samma tid 1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50; vrt. myös Special Extract 
öfwer Utgifterne från den 1 October 1788 till samma tid 1789. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50. 
Stafsundsarkivet, RA.
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kitty, että lainat maksettiin Bentzelstiernan kuolinpesälle marras ja joulukuussa 1794. 
Axel von Fersen maksoi lainoja pois yli 10 500 riikintaalerilla, minkä lisäksi korkoja 
erääntyi maksettavaksi lähes 1 600 riikintaaleria.516

Vaikka Axel von Fersen oli jo vanha ja sairas, lainasi hän joulukuussa 1793 Rauta
konttorista  3 400 riikintaaleria  rautaruukkien  toiminnan kehittämiseksi.  Lainan takasi 
kreivin sisarenpoika Albrect von Lantingshausen ja se maksettiin pois kahdessa erässä 
syksyllä 1794. Saatavia Fersenin kuolinpesällä oli tilikauden 1794 lopussa 97 645 rii
kintaaleria.517

Edesmenneen Axel von Fersenin varat ja velat kirjattiin perukirjaan, joka saatiin val
miiksi keväällä 1796, kaksi vuotta kreivin kuoleman jälkeen.518 Fersenin leski ei maksa
nut kaikkia kuolinpesän lainoja pois, ja kreivitär Hedvig De la Gardien kuollessa huhti
kuussa 1800 kuolinpesän velat olivat lähes 19 500 riikintaaleria. Kreivitär oli edelleen 
velkaa 14 177 riikintaaleria ruhtinas Hessensteinille, 2 656 riikintaaleria majuri Reuters
wärdille ja 2 038 riikintaaleria Olof Acrelille.519  Hessensteinin velkaa kreivitär oli ly
hentänyt hieman, kun taas Reuterswärdiltä ja Acrelilta lainatut pääomat olivat kasvaneet 
korkoa.

Pankista ja erityisesti Rautakonttorista nostetuissa lainoissa saattoi lainaaika jäädä 
lyhyeksi, mutta ystäviltä, tuttavilta ja Tukholman suurporvareilta lainattujen pääomien 
lainaajat olivat joustavat ja usein varsin pitkätkin, vaikka yli kymmenen vuoden laina
ajat vaikuttavat olleen melko harvinaisia. Toisinaan lainat myös periytyivät sukupolvel
ta toiselle, niin kuin osa Hans von Fersenin 1700luvun alkupuolella ottaneista lainoista, 
jotka jäivät 1751 kuolleen tyttären Anna Sofian kuolinpesän maksettaviksi.520 Pankkilai
noihin tarvittiin vakuudeksi useimmiten kiinteistöjä, mutta ylhäisaatelin sisäisissä laina
suhteissa vakuudet näyttävät olleen harvinaisia. Vakuudeksi riitti sukulaisuus, ystävyys 
tai kuuluminen samaan valtiopäiväpuolueeseen sekä tieto lainansaajan maaomaisuudes
ta, kartanoista ja tiloista.

516 Räkning för  Hans Exellence Riks Rådet,  Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af  Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån och med den 1. October 
1793, till samma tid År 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52; Special Extract öfwer Utgifterne 
från den 1. October 1793 till samma tid år 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52; Förteckning 
öfwer Utgifterne för Hans Excellence Herr Riks Rådet Fält Marskalken och Commendeuren Högwäl
borne Grefwe Axel Fersen från den 1 October År 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 52. Ks. myös kuitit 29, 30. Stafsundsarkivet, RA.

517 Räkning för  Hans Exellence Riks Rådet,  Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af  Kongl. 
Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån och med den 1. October 
1793, till samma tid År 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52; Special Extract öfwer Utgifterne 
från den 1. October 1793 till samma tid år 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarki
vet, RA.

518 Axel von Fersenin perukirja. Boupptecknings och arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen. Axel 
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. Stafsundsarkivet, RA.

519 Bouppteckning  efter  grevinnan  Hedvig  De  la  Gardie.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  37.  Staf
sundsarkivet, RA.

520 Inventarium efter General Majorens och Commendeurens af Kongl: Majt:s Swärdsorden Wälborne 
herr Jacob Albrecht von Lantingshausens Framleden Fru, Grefwinnan Högwälborna Fru Anna Sophia 
von Fersen. Adliga bouppteckningar vol. 43. Huvudarkivet E IX b, Svea Hovrätt, RA; ks. myös luku 
»Seuraavan sukupolven aineellinen perintö».
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Axel von Fersen rahoitti lainoilla linnojen ja kaupunkitalojen korjaustöitä, rakenta
mista ja sisustamista sekä  ruukkien ja maatilojen kehittämistä  1700luvun puolivälis
sä.521 Tilikirjoissa ei mainita mihin tarkoitukseen Fersen kunkin lainan otti, mutta toden
näköisti hän rahoitti lainoilla myös poikiensa Hans Axelin ja Fabianin sotilasuria 1770
luvun lopulta alkaen.

Luottokelpoisuus ylhäisaatelin taloudellisena resurssina

Luottokelpoisuus oli tärkeä ja välttämätön ekonominen resurssi ylhäisaatelille. Luotolla 
eläminen ja kalliin linnan tai kaupunkipalatsin rakentaminen oli täysin järkevää toimin
taa. Ylhäisaateli  sijoitti säädynmukaiseen elämään ja huomiota herättävän runsaaseen 
kuluttamiseen varsinkin 1600luvulla. Suurvaltaajalla Ruotsin ylhäisaatelin luottokel
poisuus perustui siihen, että heillä oli odotettavissa suuria maksuja valtiolta, joka oli lai
nannut mittavia rahasummia rikkaalta aristokratialta. Kruunulla ei ollut varaa maksaa 
takaisin  näitä  velkojaan,  mikä   ei  kuitenkaan  vähentänyt  aatelin   luottokelpoisuutta.522 

Norbert Elias viittaa juuri tällaiseen rahankäyttöön verratessaan toisiinsa aatelin ja por
variston rationaalista toimintaa. Se, mikä oli aatelille järkevää ja rationaalista tulevai
suuden suunnittelua ja statuksen tavoittelua, oli järjetöntä  rahan tuhlausta porvaristol
le.523

Tämä piti osittain paikkansa vielä 1700luvun puolivälin jälkeenkin, niin kuin esi
merkit  Ferseneistä  osoittavat.  Aatelin   luottokelpoisuus  ei  kuitenkaan enää  perustunut 
siihen, että kruunu oli velkaa aatelille, vaan pikemminkin siihen yhteiskunnalliseen, po
liittiseen ja taloudelliseen asemaan sekä suhdeverkostoon, joka aatelilla oli.

Hans Axel von Fersen kirjoitti Pariisista isälleen huhtikuussa 1779, että hänen ystä
vänsä vapaaherra Erik Magnus Staël von Holstein tarvitsi suuren lainan ennen vuoden 
loppua.

Olen ottanut huolehtiakseni Teille, rakas Isäni,  hyvin kiusallisesta tehtävästä.  Kyse on 
Staelista, joka pyysi minua kysymään Teiltä,  voisitteko Te lainata tai järjestää hänelle 
6 tai 8 000 Livreä joulukuuhun mennessä. Hän ei tohdi kysyä itse Teiltä. Sanoin hänelle, 
etten Usko Teidän varojenne sallivan Teidän odottamatta kuluttaa niin paljon kuin tuo 
[summa on], että kaikki menonne vuodessa oli suunniteltu etukäteen, että sitä paitsi jo 
Matkani maksoi Teille paljon, mutta että kysyisin tätä Teiltä, ja että hän voi olla varma, 
että jos Te ette tee hänelle tätä palvelusta, se johtuu siitä, että Te ette voi.524

521 Axel von Fersenin lainoista ks. myös Gidlöf 1969, 89–105.
522 Janzon 1999, 197–198, 220–222.
523 Elias 1985, 47–49, 81–82; ks. myös Englund 2002, 80–81.
524 Hans Axel Fersen Axel Fersenille 30.4.1779. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, 

RA. »Je me suis chargé d’une Commission fort embarassante, pour Vous, Mon cher Pere, c’est Stael 
qui me prie de Vous demander si Vous pourriés lui preter, ou lui arranger 6 a 8000 Livres pour le 
mois de Decem; il n’ose Vous en fair la demande lui même, je lui ai dit que je ne Croyois pas que 
Vos facultés Vous permissent de fair une depense inattendue aussi forte que celleci, que toutes celles 
que vous deviés fair dans l’année etoient reglée d’avance, que d’ailleurs mon Voyage Vous coutoit 
deja beaucoup, mais je Vous le demanderois, et quil pouvoit etre sur, que si Vous ne lui rendiés pas 
ce service, c’est que Vous ne le pouvés pas.»
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Hans Axel von Fersen selvitti tarkasti isälleen, kuinka Staël von Holstein oli joutunut 
kiperään tilanteeseen. Vapaaherra todellakin tarvitsi rahaa, sillä hänellä ei ollut muita 
tuloja eikä muuta mahdollisuutta »kuin tehdä lainaa ja maksaa suuria korkoja». Staël 
von Holstein oli lainannut 6 000 livreä nuorelle ruotsalaiselle aatelismiehelle kreivi Bra
helle, joka ei pystynyt maksamaan velkojaan takaisin, minkä vuoksi Staël oli käteisva
rojen puutteessa ajautunut hankalaan tilanteeseen. Hans Axel von Fersen vetosi isäänsä, 
jotta tämä olisi tehnyt kaikkensa nuoren miehen puolesta. Hän muistutti, että Staël von 
Holstein olisi ikuisesti kiitollinen avusta, ja lisäsi vielä: »Ehkä Te, rakas Isäni, voisitte 
saada Lantingshausenin tekemään jotakin hänen puolestaan tällä hetkellä.»525

Nuori kreivi oli hyvin tietoinen siitä lainasuhteiden verkostosta ja patronus–klientti
järjestelmästä, johon hänen isänsä ja serkkunsa kuuluivat. Hän oli myös varsin varma 
Lantingshausenin taloudellisesta tilanteesta, sillä hän pyysi hartaasti isäänsä pyytämään 
apua tältä, jos isällä itsellään ei olisi ollut mahdollisuutta lainanantoon. Fersen ei kuiten
kaan lainannut rahoja Staël von Holsteinille, sillä asiaa ei mainita enää Hans Axel von 
Fersenin kirjeissä. Velkaa ei ole myöskään merkitty Axel von Fersenin saatavien jouk
koon vuodelta 1780. Kevättalvella 1780 Hans Axel von Fersen lainasi kuitenkin Staëlil
le 115 louis d’oria niistä 3 000 livrestä, jotka hänen isänsä oli lähettänyt pankkiiri Tour
tonin kautta.  Staëlin   taloudellinen  tilanne  oli  muuttunut  niin  huonoksi,  että  Fersenin 
koki välttämättömäksi lainata ystävälleen rahaa kiireisimmin maksettavia velkoja var
ten.526  Staël   joutui lainaamaan muiltakin ystäviltään voidakseen maksaa muita velko
jaan. Hän sai taloudellisen tilanteensa tasapainoon vasta solmiessaan tammikuussa 1786 
avioliiton Ranskan rikkaan rahaministerin Neckerin tyttären kanssa.527

Samassa kirjeessä, jossa Hans Axel von Fersen pyysi isäänsä auttamaan Staël von 
Holsteinia, hän kertoi vierailuista Pariisissa asuneen tätinsä kreivitär Brita Sofia De la 
Gardien luona. Nuori kreivi kirjoitti, ettei olisi halunnut tavata tätiään, sillä tämä pyysi 
aina häneltä lainaa, jota ei ollut toivoakaan saada koskaan takaisin. Tilanne oli kiusalli
nen. Kohteliaisuus olisi  vaatinut  Hans Axel von Ferseniä  vierailemaan tätinsä   luona, 
mutta tädin ikuiset rahapyynnöt olivat nuoren miehen mielestä nolostuttavia, koska ra
han lainaamisesta oli vaikeaa tai mahdotonta kieltäytyä.528 Myös Hans Axel von Ferse
nin serkku Clas Julius Ekeblad koki vierailut tätinsä luona ja tämän pyynnöt rahanlai
naamisesta kiusallisina.529

Hans Axel von Fersen lainasi silti myöhemminkin tädilleen pienehköjä  summia.530 
Lopulta kesällä 1784 hän joutui selvittämään perusteellisesti vanhan tätinsä rahaasioita, 
sillä tämän velat olivat kasvaneet niin, että kauppiaat eivät enää antaneet hänelle luot

525 Hans Axel Fersen Axel Fersenille 30.4.1779. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, 
RA. »[…] que de fair des dettes, et payer de Gros interets, Vous pourriés peutetre, Mon cher Pere, 
engager Lantingshausen à fair quelque chose pour lui dans ce moment […].»

526 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 2.3.1780, 4.4.1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. 
Stafsundsarkivet, RA.

527 Barton 1975, 49.
528 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  30.4.1779.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf

sundsarkivet, RA; ks. myös luku »Nuori aatelisnainen kuluttajana».
529 Wolff 2005, 287–288.
530 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 2.3.1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsar

kivet, RA.
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toa. Velkojen selvittäminen osoittautui hankalaksi, ja vasta lokakuussa 1785 Hans Axel 
von Fersen saattoi lähettää isälleen tarkan selvityksen tätinsä veloista. Velat nousivat yli 
kuudentuhannen  livren,   ja velkojien joukossa oli  rahanlainaajien lisäksi  leipuri,   liha
kauppias, viinikauppias, räätäli ja verhoilija. Vanha kreivitär tarvitsi rahaa nimenomaan 
jokapäiväisen elämäntapansa ylläpitämiseen.  Velkojen selvittämiseksi Hans Axel von 
Fersen myi osan tätinsä vanhoista vaatteista, mikä vähensikin velkasummaa 490 livreä. 
Loput velat maksoi Axel von Fersen. Lisäksi kreivi Ekeblad lupasi maksaa kälylleen 
vuosittaisen eläkkeen, jolla tämä saattoi elää mukavasti Pariisissa. Hans Axel von Ferse
nin mukaan Brita Sofia De la Gardie oli loputtoman kiitollinen Axel von Fersenille ja 
Clas Ekebladille sekä heidän puolisoilleen taloudellisesta tuesta ja tilanteensa selvittä
misestä.  Pitkään kestänyt asioiden järjestely kävi Hans Axel von Fersenin hermoille. 
Kun hän maaliskuussa 1786 saattoi kirjoittaa isälleen, että tämän lähettämät rahat olivat 
saapuneet ja velat maksettu, lisäsi hän: »kerroin hänelle [Brita Sofia De la Gardielle], 
että  hänen pitäisi olla säästäväisempi ja tarkempi taloutensa suhteen, ja että   tämä  oli 
varmasti viimeinen kerta kun hänen perheensä saattoi pelastaa hänet» taloudellisesta ah
dingosta.531

Axel von Fersen oli  auttanut  kälyään ainakin  kerran aikaisemminkin,  1760luvun 
alussa. Silloin kreivi lähetti Brita Sofia De la Gardielle 1 800 kuparitaalerin vekselin 
avuksi jokapäiväisistä menoista selviytymiseen.532

Säädynmukaisen elintason ylläpitoon tarvittujen käteisvarojen hankkiminen oli toisi
naan hankalaa. Tämä koski yhtä lailla nuorta aatelismiestä Pariisissa, hovimiestä Tuk
holmassa tai naimatonta vanhaa kreivitärtä Pariisissa. Ylhäisaateli ajautui vaikeaan ti
lanteeseen vasta kun lainoja ja velkoja olisi pitänyt ruveta maksamaan, ja silloin ystävät 
tai perhe joutuivat usein auttamaan. Hans Axel von Fersen yritti lainata rahaa vapaaher
ra Staël von Holsteinille isänsä tai serkkunsa kautta ja kun hän epäonnistui, lainasi hän 
omista rahoistaan pienen summan, joka riitti aluksi. Brita Sofia De la Gardien velat ja 
elämisen maksoivat hänen sisartensa aviomiehet, joiden kunnia vaati että sukulaisia – 
omia tai puolison – ei voinut jättää pulaan, jos nämä eivät itse kyenneet selviytymään 
veloistaan ja maksuistaan. Brita Sofia De la Gardien tilanne oli tavallistakin hankalampi 
hänen asuessaan ainoastaan palvelijattarensa kanssa Pariisissa. Lukuisista sinne matkus
taneista sukulaisista huolimatta naimattomalta kreivittäreltä puuttui perheen, sukulaisten 
ja ystävien turvaverkko, joka olisi todennäköisesti kannatellut häntä Ruotsissa.

Rahoittaakseen elämäntapansa ylhäisaateli lainasi käteistä pankista, perheiltään, ystä
viltään ja Tukholman rikkailta porvareilta, olipa sen kiinteä omaisuus kuinka suuri ta
hansa. Vaikka aatelismies olisi lainannut ulkopuolisille satojatuhansia huomattavaa vuo

531 Hans   Axel   Fersen   Axel   Fersenille   8.6.1784,   24.8.1785,   15.10.1785,   15.11,1785,   30.11.1785, 
10.3.1786. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA. »je luis ai represente qu’elle eut 
a economiser mieux et que c’etoit certainement la derniere fois que sa famille pouvoit venir à Son Se
coirs.»

532 Räkning för General Lieutenantes och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 
Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 41; Förtekning på utbetalte Medel för General Lieutenantens och Commendeu
rens af Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1759, till Samma tid 1760. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.
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sittaista korkoa vastaan, saattoi olla, että hän joutui ottamaan lainaa saadakseen tarpeek
si rahaa jokapäiväisiin elinkustannuksiinsa.

Aateli suhteutti harvoin menojaan tuloihinsa, mikä johti toisinaan tilanteisiin, joissa 
ystävät   tai   sukulaiset   joutuivat   pelastamaan   heidät   taloudelliselta   katastrofilta.   Aina 
avusta ei kuitenkaan ollut hyötyä ja ylhäisaatelin parista löytyy myös vararikon tehneitä. 
Yksi esimerkki on kreivi Carl De la Gardie, joka konkurssipesän velkojiin kuului mui
den muassa hänen lankonsa, hänelle rahaa lainannut Axel von Fersen.533  Useimmiten 
aatelin tapa lainata rahaa ja tehdä velkaa toimi kuitenkin hyvin ja joustavasti. Laina ja 
velkasuhteet perustuivat molemminpuoliseen luottamukseen ylhäisaatelin jäsenten kes
kuudessa sekä  ylhäisaatelin  ja käsityöläisten,  kauppiaiden tai  suurporvareiden välillä. 
Tarvittaessa suurten summien lainaaminen oman säädyn sisältä tai varakkailta kauppa
huoneilta ja ruukinpatruunoilta sekä luotolla kauppiailta ostaminen olivat oleellinen osa 
ylhäisaatelin  elämäntavan rahoittamista,  koska tulot saattoivat vaihdella  merkittävästi 
vuodesta toiseen.

SUURET TULOT, SUURET MENOT JA SUURET VELAT

Tämän   luvun  pääkysymysten,  Fersenien  elämäntavan   rahoittamisen   ja   tulorakenteen 
sekä taloudenpidon, avulla voi tarkastella maata omistaneen ylhäisaatelin taloudellisia 
voimavaroja ja strategioita sekä tulonmuodostusta 1700luvulla. Carl ja Axel von Fer
sen hoitivat omaisuuttaan eri tavoin ja heillä  oli erilainen suhde myös kuluttamiseen. 
Tämä antaa tilaisuuden vertailla aatelismiesten erilaisia taloudellisia strategioita ja eri
laisia aatelismiehen tyyppejä. Ainoastaan Fersenien konttorin hyvin organisoitu hallin
tokoneisto ja erittäin suuri omaisuus tekivät Carl ja Axel von Fersenistä epätyypillisiä, 
muutoin he edustivat kumpainenkin aatelismiehille ominaisia toimintamalleja.

Carl von Fersen antoi maansa, kartanonsa ja kaupunkipalatsinsa vuokralle ulkopuoli
sille vuokraajille rahassa maksettua vuokraa vastaan. Hän oli tyypillinen hovimies, joka 
ei käyttänyt aikaansa omaisuutensa hoitamiseen, vaan jätti kaiken Fersenien konttorille 
ja kamreerille. Carl von Fersen edusti sitä aatelismiehen tyyppiä, joka keskittyi loista
vaan uraan kruunun palveluksessa ja laiminlöi  sen vuoksi kartanonsa ja suoranaisesti 
halveksi maanviljelyä  aatelismiehelle sopimattomana ja kunniattomana harrastuksena. 
Axel von Fersen puolestaan sijoitti järjestelmällisesti varojaan tulevaisuuteen ja kehitti 
kartanoitaan ja ruukkejaan sekä halusi olla perillä siitä, kuinka kamreeri, pehtorit ja ti
lanhoitajat   niistä   huolehtivat.   Carl   von   Fersen   suhtautui   veljeään   huolettomammin 
omaisuuteen, rahankäyttöön ja tulojensa kasvattamiseen, mutta myös hän käytti omai
suuttaan tulevaisuutensa ja myös lastensa tulevaisuuden turvaamiseksi hovin maailmas
sa, vaikkakaan ei yhtä järjestelmällisesti kuin veljensä. Taloudellisessa käyttäytymises
sään Carl von Fersen edusti ancien régimen kohteliasta hovimiestä, joiden aikakausi al
koi lähestyä loppuaan taloudellista hyötyä ja tuottavuutta korostaneiden yhteiskunnallis
ten ja taloudellisten muutosten paineessa.

533 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1764, til samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.
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Axel von Fersen edusti hyödyn ajan ja fysiokratismin aatteiden aatelismiestä, joka 
piti  maanviljelyä   tarpeellisena   ja   tuottavana   toimena   aatelismiehelle.  Hän  näki,   että 
maanviljelyä ja ruukkiteollisuutta tehostamalla aatelismiehen tulot kasvoivat merkittä
västi. Maanviljelyn merkitys niin aatelin kuin muidenkin säätyjen elinkeinona korostui, 
koska viljanhinta nousi lähes koko 1700luvun loppupuolen ajan. Lisäksi vapaudenajan 
lopulta alkaen Ruotsin talouspolitiikassa alettiin suosia suurviljelystä ja vuorityötä, kun 
fysiokraattinen ja liberalistinen ajattelu valtasi alaa merkantilismilta. Axel von Fersenil
lä itsellään oli merkittävä osansa Ruotsin talouspolitiikan suuntaviivojen piirtäjänä, sillä 
koko pitkän poliittisen uransa ajan hän oli erityisen kiinnostunut taloudellisista kysy
myksistä.

Aatelismiehen omasta taloudesta huolehtiminen kuului osana aatelismiehen velvolli
suuksiin sukuaan ja perhettään kohtaan. Kohtuullisuus taloudenpidossa ja rahankäytössä 
kuului aatelisiin  hyveisiin.  Vaikka hienostuneen aatelismiehen ominaisuuksiin  kuului 
avokätisyys ja tietty huolettomuus rahaasioissa, oli taloudenpidon täydellinen laimin
lyöminen myös moraalisesti  arveluttavaa   ja  osoitus   luonteen heikkoudesta.  Toisaalta 
Carl von Fersenin suurpiirteinen avokätisyys ja piittaamattomuus rahasta ja taloudelli
sista seikoista herätti ihailua ja sitä pidettiin tyypillisen hovimiehen jalona käytöksenä. 
Vain todellisella aatelismiehellä oli mahdollisuus toimia ihanteiden mukaisesti ja jakaa 
anteliaasti omastaan. Todellisuudessa harvoilla oli siihen taloudellisia mahdollisuuksia. 
Aikalaiset mainitsivat kirjeissään ja päiväkirjoissaan yleensä ne aateliset, jotka poikke
sivat  norminmukaisesta  käytöksestä.  Ne aatelismiehet,   jotka  olivat  erityisen rikkaita, 
velkaantuneita tai köyhiä asemaansa nähden, tulivat mainituiksi. Carl ja Axel von Ferse
nin rikkaus mainittiin usein, samoin se, että Carl von Fersen käytti rahaa auliisti elämän 
ylellisyyksiin, kun taas Axel von Fersen oli suureen omaisuuteensa verrattuna kovin ta
loudellinen, jopa saita.

Suurimmat tulot molemmat Fersenit  saivat maaomaisuuden tuotosta, kartanotalou
desta ja vuoriteollisuudesta. Maaomaisuuden merkittävyys korostuu tarkasteltaessa kar
tanotaloutta kokonaisuutena. Fersenien kartanoissa maataloustuotteet eivät olleet ainoat 
myytävät tuotteet, vaan kartanoiden yhteydessä toimi myös rautaruukkeja ja tiilimanu
faktuureja. Fersenien taloudelliselle vakaudelle tärkein oli heidän vanhemmiltaan peri
mänsä Finnåkerin ruukki. Lisäksi tilanvuokrat ja talojen vuokrat muodostivat huomatta
van osan Carl von Fersenin tuloista. Molemmilla veljeksillä pääoma ja korkotulot oli
vat tärkeä osa kokonaistuloja ennen 1770lukua. Tämä johtuu siitä, että heidän vanhem
piensa   kuolinpesän   tuotto   luettiin   kreivin   tilikirjoissa   pääomatuloksi.   Kysymys   oli 
tässäkin tapauksessa pääasiassa maaomaisuuden ja ruukkien tuotosta. Palkkatulot puo
lestaan olivat merkityksettömän pieni osa Fersenien tuloista. Tiliaineisto lähdemateriaa
lina ei kuitenkaan aina kerro koko todellisuutta: tileistä eivät nouse esiin viroista makse
tut akordit, eivät myöskään palkkatuloihin kuuluneet muut taloudelliset etuudet kuten 
arvokkaat lahjat tai mahdollisuus omaan huoneistoon eri kuninkaallisissa linnoissa. Täl
löin oman kaupunkipalatsinsa saattoi vuokrata tuottoisalla tavalla toisille aatelisille tai 
ulkomaalaisille diplomaateille niin kuin Carl von Fersen teki.

Kun tulot muodostuivat pääasiassa maaomaisuuden ja rautaruukkien tuotosta, on sel
vää, että tulot myös vaihtelivat vuodesta toiseen riippuen hyvistä ja huonoista satovuo
sista, raudan ja viljan hinnan kehityksestä sekä talouden suhdanteista. Erityisesti Axel 
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von Fersenin tulot vaihtelivat suuresti juuri tällaisista syistä johtuen. Aateliset lainasivat 
usein ja paljon rahaa osittain tasapainottaakseen tulojensa epävarmuutta, osittain siitä 
yksinkertaisesta syystä, että suurikaan omaisuus ei tarkoittanut mahdollisuutta käyttää 
isoja summia käteistä rahaa, jota tarvittiin ruukkiteollisuuden investointeihin tai viran 
ostamiseen. Toisaalta jos Fersenillä joskus oli paljon käteistä rahaa, he lainasivat sen 
edelleen, jolloin pääomat tuottivat kreiveille huomattaviakin korkotuloja. Esimodernin 
ajan yhteiskunnassa  lainasuhteet  kulkivat   läpi  koko yhteiskunnan sekä  vertikaalisesti 
että horisontaalisesti. Aatelismiehet ja naiset lainasivat rahaa vertaisilleen, mutta myös 
kauppiaille,   käsityöläisille,   suurporvareille   tai   alustalaisilleen.  Aateli   puolestaan  osti 
luotolla kauppiailta ja käsityöläisiltä tilaamansa tuotteet.

Axel ja Carl von Fersen lainasivat paljon ja usein rahaa toisiltaan sekä langoltaan Ja
cob Albrect von Lantingshausenilta ja sisarenpojaltaan Albrect von Lantingshausenilta. 
Fersenit lainasivat jatkuvasti rahaa myös ystävilleen, sukulaisilleen ja muille ylhäisaate
liin kuuluneille. Sukulaisille ja tuttavaverkostolle lainaaminen ei eronnut ulkopuolisille 
annetuista lainoista muussa kuin siinä, että vakuuksia ei lainoille yleensä annettu. Lai
nojen vuosikorot olivat useimmiten neljästä kuuteen prosenttia, joka oli korkein sallittu 
korko. Lainasummat olivat suuria ja lainaajat pitkiä, kymmenen vuotta tai ylikin. Axel 
ja Carl von Fersenin keskinäisissä velkasuhteissa oli kyse solidaarisuudesta perhettä, su
kua ja säätyä kohtaan. Carl von Fersen ei hoitanut rahaasioitaan huolellisesti ja veljen 
oli usein tultava avuksi. Luultavasti Axel von Fersenin oli pakko ottaa osa Carl von Fer
senin lainoista omiin nimiinsä ja maksaa niitä pois, jotta veljen talous ja sen mukana 
perheen  kunnia   eivät   olisi   kokonaan   romahtaneet.  Samalla   tavalla   solidaarisuudesta 
omia lapsia kohtaan lapsille ja heidän puolisoilleen lainattiin tarvittaessa rahaa. Näissä 
monimutkaisissa  velkasuhteissa  oli  kysymys   tulevaisuuden  suunnittelusta   ja  perheen 
elintason ja aseman ylläpitämisestä. Carl von Fersenin kohdalla kyse oli lisäksi asioiden 
huolimattomasta hoitamisesta. Axel von Fersenin kohdalla kyse oli sen sijaan järjestel
mällisestä   tavoitteesta  rakennuttaa ja  korjauttaa kaupunkitalot  sekä  kartanot  ja  ruukit 
tuottamaan entistä enemmän ja representoimaan omistajansa yhteiskunnallista asemaa. 
Axel von Fersen myös onnistui tavoitteessaan, niin että hänen tulonsa kasvoivat koko 
1700luvun toisen puoliskon ja olivat otantavuosina jatkuvasti menoja suuremmat.

Luotonanto oli  myös keino luoda suhteita,  verkostoitua ja käyttää  valtaa.  Samalla 
vaikuttaa siltä, että luottosuhteet vahvistivat ja edistivät sosiaalista vaikutusverkostoa ja 
valtasuhteita. Fersenien velka ja liikesuhteiden verkostoon kuuluivat Ruotsin ylhäisaa
telisten sukujen lisäksi myös suuret tukholmalaiset kauppahuoneet, erityisesti Grillit ja 
Tottiet, sekä kruunu, Ruotsin valtio. Rahaa lainattiin molempiin suuntiin. Silti käteisen 
rahan irrottaminen kiinteästä omaisuudesta tuotti kaikille vaikeuksia. Ongelma oli yhtä
läinen niin rikkaan ylhäisaatelin – puhumattakaan varattomasta aatelista – kuin vaurai
den suurkauppiaiden piirissäkin. Myös valtiontalous oli melko kehittymätöntä ja kruunu 
oli riippuvainen rikkaista alamaisistaan sekä näiden sille lainaamista rahoista.
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Kruunun palveluksessa

Aatelin verovapauden ja muiden privilegioiden taustalla oli ajatus kuninkaan ja kruunun 
palvelemisesta.  Aatelissäädyn erityisasemaa tässä  suhteessa korostivat sen privilegiot 
korkeimpiin virkoihin kuten kollegioiden presidenttien, hovikanslerien, maaherrojen tai 
valtiosihteerien ja korkeiden upseerien virkoihin. Vuoden 1720 hallitusmuodon mukaan 
virat oli täytettävä kokemuksen, ei syntyperän ja aseman perusteella, mutta silti aatelin 
oikeus korkeisiin  virkoihin vahvistettiin  vuoden 1723 aatelisprivilegioissa.534  Aatelis
miehet toimivat siviilivirkamiehinä hallinnossa, upseereina armeijassa ja hovin erilaisis
sa (usein hallinnollisissa) viroissa.

Hallitsijalle oli tärkeää saada sidottua aateli osaksi hallintokoneistoa ja kontrolloida 
hovin, armeijan ja muiden hallinnon alojen kautta aatelin poliittisia pyrkimyksiä oman 
valtansa lisäämiseen ja asemansa vahvistamiseen. Hallitsijan ja aatelin välinen voima
suhde oli erilainen Euroopan eri maissa. Ranskassa yksinvaltaisen kuninkaan ja aatelin 
välinen tasapaino syntyi nimenomaan siitä, että hovi oli tärkeä poliittinen areena, ja että 
hovi monimutkaisine lojaalisuus ja klienttisuhteineen tarjosi kuninkaalle keinon pitää 
aateli vallassaan. Englannissa kuninkaan valta oli vähäistä aatelin hallitessa maata parla
mentin kautta. Kuninkaan vallan vähäisyys ja aatelin vahva asema johtivatkin Englan
nissa hovin ja kuninkaan lähipiirin merkityksen vähenemiseen. Vapaudenajan Ruotsissa 
hovin merkitys oli suuri varsinkin kulttuurin alalla poliittisen vallan ollessa valtaneu
vostolla ja kolmen vuoden välein kokoontuneilla valtiopäivillä. Vuosisadan lopulla ku
ninkaan valta kasvoi sekä hovin ja hovivirkojen poliittinen merkitys korostuivat jälleen 
Kustaa III:n keskittäessä yhä enemmän valtaa itselleen ja vähentäessä valtaneuvoston ja 
valtiopäiväsäätyjen – varsinkin aatelin – poliittista ja arvovaltaa.

Ruotsin aateli osallistui 1500luvun lopulta lähtien modernin valtion kehitykseen toi
mimalla sotilas ja virkamiesluokkana, jonka avulla byrokraattinen keskusjohtoinen mo
derni valtio luotiin. Ruotsin aatelin, varsinkin vuoden 1600 jälkeen aateloitu uusi aateli, 
oli kuninkaalle uskollista virkaaatelia. Aatelismiehet eivät useinkaan pitäytyneet yhdel
lä uralla, vaan toimivat elämänsä aikana sotilaina, hallintovirkamiehinä, poliitikoina ja 
diplomaatteina. Siitä huolimatta jako valtion palvelemiseen siviili tai sotilasuralla oli 
selkeä 1600luvulla. 1700luvulla jako muuttui kahden aatelisen mieheyden tyypin, val
tiomiehen ja hovimiehen, väliseksi.535

Aatelin ideologian mukaisen valtion palvelemisen, velvollisuuden ja vastuun lisäksi 
virat toivat aatelismiehelle välttämättömiä tuloja, kuten palkkoja Fersenien tulonlähtee
nä käsitelleestä luvusta ilmeni, vaikkakin Ferseneille virkapalkan merkitys oli suhteelli
sen pieni.  Jos aatelismiehellä  ei  ollut  suurta maaomaisuutta,  muodostivat  virkapalkat 
merkittävän osan ylhäisaatelinkin tuloista. 1700luvun puolivälissä Ruotsissa väiteltiin 
paitsi aatelin privilegioista tiettyihin virkoihin, niin myös virkamiesten palkkojen riittä

534 Frihetstidens grundlagar, Ridderskapets och adelns privilegier den 16 oktober 1723, 38–40; Carlsson 
1949, 42; ks. myös Elmroth 1962, Elmroth 1981; Aatelin velvollisuudesta palvella isänmaataan kan
salaisina ks. Wolff 2008, 70–95.

535 Stadin 2004, 106.
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mättömyydestä  säädynmukaiseen elämään.  Virkamiehen ulkoisen olemuksen,  vaattei
den, asumisen, koko elämäntavan oli tarkoitus manifestoida virkamiehen yhteiskunnal
lista asemaa ja tointa kruunun palveluksessa. Vuosina 1764–1765 virkamiehien palk
kauksesta  käyty pamflettidebatti   sisälsi  myös  kritiikkiä  ylimpien  virkamiesten  ylelli
syyskuluttamista kohtaan ja toi esiin 1700luvun mittaan yhä laajenneen kuilun aatelin 
ja aatelittomien säätyläisten välillä aatelittomien virkamiesten kokiessa aatelin privile
gioiden jarruttavan omaa virkakehitystään.536  Ylhäisaatelin hallussaan pitämät  korkeat 
virat vaativat suuria taloudellisia uhrauksia. Korkeat virkamiehet ja diplomaatit olivat 
urallaan riippuvaisia  henkilökohtaisesta omaisuudestaan,  sillä  kruunu maksoi harvoin 
tarpeeksi suurta palkkaa. Diplomaattien palkoilla ei voinut ylläpitää heiltä edellytettyä 
elintasoa, ja moni Ruotsin diplomaatti päätti kansainvälisen uransa Carl Gustaf Tessinin 
tai   Gustav   Philip   Creutzin   tavoin   raskaasti   velkaantuneena.537  Upseerinviran   suurin 
menoerä oli puolestaan viran tai rykmentin ostaminen.538 Upseerinvirka tarjosi kuitenkin 
periaatteessa säännölliset  palkkatulot ja ylenemismahdollisuudet,  minkä  vuoksi virka
uraan oltiin valmiit investoimaan suuriakin rahasummia. Uralla eteneminen ja tehtävistä 
toisiin siirtyminen varsinkin armeijassa rauhan aikana saattoi olla kallista. Aateliset po
liitikot puolestaan eivät saaneet palkkaa, vaan valtiopäiville osallistujat maksoivat kaik
ki kulunsa itse. Käytännössä kulut katettiin erilaisilla subventioilla ja muilla maksuil
la.539 Tosin Axel von Fersenin tileissä on muutama maininta siitä, että myös Ritarihuone 
maksoi palkkioita muun muassa maamarsalkalle.540

Tässä  luvussa käsittelen erilaisten uravaihtoehtojen vaikutusta Fersenien talouteen. 
Millaisia taloudellisia investointeja tai uhrauksia upseerinura vaati? Millä tavalla ylhäis
aatelin taloudellisessa tilanteessa näkyi siviiliviran hoitaminen tai politiikkaan osallistu
minen? Millä  tavalla hovielämän aiheuttamat kustannuksen vaikuttivat Fersenien elä
mään ja kuluttamiseen? Tuottivatko uraan sijoitetut rahat tulosta ylennysten, palkanko
rotusten, palkkioiden tai eläkkeiden muodossa? Olivatko Fersenien virkaurat tyypillisiä 
vai epätyypillisiä ylhäisaatelille?

UPSEERINURA

Aateli  oli  ennen muuta sotilassääty,  minkä  vuoksi sotatantereilla saavutettu  maine ja 
kunnia olivat tärkeitä. Sotilaalliset hyveet olivat aatelin miehisistä hyveistä tärkeimpiä. 
Urhea ja kunniakas aatelisupseeri antoi kuninkaansa, maansa ja sodan palvelukseen par
haat ominaisuuteensa ja kykynsä. 1700luvulla moni ruotsalainen aatelismies suuntautui 
sotilasuralle tai palveli jonkin aikaa joko kotimaassa tai jossain ulkomaisessa rykmentis
sä. Ruotsin armeija ei enää 1700luvulla tarjonnut aivan samanlaisia mahdollisuuksia 
536 Cavallin 2003, 153–159.
537 Castrén 1917, 321–324; Leijonhufvud 1931, 94–96; Wolff 2001, 177–178; Wolff 2005, 139–144.
538 Vrt. Thisner 2007, 119–163.
539 Politiikkaan osallistumisesta ja politikoinnin rahoittamisesta ks. Carlsson, I. 1981; Hammarlund, B. 

1985; Malmström I–VI, 1893–1901; Olsson 1963.
540 Ks. esim. Räkning för Generalens och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr 

Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA; ks. myös Gidlöf 1969, 110.
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sotakokemuksen kartuttamiseen,  ylenemiseen,   loistavaan uraan ja  rikastumiseen  kuin 
sata vuotta aikaisemmin suurvaltasotien aikaan.541 Aateli etsi mahdollisuuksia upseerin
uraan muun muassa Ranskasta ja Saksasta toiveenaan yleneminen ja suuret tulot, vaikka 
mahdollisuudet upseerinuraan olivat sielläkin 1700luvulla aiempaa pienemmät ja kor
keiden sotilasarvojen saavuttaminen vaikeaa.542  Lisäksi  loistava sotilaallinen karriääri 
edellytti aatelismiehiltä huomattavia taloudellisia investointeja, sillä upseerinvakanssit, 
komppaniat ja rykmentit maksoivat suuria summia.

Monien muiden Ruotsin aatelisten tapaan Carl ja Axel von Fersen 1740luvulla sekä 
Axel von Fersenin pojat Hans Axel ja Fabian 1780luvulla suuntasivat Ranskaan luo
dakseen siellä menestyksekkään upseerinuran. Fersenit pitivät sotilasuraa mahdollisena, 
todennäköisenä ja haluttavana. Koska Carl ja Axel von Fersenin isä ja isoisä olivat ol
leet upseereita, oli luonnollista, että  he seurasivat samalla uralla, samoin kuin heidän 
poikansa vuorollaan. Axel von Fersen osti vanhemmalle pojalleen Hans Axel von Fer
senille rykmentin Ranskasta ja nuoremmalle pojalleen Fabian von Fersenille komppa
nian Ruotsin armeijasta.

Upseerin   ura   oli   aatelisen   ideologian   mukaan   aatelismiehelle   kaikkein   soveliain, 
mutta 1700luvun Ruotsissa jako vanhaan sotilasaateliin ja nuorempaan virkaaateliin ei 
ollut yhtä selkeä kuin Ranskassa, jonne monet Ruotsin aateliset lähtivät upseereiksi. So
tilas ja siviiliuran merkittävä ero oli, että usein upseerinuran aloittaminen vaati siviili
uraa suurempia taloudellisia ponnistuksia. Fredrik Thisner on osoittanut upseerinvirko
jen ja akordien eli virkojen myymisen olleen 1700luvulla niin kalliita ja virkojen myy
misen olleen niin vakiintunut tapa, että akordien rahoittamiseksi kehittyivät omat laina
markkinat.   Usein   upseerien   palkka   kului   suurimmaksi   osaksi   kalliin   viran 
rahoittamiseksi tarvitun lainan lyhentämiseen.543  Ylhäisaatelin elämäntavan ja kulutta
misen näkökulmasta upseerinuraa tarkasteltaessa esiin nousevatkin kysymykset rahan
käytöstä. Miten Carl ja Axel von Fersenin rahankäytössä näkyi heidän pyrkimyksensä 
upseerinuralle? Millaisia taloudellisia sijoituksia tai jopa taloudellisia uhrauksia he teki
vät saavuttaakseen tavoitteensa, upseerinpaikan jossain ulkomaisessa rykmentissä? Entä 
millä tavalla Axel von Fersenin poikien Hans Axelin ja Fabianin sotilasura näkyi heidän 
ja heidän isänsä tuloissa ja menoissa? Miksi ylhäisaateli oli valmis sijoittamaan sotilas
uraan niin paljon? Tuottivatko nämä sijoitukset toivotun tuloksen, näyttävän uran, val
taa ja vaikutusvaltaa sekä suhdeverkostoja, joista oli hyötyä myös myöhemmin elämäs
sä, upseerinkarriäärin vaihduttua virkakarriääriin?

Upseerinkarriääri ylhäisaatelin uravaihtoehtona

Ulkomaiselle upseerinuralle aikova aatelismies tarvitsi rahaa upseerinvaltakirjaan, va
rusteisiin ja univormuun, matkaan sekä päivittäiseen elämiseen. Carl ja Axel von Fersen 

541 Upseereista 1700luvulla ks. Artéus 1982; Thisner 2007; Wirilander 1950; Wolff 2005, 146–168.
542 Wolff 2005, 146–155; vrt. Wrangel 1929, 10; Ranskan armeijassa uralla eteneminen ja yleneminen 

olivat helpompia rikkaalle aristokratialle kuin alemmalle aatelille. Bluche 1995, 123–126, 135–141; 
Marraud 2000, 224–226, 346–348.

543 Thisner 2007, 141–151; vrt. Cavallin 2003, 124–130 akordeista siviilihallinnossa.
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lähtivät molemmat Eurooppaan 1730 ja 1740luvun taitteessa, ja heidän matkustami
sensa kasvatti heidän äitinsä vuosittaiset menot moninkertaisiksi aiempaan verrattuna.

Carl von Fersen sai elokuussa 1736 passin matkustaakseen ulkomaille ja osallistuak
seen sotapalvelukseen jossain ulkomaalaisessa rykmentissä.  Tiedot  hänen sotilasuras
taan ovat ristiriitaiset, mutta oman ilmoituksensa mukaan Carl von Fersen oli vuonna 
1741 ollut Ranskan palveluksessa kapteenina kuusi vuotta,544 eli hän lähti Ranskaan heti 
passin saatuaan. Keväällä 1744 Axel von Fersen yritti järjestää veljelleen komppanian 
jostakin Ranskan palveluksessa olleesta rykmentistä, vaikkapa Saksin kreivin rakuuna
rykmentistä, muttei onnistunut. Carl von Fersen oli tuolloin saanut majurin arvon joko 
Ruotsissa tai Ranskassa, sillä Axel von Fersen onnitteli häntä siitä. Axel kirjoitti, että 
sotilasuran vuoksi oli tehtävä uhrauksia ja ehdotti, että Carl liittyisi Royal Suédois ryk
menttiin ja odottaisi kärsivällisesti mahdollisuutta saada komentoonsa oma komppania 
jostain muualta.545 Oli varsin yleistä, että aatelismiehillä oli upseerinarvo Ruotsin armei
jassa   samaan   aikaan  ulkomaisen   upseerinuran  kanssa.  Aatelisprivilegioiden   mukaan 
ylennykset ulkomaisessa palveluksessa luettiin eduksi kotimaassa.546 Carl von Fersen sai 
1736 korpraalin valtakirjan ja 1738 adjutantin valtakirjan Pohjoisen Skoonen ratsuväki
rykmentistä.547

Axel von Fersen pyrki veljeään määrätietoisemmin etenemään upseerinurallaan ja 
onnistui siinä toivotulla tavalla. Fersen matkusti  1739 Saksaan Zweibrückeniin,  jossa 
hänen serkkunsa Jacob Albrect von Lantingshausen oli Royal Alsace rykmentin upsee
rina ja ruhtinassuvun nuorten prinssien opettajana,  sekä  myöhemmin samana vuonna 
Ranskaan. Lantingshausenin kontaktit Euroopan hoveihin, suurvaltapolitiikkaan ja ryk
mentteihin auttoivat nuoret Fersenit alkuun upseerinuralla. Axel von Fersenistä tuli en
sin kapteeni ja myöhemmin eversti à la suite Royal Alsace rykmenttiin.548 Tarve upsee
rinarvoille oli niin suurta, että Ranskan armeijaan oli luotu vakinaisten virkojen oheen 
järjestelmä, joka tarjosi aatelisille nimellisiä upseerinarvoja (reforme tai à la suite). Näi
tä arvoja myönnettiin tarvittaessa, eikä niihin liittynyt palkkaa tai palvelusvelvollisuutta. 
Joissakin tapauksissa upseerinarvoon saatettiin  liittää  päiväraha (traitement)  tai  eläke 
(pension). Charlotta Wolff pitää järjestelmää osana suurvaltojen poliittista valtakamp

544 Hildebrandt  1956c,   680.   Bengt   Hildebrand   suhtautuu  varauksellisesti  Fersenin   sotilasuraan,   sillä 
Svenskt biografiskt lexikonin artikkelissa Carl von Fersenistä hän mainitsee, että tieto Fersenin upsee
rinuraan Ranskan palveluksessa perustuu tämän omaan ilmoitukseen; Margareta Beckmanin selvityk
sessä Royal Suédois rykmentistä sekä sen edeltäjistä mainitaan eräs Carl von Fersen, joka oli synty
nyt Holsteinissa ruotsalaisten vanhempien lapsena, ja joka mainitaan vänrikkinä Lenckin rykmentissä 
1728, luutnanttina en pied 1731 ja kapteenina reformé 1734. Beckman 1995, 114. Kyseessä on kui
tenkin toinen samanniminen henkilö.

545 Axel von Fersen Carl von Fersenille 29.3.1744. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 1a. Stafsundsar
kivet, RA.

546 Frihetstidens grundlagar, Ridderskapets och adelns privilegier den 16 oktober 1723, 108–109.
547 Hildebrandt 1956c, 680; Eleonora Wachtmeister maksoi 1738 poikansa adjutantin valtakirjasta 75 

kuparitaaleria. Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Margareta Wachtmeis
ter ifrån den 1 October 1737 til samma tid 1738. Hans von Fersens arkiv vol. 65. Stafsundsarkivet,  
RA.

548 Jägerskiöld 1956, 686.
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pailua  1700luvulla,   jolloin  ylimääräisten  upseerinarvojen  myöntäminen  muille  kuin 
Ranskan kansalaisille palveli Ranskan ulkopoliittisia tavoitteita.549

Itävallan perimyssodan aikana Axel von Fersen osallistui herttua de Boufflersin adju
tanttina sotaretkeen Baijeriin ja Böömiin. Joulukuussa 1744 Fersen sai Zweibrückenin 
herttualta valtakirjan oman rykmentin kokoamiseen, jota kuitenkin uhkasi hajottaminen 
Itävallan perimyssodan päätyttyä 1745. Rykmentti siirrettiin Ranskan palvelukseen sa
laisten neuvotteluiden lopputuloksena. Neuvotteluiden, joissa Lantingshausenin kontak
tit Saksan eri hoveihin ja Ranskan hoviin olivat keskeisenä apuna, samoin kuin herttua 
de Boufflersin suositukset. Oman rykmenttinsä everstinä Fersen toimi 1750luvulle asti, 
rekrytoiden palvelukseensa Ruotsista aatelismiehiä, joista monet tunsi itse henkilökoh
taisesti. Samaan aikaan Fersen eteni myös Ruotsin armeijassa ja osallistui hattujen so
taan 1742–1743 sekä  valtiopäiville 1742–1743 ja 1751–1752. Salaiseen valiokuntaan 
häntä   ei   ulkomaisessa  upseerinvirassa  olleena  voitu   valita.  Vuonna  1754,   erottuaan 
Ranskan palveluksesta  edellisenä  vuonna ja oltuaan neljä  vuotta  poissa rykmenttinsä 
luota, Fersen myi rykmenttinsä ruhtinas NassauUsingenille voidakseen osallistua aktii
visesti Ruotsin politiikkaan.550 Fersen profiloitui upseerina myös rykmentin myymisen 
jälkeen   ja   poliittiselle   uralle   ryhdyttyään.   Hänet  nimitettiin   Ruotsissa   henkikaartin 
everstiksi 1756 ja hän osallistui jalkaväen kenraaliluutnanttina Pommerin sotaan 1757–
1760, vaikka keskittyi pääasiassa politiikkaan 1750luvulta alkaen.551

Axel von Fersen valmistautui tulevalle sotilasuralleen opiskellen muun muassa lin
noituspiirustusta ja liittymällä 18vuotiaana vapaaehtoisena syyskuussa 1737 henkiryk
menttiin (livregementet till häst) hankittuaan ensin itselleen säädynmukaiset varusteet, 
univormun ja miekan. Keväällä 1738 Fersen maksoi 600 kuparitaaleria henkirykmentin 
korpraalin valtakirjasta.552  Seuraavana vuonna Fersen valmistautui lähtemään veljensä 
jalanjäljissä ulkomaille. Hänen matkavalmistelunsa näkyvät tiliaineistossa erityisen sel
keästi alkuvuonna 1739. Huhtikuussa Fersen osti  uuden ratsuhevosen ja satulan sekä 
teetti matkakotelon hopeaesineitä,  todennäköisesti toalettivälineitään, varten. Hän osti 
kellon, parin pistooleita, sinisen matkapuvun ja matkavaunut. Toukokuussa 1739 Fersen 
hankki »latinalaisen» matkapassin eli passin, jolla saattoi matkustaa Ranskaan, ja nosti 
Fersenien konttorista 600 kuparitaaleria matkarahaa.553

Vaunuja piti korjata muutaman kerran matkalla, mutta juuri muita menoja ei Axel 
von Fersenillä ollut, ennen kuin hän lunasti ensimmäiset vekselit Hampurissa ja Ams
terdamissa kesällä 1739 ja myöhemmin syksyllä Pariisissa. Myös Carl von Fersen oli 
tuolloin Pariisissa. Carl von Fersen kulutti lokakuun 1739 ja elokuun 1740 välisenä ai
kana 65 825 kuparitaaleria, kun Axel von Fersenin menot Ranskassa olivat noin 28 000 
kuparitaaleria. Seuraavana vuonna Carl von Fersen oli palannut takaisin Ruotsiin, mutta 
Axel von Fersenin menot nousivat tilikautena 1741 lähes 36 000 kuparitaaleriin. Menot 

549 Wolff 2005, 154–155.
550 Militära pappren. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 14–22. Stafsundsarkivet, RA; Rosén von Rosens

tein 1794, 8–10; Jägerskiöld 1956, 686; Wolff 2005, 151, 156–157.
551 Jägerskiöld 1956, 686, 695.
552 Elgenstierna 1998b, 686; Jägerskiöld 1956, 686, 689; Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tili

kirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.
553 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 

vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.
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koostuvat lähes yksinomaan Amsterdamiin, Hampuriin ja Pariisiin kirjoitetuista vekse
leistä.554

Mihin Carl ja Axel von Fersen käyttivät lyhyessä ajassa nämä valtavat rahasummat? 
Suuri osa meni säädynmukaisen elämän ylläpitämiseen Pariisissa. Asuminen ja elämi
nen oli kalliimpaa Pariisissa kuin varuskuntakaupungeissa. Aatelisupseeri saattoi pitää 
menonsa kurissa viettämällä  suuren osan ajastaan rykmenttinsä   luona varuskuntakau
pungeissa.   Korkeaarvoisten   upseerien,   varsinkin   ylhäisaatelin,   elämäntapaan   kuului 
kuitenkin hovin ja seurapiirien elämään osallistuminen, minkä vuoksi rykmentit saattoi
vat välillä olla pitkiäkin aikoja väliaikaisen komentajan alaisuudessa. Ainakin syksystä 
1739 kesään 1740 sekä Carl että Axel von Fersen olivat Pariisissa. He tutustuivat kau
punkiin ja osallistuivat seuraelämään. Ruotsin Pariisin lähettiläänä toiminut Carl Gustaf 
Tessin esitteli Fersenit Pariisin seurapiireissä.555 Juuri tuolloin Axel von Fersen loi alun 
upseerinuransa  kannalta   tärkeälle   suhdeverkostolle  Ranskan   aristokratiaan.  Carl   von 
Fersen liittyi erääseen vapaamuurariloosiin seuraelämään osallistumisensa lisäksi. Va
paamuurareiden seurustelumuodot, kontaktiverkostot ja aatteet levisivät kiihkeästi Parii
sissa erityisesti sotilasaatelin ja diplomaattien parissa, ja Carl von Fersenin tavoin moni 
muukin ruotsalainen aatelismies otettiin loosin jäseneksi 1700luvulla.556  Rahaa kului 
paitsi  asumiseen  ja  palveluskuntaan,  myös  pukeutumiseen,  pelaamiseen,  metsästämi
seen ja   juhlimiseen.557  Fersenien Pariisissa viettämästä  ajasta  on vain vähän lähteitä, 
joista tilikirjat ovat tärkeimmät, sillä kirjeitä ei ole säilynyt lainkaan. Tilikirjoista sel
viää, kuinka paljon rahaa Fersenit kuluttivat, mutta ei, mihin ja millä tavalla Fersenit ra
haa käyttivät tai miten he kokivat Pariisin aristokraattisissa seurapiireissä ja hovissa val
linneen kosmopoliittisen aateliskulttuurin.

Carl von Fersenin tavanomaisen ja Axel von Fersenin menestyksellisen sotilasuran 
alun kannalta oli merkittävää, että molemmilla oli suuret tulot isänsä kuolinpesästä. Li
säksi heidän äitinsä Eleonora Wachtmeister maksoi poikiensa muita, tarkemmin määrit
telemättömiä, kuluja. Ilman näitä varoja ja Ruotsin ylhäisaatelin välityksellä muodostet
tuja kontakteja Fersenien olisi ollut vaikeampi luoda sotilasura Ranskassa. Upseerinuran 
alku   merkitsi   korkeita   kustannuksia,   joiden   odotettiin   korvautuvan   moninkertaisesti 
kunnian, maineen ja korkeiden upseerinarvojen sekä hyvä palkan ja mahdollisen eläk
keen muodossa.  Nuoren upseerin  perhe oli  valmis  sijoittamaan huomattavia  summia 
poikiensa uraan. Suhdeverkostot vallan huipulle, syntyperä ja omaisuus helpottivat up
seerinuralle lähtemistä ja karriäärillä etenemistä.558 Upseerinuralle lähdettiin myös vaati
mattomista oloista, alemman aatelin parista, ja silloin tie saattoi olla kivisempi ja uralla 
eteneminen hitaampaa kuin aristokratiassa.559

554 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 
vol. 1; Hufwud Cassa Räkning öfwer Influtne Medel och befindtelige Capitaler uti det Grefl: Fersiske 
Sterbhuset ifrån den 1 October 1739 til samma tid 1740; Hufwud Cassa Räkning öfwe Influtne Medel 
och befindtelige Capitaler uti det Greflige Fersiske Sterbhuset ifrån den 1. Octob: 1740 til samma tid 
1741. Hans von Fersens arkiv vol. 76. Stafsundsarkivet, RA.

555 Tableux de Paris, 158.
556 Robelin 1991, 33–35.
557 Sotilasaristokratian elämäntavasta ks. Bluche 1995, 145–146.
558 Bluche 1995, 135–141; Marraud 2000, 227, 244–245, 346–347; Wirilander 1950, 158–192.
559 Ks. esim. Royal Suédois rykmentissä palvelleen Carl Johan Aminoffin muistelmat, Aminoff 1994.
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Vaikka moni ruotsalainen aatelismies palveli upseerina ulkomailla, pidettiin muuta
man vuoden palvelusta riittävänä. Pidempään ulkomaisissa joukoissa palvelleista ruot
salaisista aatelisista vain harvat etenivät kotimaan ulkopuolella kapteenia korkeampiin 
upseerinarvoihin. Vielä harvemmat ylsivät rykmenttien komentajiksi tai saivat Ranskan 
valtiolta  eläkkeen Axel  von Fersenin ja  Jacob Albrect  von Lantingshausenin   tavoin. 
Korkeimmat sotilasarvot, kunniamerkit ja eläkkeet olivat luonteeltaan poliittisia ja me
nivät Fersenien kaltaisille aristokraateille, josta oli Ranskan valtiolle eniten hyötyä sen 
omien poliittisten tavoitteiden kannalta, ja jolla oli eniten rahaa sotilasuralle sijoitetta
vaksi.560

Kunnianhimoinen Axel von Fersen eteni nopeasti omalla urallaan ensin Saksassa ja 
sittemmin Ranskassa. Ensimmäiset vuodet, uran alku ja vakiinnuttaminen, onnistuivat 
kreivin isänsä kuolinpesästä saamien tulojen ansiosta. Syksystä 1743 kevääseen 1749, 
jolloin Fersen oli rykmenttinsä kanssa Ranskassa, hän sai vuosittain 10 000–16 000 ku
paritaaleria isänsä kuolinpesästä tai äidiltään. Kaikkein eniten rahaa Fersen tarvitsi uran
sa alussa, vuosina 1743 ja 1744, jolloin Fersenin menot olivat yli 30 000 kuparitaaleria 
vuodessa. Pienimmän summan, noin 6 500 kuparitaaleria,  Fersen sai vuonna 1748.561 
Vaikka Fersenillä oli säännölliset tulot isänsä kuolinpesästä, oli hän huolissaan taloudel
lisesta tilanteestaan ja rahojensa riittävyydestä. Fersen joutui pyytämään äidiltään lisää 
rahaa, sillä hänen palkkansa ei riittänyt elämiseen Ranskassa. Lisäksi Fersen otti velkaa 
pariisilaisilta pankkiireilta Paul Veronilta sekä Tourton & Baurilta.562

Fersenin taloudellinen tilanne pysyi kohtalaisena pitkälti sen vuoksi, että hänen serk
kunsa Jacob Albrect von Lantingshausen oli saanut Ranskan valtiolta eläkkeen yli kah
den vuosikymmenen palveluksen jälkeen.563 Lantingshausen erosi Ranskan palvelukses
ta ja palasi Ruotsiin 1746, minkä jälkeen Axel von Fersen nosti Lantingshausenin puo
lesta   tämän  eläkkeen  Ranskassa.  Lantingshausen  haki   sitten  Tukholmassa  vastaavan 
summan Fersenien konttorista. Esimerkiksi heinäkuun alussa 1747 Lantingshausen kävi 
Fersenien konttorissa, jossa kamreeri Pagander lunasti häneltä Axel von Fersenin alle

560 Wolff 2005, 164; Upseerinuralla etenemisestä ylhäisaatelin parissa ja ylenemisen vaikeudesta alem
man aatelin parissa ks. Bluche 1995, 123–152.

561 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Oc
tober  1742  till  samma tid 1743.  Hans von Fersens arkiv vol.  70;  Hof Cassa  Räkning hållen  hos 
Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1 October 1743 till samma tid 1744. 
Hans von Fersens arkiv vol. 71; Hufwud Cassa Räkning öfwer Influtne Medel och befindtelige Capi
taler uti det  Greflige Fersiske Sterbhuset  ifrån den 1 October 1743 til samma tid 1744. Hans von 
Fersens arkiv vol. 76; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wacht
meister ifrån den 1. October 1744 till samma tid 1745. Hans von Fersens arkiv vol. 72; Hof Cassa 
Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1. October 1745 
till  samma tid 1746. Hans von Fersens arkiv vol.  73; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan 
Högwälborna Fru Eleonora Wachtmester [sic] ifrån den 1. October 1746 til samma tid 1747. Hans 
von Fersens arkiv vol. 74; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan högwälborna Fru Eleonora 
Wachtmeister ifrån den 1 October 1747 till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75; Cassa 
Räkning utidet Grefwlege Fersiske Sterbhuset ifrån den 1. October 1748, till samma tid 1749. Hans 
von Fersens arkiv vol. 77. Stafsundsarkivet, RA.

562 Axel von Fersen Lars Paganderille 26.9.1746, 25.1.1747, 17.2.1747, 14.7.1747, 4.9.1747, 20.9.1747, 
15.1.1748;   Paul   Verron   Axel   von   Fersenille   11.7.1747;   Tourton   &   Baur   Axel   von   Fersenille 
5.7.1754. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.

563 Lantingshausenin eläkkeestä ks. Malmström 1889b, 259–260.
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kirjoittaman 901 livren eli 1 803 kuparitaalerin velkakirjan. Lantingshausen oli maksa
nut rahat Axel von Fersenille erään Fersenin rykmenttiin kuuluneen upseerin välityksel
lä. Myöhemmin kesällä 1747 Lantingshausen sai konttorista 2 182 kuparitaaleria Axel 
von Fersenin Ranskassa saamien 1 091 livren  tilalle. Ranskan valtio maksoi Axel von 
Fersenille kyseisen summan toukokuun ja joulukuun 1746 välisenä aikana Lantingshau
senin Ranskan hovilta saamasta vuotuisesta kahdentuhannen livren eläkkeestä.564 Tällai
nen oli varsin tavallinen tapa hoitaa rahaasioita kahden eri henkilön ja kahden eri maan 
välillä.565

Riittämätön  palkka   ja  upseerinvakanssien  vähäisyys   saattoivat  houkuttaa   aatelista 
rykmentin ja komppanian päällikköä tarjoamaan vapaaksi tulevaa virkaa jollekin tietylle 
henkilölle rahallista korvausta vastaan. Kaarlo Wirilander puhuu akordien rinnalla ar
meijassa rehottaneesta lahjonnasta, jonka avulla aateliselle upseerille saattoi tarjoutua 
mahdollisuus viran ostamiseen eli akordiin. Ylhäisaatelin tarvitsi todennäköisesti käyt
tää oman karriäärinsä vauhdittamiseen vähemmän lahjuksia kuin niiden aatelisten, joi
den henkilökohtaiseen suhdeverkostoon eivät  kuuluneet aristokratian ja sotilaallispo
liittisen eliitin jäsenet. Sen sijaan aateli saattoi olla vastaanottavainen lahjonnalle, jos 
omat tulot olivat vaatimattomat tai riittämättömät ylenpalttisen elämäntavan vuoksi ja 
vaikutusmahdollisuudet suuret. Sotilasura oli kallis ja haluttu, minkä vuoksi Kaarlo Wi
rilanderin  mukaan upseeristosta   ja  nimityksiin  vaikuttaneesta  virkamiehistöstä   löytyi 
sekä halukkaita lahjojia että lahjuksen ottajia.566 Väärinkäytöksiä pyrittiin rajoittamaan 
ja kitkemään, mutta akordijärjestelmä oli niin vakiintunut osa virkajärjestelmää niin ar
meijassa kuin siviilihallinnossakin, ettei siitä päästy eroon. Virkoja pidettiin viranhalti
jan yksityisomistuksina, joita hän saattoi haluamallaan tavalla myydä.567

Sotaretkelle osallistuminen maksoi aatelismiehelle vielä  enemmän kuin sotilasuran 
aloittaminen ja sillä  eteneminen. Ranskassa ratsuväki oli ylhäisaatelin aselaji,  alempi 
aateli palveli jalkaväen upseereina. Pelkästään ratsuväen upseerin univormu oli niin kal
lis, että se ylitti alemman aatelin maksukyvyn. Kalliiden varusteiden lisäksi 1700luvun 
puolivälin jälkeen ratsuväen upseerilla edellytettiin olevan kolme lakeijaa ja kuusi hen
kilökohtaista hevosta, joiden ylläpidosta, asumisesta ja ruoasta vastasi upseeri itse. He
voset olivat arvokkaita ja kruunu korvasi vain pienen osan sodassa kuolleen hevosen 
hinnasta.568  Järjestelmän   tarkoituksena  oli   ylläpitää   ylhäisaatelin   ja   alemman  aatelin 
sekä eri aselajien välistä hierarkiaa.

Sotilasuran  kalleus  konkretisoituu  Axel  von Fersenin  osallistumisessa  1741–1743 
käytyyn hattujen  sotaan sekä  hänen varustautumiseensa  ja sotaretkeen käyttämissään 
rahasummissa.  Fersen matkusti  alkukeväällä  1742 Böömistä,   jossa oli  Royal  Alsace 
rykmentin mukana, Tukholman kautta Suomeen osallistuakseen Ruotsin joukoissa hat
tujen sotaan.569 Sota oli huonosti valmisteltu, varusteista sekä ruoasta vallitsi suuri puute 

564 Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 
1746 til samma tid 1747. Ks. myös kuitti 707. Hans von Fersens arkiv vol. 74. Stafsundsarkivet, RA.

565 Ks. myös Wolff 2005, 67–68.
566 Wirilander 1950, 101–102, 175–176; Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok II, 1903, 104, 109, 153.
567 Cavallin 2003, 124–130; Thisner 2007, 119–141; Wirilander 1950, 180–186; Wirilander 1974, 107.
568 Bluche 1995, 125–127.
569 Jägerskiöld 1956, 689.
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ja armeija kärsi taudeista, jotka tappoivat laajalti.570 Tämä näkyy myös Fersenin sotaval
misteluissa sekä hänen menoissaan tilikaudella 1742, jolloin hänen menonsa nousivat 
yli  30 000 kuparitaalerin,   joista  sotavalmisteluihin meni  lähes 20 000 taaleria.  Joulu
kuussa 1741 Fersen maksoi kruunulle kornetin valtakirjasta kuusisataa kuparitaaleria. 
Alkuvuonna 1742 Fersenille teetettiin univormu ja muita vaatteita, ostettiin sukkia, hat
tuja, saappaita ja kenkiä. Keväällä kreivi osti itselleen ja palvelijalleen miekat, korjautti 
ja huollatti aseitaan sekä osti ruutia ja kartusseja samoin kuin ratsun, satulan ja suitsia. 
Fersen varustautui sodan arkeen ottamalla mukaansa suuret käteisvarat sekä hankkimal
la käytetyn teltan, karttuunitäkin, tinaastioita, tinaisen teekannun, puoli tusinaa teekup
peja, tupakkaa, piippuja ja tupakkarasian, puuteria ja pomadaa, keittiöveitsen, kaksi ruo
kakoria, kaksi arkkua, kahvimyllyn, tinapotan sekä viisikymmentä sitruunaa torjumaan 
keripukkia. Omien varusteidensa lisäksi Fersen teetti lakeijalleen, rengilleen ja kokil
leen vaatteita, hattuja ja jalkineita. Sodan talous ja yksittäisten henkilöiden taloudellinen 
ahdinko ilmenevät Fersenin monille köyhille upseereille ja aliupseereille antamina avus
tuksina.571

Kreivi Fersen kutsuttiin jo toukokuussa 1743 Tukholmaan kuningas Fredrik I:n pal
velukseen henkirakuunoiden upseerina, eli hän ehti olla hattujen sodassa noin vuoden, 
minä aikana hän osallistui vartioon Pyhtäällä ja vapaaehtoisena Ahvenanmaalle lähetet
tyyn retkikuntaan.572 Tänä aikana Fersen käytti varusteisiinsa, palvelijoidensa varustei
siin, ruokaan, lääkkeisiin, karttoihin sekä hevosten kuljetukseen ja rehuun omia varo
jaan useiden tuhansien kuparitaalereiden edestä.573 Varustautuminen sotaan oli pitkälti 
upseerien oman aktiivisuuden varassa. Rikas aateli saattoi käyttää omia varojaan uni
vormujen, aseiden ja hyvien hevosten hankkimiseen sekä sotilaspalvelijan ja rengin va
rustamiseen. Kaikilla aatelisupseereilla ei ollut samaa mahdollisuutta, ja heidän varus
tautumisensa jäi heikoksi tai he velkaantuivat pyrkiessään täyttämään upseerinuran ja 
sotapalveluksen edellytykset. Varallisuuserot korkeimpien upseerien ja aliupseerien vä
lillä olivat valtavat, mikä näkyi myös varustautumisessa ja varusteiden, kuten vaattei
den, aseiden ja hevosten laadussa.

Sodankäynti   tarjosi  niin  valtioille  kuin upseereille   ja  sotilaillekin  mahdollisuuksia 
voittoihin ja rikastumiseen, mutta vielä useammin sodankäynti nieli suuria rahasummia. 
1700luvulla sodankäynti oli kallistunut entisestään, eikä Ruotsin olisi ollut mahdollista 
rahoittaa 1700luvulla käymiään sotia ilman ulkovaltojen taloudellista tukea. Eurooppaa 
ravistellut   seitsenvuotinen   sota   (1756–1763)   oli   kaikille   osapuolille   kansantaloudel
lisesti raskas. Ruotsin osallistui sotaan Ranskan liittolaisena ja soti pääasiassa Pomme
rissa Preussia vastaan. Ranska oli luvannut Ruotsille taloudellista tukea sodankäyntiin, 
mutta nämä varat eivät riittäneet edes armeijan kunnolliseen varustamiseen. Huonosti 

570 Karonen 1999, 391–393.
571 Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan HögwälbornaFru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 October 

1741 til samma tid 1742. Hans von Fersens arkiv vol. 69; Hufwud Cassa Räkning öfwer Influtne Me
del och befindtelige Capitaler uti det Greflige Fersiske Sterbhuset ifrån den 1 October 1741 till sam
ma tid 1742. Hans von Fersens arkiv vol. 76; Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–
1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.

572 Jägerskiöld 1956, 689.
573 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 

vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.
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valmisteltu sota sekä Ruotsin armeijan onneton tilanne Pommerissa järkyttivät aiemmin 
sotaa kannattanutta Axel von Ferseniä, jonka käsitys aatelismiehen moraalisesta velvol
lisuudesta kansalaisena palvella isänmaataan ja uhrata sille kaikki paitsi kunniansa jou
tui koetukselle hänen nähdessään armeijan onnettoman tilanteen.574 Fersenin lanko Ja
cob Albrect von Lantingshausen toimi marraskuusta 1758 alkaen armeijan ylipäällikkö
nä, Fersen palveli kenraaliluutnanttina. Paikatakseen armeijan epätoivoista tilannetta ja 
materiaalisia vaikeuksia Lantingshausen panttasi omaa omaisuuttaan voidakseen lainaa
millaan rahoilla ostaa hevosia, heiniä ja olkia sekä kanuunoita ja maksaakseen upsee
reille päivärahoja.575  Ylhäisaateli siis rahoitti sodankäyntiä omista varoistaan, ettei ar
meijassa olisi  puhjennut  kapinamielialaa   ja  etteivät   joukot  olisi   joutuneet  kärsimään. 
Aatelisen komentajan kunnia ja moraalinen velvollisuus vaati, että hän huolehti joukois
taan omalla kustannuksellaan, ellei valtio myöntänyt sotaretkeen riittävästi rahoitusta.

Carl ja Axel von Fersen sijoittivat upseerinkarriääreihinsä omaisuuden, jolla aateli
nen upseeri tai aliupseeri olisi voinut Ruotsissa elää mukavasti ja elättää perheensä sää
dynmukaiseksi vuosikymmeniä.  Upseerinura oli aina kallis  investointi,   ja saattoi  olla 
että kesti kauan, ennen kuin uran eteen tehdyt taloudelliset uhraukset kantoivat hedel
mää.576 Carl von Fersenin sotilasura jäi lyhyeksi ja Ruotsiin palattuaan hän siirtyi hoviin 
1742. Vaikka Carl von Fersen ei luonut yhtä pitkää ja merkittävää uraa armeijan palve
luksessa kuin veljensä ja serkkunsa, voi hänen sotapalvelukseensa ja ulkomailla oloonsa 
sijoitettujen varojen katsoa tuottaneen tulosta. Carl von Fersen palveli ulkomailla aate
lismiehelle soveliaaksi katsotun muutaman vuoden ajan, jolloin hän myös tutustui Eu
roopan hoveihin sekä sotilas ja hoviaristokratiaan. Upseerinkarriääri toi Carl von Ferse
nille vuonna 1755 ritarinarvon Kuninkaallisessa Miekkaritarikunnassa, ritarikunnassa, 
jonka arvoja myönnettiin aatelisille upseereille. Axel von Fersen oli saanut tämän kun
nianosoituksen jo 1748.577

Axel von Fersenin  kohdalla  upseerinkarriääri   toimi  ylhäisaatelisena  urastrategiana 
vieläkin paremmin. Fersenin varallisuus, suhdeverkostot ja henkilökohtaiset ominaisuu
det  kuten  kunnianhimo   ja   järjestelmällisyys  auttoivat  hänen  upseerinuransa  nopeaan 
nousuun, jonka päätöksenä Fersen sai 1770 sotamarsalkan arvon.578 Korkea sotilasarvo 
sekä henkilökohtaiset suhteet Ruotsin ja Ranskan poliittiseen eliittiin antoivat Fersenin 
poliitikon uralle uskottavuutta ja painoarvoa hänen palattua Ruotsiin 1750luvun alussa. 
Ne olivat myös tuoneet hänelle ensimmäiset poliittiset viholliset, kun Fredrik I ylensi 
hänet aatelisprivilegioiden ulkomaista sotapalvelusta koskevan pykälän nojalla vuonna 
1750 kenraalimajuriksi ohi kruununprinssi Adolf Fredrikin suosikin Hans Henrik von 
Liewenin. Ruotsissa Axel von Fersen oli Henkidrabanttien korpraali ja vastasi arvoltaan 
everstiluutnanttia,  kun hän Ranskassa oli  kenttäpalveluksessa  edennyt  korkeaan ase
maan rykmentin komentajaksi (brigadier), joka vastasi arvoltaan kenraalimajuria.579

574 Axel  von  Fersen   ja  Clas  Ekeblad  käsittelivät   aatelismiehen  velvollisuutta   maansa   palvelemiseen 
Pommerin sodan aikaisessa kirjeenvaihdossaan. Ks. Wolff 2008. 87–95.

575 Malmström IV, 1899, 333, 378–379.
576 Thisner 2007, passim.
577 Elgenstierna 1998b, 685–686.
578 Elgenstierna 1998b, 686.
579 Jägerskiöld 1956, 692–693.
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Axel von Fersenin karriääri ja suhdeverkostot Zweibrückeniin ja Ranskaan auttoivat 
puolestaan hänen poikansa näiden sotilasurille 1780luvulla.

Upseerina Ranskan palveluksessa – Yhdysvaltain vapaussota

Hans Axel von Fersen nimitettiin vuonna 1770 henkirykmentin korpraaliksi Ruotsissa 
sekä yleisen tavan mukaan ilman palkkaa luutnantiksi  à la suite  ranskalaiseen Royale 
Bavière rykmenttiin, todennäköisesti kunnianosoituksena Ranskassa pitkään palvelleel
le isälleen.580  Ajan tavan mukaan Fersenillä  oli  samaan aikaan upseerinkarriääri  sekä 
Ruotsissa että Ranskassa. Nuori kreivi arvosti ja kunnioitti upseerin ammattia, ja hän 
halusi saavuttaa omalla urallaan loistavia voittoja ja kunniaa taistelukentillä; hän kirjoit
ti isälleen, että  sotilaanura oli »ammatti,  jota rakastan».581  Fersen lähti  keväällä  1778 
Ruotsista Ranskaan etsimään itselleen sopivaa upseerinpaikkaa jostain Ranskan palve
luksessa olleesta rykmentistä. Vuonna 1776 puhjennut Yhdysvaltain vapaussota merkit
si monille aatelisille upseereille mahdollisuutta kartuttaa sotakokemustaan ja edetä ural
laan armeijassa. Niin myös Fersenille.

Sopivan upseerinvakanssin löytäminen ei kuitenkaan ollut aivan yksinkertaista ja jär
jestelyt vaativat niin hyviä kontakteja, aikaa kuin rahaakin. Hans Axel von Fersenillä oli 
niitä,   samoin Fersenin ystävällä,  Pommerista  kotoisin  olleella  Curt von Stedingkillä, 
joka kuului samaan pieneen Ruotsista kotoisin olleiden hovimiesten piiriin kuin Fersen. 
Stedingk lähti Yhdysvaltain vapaussotaan alkuvuonna 1779 ja palasi sieltä Pariisiin, ho
viin ja aatelin salonkeihin juhlittuna sankarina jo samana syksynä. Hänet palkittiin kun
niamerkillä, suurella eläkkeellä ja korkeilla sotilasarvoilla sekä Ranskan kuningasparin 
suosiolla, jonka avulla Stedingkin upseerinkarriääristä tuli menestyksekäs.582 Myös Gö
ran Magnus Sprengtporten ja Gustaf Mauritz Armfelt kuuluivat niihin, jotka toivoivat 
sodan PohjoisAmerikassa tarjoavan itselleen loistavat karriäärinäkymät. Sprengtporten 
oli saanut Kustaa III:lta anteliaan rahoituksen siirtyäkseen Ranskan palvelukseen sekä 
Armfeltin adjutantikseen. Pariisissa Sprengtporten joutui taloudellisiin vaikeuksiin, eikä 
saanut järjestettyä itselleen upseerinvakanssia huolimatta Ruotsin lähettilään kreivi Gus
tav Philip Creutzin diplomaattisista ponnistuksista ja kontakteista hoviin ja ministerei
hin. Myöskään Armfelt ei löytänyt sopivaa upseerinpaikkaa.583  Aina vaikutusvaltaiset 
kontaktit ja kotimaan hallitsijan suosiokaan eivät riittäneet takaamaan aatelisupseerille 
haluttua karriääriä ja kunniaa Ranskan palveluksessa.

Yrittäessään järjestää itselleen paikkaa jonkun kenraalin adjutanttina Hans Axel von 
Fersen osallistui Pariisin seuraelämään, usein Gustav Philip Creutzin mukana, uudistaen 
vanhoja kontaktejaan sekä tavaten uusia. Erityisen hyvin Fersen vastaanotettiin hovissa, 
missä hänestä tuli pian kuningatar MarieAntoinetten suosikki. Hans Axel von Fersen 
kirjoitti isälleen Axel von Fersenille paljon kaupungin seuraelämästä, hovista ja upsee

580 Barton 1975, 8; Hildebrandt 1956, 708.
581 Axel von Fersen Axel von Fersen vanhemmalle 21.3.1779. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Staf

sundsarkivet, RA. »un metier que j’aime.»
582 von Platen 1995, 96–107.
583 Ramel 2003, 58–69.
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rinpaikan etsimisestä. Lähes jokaisessa kirjeessä Fersen kirjoitti myös menoistaan ja os
tamistaan hevosista, vaatteista tai vaunuista tuntien tarvetta selittää ja puolustella rahan
käyttöään isälle, joka Tukholmassa halusi tietää kuinka kauan pojalta kesti järjestää it
selleen paikka jonkun kenraalin adjutanttina, mitä tämä teki Pariisissa ja mihin käytti ra
haa.584

Vuonna 1779 Hans Axel von Fersen nimitettiin omien vaikutusvaltaisten kontaktien
sa vuoksi marsalkka de Vaux’n adjutantiksi. de Vaux’n joukkojen oli määrä purjehtia 
vielä samana syksynä kohti Amerikkaa. Fersen valmistautui sotaan hankkimalla itsel
leen univormuja, varusteita ja hevosia, joiden hän kirjoitti olevan kauhistuttavan kalliita. 
Fersen oli aina hyvin tarkka siitä, miten pukeutui ja millainen hänen ulkoinen olemuk
sensa oli. Perustellessaan isälleen varusteiden ostamista Fersen kirjoitti, ettei hän halun
nut loistaa tai olla naurettava, vaan olla ainoastaan säädynmukainen.585 Näissä peruste
luissa kiteytyy hyvin Fersenin ja muunkin ylhäisaatelin suhtautuminen kuluttamiseen. 
Aatelismiehen sosiaalista arvoa mitattiin hänen pukeutumisellaan. Ylhäisaatelille oli tär
keää olla ulkoiselta olemukseltaan kunniallisesti, soveliaasti ja säädynmukaisesti pukeu
tunut, eikä liika loisto ollut hienostunutta. Pukeutuminen ilmensi aatelin sosiaalista ase
maa yhteiskunnassa, jossa vaatetus kertoi kantajansa suhteen muihin ihmisiin omassa ja 
toisissa säädyissä.

Hans Axel von Fersenillä ei ollut omia tuloa, vaan hän oli taloudellisesti täysin riip
puvainen isästään. Pyrkimys löytää upseerinpaikka olisi mahdollisesti – mutta ei välttä
mättä – taannut Fersenille säännölliset tulot. Taloudellisen riippuvuutensa vuoksi Fersen 
niin monissa kirjeissään isälleen vakuutti olevansa mahdollisimman säästäväinen ja sel
vitti rahaasioitaan perusteellisesti isälle, joka omissa kirjeissään tahtoi tietää pojan ta
loudellisen tilanteen. Kun usean kuukauden odotuksen jälkeen kävi syksyllä 1779 sel
väksi, että marsalkka Vaux’n joukot eivät lähtisi ennen kevättä kohti Amerikkaa, pyysi 
Fersen isältään lupaa viettää talvi Pariisissa korostaen, että ei aikonut teettää itselleen 
yhtään uusia vaatteita ja yrittävänsä käyttää muutenkin mahdollisimman vähän rahaa.586

Tammikuussa 1780 Hans Axel von Fersen lähetti isälleen yksityiskohtaisen selvityk
sen kuukausittaisista menoistaan, joita oli pyrkinyt karsimaan muun muassa muuttamal
la halvempaan asuntoon. Hôtel Danemarkissa vuokraan kului 144 livreä, aterioihin hô
telissa 210 livreä, vaunuihin 288, kamaripalvelijaan 100, lakeijaan ja tallirenkiin kum
paiseenkin 60 livreä, kolmeen hevoseensa Fersen käytti 120 livreä, koiraansa 20 livreä 
ja muihin menoihin,  kuten polttopuihin,  kynttilöihin ja vaatteiden pesuun 100  livreä. 
Yhteensä Fersenin kuukausittaiset menot olivat 1 102 livreä.587 Näitä kaikkia Fersen piti 
välttämättömyyksinä, joista oli vaikea luopua. Välttämättömyys heijasteli Fersenin aris
tokraattista kasvatusta ja asemaa: verrattuna siihen, mitä muut nuoret ruotsalaiset aate

584 Esim.   Hans  Axel   von   Fersen  Axel   von   Fersenille  1.10.1778,  21.10.1778,   30.3.1779,   30.4.1779, 
29.6.1779, 5.1.1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA.

585 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  29.6.1779.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf
sundsarkivet, RA. »je Veux seulement etre decemment»; ks. myös luku »Aateli ja yhteiskunta 1700
luvulla».

586 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  6.10.1779.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf
sundsarkivet, RA.

587 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 5.1.1779. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsar
kivet, RA.
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lismiehet   kuluttivat  Pariisissa,   olivat  Fersenin  kuukausittaiset  menot  moninkertaiset. 
Kesällä 1767 Fersenin serkun kreivi Clas Julius Ekebladin kuukausittaiset menot olivat 
159 livreä ja vuonna 1770 Fersenin ystävän vapaaherra Curt von Stedingkin menot 100 
livreä.588 Sekä Ekeblad että Stedingk olivat tuolloin rykmenttiensä mukana varuskunta
kaupungeissa,   joissa   elinkustannuksen  kaikella   todennäköisyydellä   olivat  pienemmät 
kuin Pariisissa. Silti Fersenin kulutustottumukset olivat selvästi ylellisemmät kuin hä
nen maanmiestensä.

Vihdoin keväällä 1780, kiihkeän Pariisissa ja Versaillesissa vietetyn huvikauden jäl
keen, Hans Axel von Fersen nimitettiin everstiksi en suite Zweibrückenin rykmenttiin. 
Pian tämän jälkeen Fersen nimettiin kenraali kreivi Rochambeaun adjutantiksi.589 Ferse
nin nimittäminen johtui paljolti Ranskan kuningattaren MarieAntoinetten henkilökoh
taisesta vaikutusvallasta asiassa sekä siitä, että Ranskan entinen Tukholman lähettiläs ja 
ulkoministeri kreivi Vergennes ja Tukholman lähettiläänä  aiemmin toiminut Ranskan 
hallituksen jäsen paroni de Breteuil tunsivat hyvin Axel von Fersenin ja halusivat auttaa 
ystävänsä poikaa tämän uralla. Nuori Fersen ei kuitenkaan saanut palkkaa everstin eikä 
adjutantin virastaan, joten nimitykset eivät vielä taanneet Fersenin taloudellista riippu
mattomuutta. Yhä edelleen hän tarvitsi isänsä taloudellista apua.

Korkean sotilasarvon  saavuttaminen  ei  myöskään  jäänyt  huomaamatta  Ranskassa: 
hovissa Fersenille oltiin kateellisia ja kuiskittiin kuinka oli mahdollista, että hän ulko
maalaisena sai sellaista, mihin ranskalaisetkaan eivät ulottuneet.590 Ferseniä ja kuninga
tar MarieAntoinetten hänelle osoittamaa suosiota koskevat juorut eivät ainakaan vähen
täneet Fersenin palavaa halua lähteä sotaan. Lähettiläs kreivi Creutzin mukaan Amerik
kaan lähtö osoitti Fersenin suurta luonteenlujuutta.591

Vielä ennen Rochambeaun joukkojen purjehtimista Brestistä huhtikuussa 1780 kor
jautti Hans Axel von Fersen jo aiemmin hankkimiaan varusteita sekä osti kolme tusinaa 
paitoja,  kamlottikankaisen univormun, hopeapikarin sekä  vaatteet  kahdelle  palvelijal
leen.592

Sopivan upseerinviran tai adjutantin paikan etsiminen oli vienyt Hans Axel von Fer
seniltä toista vuotta, minä aikana hänellä ei ollut muita tuloja kuin isänsä eri pankkiirien 
kautta Pariisiin lähettämät varat. Halu saada upseerinuralle sovelias ja säädynmukainen 
alku oli yhteinen sekä isälle että pojalle. Axel von Fersen olisi kuitenkin halunnut tavata 
poikansa välillä ja toivoi, ettei tämä olisi jäänyt kovin pitkäksi aika ulkomaille. Tietysti 
myös pojan mahdollinen haavoittuminen tai kaatuminen huoletti isää.593

588 Wolff 2005, 110.
589 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 23.2.1780, 2.3.1780, 15.3.1780. Axel von Fersen d.ä:s ar

kiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA; ks. myös Wrangel 1929, 18, 31; Barton 1975, 22–36.
590 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  23.2.1780.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf

sundsarkivet, RA.
591 Creutz kirjoitti tästä Kustaa III:lle. Barton 1975, 22.
592 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  15.3.1780.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf

sundsarkivet, RA.
593 Axel von Fersen Sophie von Fersenille 5.6.1782, 26.6.1782. B XXV a:14. Löfstadarkivet, Landsarki

vet i Vadstena.
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Rykmentin tai komppanian ostaminen

Hans Axel von Fersen oli ranskalaisten joukkojen mukana PohjoisAmerikassa kolme 
vuotta ja palasi Ranskaan kesällä 1783. Osallistuminen sotaan oli Fersenille henkilökoh
tainen menestys: hän sai kunniamerkin niin Ruotsin kuin Ranskankin kuninkaalta ja hä
net nimitettiin Ruotsin armeijan everstiksi sekä henkivartiokaartin everstiluutnantiksi ja 
kevyen rakuunarykmentin everstiluutnantiksi. Axel von Fersen maksoi poikansa eversti
luutnantin valtakirjasta 324 riikintaaleria. Summa oli yli puolitoista kertaisesti se, mitä 
Hans Axel von Fersenin äiti, kreivitär Hedvig De la Gardie, käytti tuona vuonna omiin 
henkilökohtaisiin  menoihinsa.594  Ranskassa  Hans  Axel  von  Fersen  nimitettiin  Royal 
DeuxPoint rykmentin everstiksi  en second. Vähintään yhtä merkittävää kuin kunnia
merkit ja ylennykset oli se, että Fersen sai Ranskan valtiolta korkean 20 000 livren eläk
keen.595

Hans Axel von Fersen oli jo pidempään miettinyt sopivaa tapaa jatkaa uraansa upsee
rina ja Amerikan sotaretken aikana Fersenin toive luoda ura upseerina vain vahvistui. 
Kunnianhimoiselle Fersenille ei riittänyt vähempi kuin hänen isälleen aikaisemmin: hän 
halusi saada oman rykmentin. Vielä Amerikassa ollessaan hän ehdotti isälleen armeijaa 
jättämässä olleen herttua Lauzunin husaarirykmentin ostamista. Asiasta ei kuitenkaan 
tullut mitään.596 Pian Hans Axel von Fersen löysi toisen vaihtoehdon. Hän ei puhunut 
asiasta täysin suoraan isälleen, vaan hän pyysi ensin Ruotsin Pariisin lähettilästä kreivi 
Creutzia ja vaikutusvaltaista paroni Breteuil’ta puhumaan hänen puolestaan. Lisäksi hän 
pyysi myös sisartaan Sophieta puhumaan puolestaan heidän isälleen.597 Rykmentti, jon
ka Fersen halusi ostaa oli Royal Suédois, Ranskan palveluksessa ollut ruotsalainen ryk
mentti.598 Rykmentin omisti tuolloin alunperin Ruotsista kotoisin ollut Sparresuku, jon
ka jäsenistä osa ei olisi halunnut luopua rykmentistä. Loppujen lopuksi kysymys näytti 
kuitenkin olleen hinnasta, jonka Sparret asettivat korkeaksi, 100 000 livreksi ja serafii
miritarikunnan siniseksi  nauhaksi.  Hinta  oli  korkea taloudellisesti,  mutta  myös siksi, 
että ritarinarvoja saattoi myöntää ainoastaan kuningas. Fersenin oli siis hankittava rahat 
ja pyydettävä serafiimiritarikunnan nauhojen myöntämistä Sparreille Ruotsin kuninkaal
ta Kustaa III:lta. Hans Axel von Fersen suostui hintapyyntöön, mutta hänellä ei ollut tar
vittavaa summaa, ja hän ryhtyi suuriin järjestelyihin rahat saadakseen. Tässä tarkoituk
sessa hän kirjoitti pitkiä kirjeitä isälleen vähintään kerran viikossa. Hän selitti tarkem
min, millä tavalla oli ajatellut rahoittaa rykmentin ostamisen. Fersen oli saanut Ranskan 
armeijasta eläkkeen, jolla hän suunnitteli hoitavansa osan rykmenttinsä  rahoituksesta. 

594 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1783 till samma tid 1784. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 48. Stafsundsarkivet, RA.

595 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  17.7.1784.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  9.  Staf
sundsarkivet, RA.

596 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 26.4.1783, 27.7.1783. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. 
Stafsundsarkivet, RA.

597 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 27.6.1783, 11.7.1783. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. 
Stafsundsarkivet,  RA; Hans Axel von Fersen Sophie von Fersenille 27.6.1783. B XXV a:8. Löfs
tadarkivet, Landsarkivet i Vadstena.

598 Royal Suédois rykmentistä ks. Beckman 1995; myös Wolff 2005, 149–150, 153, 159.
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Poika myös luotti siihen, että rikas isä, jolla oli ollut oma rykmentti Ranskassa, olisi tul
lut hänen avukseen, ja maksanut mieluiten koko tarvittavan 100 000 livren summan.599

Suurien käteissummien hankkiminen ei ollut yksinkertaista, ei vaikka aatelismies oli
si  ollut   rikas.  Ylhäisaatelin  omaisuus  koostui   lähes  poikkeuksetta  maaomaisuudesta, 
kiinteistöistä  ja ruukeista, eikä  tällaista kiinteää  omaisuutta ollut mahdollista muuttaa 
nopeasti käteiseksi. Lisäksi esimerkiksi maatilan myyminen olisi vienyt perheeltä tuot
tavan tulonlähteen. Aatelin rikkaus perustui nimenomaan tuottavaan maaomaisuuteen ja 
siihen, että sen tarjoama tuotto oli suhteellisen vakaata.

Axel von Fersen ilmoitti pojalleen loppukesällä 1783, ettei hänellä  ollut mahdolli
suuksia rahoittaa rykmentin ostamista, vaikka hän olisi mielellään auttanut poikaansa. 
Perustelujensa tueksi hän esitti tarkat laskelmat kaikesta, mihin rahaa kuluisi rykmentin 
ostamisen jälkeen, ja juoksevista kuluista, joita poika ei ollut hänen mielestään ottanut 
huomioon. »Kenen pitäisi siis hankkia nämä [varat]; minun epäilemättä, eikä minulla 
ole niitä,» isä totesi pojalleen.600

Vanhemman Fersenin mielestä poika oli muutenkin käyttänyt Ranskassa ja Pohjois
Amerikassa enemmän rahaa kuin mihin hänellä tai hänen isällään olisi ollut varaa. Li
säksi isä muistutti, että hänellä oli muitakin lapsia, joiden oli saatava myös osuutensa. 
Isä kirjoitti pojalleen: »Kiinnittäkää hetkeksi huomio sukuni tilaan, veljeen, joka on as
tumassa maailmaan ja jolla on on oikeuksia isänsä kodissa, kahteen sisareen, jotka ovat 
samassa tilanteessa, olisiko oikeutettua, että vanhempi veli jonka pitäisi olla heidän tu
kensa muodostuisi heidän tuhokseen.» Axel von Fersen oli sekä vihainen että turhautu
nut; hän olisi halunnut, että poika olisi tullut takaisin Ruotsiin ja luonut uran siellä. Toi
saalta hän olisi ollut myös valmis auttamaan poikaansa eteenpäin tämän uralla Ranskas
sa, erityisesti siksi, että oli itse ollut niin pitkään Ranskan palveluksessa. Mutta se ei hä
nen mielestään olisi ollut taloudellisesti kannattavaa. Punnittuaan erilaisia vaihtoehtoja 
oli 100 000 livreä rykmentistä kreivi Fersenin mielestä liikaa, sillä sen lisäksi poika oli
si tarvinnut rahaa elämiseen, mihin tämän palkka ja eläke eivät riittäneet.601

Isän ja pojan erilaiset näkemykset toivat kirjeenvaihtoon kireän ja kiihtyneen sävyn. 
Hans Axel von Fersen yritti kaikin keinoin saada isäänsä suostumaan ja antamaan ryk
mentin hankkimiseen tarvittavat varat, hän pyysi tätä jopa ottamaan ne hänen tulevasta 
perinnöstään. Rykmentin ostaminen oli suuri taloudellinen sijoitus, mutta nuori Fersen 
toivoi sen takaavan hänelle säännölliset tulot palkkana tai eläkkeenä, minkä jälkeen hän 
ei  olisi  enää  ollut   taloudellisesti  yhtä   riippuvainen   isästään kuin  aikaisemmin.  Hans 

599 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 11.7.1783, 21.7.1783, 28.7.1783, 31.7.1783, 10.8.1783, 
19.8.1783, 7.9.1783, 14.9.1783, 20.9.1783. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA; 
ks. myös Barton 1975, 38–39.

600 Axel von Fersen Hans Axel von Fersenille loppukesällä 1783. Kirjeen ensimmäinen sivu, jossa päi
väys on, on kadonnut. Hans Axel von Fersens samling vol. 13. Stafsundsarkivet, RA. »qui doit les 
fournir; Moi sans doute, et je ne les ai pas.»

601 Axel von Fersen Hans Axel von Fersenille loppukesällä 1783. Kirjeen ensimmäinen sivu, jossa päi
väys on, on kadonnut. Hans Axel von Fersens samling vol. 13. Stafsundsarkivet, RA. »fixés pour un 
moment votre attention sur letat de ma maison, sur un frére qui entre le monde et qui a les droits dans 
la maison Paternelle, sur deux seurs qui sont dans le meme cas, seroit il juste qu’un frére ainé qui doit 
etre leur apui devienne leur ruine.»; Axel von Fersen Sophie von Fersenille 23.8.1783. B XXV a:14. 
Löfstadarkivet, Landsarkivet i Vadstena.
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Axel von Fersen kirjoitti myös Kustaa III:lle toiveestaan saada rykmentti, ja tämä kir
joitti puolestaan Ranskan kuninkaalle Ludvig XVI:lle.602 

Hans Axel von Fersen oli jo ehtinyt ottaa paroni Breteuil’n takaaman lainan ostaak
seen rykmentin, kun hän sai isältään kirjeen, jossa tämä kieltäytyi hankkimasta rahoja 
rykmenttiä varten. Mahdollisesti Fersen aavisti, että isä ei olisi ikinä suostunut rahoitta
maan hänen toivettaan kokonaisesta rykmentistä. Hän selitti isälleen haluavansa koko 
perheen parasta, ja että  hänen mielestään teoilla,  maineella ja kunnialla oli suurempi 
merkitys  kuin omaisuudella.  Ehkäpä  hän menisi   jonain  päivänä   rikkaisiin  naimisiin, 
mikä ratkaisisi kaikki rahahuolet. Hans Axel von Fersen oli kuitenkin pettynyt isänsä 
kielteisestä kannasta: »mitä merkitystä on, 60vuotiaana, suurella omaisuudella?  se ei  
ole  aika   jolloin  siitä  nautittaisiin,  eikä   siihen  [omaisuudesta  nauttimiseen]  edes  ole  
mahdollisuutta.»603  Tämän lauseen nuori Fersen alleviivasi,  mikä  vielä  korosti hänen 
turhautumistaan isän haluttomuuteen suostua poikansa rykmentin rahoittajaksi.

Hans Axel von Fersen vetosi myös Kustaa III:een, joka puolestaan kirjoitti Ranskan 
kuninkaalle Ludvig XVI:lle suositellakseen Ferseniä Royal Suédois rykmentin komen
tajaksi. Lisäksi kuningatar MarieAntoinette puhui suosikkinsa Fersenin puolesta.604 Lo
pulta Axel von Fersen kuitenkin suostui siihen, että Hans Axel von Fersen sai hankkia 
itselleen Royal Suédois rykmentin. Hans Axel von Fersen sai isänsä kirjeet Firenzeen, 
jossa hän oli, sillä Kustaa III oli kutsunut hänet seurueeseensa 1783–1784 tekemälleen 
Italianmatkalle.605  Myös kuninkaan Italianmatka ja siihen osallistuminen harmittivat 
Axel von Ferseniä. Hän ei ollut nähnyt poikaansa moneen vuoteen eikä voinut olla ajat
telematta kuinka paljon lisää  kustannuksia Italianmatka aiheutti.606  Vanhempi Fersen 
kuului myös Kustaa III:n poliittisiin vastustajiin, eikä siksi toivonut poikansa lähenty
vän kuninkaan kanssa.

Hans Axel von Fersenin asioiden ja rykmentin ostamisen järjestelyyn meni aikaa, sil
lä rahaasioiden järjestely oli mutkikasta. Ranskan valtion oli tarkoitus maksaa Fersenil
le 12 000 livreä eläkettä (pension) vuodessa palkan (traitement) sijaan.607 Vihdoin kesäl
lä 1784 Fersen kirjoitti isälleen, että Kustaa III, joka tuolloin oli matkallaan edennyt Pa
riisiin, oli saanut järjestettyä niin, että Fersen sai 20 000 livren palkan. Lisäksi Hagan 

602 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 7.9.1783, 29.10.1783. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8; 
Hans Axel von Fersen Kustaa III:lle 26.4.1783, 27.6.1783, 11.7.1783, 21.8.1783, 14.9.1783, f. 242–
255. Gustavianska samlingen F501, UUB; Kustaa III kirjoitti myös Axel von Fersenille rykmentin 
ostamisesta Hans Axel  von  Fersenille,   ja  siitä  miten  sekä  Fersenit  että  kruunu olisivat  hyötyneet 
asiasta. Kustaa III Axel von Fersenille 25.7.1783. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 7. Stafsundsarki
vet, RA; Ks. myös Axel von Fersen Kustaa III:lle 19.7.1783, 12.10.1783, f. 230–233. Gustavianska 
samlingen F501, UUB.

603 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 9.10.1783. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsund
sarkivet, RA. »qu’importe, a l’age de 60 ans, d’avoir une fortune considerable? ce n’est plus le tems 
d’ou l’on veut en jouir et on n’en a pas méme la possibilité.»

604 Barton 1975, 39.
605 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 30.11.1783, 19.12.1783. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 

8. Stafsundsarkivet, RA.
606 Axel von Fersen Sophie von Fersenille 23.9.1783. B XXV a:14. Löfstadarkivet, Landsarkivet i Vads

tena.
607 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  10.8.1783.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf

sundsarkivet, RA.
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kreivinä   matkannut   kuningas   sai   Ranskan   kuninkaan   lupaamaan   maksaa   tarvitut 
100 000 livreä rykmentistä Sparreille.608

Kyse oli kuitenkin lyhytaikaisesta järjestelystä, sillä Ranskan valtiontalous oli 1780
luvulla niin huonossa kunnossa, että upseerien palkkoja ja eläkkeitä jouduttiin pienentä
mään.609 Fersen joutui palkkojen pienenemisen vuoksi ajattelemaan menojaan aiempaa 
tarkemmin ja vähentämään muun muassa palvelusväkeä. Joulukuussa 1787 Hans Axel 
von Fersen kirjoitti isälleen ja kertoi, että aiemman kahdeksan hevosen sijaan hänellä oli 
nyt vain kuusi hevosta. Neljän tallirengin sijaan hänellä oli palveluksessaan enää kolme 
ja kahden lakeija sijaan yksi. Kokista Fersen oli joutunut luopumaan jo pari vuotta ai
kaisemmin. Fersen päätti olla myös teettämättä itselleen tai palvelijoilleen uusia vaattei
ta.610 Palkkojen ja eläkkeiden pienenemisen lisäksi Hans Axel von Fersen joutui maksa
maan takaisin Royal Suédois rykmentin ostamisesta aiheutuneet kulut.

Kesällä 1788 Hans Axel von Fersen oli vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, koska 
hänen Royal Suédois’n ostamiseen lainaamansa 100 000 livreä erääntyivät, eikä hänellä 
ollut mahdollisuutta maksaa niitä  takaisin. Fersen oli saanut järjestettyä  itselleen ryk
mentin maksuun tarvitut varat Ruotsin Pariisin lähettilään ja ystävänsä paroni Erik Mag
nus Staël von Holsteinin avulla ja paroni Breteuil’n takauksella. Lainasopimusta ei enää 
kesällä 1788 voinut uusia. Kreivin oli löydettävä pankkiiri, joka suostuisi lainaamaan 
hänelle vaadittavan summan ja uusi takaaja, sillä Breteuil vetäytyi vastuusta. Kuluneen 
viiden vuoden aikana Fersen oli maksanut lainasta ainoastaan viiden prosentin vuotuista 
korkoa. Lyhennyksiin hän ei pystynyt, vaikka oli mitä ilmeisimmin rykmenttiä ostaes
saan ajatellut   lyhentää  säännöllisesti   lainaansa.  Itse asiassa hänellä  oli   toisinaan  vai
keuksia maksaa edes lainojensa korkoja.611

Koko ajan Hans Axel von Fersenin isä auttoi häntä taloudellisesti huolimatta siitä, 
että Fersen oli toivonut palkan tai eläkkeen riittävän hänen elinkustannuksiinsa. Oman 
taloudellisen tilanteen ja maksukyvyn yliarvioiminen veivät  Hans Axel von Fersenin, 
niin kuin monet muutkin aateliset, taloudellisiin vaikeuksiin. Fersenin kohdalla hänen 
rikas isänsä tuli apuun, joskin vastentahtoisesti, ja sai estettyä poikansa velkojen kumu
loitumisen.  Axel von Fersenin ja hänen poikansa välinen kirjeenvaihto 1770–1790lu
vuilla koski pääasiassa rahaa ja rivien välistä on luettavissa, että Hans Axel von Fersen 
oli toisinaan hyvin turhautunut siihen, että oli taloudellisesti niin riippuvainen isästään, 
vaikka hänellä oli upseerinpalkkansa. Upseerin – edes everstin – palkka ei riittänyt edes 
kohtuullisen  mukavaan  elämään  Pariisissa   tai   ranskalaisissa  varuskuntakaupungeissa, 
vaan Hans Axel von Fersen tarvitsi jatkuvasti lisää rahaa isältään. 

Oman rykmentin komentaminen ja omistaminen oli osoitus aatelismiehen taloudelli
sista mahdollisuuksista, kyvystä toimia johtajana ja sotilaana sekä mahdollisuus saavut

608 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 1.7.1784, 17.7.1784. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 9. 
Stafsundsarkivet, RA; Ks. myös Axel von Fersen Sophie von Fersenille 28.10.1783. B XXV a:14. 
Löfstadarkivet, Landsarkivet i Vadstena.

609 Ks. esim. Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 3.12.1787, 28.12.1787. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

610 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 23.8.1785, 3.12.1787. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 9. 
Stafsundsarkivet, RA.

611 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 12.8.1787, 30.1.1788, 19.8.1788, 2.3.1790. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.
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taa mainetta ja kunniaa upseerina taistelukentillä. Rykmentin ostaminen vaati taloudel
lista sijoitusta, sillä asioiden järjestämiseen meni usein pitkä aika sekä valtavia summia 
omaa, perheen tai lainattua omaisuutta. Upseerin karriääri ja armeija olivat silti tärkein 
uravaihtoehto nuorille aatelismiehille kaikkialla Euroopassa. Rykmentin ostaminen oli 
tässä karriäärissä tärkeä sijoitus tulevaisuuteen ja nuoren miehen menestykseen. Hans 
Axel von Fersenin kohdalla tämä suuri taloudellinen investointi ei kuitenkaan osoittau
tunut yhtä  menestykselliseksi kuin hänen isänsä  ostaman rykmentti  nelisenkymmentä 
vuotta aikaisemmin.

Upseerinura oli selvä valinta myös Axel von Fersenin nuoremmalle pojalle Fabianil
le, joka tiesi, että hänen perheensä toivoi hänestä upseeria vanhemman veljen tavoin.612 
Fabian von Fersen merkittiin ItäGötanmaan jalkaväkirykmentin rulliin kersanttina jo 
1767, jolloin hän oli vasta 5vuotias.613 Kreivi Fersen pyrki jo varhain takaamaan toisel
le pojalleen hyvät mahdollisuudet upseerinkarriäärille. Kaarlo Wirilanderin mukaan täl
lainen oli korkean upseeriston piirissä tavallinen toimintatapa. Niin rykmentinkomenta
jat saattoivat omat poikansa, toisinaan myös sukulaistensa ja ystäviensä pojat, suosiolli
seen alkuun upseerinuralla, jolla virkaiän pituus vaikutti uralla etenemiseen ja ylenemi
seen.614

Kreivi Fersen järjesti vuonna 1785 nuoremmalle pojalleen komppanian vapaaherra 
Gustaf Mauritz Armfeltin rykmentistä. Axel von Fersen suhtautui kriittisesti upseerin
virkojen ostamiseen ja myymiseen, mutta piti upseerinvirkaa silti hyvänä vaihtoehtona 
nuorelle aatelismiehelle: »kuten tiedätte, Ruotsissa myydään virkoja kuin munia ja voita  
torilla, eniten tarjoavalle [...]. Silti laskujeni mukaan hyvien tulojen tästä komppaniasta  
pitäisi kolmessa vuodessa ylittää ostosumma, raha ei näin ole mennyt hukkaan, ja tämä  
on aina pysyvä virka.»615 Akordit olivat kalliita, ja oli tavallista että upseerien palkka 
kului kokonaan viran ostamisen aiheuttamien kulujen kattamiseen, niin kuin Fersenien
kin esimerkit osoittavat.616

Axel von Fersen piti tärkeänä, että myös hänen nuorempi poikansa pääsi hyvään al
kuun urallaan ja hankki sen vuoksi tälle komppanian, vaikka joutui omien sanojensa 
mukaan taipumaan Armfeltin hieman turhan kovaan hintapyyntöön. Fersen maksoi poi
kansa kapteeninvirasta ja komppaniasta yli 2 400 riikintaaleria, mikä oli viidennes krei
vin vuotuisista menoista.617 Komppanian ja ylennyksen hankkiminen vaativat huomatta

612 Ks. myös Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 24.8.1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 9. 
Stafsundsarkivet, RA. Hans Axel von Fersen kirjoitti isälleen nähtyään Fabianin tämän grand touril
la Strasbourgissa uskovansa, että sotilasura miellyttäisi Fabiania.

613 Elgenstierna 1998b, 686.
614 Wirilander 1950, 159–160.
615 Axel von Fersen Fabian von Fersenille 5.8.1785. Fabian von Fersens arkiv vol. 1a. Stafsundsarkivet, 

RA. »et comme vous savez, on vend en Suede les charges ainsi que les oeuf et le Beurre au Marcher, 
au plus offrand [...], cependent, suivant mon calcul, le revenant bon de cette Compagnie pourra aquit
ter en trois ans la somme de lachat, ainsi largent nest pas perdu, et cest toujours un etablissement soli
de au service.

616 Vrt. Thiesner 2007, 119–163; ks. myös Fersen IV, 1869, 223–226.
617 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren af Kongl: 

Maÿts orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel från den 1 October 1782 till 
samma tid År 1783. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 7; Special Extract öfwer Utgifterne 
från den 1 October 1782 till samma tid 1783. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 7. Staf
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via taloudellisia resursseja, etenkin kun vertaa kapteeninarvosta ja komppaniasta mak
settua summaa Fabian von Fersenin 1774 saamaan vänrikin arvoon. Siitä Axel von Fer
sen maksoi vain 244 kuparitaaleria.618 

Carl von Fersenille sekä Axel von Fersenille ja hänen molemmille pojilleen upseerin
karriääri oli vähintäänkin jossain elämänvaiheessa selviö. Uran alku ja yleneminen su
juivat kitkatta perheen taloudellisen ja sosiaalisen aseman vuoksi. Niin Ruotsissa kuin 
Ranskassakin ylhäisaatelisten upseerien virkaura eteni muuta upseerikuntaa nopeammin 
ja aristokraatit saivat korkeimmat arvot, kunniamerkit, ritarikunnan arvot sekä palkat, 
palkkiot ja eläkkeet. Lähes kaikki korkeat upseerit siirtyivät sittemmin sotilasuralta si
viilivirkoihin. Toisille aatelismiehille upseerinura oli loistava aatelinen ura, toisille se 
oli ohimenevä vaihe ja tärkeä ponnahduslauta korkeisiin siviilivirkoihin, kuten maaher
rojen ja ylikäskynhaltijoiden virkoihin, joiden hoitamisen edellytyksenä oli upseerinkar
riääri.

SIVIILIHALLINTO JA POLITIIKKA

Aatelisten siviilivirkamiesten määrä oli kasvanut Ruotsissa, kun hallintokoneisto paisui 
ennen näkemättömällä tavalla suurvaltaajalla, ja hallinnon tarpeiden vuoksi aateloitiin 
paljon uusia sukuja. Vaikka sotapalvelus ja upseerinura olivat edelleen tärkeitä uravaih
toehtoja Ruotsissa, työskenteli aateli 1700luvulla yhä useammin siviilihallinnossa vir
kamiehinä.  Siviiliura oli armeijan lisäksi toinen tärkeä  karriäärimahdollisuus sekä yl
häisaatelin että alemman aatelin aatelismiehille. Opiskellessaan Uppsalan ja Lundin yli
opistoissa 1730luvulla Axel von Fersen suunnitteli itselleen siviilivirkamiehen uraa, ja 
hänen koulutuksensa,  johon kuului muun muassa lakiopintoja,  soveltui  virkauralle.619 
Mutta isän kuolema 1736 muutti urasuunnitelmat. Siviiliviroista sai vakituiset palkkatu
lot ja korkeissa viroissa palkat olivat hyvät, vaikka siviiliuraa ei ehkä ideologisella ta
solla arvostettukaan yhtä paljon kuin sotilasuraa. Virkamiesten palkat jäivät 1700luvul
la  pahasti   jälkeen yleisestä  hintojen  noususta.  Kuitenkin  siviilivirkamiehen vaikutus
mahdollisuudet, yhteiskunnallinen asema ja mahdollisuus vallankäyttöön houkuttelivat 
aatelismiehiä. Virkamiehen ura antoi lisäksi nuorille miehille tilaisuuden ansioitua val
taapitävien silmissä. Hallintovirkoihin ei myöskään olisi riittänyt tarpeeksi muodollises
ti päteviä henkilöitä, jollei lähes jokainen aatelismies olisi toiminut siviilivirassa.

Melkein kaikilla Fersenien sukupiiriin kuuluneilla miehillä oli takanaan sekä sotilas 
että siviiliura. Carl ja Axel von Fersenin isoisä eversti ja vuonna 1712 Ruotsin ritarihuo
neessa kreiviksi korotettu Reinhold Johan von Fersen oli upseeri, mutta myös maaherra, 
kuvernööri Riiassa ja Wismarissa, kuninkaallinen neuvos sekä myöhemmin Svean hovi
oikeuden presidentti. Hänen poikansa Hans von Fersen, Carl ja Axel von Fersenin isä, 
oli kenraaliluutnantti, Narvan kuvernööri ja Svean hovioikeuden presidentti. Lisäksi hän 

sundsarkivet, RA.
618 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån dn. 1. October 1773, til samma tid 1774. Axel von Fersen d.ä:s 

arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.
619 Axel von Fersen Hans von Fersenille 25.7.1735. Hans von Fersens arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, 

RA.
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oli aktiivisesti mukana hattujen politiikassa 1730luvulla. Carl ja Axel von Fersenin äi
dinisä kreivi Axel Wachtmeister oli kuninkaallinen neuvos ja sotamarsalkka. Myös äi
din  isäpuoli  kreivi  Carl  Gyllenstierna  oli  kuninkaallinen  neuvos.620  Åsa Karlsson on 
osoittanut,  kuinka  karoliinisen  yksinvaltiuden  ajalla  1680–1718 kuninkaallisista  neu
voksista jokainen oli ainakin kaukaista sukua yhden tai useamman kollegansa kanssa. 
Yleensä sukusiteen vahvistama poliittinen ja taloudellinen liitto syntyi avioliiton kautta, 
kuten Fersenien tapauksessa.621

Samanlainen sotilas ja siviiliuran yhteen kietoutuminen löytyy myös Carl ja Axel 
von Fersenin puolisoiden perheistä.  Charlotta  Sparren isä  vapaaherra Fredrik Henrik 
Sparre oli maaherra ja kenraaliluutnantti, Hedvig De la Gardien isä kreivi Magnus Ju
lius De la Gardie oli valtaneuvos ja ylimarsalkka hovissa. Charlotta Sparren veli Carl 
Sparresta oli kenraalimajuri,  maaherra, ja valtaneuvos; velipuoli Fredrik Sparresta oli 
hoviintendentti ja valtakunnankansleri. Carl ja Axel von Fersenin sisaren Anna Sofian 
puoliso vapaaherra Jacob Albrect von Lantingshausen oli ylikäskynhaltija ja kenraali
luutnantti. Axel von Fersenin molemmat pojat olivat sotilaita, minkä lisäksi Hans Axel 
von Fersen toimi diplomaattina, hovimiehenä, Uppsalan akatemian kanslerina ja valta
kunnanmarsalkkana, ja Fabian von Fersen hovimiehenä. Anna Sofia von Fersenin poika 
Albrect von Lantingshausen oli upseeri ja hovimies.622 Ensimerkkien määrän voisi mo
ninkertaistaa syventymällä siihen, millaiset urat Carl, Anna ja Axel von Fersenin tyttä
rien puolisot loivat.

Carl ja Axel von Fersenistä kumpikaan ei valinnut elämänurakseen siviiliuraa huoli
matta siitä, että Carl von Fersen toimi lyhyen ajan Svean hovioikeuden auskultanttina 
1730luvulla ja että Axel von Fersen oli kiinnostunut siviilihallinnosta.623 Urapolut, joi
hin siviilivirka ei kuulunut, tekee Carl ja Axel von Fersenistä poikkeuksellisia säätynsä 
edustajia.  Tyypillistä   ihmiselämälle  sen sijaan on,  että  suunnitelmat  muuttuvat  sattu
manvaraisten tapahtumien vuoksi.  Isän Hans von Fersenin odottamaton kuolema 53
vuotiaana keväällä  1736 sysäsi molemmat pojat  erilaisille elämänurille,  kuin mitä  he 
olivat suunnitelleet. Molemmat aloittivat karriäärinsä upseereina. Carl von Fersen siirtyi 
upseerinuralta hoviin ja Axel von Fersen politiikkaan.

Politiikka ammattimaistui  1700luvulla  kaikkialla  Euroopassa. Ruotsissa politiikka 
tarjosi vapaudenajalla aatelismiehille mahdollisuuden valtaan ja myös vaikutusvaltaisiin 
virkoihin  esimerkiksi  valtaneuvostossa.  Myös  henkilökohtaiset  suhteet  olivat   tärkeitä 
politiikassa. Ingemar Carlsson on osoittanut, miten monet hattujen ja myssyjen vaiku
tusvaltaiset johtomiehet olivat sukulaisia ja ystäviä keskenään. Erilaiset suhdeverkostot 
kulkivat ristiin rastiin ja ylittivät toisinaan myös puoluerajat.624 Näin oli myös Fersenien 
kohdalla.  Kuten avioliittoja   tarkasteltaessa  ilmeni,  olivat  Axel  von Fersenin sukulai
suus  ja ystävyyssuhteet  muihin  hattujohtajiin,  kuten Clas Ekebladiin   ja  Carl  Gustaf 
Tessiniin avainasemassa, kun Fersen lähti  aktiivisesti  mukaan politiikkaan.  Axel von 
Fersen oli yksi hattupuolueen johtajista 1750luvulta lähtien ja Kustaa III:n aikana ku
620 Elgenstierna 1998b, 685–687.
621 Karlsson 1997.
622 Elgenstierna 1998b, 685–687; Elgenstierna 1998d, 512.
623 Axel von Fersen Hans von Fersenille 25.7.1735. Hans von Fersens arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, 

RA; Elgenstierna 1998b, 685; Hildebrandt 1956c, 680.
624 Carlsson, I. 1981, 145–162.
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ninkaan kasvattaessa omaa valtaansa valtiopäiväsäätyjen kustannuksella yksi aatelisop
position johtajista.625 Tarkastelen tässä lyhyesti poliittisen uran, rahankäytön ja kulutta
misen välisiä kytköksiä.

Axel von Fersen palasi Ruotsiin yli kymmenen ulkomaisessa sotapalveluksessa vie
tetyn vuoden jälkeen syyskuussa 1751 osallistuakseen valtiopäiville ja ottaakseen koti
maassaan paikkansa säätynsä ja perheensä edustajana. Tähän asemaan kuului myös ta
loudellinen vastuu ja huolehtiminen omaisuudesta, joka oli kulkenut perheessä sukupol
vien ajan, ja jonka oli tarkoitus periytyä seuraavillekin sukupolville. Kreivi täytti velvol
lisuutensa ja otti paikkansa sukunsa päämiehenä huolimatta siitä, että hänen vanhempi 
veljensä olisi ollut itseoikeutettu suvun pää.

Edetäkseen poliittisissa pyrkimyksissään Fersen oli  valmis  käyttämään sekä  aikaa 
että   rahaa.  Kreivin   tuloja  1750luvun  puolivälissä   leimasivat  Ranskan  palveluksesta 
eroaminen 1753 ja ranskalaisen rykmentin myyminen, jotka muodostivat kreivin tulois
ta kolmanneksen vuonna 1755.626  Axel von Fersen sai Ranskan valtiolta 4 000  livren 
eläkkeen,   jonka mainitsee vuonna 1783 kirjoittamassaan kirjeessä  pojalleen,627  mutta 
joka ei kertaakaan näy tilikirjoissa tulopuolella. Todennäköisesti tämä, niin kuin muut
kin subsidiot, maksettiin tarkoituksellisesti sellaisia reittejä, joista ei jäänyt jälkiä, kirjei
tä kuitteja tai muita asiakirjalähteitä, tai asiaa käsitelleet asiakirjat hävitettiin. Ranskan 
valtio jakoi vuosittaisin avokätisiä tukiaisia Ruotsin valtion lisäksi useille Ruotsin hattu
eliitin yksittäisille jäsenille, kuten Carl Gustaf Tessinille ja Carl Rudenschöldille.628

Fersen nimitettiin valtaneuvokseksi heti Kustaa III:n vallankaappauksen jälkeen elo
kuussa 1772 kuninkaan toiveesta. Nimitys oli puhtaasti poliittinen ja kuningas pyrki sil
lä saamaan Fersenin suopeaksi uudelle vallanjaolle. Aatelisrepublikaaninen Fersen suh
tautui nimitykseen kielteisesti  ja erosi virasta jo seuraavana keväänä,  heti  kun se oli 
mahdollista.629  Virkaeron   jälkeenkin   Fersen   nautti   valtaneuvoksen   eläkettä,630  mutta 
muulla tavalla Fersenin poliittinen ura ei suoraan näy hänen tileissään. Tässäkään ta
pauksessa virka tai arvo ja siihen kuulunut palkka eivät kulkeneet käsi kädessä. Fersen 
piti palkkatulot itsellään, vaikka erosi valtaneuvoksen tehtävästä  vastalauseena kunin
kaan itsevaltaisille pyrkimyksille kaventaa säätyjen ja valtaneuvoston valtaa.

Politiikkaan oli mahdoton osallistua ilman rahanmenoa, sillä 1700luvulla politiikka 
oli varsin vapaamuotoista ja merkittävä osa poliittisesta keskustelusta käytiin ja päätök
sistä tehtiin aatelissäädyn tai porvariston poliittisten johtajien yksityisissä kodeissa tai 
painovapausasetuksen  aikana  1766–1772  painotuotteissa.  Suurempien   ja  pienempien 
kutsujen järjestäminen sekä toimiminen isäntänä ulkomaiden diplomaateille ja vaikutus
625 Fersenin poliittisesta urasta ks. Jägerskiöld 1956, Hallesvik 1977 ja Wolff 2008.
626 Räkning för General Majorens och Riddarens högwälborne herr Grefwe Axel Fersens enskildte Me

del ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarki
vet, RA.

627 Axel von Fersen Hans Axel von Fersenille loppukesällä 1783. Kirjeen ensimmäinen sivu, jossa päi
väys on, on kadonnut. Hans Axel von Fersens samling vol. 13. Stafsundsarkivet, RA.

628 Wolff 2005, 59–60, 279–280.
629 Kustaa III Axel von Fersenille 22.8.1772. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA; 

Axel von Fersen Kustaa III:lle 26.8.1772, f. 209–210. Gustavianska samlingen F501, UUB;  Fersen 
III, 121–122, 448–451; Hallesvik 1977, 19–20; Jägerskiöld 1956, 686, 700–701; Ks. myös Axel von 
Fersen Carl von Fersenille 26.8.1772, f. 207–208. Gustavianska samlingen F501, UUB.

630 Ks. luku »Palkkatulot».
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valtaisille   ruotsalaisille  kaikista   säädyistä   oli   osa   aikakauden  poliittista   kulttuuria.631 
Tukholmaan ei syntynyt samanlaisia poliittisia salonkeja kuin Pariisiin, mutta Axel von 
Fersenin ja muiden aristokraattisten poliitikkojen sekä politiikassa toimineiden rikkai
den porvarien kodeista tuli tärkeitä poliittisen toiminnan näyttämöitä. Säädynmukaisella 
tavalla politiikkaan osallistuminen ja edustaminen oli yksi puoli rahankäytöstä politii
kan välineenä. Vapaudenaika on kuuluisa korruption ja lahjonnan kukoistusaikana, min
kä vuoksi poliittiseen toimintaan käytettiin rahavirtoja,  joiden alkuperää   tai lopullista 
käyttöä on vaikea yksilöidä.

Vuodesta 1751 alkaen aina 1780luvulle asti Axel von Fersen käytti vuosittain valta
via summia rahaa. Fersenin tileissä on jatkuvasti merkintöjä kreivin nostamista käteis
summista, jotka vaihtelivat 3 000 kuparitaalerista 18 000 kuparitaaleriin, toisinaan krei
vi nosti Fersenien konttorista omaan käyttöönsä 20 000 tai 40 000 kuparitaalerin sum
man. Yleensä  kreivi  tarvitsi  tällaisen suuren rahasumman kerran kuukaudessa,  mutta 
toisinaan rahaa kului enemmänkin. Axel von Fersenin henkilökohtaisten menojen osuus 
talouden kokonaismenoista vaihteli  suuresti,  reilusta prosentista lähes neljäänkymme
neen prosenttiin.  Kuukausittaiset  summat olivat samanlaiset  joka vuosi ja muuttuivat 
vasta, kun Fersen ei enää osallistunut aktiivisesti poliittiseen elämään 1780luvun lopul
la.632  Axel von Fersenin menot  olivat moninkertaiset   tuhlaavaisena pidetyn Carl  von 
Fersenin menoihin verrattuna. Mihin Axel von Fersen, jota aikalaiset pitivät taloudelli
sena ja rahoistaan tarkkana, käytti valtavat rahasummat ja miksi hänen menojaan ei ole 
tilikirjoissa eritelty tarkemmin, vaan tileihin on merkitty ainoastaan, että  kyseessä oli 
käteistä kreiville, ”Contant till Herr Grefwe”?

Yhtä ilmeistä on, että Fersen ei halunnut jättää tileihinsä jälkiä siitä, miten hän rahat 
käytti, ja että merkittävä osa rahoista kului poliittiseen toimintaan. Menojen suuruudes
sa ei juuri ole vaihtelua sen mukaan olivatko valtiopäivät koolla vai eivät. Fersenien su
vun tilinpidosta oli 1730luvulta alkaen vastannut kamreeri Lars Pagander, mutta tilien 
luonne  muuttuu  1740–1750luvun  vaihteessa.  Muutos  osuu aikaan  Eleonora  Wacht
meisterin kuoleman jälkeen, jolloin Axel von Fersen Ranskasta Ruotsiin palattuaan otti 
täyden  vastuun   suvun   taloudellisista   asioista   sekä   osallistui   aktiivisesti   politiikkaan. 
Eleonora Wachtmeisterin tilikirjat 1740luvulta ovat seikkaperäiset, kaikki tulot ja eri
tyisesti menot eriteltiin tarkasti. Jokainen kreivittären henkilökohtaisesti ja hänen talou
tensa tai lastensa ostama tai hankkima tuote tai palvelu merkittiin ylös. Axel von Ferse
nin henkilökohtaisissa tilikirjoissa 1750luvulta alkaen ei enää tehty näin, vaan kreivi 
nosti kaikki käyttämänsä rahat käteisenä. Myös kreivin kotitalouden menot ja muut ku
lut ryhdyttiin kirjaamaan aiempaa summittaisemmin. Carl von Fersenin tilikirjat  ovat 
yksityiskohtaisemmat,   mutta   nekään   eivät   ole   yhtä   informatiiviset   kuin   Eleonora 
Wachtmeisterin tilit 1740luvulla. Axel von Fersen halusi selvästi, että tileihin ei jäänyt 
mitään tietoja siitä, mihin hän käytti varojaan.

Politiikka ja rahankäyttö, kuluttaminen ja ylellisyys kietoutuivat monella tavalla yh
teen aristokratian elämässä. Merkantilistinen talouspolitiikka ja vientirajoitukset, ylelli

631 Poliittisesta kulttuurista 1700luvulla ks. esim. ks. esim. Sennefelt 2006; Tandefelt 2007; Skuncke & 
Tandefelt 2003; Aatelista ja politiikasta ks. Valentin 1915; Wolff 2005; Wolff 2008.

632 Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38–52; Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 1–8. Stafsundsar
kivet, RA; ks. myös liitteet, taulukko IV.
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syysasetukset ja manufaktuuriteollisuuden kehittämiseen tähdännyt lainsäädäntö yhdis
tivät poliittisen toiminnan ja kuluttamisen ylhäisaatelin ja kaikkien muidenkin elämässä. 
Käyttämällä  huomattavia summia valtiopäivien toimintaan ja politiikkaan osallistumi
seen aristokratialle tarjoutui mahdollisuus ajaa läpi omia näkemyksiään säädynmukai
sesta kuluttamisesta ja elämäntavasta. Yksi esimerkki tästä on myssyjohtoisten valtio
päivien 1766 antama ylellisyysasetus, yksi tiukimmista 1700luvun kuluessa annetuista 
58 ylellisyysasetuksesta. Sen valmistelu nostatti aatelissäädyn istunnoissa kiivaita pu
heenvuoroja kuluttamisen ja ylellisyyden puolesta ja sitä vastaan. Asetuksen voimaantu
lon jälkeen aiheesta nousi lisäksi vilkas pamflettikiista, joka paljastaa, kuinka merkittä
vä osa kansalaisten elämää kuluttaminen ja ylellisyys olivat.633

Axel von Fersenin oma kanta ylellisyyskuluttamiseen sekä sen määrittelyyn aristo
kraattina ja poliitikkona näkyy hänen ylellisyysasetuksesta käyttämissään puheenvuo
roissa aatelin valtiopäiväistunnoissa. Fersen puolusti ylhäisaatelin ja myös alemman aa
telin   oikeutta   elää   säädynmukaista   elämää,   johon   kuului   välttämättömyytenä   monia 
ylellisyydeksi luokiteltuja tuotteita tai palveluita, kuten kahvi, tee ja sokeri tai ulkomaa
laisten palkkaaminen kotiopettajiksi, joista oli aatelin parissa jo tullut jokapäiväisiä vält
tämättömyyksiä.  Fersen ei myöskään uskonut ylellisyysasetuksilla voitavan saavuttaa 
etuja valtiolle, koska niitä oli lähes mahdoton valvoa. Fersenin ajattelussa korostuu sää
tytietoisuus ja säätyyhteiskunnan hierarkkisuus: hänelle aateli oli kaikkien muiden sää
tyjen yläpuolella ja sen moraalinen velvollisuus oli olla esikuva muille, ja kaikkien oli 
kulutettava   ja   elettävä   säätynsä  mukaan.  Kreivin  mukaan  mahdollisten  ylellisyyteen 
kohdistuvien rajoitusten teho olisi  ollut  paras, jos aateli  olisi  näyttänyt esimerkkiä  ja 
mallia muille säädyille omalla käytöksellään, kohtuullisuudellaan, säästäväisyydellään 
ja taloudellisuudellaan. Fersen korosti, että hänen mielestään asetukset vaikuttivat eni
ten työteliäisiin ja köyhiin kansalaisiin, joiden työltä putoaisi pohja mikäli ylellisyysase
tuksella kiellettäisiin Ruotsissa valmistettujen tavaroiden valmistus ja myynti.634 

Ylellisyyskeskustelun ja merkantilistisen talouspolitiikan aikana kuluttamisesta koti
maisiin   tuotteisiin   ja   palveluihin   tuli   poliittinen   kannanotto.   Valtiopäivämiehen   tai 
muun säätyjen edustajan pukeutuminen kotimaassa tuotetusta kankaasta valmistettuun 
pukuun oli kannanotto kotimaisen tuotannon puolesta – usein ranskalaista ylellisyystuo
tantoa vastaan.635  Kotimaisten käsityöläisten ja kauppiaiden suosiminen antoi politiik
kaan legitiimisti osallistuneiden miesten lisäksi mahdollisuuden poliittisiin kannanottoi
hin myös naisille ja valtiopäiväsäätyjen ulkopuolisille yhteiskuntaryhmille kuten aatelit
tomille säätyläisille. Miehet ja naiset saattoivat molemmat vaikuttaa poliittiseen päätök
sentekoon myös kuluttajina, tavaroiden ja palveluiden ostajina.

633 Pamflettikiistasta ks. Peterson 1984; ylellisyyskritiikistä 1700luvun puolivälin Ruotsissa ks. Herlitz 
1974, 38–53.

634 Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1765–1766:2, 78.
635 Yksi tunnetuimmista esimerkeistä pukeutumisesta poliittisena kannanottona lienee Ranskan vallanku

mouksen aikaiset  sanscoulottet, joiden näkemyksen mukaan polvihousut edustivat kaikkein parhai
ten ancien régimen aikakauden rappiota. Bluche 1989, 146–148; George Washington käytti taitavasti 
hyväkseen   sekä  kotimaisten   että  ulkomaisten  vaatteiden  propagandaarvoa  pyrkiessään  Amerikan 
Yhdysvaltain ensimmäiseksi presidentiksi 1789. Brekke 2006.
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HOVI

Fersenien suvun elinkaaressa nousee esille myös kolmas aatelismiehen uravaihtoehto: 
hovi ja hovihallinto. Hovi poikkesi sotilas ja siviiliviroista ehkä eniten siinä, että se an
toi myös aristokratian naisille mahdollisuuden omaan uraan, palkkatuloon ja uralla ete
nemiseen.

Hovi tarjosi seuraelämää, suuria juhlia, hiljaisia päiviä, politiikkaa, kulttuuria, juonit
teluja  ja työtä  monille  aristokratian jäsenille.  Ruotsissa jokaisella kuninkaallisella  oli 
oma hovihallintonsa (hovstat) ja oma hoviväkensä. Se, millainen kustakin hovista muo
dostui, riippui suuresti kuninkaallisista. Vapaudenajalla vaikutusvaltaisin ja kulttuurin 
alueella kukoistavin oli Lovisa Ulrikan hovi ensin kruununprinsessan hovina ja myö
hemmin kuningattaren hovina. Todellinen poliittinen valta oli kuitenkin valtiopäivillä ja 
salaisella valiokunnalla. Kustaa III:n aikaan politiikan painopiste siirtyi kuninkaan ho
viin, vaikka myös hänen veljiensä herttuoiden – erityisesti herttua Carlin – hoveissa po
litiikalla oli keskeinen rooli. Kustavilaisella ajalla leskikuningattaren ja kuningattaren 
hovit olivat vähemmän vaikutusvaltaisia kuin kuninkaan oma hovi.

Ruotsin hovista ei ole kattavaa tutkimusta 1700luvun osalta, mikä vuoksi kuva ku
ninkaan, kuningattaren ja muiden kuningasperheen jäsenten hoveista ja koko hovihallin
nosta on epätarkka. Fabian Perssonin tutkimus Ruotsin hovista vuosien 1598 ja 1721 
välillä osoittaa, että Ruotsin hovi oli hallinnollisesti (hovstat) pieni,636 varsinkin jos sitä 
vertaa todella suuriin hoveihin, kuten Ranskan, Itävallan tai Venäjän hoveihin.637 Ruot
sissa erilaisia hovivirkoja ja virkanimikkeitä oli vähemmän kuin suurissa hoveissa.

Vuosisatojen ajan hovi oli aatelisnaiselle tärkeä mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnal
lisella ja poliittisella tasolla vallan kulisseissa. Naisten vaikutusmahdollisuudet kasvoi
vat 1600 ja 1700luvuilla salonkikulttuurin syntymisen myötä, mutta Ruotsissa hovi oli 
yhä   tavallisin  uravaihtoehto  aristokratian  naiselle,  eikä  aatelisnaisella  ollut  Ruotsissa 
juuri muita vaihtoehtoja toimia julkisesti.638 Aatelisnaisten kulttuuria 1800luvun toisel
la puoliskolla tutkinut Angela Rundquist korostaa hovia ammattina ja vaikuttamisen ka
navana.639 Hovissa vaikuttivat myös sellaiset naiset ja miehet joilla ei ollut hovivirkaa, 
mutta jotka kuninkaallisen perheen jäsenet halusivat kutsua mukaan seurueeseensa, niin 
kuin Ruotsin kuningas Kustaa III:n ja Ranskan kuningatar MarieAntoinetten suosikki 
Hans Axel von Fersen.

Hovissa naisilla oli valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia virallisten, legitiimien vaiku
tuskanavien ulkopuolella. Naiset puhuivat hovissa puolisoidensa, lastensa ja ystäviensä 
puolesta, sillä nimitykset ja hovivirat olivat haluttuja. Toiset onnistuivat pyrkimyksis
sään hyvin, toiset huonommin. Joillakin naisilla oli luontaista arvovaltaa, älyä ja viehä
tysvoimaa, niin että he pystyivät vaikuttamaan asioihin muita helpommin. Eräs tällainen 
nainen oli Axel von Fersenin vanhempi tytär kreivitär Hedvig Eleonora von Fersen, va
paaherra ja kuningattaren hovimarsalkka Ture Klinckowströmin puoliso. Hänestä päivä

636 Persson 1999.
637 Ks. esim. Duindam 2003; Newton 2006.
638 Persson 1999, 111; hovinaisten vaikutusmahdollisuuksista myös Ehrensvärd I, 1878, 148–149, Ilma

kunnas 2007 ja Wolff 2007b.
639 Rundquist 1989, 151–195.
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kirjaa  hovin   tapahtumista  1770luvulla  pitänyt  kamariherra  vapaaherra  Gustaf   Johan 
Ehrensvärd kirjoitti, että hän oli toisinaan ainoa, jolla älykkyytensä ansiosta oli jotakin 
vaikutusvaltaa Kustaa III:teen.640

Hovi oli aatelille tärkeä vaikuttamisen kanava ja hovivirka oli osoitus haltijansa suo
siosta ja sukunsa korkeaarvoisuudesta hallitsijan silmissä. Carl ja Axel von Fersen ni
mitettiin kamariherroiksi Fredrik I:n hoviin lokakuussa 1732, jolloin Carl von Fersen oli 
16vuotias ja Axel von Fersen 13vuotias. Nuoret kreivit saivat kamariherran avaimet 
perheensä ja sukunsa aseman vuoksi. Heidän ei välttämättä tarvinnut osallistua kamari
herrojen velvollisuuksiin, vaan kyseessä oli pikemminkin arvonimi, mitä osoittaa sekin, 
että heille ei maksettu palkkaa.641

Charlotta Sparre oli kreivi Carl Gustaf Tessinin suosikkisukulaisnainen, sukua Tessi
nin puolisolle Ulla Sparrelle. Lähtiessään Ruotsin uudeksi lähettilääksi Pariisiin 1739 
Tessin otti puolisonsa ja suuren palveluskuntansa lisäksi mukaansa Charlotta Sparren ja 
tämän  veljen  Carl  Sparren.642  Charlotta  Sparre   asui  Tessinien  kanssa  Pariisissa  pari 
vuotta, osallistui Pariisin seurapiirien ja Versaillesin hovin elämään ja palasi Tessinin 
varojen huvettua takaisin Ruotsiin Ulla Sparren kanssa 1741.643 Kruununprinsessa Lovi
sa Ulrika otti vapaaherratar Sparren hovineidikseen 1744, koska halusi osoittaa kunnioi
tustaan kreivi Tessinille.644 Tästä alkoi Charlotta Sparren yli kaksi vuosikymmentä kes
tänyt ura hovissa. Vuonna 1760 hänestä tuli kuningatar Lovisa Ulrikan hovimestarinna. 
Kuningatar Sofia Magdalenan hovin ylihovimestarinnaksi hän kohosi 1780. Charlotta 
Sparren ja Carl von Fersenin viidestä tyttärestä kolme – Ulla, Sofia Charlotta ja Augusta 
– olivat kuningatar  Lovisa Ulrikan hovineitejä.  Ulla ja Augusta von Fersen toimivat 
avioitumisensa jälkeen kuningatar Sofia Magdalenan hovinaisina (statsfru).645  Hedvig 
De la Gardie oli kuningattaren hovinainen vuosina 1778–1800. Myös Axel von Fersenin 
ja Hedvig De la Gardien lapset olivat usein hovissa. Hedvig von Fersen oli kuningatta
ren hovinainen 1770luvulla ja Sophie von Fersen oli herttuatar Hedvig Elisabeth Char
lottan hovimestarinna ja ystävätär, jolle tämä omisti kuuluisat päiväkirjansa. Hans Axel 
von Fersen osallistui Ruotsissa ollessaan hovin elämään ja Fabian Reinhold von Fersen 
oli puolestaan kuninkaan ylikamariherra 1800luvun alussa.646

Hoviviran arvoon vaikutti se, kenen kuninkaallisen hoviin henkilö kuului. Kuninkaan 
hovi oli statusarvoltaan suurin. Kuningattaren, prinssien ja prinsessojen (herttuoiden ja 
herttuattarien) hovit tulivat arvojärjestyksessä vasta sen jälkeen. Kuninkaalliset saattoi
vat käyttää valtaansa valitessaan suosikkejaan hovivirkoihin. Esimerkkinä tästä on se, 
640 Ehrensvärd I, 34, 148–149, 325, 366, 412 ja passim.
641 1741 Åhrs BrefBook, fol. 1–2. Brevböcker vol. 24. Hovkontoret E1. Slottsarkivet. Fredrik I:n kirje 

on päivätty 23.10.1732, mutta jostain syystä se on vuoden 1741 kirjeiden joukossa; Carl von Fersenin 
hoviviroista ks. Elgenstierna 1998b, 685 ja Hildebrandt 1956c. Elgenstiernan ja Hildebrandtin anta
mat tiedot poikkeavat hieman toisistaan. Elgenstiernan mukaan Carl Fersenistä tuli hovijahtimestari 
16.8.1745 ja  ylihovijahtimestari  12.12.1752,  kun Hildebrandt  esittää  päivämääriksi  2.6.1742 (uusi 
valtakirja 16.8.1745) ja 12.12.1752.

642 Leijonhufvud 1917, 88; Lundberg 1958, 150–151; Wolff 2001, 176.
643 Leijonhufvud 1917, 119.
644 Lovisa Ulrika Fredrik II:lle 31.8.1744. Arnheim 1909, 65.
645 Elgenstierna 1998b, 686; Elgenstiernan mukaan Augusta von Fersenistä tuli hovineito 1771, mikä ei 

voi pitää paikkansa, koska hän oli tuolloin jo naimisissa ja hovineidit olivat kaikki naimattomia.
646 Elgenstierna 1998b, 685–686.
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että Kustaa III ei halunnut 1779 kamariherrakseen kreivi Adolph Piperiä, joka sillä het
kellä oli kuningatar Sofia Magdalenan hovissa. Piperin veli oli puhunut kuninkaalle tä
män puolesta, mutta kuningas päätti Piperin jatkavan kuningattaren hovissa, koska ei sa
nojensa mukaan tuntenut kreiviä tarpeeksi hyvin ottaakseen tämän omaan hoviinsa. Ka
mariherra Gustaf Johan Ehrensvärdin mukaan todellinen syy oli kuitenkin se, että kreivi 
Piper oli Axel von Fersenin vävy.647 Hovissa vallankäytön nyanssit olivat hienonhienot 
ja niihin vaikuttivat paitsi poliittinen ilmapiiri myös henkilökohtaiset ominaisuudet, ys
tävyys ja vihollissuhteet sekä sukulaisuus.

Hienostunut hovimies Carl von Fersen

Carl von Fersenistä tuli muutaman vuoden ulkomaisen upseerinkarriäärin jälkeen hovi
mies. Fersen nimitettiin kesäkuussa 1742 hovijahtimestariksi,648  ja hän osallistui hovi
elämään aktiivisesti  aina 1780luvulle asti  hovijahtimestarina ja ylihovijahtimestarina 
sekä myöhemmin ensimmäisenä Kuninkaallisen teatterin johtajana. Hovin ja seurapii
rien elämään osallistuminen näkyi Carl von Fersenin kuluttamisessa selkeästi: hän käyt
ti paljon rahaa vaatteisiin ja asusteisiin. Tileissä on mainintoja erilaisista kuluista, joita 
kreivin hovijahtimestarin toimi aiheutti. Kreivillä oli palveluksessaan yksi tai kaksi met
sästäjää, joille piti palkan ja ruokarahan lisäksi kustantaa vaatteita ja jalkineita. Carl von 
Fersen myös osti tai vuokrasi Djurgårdenista pienen talon sekä kalastajatorpan metsäs
tysharrastuksiaan varten.

Hoviväen etuoikeudet, velvollisuudet ja yleensäkin elämä hovissa saattoivat merkitä 
suuria menoja, joihin hoviaristokratian täytyi löytää tarvittavat varat muualta kuin hovi
viran palkasta. Tämä näkyy ehkä kaikkein konkreettisimmin matkoilla, sillä kulut olivat 
säännönmukaisesti matkoilla suuremmat kuin kotimaassa. Vuonna 1744 Carl von Fer
sen oli mukana kreivi Carl Gustaf Tessinin seurueessa, joka matkusti Berliiniin nouta
maan Preussin prinsessaa Lovisa Ulrikaa Ruotsin kruununprinssiksi valitun Holstein
Gottorpin Adolf Fredrikin puolisoksi. Seurueeseen kuului myös Fersenin tuleva puoliso 
Charlotta Sparre.649 Ennen matkaa Fersen nosti äitinsä kassasta 2 100 kuparitaaleria nel
jännesvuosittain   saamansa   1 500   kuparitaalerin   summan   lisäksi.   Rahat   oli   tarkoitus 
käyttää matkan kuluihin. Seurue oli matkalla parisen kuukautta, minä aikana Carl von 
Fersen lunasti Hampurissa ja Berliinissä yhteensä lähes 24 000 kuparitaalerilla vekse
leillä.  Rahaliikenne  hoidettiin   erään   rouva  Schneiderin,  Grillin  kauppahuoneen  Clas 
Grillin ja lähettiläs Rudenschiöldin kanssa. Vekselit lankesivat maksettaviksi kesällä ja 
syksyllä 1744, sen jälkeen, kun Lovisa Ulrikan Ruotsiin noutanut seurue oli palannut 
maahan uuden kruununprinsessan kanssa. Eleonora Wachtmeister maksoi joulukuussa 
1744 omista rahoistaan taloutensa kassaan yli 3 000 kuparitaaleria kreivi Carlin laskuja. 
Viimeinen   Berliininmatkan   aiheuttamista   kuluista   oli   toukokuussa   1745   lunastettu 

647 Ehrensvärd I, 290–291; muita esimerkkejä  kuninkaallisesta vallankäytöstä  hovin virkanimityksissä 
ks. Ilmakunnas 2007.

648 1742 Åhrs BrefBook, f. 49. Brevböcker vol. 25. Hovkontoret E1. Slottsarkivet; 1745 Åhrs BrefBok, 
f. 265–267. Brevböcker vol. 26. Hovkontoret E1. Slottsarkivet; Hildebrandt 1956c, 680.

649 Jägerskiöld 1945, 50–61.
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13 400 kuparitaalerin velkakirja (sedel).650 Valitettavasti kuitit ja vekselit kertovat Carl 
von Fersenin kuluttamisesta vain hänen käyttämänsä rahasummat, eivät mitä hän hank
ki; tilitietojen niukkuus ei paljasta kaikkien hankintojen luonnetta.

Berliinin hovissa ruotsalaisseurue osallistui  monenlaisiin  huvituksiin  sekä   juhlalli
suuksiin, joita vietettiin prinsessan ja Ruotsin kruununprinssin kihlauksen johdosta. Ei 
ole lainkaan ihmeellistä, että Carl von Fersen kulutti matkallaan valtavan summan ra
haa. Tilaisuuksia tuli varmasti, ja Carl von Fersen oli mieltynyt kauniisiin vaatteisiin, 
tyylikkäisiin asusteisiin ja pieniin ylellisyysesineisiin.

Fersen viihtyi  hovin maailmassa  ja  virassaan hovijahtimestarina   ja  kuninkaallisen 
teatterinjohtajana,   ja   käytti   elämäntapaansa   mielellään   ja   avokätisesti   rahaa.   Hovin 
maailmassa   ulkoisen   olemuksen   merkitys   oli   ratkaiseva.   Hienostuneen   hovimiehen 
käyttäytyminen, pukeutuminen ja olemus olivat huolellisen harkinnan tulosta ja toteu
tettiin kalliilla. Fersenin neljä vuosikymmentä hovissa saivatkin hänet käyttämään itsen
sä ja muiden huvittamiseksi koko omaisuutensa.651

Lahjoja, palkkioita ja palkkaa – hovineitien ja hovinaisten taloudellinen asema 
hovissa

Hovinaisten palkka maksettiin käteisenä, jos kruunulla oli rahaa. Vaikka palkat olivat 
korkeita,  kruunulla  oli  usein  vaikeuksia  maksaa  niitä,   ja  siksi  hoviaateli   sai  odottaa 
palkkaansa joskus vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Tämän vuoksi erilaiset lahjat olivat 
tärkeitä sekä taloudellisesti että statusarvoltaan. On kuitenkin muistettava, että aatelin 
velvollisuus oli palvella kuningasta saamiensa privilegioiden vastineena,  ja että  raha
palkka käsitettiin palkkioksi tai palkinnoksi palveluksesta.

Ruotsissa hovinaisilla oli käytössään huoneisto kuninkaanlinnassa Tukholmassa sekä 
ilmainen ruoka, palvelusväki ja vaunut.652 Ollessaan hovipalveluksessa hovinaiset asui
vat linnassa vaikka heidän puolisonsa ja lapsensa olisivat asuneet muualla. Hovinaisten 
huoneistot olivat melko pienet, ja heidän asunnoissaan oli ahdasta ja kuumaa, kun ku
ningaspari toisinaan illasti siellä,653 osoituksena suosiostaan kyseistä hovinaista kohtaan. 
Keittiömestareille, tallipojille tai piioille ilmaisen ruuan ja asunnon tapaisilla eduilla oli 
luonnollisesti suurempi merkitys kuin hovissa olleille ylhäisaatelin jäsenille,654 joilla oli 
myös muita mahdollisuuksia järjestää itselleen asuminen, ruoka ja vaatteet.

1740luvulla,  jolloin Charlotta Sparresta tuli  hovineiti,  hovimestarinnan palkka oli 
900 hopeataaleria vuodessa. Hovineidit saivat palkkaa 400 hopeataaleria vuodessa, aate
liset kamarineidit 600 hopeataaleria. Hovinaisille maksettiin hyvin ja palkat olivat ver
tailukelpoisia  hovin miesten palkkojen kanssa.  Vain kaikkein korkeimmissa siviilivi
roissa,  kuten  kollegioiden  presidentinviroissa,  palkat  olivat   selvästi   suuremmat  kuin 

650 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister  ifrån den 1 
October 1743 till samma tid 1744. Hans von Fersens arkiv vol. 71. Stafsundsarkivet, SRA.

651 Ehrensvärd I, 1878, 141–142.
652 Persson 1999, 160; Rundquist 1989, 159, 165–168.
653 Ehrensvärd I, 1878, 288; Ehrensvärd II, 1878, 81, 97.
654 Persson 1999, 147, 151–161.
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hovihallinnossa. Hovijahtimestarin palkka oli 1 000 hopeataaleria, yliintendentin 3 200 
ja hovimarsalkan lähes 3 800 hopeataaleria. Hovijunkkerit saivat 700 ja paašipojat 140 
hopeataaleria vuodessa.655  Palkkansa hovinaiset ja hovineidit saivat kaikesta päätellen 
käyttää haluamallaan tavalla omiin henkilökohtaisiin menoihinsa, eivätkä naisten isät tai 
puolisot vaatineet mahdollisuutta hallita tätä tuloa.656 1780luvulla herttuatar Hedvig Eli
sabeth Charlottan hovimestarinnan palkkaan kuului tuhannen plootun rahapalkka, huo
neet, ylläpidon sekä hevoset ja vaunut. Kuningatar Sofia Magdalenan hovissa vastaavan 
viran rahapalkka oli hieman suurempi.657

Kaikki hovineidit eivät kuitenkaan olleet hovin silmissä taloudellisesti tasaarvoisia. 
Kustaa III:n aikana kuninkaan tai kuningattaren hovineidit saivat avioituessaan hovista 
häälahjaksi   huomattavan   rahasumman,   15 000   kuparitaaleria.   Jos   naimisiin   mennyt 
hovineiti kuului herttua Carlin tai herttuatar Hedvig Elisabeth Charlottan hoviin, ei hän 
hääjärjestelyiden lisäksi saanut muuta taloudellista lahjaa. Häiden järjestäminen hovissa 
oli kallista ja sinällään jo lahja avioliiton solmineelle parille.658 Charlotta Sparren ja Carl 
von Ferseninkin häistä hovi maksoi osan.659 Avioitumisen jälkeen suuri osa hovineideis
tä siirtyi pois hovinpiiristä,  mutta osa varsinkin ylimmän aatelin naisista vietti monia 
vuosia, toisinaan vuosikymmeniäkin, hovin piirissä.

Hovin  elämään  osallistuminen  oli   taloudellinen   rasite,   jos   tulot   rajoittuivat  hovin 
maksamiin palkkoihin tai olivat hyvin pienet. Lähes jokainen hoviaatelinen käytti vuo
sittain pelkästään pukuihin ja asusteisiin enemmän kuin vuosipalkkansa verran. Vuonna 
1770 yhdelle Carl von Fersenin tyttäristä  teetettiin  500 kuparitaalerin hintainen hovi
puku. Samaan aikaan tyttärille ostettiin muita pukuja: Charlottalle teetettiin 150 kupari
taaleria ja Evalle 250 kuparitaaleria maksanut puku. Lisäksi Charlottalle ostettiin 654 
kuparitaalerilla 38 ½ kyynärää mustaa silkkiä pukua varten.660 Todennäköisesti mustasta 
silkistä teetettiin kuningattaren hovineitinä toimineelle Charlottalle hovipuku, jonka tuli 
olla valmistettu valkoisesta tai mustasta silkistä. Virallisen hovipuvun käyttöönottoa oli 
1740luvun lopulla perusteltu muun muassa säästäväisyyssyillä.661 Fersenien tilikirjoista 
käy kuitenkin ilmi, että hovipuvun teettäminen ja siihen kuluvan kankaan ostaminen tuli 
selvästi   kalliimmaksi   kuin   arkipukujen   ompeluttaminen.  Kun   Kustaa   III   suunnitteli 
1770luvun lopulla kansallisen ruotsalaisen puvun ja hoviunivormun luomista, suhtautui 
hoviväki asiaan penseästi ja argumentoi uudistusta vastaan muun muassa muistuttamal
la, etteivät hoviväen pienet palkat olleet riittävän suuret hovin uusien arki ja gaalaasu
jen teettämiseen.662 Hovipuku, kansallinen ruotsalainen puku, otettiin käyttöön 28. huh
tikuuta 1778. Kuningas itse oli hyvin ihastunut historisoivaan pukuun, mutta aikalaiset 

655 Huvudbok 1747. Kungl. Maj:t I vol. 238. Hovstatsräkenskaper, Slottsarkivet.
656 Ilmakunnas 2004b, 81.
657 Ehrensvärd II, 1878, 147.
658 Ehrensvärd I, 1878, 66; Erdmann 1926, 112–113.
659 Ks. luku »Häät hovissa»
660 Hushålls Bok ifrån den 1. October 1769. til samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 15. 

Stafsundsarkivet, SRA.
661 Pylkkänen 1982, 123–125.
662 Ehrensvärd I, 1878, 28–29; Ehrensvärd II, 1878, 337–352.
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eivät olleet aivan yhtä tyytyväisiä uuteen pukuun, jota oli käytettävä kaikissa hovin tilai
suuksissa sekä aina hovipalvelusta suoritettaessa.663

Palkan lisäksi  erilaiset  edut  ja   lahjat  olivat  hovin naisille   tärkeitä  aivan niin  kuin 
hovimiehillekin. Lahjoja jaettiin mitä erilaisimpien tilaisuuksien kunniaksi. Kun kruu
nunprinssi Gustaf Adolf sai ensimmäisen hampaansa heinäkuussa 1779, saivat hovinai
set tapahtuman kunniaksi erilaisia lahjoja, briljanttisormuksia ja pieniä emaloituja kulta
rasioita. Hovineidit saivat kukkia, ohuita huiveja ja sulkia.664 Kreivitär Charlotta Sparren 
perukirjaan on merkitty useita arvokkaita koruja, jotka hän oli saanut lahjoina hovissa 
ollessaan. Niihin kuuluivat muun muassa 600 riikintaalerin arvoinen timanttien ympä
röimä kuningatar Sofia Magdalenan muotokuva sekä kaksi rannekorua, joissa oli kunin
gas Kustaa III:n ja kuningatar Sofia Magdalenan timanttien ympäröimät muotokuvat.665 

Kuningattaren muotokuvan kaltaisia koruja käytettiin hovipuvun rintaan kiinnitettynä 
suurissa juhlatilaisuuksissa.

Kuninkaat  palkitsivat  hoviväkeään  paitsi   esinein,   niin  myös   viroin   ja   arvonimin. 
Kustaa III loi useita uusia arvonimiä, joiden avulla hän pyrki vähentämään vanhan yl
häisaatelin poliittista valtaa ja arvoasemaa sekä vahvistamaan hovinsa ja kaikkien pal
kittujen uskollisuutta ja lojaaliutta kuningasta hallitsijana ja monarkiaa valtiomuotona 
kohtaan.666 Charlotta Sparre palkittiin kruununprinssi Gustaf Adolfin syntymän jälkeen 
1778 valtaneuvoksettaren tittelillä, Carl von Fersen nimitettiin puolestaan 1782 valta
neuvokseksi ja »yhdeksi valtakunnan herroista» (en av Rikets herrar).667 Kyseessä oli 
Kustaa III:n pian vallanvaihdon 1772 jälkeen luoma titteli, jonka tarkoituksena oli vä
hentää vapaudenajan valtaneuvosten valtaa, arvoa ja asemaa. Uusi kuninkaan myöntämä 
arvonimi toi saajalleen saman aseman ja samat edut kuin valtaneuvoksilla oli aiemmin 
ollut. Näin Kustaa III:n vallanvaihdon jälkeen vanhat valtaneuvokset menettivät todelli
sen vallan lisäksi etuoikeutetun aseman tuoman arvovallan ja statuksen.668

Ura hovissa oli tavoiteltu ja etuudet huomattavia, mutta yleneminen uralla ei ollut 
nopeaa eikä ilmaista. Charlotta Sparre oli hovimestarinna kaksikymmentä vuotta ennen 
kuin hän eteni ylihovimestarinnaksi. Carl von Fersen maksoi yhdeksänkymmentä riikin
taaleria puolisonsa uudesta virasta toukokuussa 1780.669

Kaikista   ylennyksistä   hovissa   oli  maksettava.  Hovihallinnon  papereiden   joukosta 
löytyy listoja henkilöistä, joilla oli hovivirka, mutta jotka eivät olleet maksaneet virois
taan tai ylennyksistään. Vuodelta 1745 olevaan listaan kirjattiin kaikki, jota eivät olleet 
hoitaneet maksujaan vuoden 1719 jälkeen. Joukossa oli erityisen paljon kamariherroja, 
mutta aatelittoman palveluskunnan keskuudessa ei ollut ketään, joka ei olisi hoitanut 

663 Rangström 1997, 165–177; Fersen IV, 1869, 7–10, 23, 221–222.
664 Ehrensvärd I, 1878, 243–244. 
665 Bouppteckning efter grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen, f. Sparre. Carl Reinhold von Fersens 

arkiv vol. 1e. Stafsundsarkivet, SRA.
666 Tandefelt 2008, 87–101.
667 Elgenstierna 1998b, 685.
668 Tandefelt 2008, 98.
669 Förteckning på utbetalte Medel för Kongl: Öfwer HofJägmastaren, Riddaren och Commendeuren af 

Kongl Maijts orden Högwälborne Herr Grefwe Carl R: von Fersens Räkning från den 1 October 1779 
til samma tid 1780. Ks. myös kuitit 124–125. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarki
vet, SRA.
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maksujaan. Carl ja Axel von Fersenin maksettavaksi on merkitty kummallekin kaksi
kymmentä   kuparitaaleria.670  Tarpeeksi   tärkeät   ja   vaikutusvaltaiset   henkilöt   saatettiin 
ylentää, vaikka he jättivät maksunsa suorittamatta. Hovin tavallisella palvelusväellä – 
kokeilla, keittiömestareilla, lakeijoilla, kuskeilla, tallirengeillä, kamarineitsyillä, palveli
jattarilla tai piioilla – ei puolestaan ollut tähän varaa, sillä useimmiten työ muodosti hei
dän ainoan toimeentulonsa.

Hovinaisten moninaiset velvollisuudet – Hedvig De la Gardien matka Wismariin

Hoviviran mukanaan tuomat velvollisuudet saattoivat olla vaivalloisia, aikaa vieviä ja 
kalliita. Kustaa III lähetti kesällä 1774 kreivitär Hedvig De la Gardien suuren seurueen 
kanssa noutamaan Wismarista prinsessa Charlottaa (Hedvig Elisabeth Charlotta) puoli
soksi veljelleen herttua Carlille.671 Seurueen tehtävänä oli paitsi noutaa prinsessa Ruot
siin, niin myös vakuuttaa kaikki niin Wismarissa kuin paluumatkankin aikana Ruotsin 
poliittisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta voimasta. Matkaan valmistauduttiin huolel
la, jotta ulkovalloille ja niiden edustajille olisi voitu esittää Ruotsin kuningas, hovi ja 
aristokratia loistavimmillaan.

Kreivi Axel von Fersen maksoi pelkästään puolisonsa Wismarin matkasta yli 30 000 
kuparitaaleria. Summalla olisi voinut vuokrata palatsin Tukholman keskustasta viideksi 
tai kymmeneksi vuodeksi tai ostaa keskikokoisen kartanon. Matkavaatteiden ja useiden 
Wismarin hovissa käytettäväksi tarkoitettujen muotipukujen hankkimisen lisäksi kreivi
tär osti itselleen koruja ja pienen kultarasian sekä maalautti vanhemmasta tyttärestään 
Hedvigistä  miniatyyrimuotokuvan mukaan otettavaksi.  Kreivi antoi kunnostaa  vihreät 
matkavaunut kreivittären matkaa varten. Vaunut maalattiin ja niiden sisustus uudistet
tiin kokonaan. Myös matkasänky ja vuodevaatteita, tyynyjä ja peitteitä hankittiin. Palve
luskunnan matkavaatteet teetettiin ja matkatavaroille varattujen vaunujen pyörät  kun
nostettiin.  Kreivitär  otti  Wismariin mukaansa tyttärensä  Sophien, ja tällekin tarvittiin 
uusia vaatteita matkaa varten. Kreivittärellä oli matkalla mukanaan kaksi miespalveli
jaa, joiden palkat merkittiin matkakuluiksi. Wismarissa rahaa kului vaatteiden ja liina
vaatteiden pesettämiseen, pukujen tilaamiseen Pariisista, kankaisiin, nenäliinoihin, alus
vaatteisiin sekä uuteen suureen nahkaiseen matkaarkkuun.672 Ilman uutta matkaarkkua 
Pariisista tilattuja pukuja ei olisi saatu pakatuksi kotimatkaa varten.

Huolellisesta valmistautumisesta huolimatta matkan käytännön järjestelyt eivät kui
tenkaan sujuneet hyvin. Hoviväki oli saanut ristiriitaisia ohjeita, eikä seurue Wismariin 

670 1745 Åhrs BrefBok, f. 385. Brevböcker vol. 26. Hovkontoret E1. Slottsarkivet.
671 Kustaa III Hedvig De la Gardielle ja hänen seurueelleen, f. 25–43. Gustavianska samlingen F413, 

UUB; Fersen III, 1869, 190–191.
672 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån dn. 1. October 1773, til samma tid 1774. Axel von Fersen d.ä:s 

arkiv vol. 45; Förtekning på utbetalte Medel för Hans Excellence Riks Rådets, Riddarens och Com
mendeurens af Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. 
Oct: 1773 til samma tid 1774. Ks. myös kuitit 27, 49, 96–97, 101–105, 108, 112–126, 128–138, 144–
146, 173–175, 189, 204, 206–207. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45; Pariisista tilatuista puvuista 
ks. myös Hedvig De la Gardien Axel von Fersenille 6.6.1774. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 7. 
Stafsundsarkivet, RA
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saapuessaan tiennyt kuinka sen olisi pitänyt toimia. Lisäksi kaikki olivat laivamatkan 
jälkeen merisairaita, eikä majoitus vastannut hoviaristokratian odotuksia.673 Hankaluuk
sista  huolimatta  asiat   saatiin   järjestykseen,   ja  prinsessa  seurueineen  saattoi  purjehtia 
kohti Ruotsia.

Prinsessa Charlotta saapui Ruotsiin heinäkuussa 1774 ja otettiin juhlallisesti vastaan 
kuningas Kustaa III:n huolellisesti suunnittelemin seremonioin.674 Prinsessan vastaanot
toon ja häihin liittyneet juhlallisuudet kestivät useita päiviä  ja niihin kuului seurueen 
juhlallinen purjehtiminen Tukholmaan kanuunanlaukausten ja musiikin sekä lukuisten 
katsojien saattelemana.  Vihkimisen jälkeisenä  päivänä  seurasivat tanssiaiset  ja uuden 
näytelmän esittäminen teatterissa. Juhlallisuudet päättyivät kolmannen päivän iltana ko
konaan valaistussa ja koristellussa Kuninkaallisessa puutarhassa järjestettyihin naamiai
siin, joissa läsnä olivat kaikki Tukholman merkkihenkilöt.675 Kuningas oli suunnitellut 
juhlat ja seremoniat yhtä tarkalla huolella kuin muutkin vallankäytön näkyvät muodot. 
Seremonioiden ja juhlallisuuksien tarkoitus oli vahvistaa kuninkaan valtaa ja korostaa 
kuninkaan asemaa valtakunnan hallitsijana aatelin toimiessa hänen valtaansa vahvista
vissa sivurooleissa. Samalla kuningas saattoi kytkeä hovin, armeijan ja hallinnon kor
keat virkamiehet sekä usein myös näiden puolisot ja perheet uskollisiksi alamaisikseen, 
joiden olemassaolo riippui kuninkaallisen suosion noususta tai laskusta.676

Hoviväelle tällaiset päiviä kestäneet tilaisuudet olivat jännittäviä, vaikkakin raskaita 
tapahtumia. Kuningas laati seremonioille tarkat ohjeet, hoviväki pukeutui parhaimpiinsa 
ja juhli sydämensä  kyllyydestä.  Laskut puvuista, naamioista,  kengistä,  hatuista, viuh
koista ja muista asusteista tulivat yleensä jälkikäteen. Osan kuluista saattoi hyvällä on
nella saada hovihallinnon maksamaan, mutta isoin osa kaikesta lankesi hoviväen ja juh
liin  osallistuneiden  korkeiden  virkamiesten,   valtaneuvosten,   kollegioiden   jäsenten   ja 
diplomaattien itsensä maksettaviksi.

AATELI ISÄNMAAN, HALLITSIJAN JA KUNINKAAN PALVELUKSESSA

Fersenien esimerkki osoittaa, etteivät  ylhäisaatelin palkkatulot riittäneet aatelisen elä
mäntavan  ylläpitoon,   ja   että   ylhäisaatelin  odotettiin   saavan   toimeentulonsa  muualta. 
Palkkatulojen osuus maata omistaneen ylhäisaatelin tuloista olikin häviävän pieni. Mel
kein kaikki korkeat virat niin siviilihallinnossa kuin armeijassa ja hovissakin edellyttivät 
1700luvulla merkittävää  henkilökohtaista panostusta koulutuksen, viran ostamisen ja 
viran hoitamisesta aiheutuneiden kulujen muodossa. Kaiken tämän toivottiin tuottavan 
hedelmää vähintäänkin muutaman vuoden päästä runsaana palkkana, palkkiona tai eläk
keenä sekä suosionosoituksina.  Kruunun palveleminen oli aatelille myös kunniakysy
mys, ja varsinkin upseerinura oli tavallinen ja tavoiteltu vaihtoehto aatelisnuorukaisten 

673 Hedvig De la Gardie Axel von Fersenille 2.6.1774. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 7. Stafsundsarki
vet, RA.

674 Kustaa III Hedvig De la Gardielle ja hänen seurueelleen, f. 25–43. Gustavianska samlingen F413, 
UUB.

675 Fersen III, 1869, 193–194.
676 Kustaa III:n tavasta käyttää seremonioita ja erilaisia symboleita vallan välineenä ks. Tandefelt 2008.
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elämässä. Carl von Fersen sekä Axel von Fersen ja hänen poikansa suuntautuivat aluksi 
upseerinuralle, vaikka myöhemmin Carl von Fersenistä tuli hovimies ja Axel von Ferse
nistä poliitikko ja valtiomies.

Upseerinura oli  kallis vaihtoehto niin Ruotsissa kuin muuallakin Euroopassa, sillä 
upseerinarvot,  komppaniat   ja rykmentit  olivat  kaupan eniten tarjoavalle.  Upseerinura 
vaati siten mittavia taloudellisia investointeja olipa kyseessä kapteenin arvon, komppa
nian tai kokonaisen rykmentin hankkiminen. Axel von Fersen ja hänen vanhempi poi
kansa Hans Axel von Fersen toimivat kumpikin useita vuosia upseereina Ranskassa. 
Axel von Fersenillä  oli komennuksessaan ja omistuksessaan hänen nimeään kantanut 
rykmentti 1740luvulla, kun taas Hans Axel von Fersen osti 1780luvun alussa Royal 
Suédois rykmentin. Nuoremman Fersenin rykmentin ostaminen oli niin suuri taloudel
linen ponnistus, että se vaati kuukausien järjestelyn sekä isältä että pojalta. Käteisvaro
jen irrottaminen ei ollut yksinkertaista yhteiskunnassa, joka yhä 1700luvulla toimi pit
kälti vaihdantataloutena, ja jossa aatelinkin tuloista merkittävä osa muodostui in natura 
maksetuista palkoista tai verotuloista. Rykmentin ostamiseen vaadittujen varojen lisäksi 
Hans Axel  von Fersenillä  oli  myöhemmin vaikeuksia  selviytyä   rykmentin  ostamista 
varten ottamistaan lainoista, koska hänen palkkatulonsa eivät olleet tarpeeksi suuret riit
tääkseen sekä lainanhoitokuluihin että hovimiehen elämään Pariisissa ja varuskuntakau
pungeissa. Hans Axel von Fersenin uraan tehdyt taloudelliset ja inhimilliset investoinnit 
valuivat hiekkaan Ranskan vallankumouksen puhjettua, kun kaikki ulkomaiset Ranskan 
valtion palveluksessa olleet ulkomaiset rykmentit lakkautettiin.

Upseerinuran kalleudesta ja epävarmoista palkka tai eläketuloista huolimatta siihen 
oltiin valmiita sijoittamaan huomattavia summia. Upseerinura on oivallinen esimerkki 
siitä, kuinka paljon aatelismiehen rahankäyttö, elämäntapa ja kulutustottumukset olivat 
riippuvaisia   hänen   siviilisäädystään.   Naimaton   mies   saattoi   kuluttaa   kaikki   tulonsa 
omaan elämäänsä. Naimisissa olleen aatelismiehen oli ajateltava paitsi puolisoaan myös 
kaikkia lapsiaan. Kun Hans Axel von Fersen pyysi isältään Axel von Ferseniltä valtavaa 
sadantuhannen  livren  summaa rykmentin ostamista varten,  vastasi  isä,  että  hänen oli 
ajateltava kaikkia neljää lastaan ja heidän tulevia perintöjään.

Sotilasura  oli  arvostettu  uravaihtoehto  Ruotsin  ylhäisaatelin  parissa,  vaikka  harva 
mies toimi koko ikäänsä yhdellä  uralla. Tyypillisempää  oli siirtyä virkauralta toiselle 
kokemuksen ja iän karttuessa. Upseerinkarriääriltä aatelismies siirtyi luontevasti diplo
maatiksi, korkeisiin siviilihallinnon virkoihin tai politiikkaan. Axel von Fersenin poliit
tinen ura oli pitkä ja merkittävä, ja sekin vaati suuria taloudellisia investointeja. Fersen 
käytti vuosittain valtavia rahasummia poliittiseen toimintaansa, mutta tarkat tiedot siitä 
mihin ja millä tavalla, on tietoisesti ja järjestelmällisesti jätetty tiliaineiston ulkopuolel
le. Poliittinen toiminta kytkeytyi aatelin elämäntapaan maata omistavana ja viljelevänä 
luokkana. Aateliset valtiopäiväedustajat saattoivat ajaa taloudellisia tarkoitusperiään ja 
muun muassa maatalouden uudistuksia, manufaktuuriteollisuuteen tai ylellisyyshyödyk
keiden valmistamiseen Ruotsissa tai tuomiseen ulkomailta vaikuttaneita asioita valtio
päivillä lakeja säädettäessä.

Fersenien suvusta  löytyy kolmaskin ylhäisaatelille  tyypillinen uravaihtoehto,  hovi. 
Hovi tarjosi yhtäläisesti mahdollisuuksia ylhäisaatelin miehille ja naisille. Se oli aatelis
naisen harvoja julkisia mahdollisuuksia luoda ura ja vaikuttaa vallan kulisseissa yhteis
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kunnallisella ja poliittisella tasolla. Carl von Fersen ja Charlotta Sparre sekä heidän tyt
tärensä suuntautuivat hoviin ja heidän elämäntapansa oli tyypillisesti hoviaristokratian 
elämäntapa. He seurasivat hovin mukana linnasta toiseen ja osallistuivat hovin päivittäi
seen elämään niin arkena kuin juhlissakin. Periaatteessa hovimiehille ja naisille mak
settiin palkkaa, mutta käytännössä palkkoja ei aina maksettu säännöllisesti.  Palkka ei 
myöskään ollut riittävän suuri kattamaan kaikkia hoviuran aiheuttamia menoja. Vaat
teet, asusteet, hevoset, vaunut sekä erilaisten kutsujen järjestäminen, niihin osallistumi
nen ja lahjojen antaminen olivat menoja, jotka hoviväki maksoi itse. Myös Axel von 
Fersen ja Hedvig De la Gardie sekä heidän lapsensa kuuluivat hovin piiriin. Kreivittären 
hoviviran kuningattaren hovinaisena  ja kreiviparin   lasten hovivirat,  varsinkin Kustaa 
III:n Hans Axel von Fersenille osoittaman suosion, voi nähdä kuninkaan pyrkimyksenä 
kytkeä hattujen ja aatelisopposition johtaja Axel von Fersen hoviin sekä vähentää hänen 
vaikutusvaltaansa sillä tavoin.
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Aatelismiehen elämän nautinnot ja velvollisuudet

Aatelismies palveli isänmaataan ja kuningastaan julkisella toiminnallaan ja oli säätynsä 
edustaja  niin  julkisessa kuin yksityisessäkin elämässään.  Hienostuneen aatelismiehen 
kulutustottumukset ja rahankäyttö heijastelivat ylhäisaatelin ja koko aatelissäädyn elä
mäntapaa, jossa julkinen ja yksityinen, säädyn ja suvun intressit sekä henkilökohtaiset 
mieltymykset limittyivät toisiinsa. Aatelismies edusti elämäntavallaan ja kuluttamisel
laan säätyään, mutta hän oli myös yksilö, jolla oli haluja ja toiveita, jotka saattoivat poi
keta aatelin ideaalikuvasta, ihanteellisesta aatelismiehestä. Velvollisuudet ja nautinnot 
sulautuivat  yhteen  aristokraattiseksi  ylellisyyskuluttamiseksi,   jossa   jokapäiväiset   elä
männautinnot olivat osa kuluttamista ja aateliskulttuuria, ja jossa velvollisuus elää sää
dynmukaista elämää määritteli nautintoja.

Ylhäisaatelin kuluttamisen päämääränä oli säädyn aseman osoittaminen ja vahvista
minen sekä miellyttävän jokapäiväisen elinympäristön luominen. Säädynmukainen elä
mä ei 1700luvulla edellyttänyt ylenpalttisen ja tuhlaavaisen ylellisen kuluttamisen jul
kituomista samalla tavalla kuin 1600luvulla. Kun ylellisyysesineet levisivät  aiempaa 
laajempaan käyttöön, menettivät ne osan statusarvostaan, joka niillä oli ollut ylhäisaate
lin elämässä.  Tärkeämmiksi erottautumisen keinoiksi nousivat uudenlainen herkkyys, 
sivistys,  kohteliaisuus  ja  aatelinen  yksinkertaisuus.  Aatelin  oman käsityksen mukaan 
sen tuli toimia politiikassa ja yhteiskunnassa johtavana säätynä esimerkillisen moraalin
sa, makunsa ja elämäntapansa vuoksi, ei sen takia, että se oli yhteiskunnan vaurain ja 
arvoasemaltaan korkein sääty.

Aatelismies oli 1700luvulla keskeisellä sijalla ylhäisaatelisen elämäntavan ilmentä
jänä, ja hänen kulutustottumuksensa ja tapansa käyttää rahaa toimivat statuksen ja val
lan välineinä. Miesten rahankäyttö ja kulutustottumukset ovat saaneet vähän tilaa nais
ten  kuluttamisen  ollessa   jo   pitkään   tutkijoiden  pääasiallinen  kiinnostuksen  kohde.677 
Tässä luvussa tarkastelen aatelismiesten rahankäyttöä ja kuluttamista heidän omista läh
tökohdistaan. Millä  tavalla Axel von Fersen ja hänen poikansa sekä  Carl von Fersen 
käyttivät rahaa? Millaisia taloudellisia velvoitteita tai velvollisuuksia heillä aatelismie
hinä oli? Entä millaiset nautinnot kuuluivat Fersenien elämäntapaan ja millä tavalla nau
tintoja tavoiteltiin?

TODELLINEN AATELISMIES – IHANTEET JA TODELLISUUS

Täydellisen aatelismiehen ihanne perustui 1700luvulla  antiikin ja renessanssin hovi
miehen sekä 1600luvulla syntyneen aristokraattisen salonkikulttuurin ihanteisiin. To
dellinen aatelismies oli ylpeä, riippumaton ja hyvin kasvatettu sulavan kohtelias hovi
mies, jonka tärkeimpiä ominaisuuksia olivat miellyttäminen ja keskustelutaito, antiikin 
auktorien ja retoriikan tuntemus sekä puhe ja kielitaito.678 Tähän hienostuneen hovimie
hen ideaaliin kuuluivat luonnollisena osana myös hyvä maku ja sovelias kuluttaminen – 
677 Vrt. Finn 2000.
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olipa kyse jokapäiväisistä  ruoasta ja juomasta, vaatteista ja asusteista tai kulttuurista, 
kuten teatterista ja oopperasta, kirjallisuudesta tai kuvataiteista. Ylenpalttisen silmiin
pistävä   ja   tuhlaava kuluttaminen ei  enää  1700luvulla  ollut  ylhäisaatelille  merkittävä 
tapa erottautua alemmasta aatelista tai muista säädyistä ja yhteiskunnallisista ryhmistä.

Hyvän maun käsite syntyi Ranskassa 1600 ja 1700luvuilla. Aateli tarvitsi käsitettä 
rikkaasta porvaristosta erottautumiseen, ja se myös määritti aatelia vahvasti. Hyvä maku 
on myös ensimmäinen käsite, joka viittaa yksilöön kuluttajana. Ranskassa aatelista tuli 
ennen kaikkea kuluttaja sen menettäessä suurimman osan vanhasta poliittisesta ja soti
laallisesta vallastaan 1600luvulta lähtien. 1600 ja 1700lukujen sosiaaliset eliitit olivat 
hyvin heterogeenisia, ja siksi kulutus ja ylellisyys olivat ne alueet, joilla erilaisiin ympä
ristöihin kuuluneiden ihmisten oli helpoin kommunikoida keskenään. Hyvä maku ei silti 
ollut aatelin yksinoikeus. Myös aatelittomalla saattoi olla hyvä maku ja tyylitaito. Sa
manlaisten  kriteerien  käyttäminen ja  eri  säätyjen   tai  yhteiskunnallisten  ryhmittymien 
kanssakäyminen salongeissa ja kahvihuoneissa helpotti yhteisen kielen löytämistä. Kult
tuurin kuluttaminen ja taiteilijoiden mesenaattina toimiminen yhdistivät vanhaa ylhäis
aatelia vastaaateloituihin nousukkaisiin ja rahamaailman valtaporvareihin.679

Aatelismiehen ihanteisiin kuului siis rooli aktiivisena kuluttajana. Aatelista elämänta
paa määrittäneet ihanteet eivät kuitenkaan aina vastanneet todellisuutta, jossa aatelilla ei 
ollut joko halua tai taloudellisia mahdollisuuksia elää säätyihanteiden mukaista elämää. 
Todellisen aatelismiehen ihanteita vastaavatkin paremmin muotokuvat,  joissa säädyn
mukainen ulkomuoto symboloi  ylhäisaatelin  yhteiskunnallista  asemaa.  Aatelismiehen 
kuvattu ulkoinen olemus kuvasti tässä yhteydessä hänen sisäisiä ominaisuuksiaan, mikä 
ilmeni  kaikkein näkyvimmin pukeutumisessa,  vaatteissa,  kankaissa ja asusteissa sekä 
niihin käytetyssä rahassa, mutta myös asennossa, eleissä ja ilmeissä.

Aatelismiehen muotokuva – Carl ja Axel von Fersen Gustaf Lundbergin maalaa
mina

Muotokuvan tärkein tehtävä  oli toimia kuvatun henkilön sielun peilinä,  näyttää   tämä 
luonne ja yhteiskunnallinen asema, tavoittaa henki ja ilmeikkyys. Muotokuva tavoitteli 
sosiaalista  yhdennäköisyyttä,   joka puolestaan ilmensi  muotokuvan kohteen statusase
maa.680

Gustaf Lundberg maalasi Carl ja Axel von Fersenin pastellimuotokuvat 1750luvun 
alkupuolella tai viimeistään 1760luvulla.681 Tuolloin Lundberg oli Tukholman johtava 
ja arvostetuin muotokuvamaalari,  vaikka hän ei koskaan saavuttanut  asiakaskuntansa 
täyttä arvonantoa. Syynä lopullisen arvostuksen puutteeseen oli taidehistorioitsija Merit 
Laineen mukaan Lundbergin käyttämä pastellitekniikka, joka ei ollut aatelin ja varak
678 Bury  1996,  178–203;  Campbell  1993,  48–52;  Cohen 1996,  passim;  Hours  2002,  passim;  Motley 

1990, 140–142; Pujol 2007, 300–304; Revel 1986, 192–201; Shovlin 2000, 581; ks. myös Stadin 
2004, 95–142.

679 Bury 1996, 206–216; Flandrin 1986, 302, 306–308; Perrot 1995, passim.
680 Laine 2006b, 37–39.
681 Carl von Fersenin muotokuva kuuluu Löfstadin linnan kokoelmiin ja sen omistaa Östergötlands läns

museum, Axel von Fersenin muotokuva on Nationalmuseumissa Tukholmassa.
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kaan porvariston piirissä yhtä suosittu tekniikka kuin öljymaalaus.682  Pastellimuotoku
vista teetettiin usein öljykopiota muilla taiteilijoilla.

Lundbergin   maalaamissa   muotokuvissa   Fersenit   edustavat   sekä   aatelismiehen   eri 
tyyppejä että miehen muotokuvan eri kategorioita. Carl von Fersenin muotokuva kuuluu 
Lundbergin siviiliasuisten miesten usein keikarimaisiin muotokuviin, kun taas Axel von 
Fersenin muotokuva kuuluu sotilasmuotokuviin. Maalauksissa molemmat Fersenit näyt
täytyvät itsevarmoina ja asemastaan tietoisina aristokraatteina sinisissä samettitakeissa, 
hiukset   tai   peruukki  puuteroituina,  huulillaan  kevyt   hymy.  Lundberg  käytti   harvoin 
muotokuvissaan  selviä   säätyaseman  merkkejä.  Hänen  maalaamiensa  aatelismuotoku
vien tausta on usein vain tarkemmin määrittelemätön sininen tausta, eikä taustalla ole 
selkeitä säätyattribuutteja, kuten linnaa, muuta maisemaa tai asemasta kertovia esineitä. 
Kuvatuilla henkilöillä on heilläkin varsin vähän näkyviä säätyaseman merkkejä, lukuun 
ottamatta Lundbergin kuninkaallisista maalaamia muotokuvia, joissa hallitsijan tai ku
ninkaallisen asemasta kertoivat niin vaatetus, asento, kuin kuvattavaa ympäröineet esi
neetkin. Molempien Fersenien kantamat ritarikunnan kunniamerkit  kertovat kuitenkin 
heti   katsojalle,   että   kyseessä   on   aatelismies.683  Rikas   suurporvari   saattoi   muistuttaa 
Lundbergin maalaamana aatelismiestä,  mutta tilaajat  ja mallit halusivat varmasti itse, 
että säätyerot myös näytettiin, silti niitä alleviivaamatta. Aatelismuotokuvissa viittauk
set mallin asemaan ja statukseen ovat hienovaraisia, eivät yhtä selkeitä kuin hallitsija
muotokuvissa, ja niiden ymmärtäminen edellytti aateliskulttuuriin konventioiden tunte
mista. Aatelista statusta ei tarvinnut erikseen painottaa tai nostaa esiin, sillä säädyn jäse
net osasivat tulkita muotokuvia ilman korostetun selkeitä attribuutteja tai symboleita ku
vatun henkilön asemasta.684  Muotokuvien koruttomuuden rinnalle  saatettiin  kuitenkin 
valita kehys, jossa aatelisvaakuna muistutti muotokuvan henkilön yhteiskunnallisesta ja 
sosiaalisesta asemasta.

Ylihovijahtimestari ja Kuninkaallisen Miekkaritarikunnan 1. luokan ritari, kreivi Carl 
von Fersen esiintyy muotokuvassaan täydellisenä hovimiehenä. Hänellä on yllään hyvin 
istuva, hohtavasta sinisestä sametista ommeltu takki, jonka napinlävet on koristeltu na
pein, punosnauhoin ja tupsuin. Rinnassa riippuu sinikeltaisesta nauhasta solmitussa ru
setissa Miekkaritarikunnan ritarimerkki, joka kertoo katsojalle muotokuvan kohteen ole
van aatelisupseeri. Fersenin kaulaliinan hohtavanvalkeat pitsit on aseteltu pöyheästi ja 
peruukin suuresta mustanauhaisesta rusetista on vedetty päät kaulan ympäri ja solmittu 
löyhästi kaularusetin alle vuosisadan puolivälissä muodikkaaseen tapaan. Puuteroidussa 
peruukissa on kiharat korvien päällä ja mustalla silkkinauhalla sidotut hiukset valuvat 
pitkälle  selkään kuten muodikkaan aatelismiehen  tyyliin  kuului.  Carl  von Fersen on 
muotokuvassaan sivuttain, mutta on kääntänyt päätään ja katsoo suoraan katsojaan huu
lillaan kevyt hymy, vasemmassa poskessaan elegantin  hovimiehen huoliteltuun ulko
asuun kuulunut kauneuspilkku ja silmissään maailmanmiehen raskas, kaikennähnyt kat
se. Fersenin rinnan yli kulkee täplikäs pantterintalja, joka viittaa hänen hovivirkaansa 
ylihovijahtimestarina  ja  Fersenin mieltymystä  metsästykseen  sekä   symboloi  yleisem
mällä tasolla viriiliyttä.

682 Laine 2006c, 91.
683 Ritarikunnista ja niiden arvonmerkeistä ks. Löwenhielm 1987.
684 Laine 2006b, 50.
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Gustaf Lundberg, Carl von Fersen. Pastelli, 64 x 49 cm. Svenska porträttarkiv.

Axel von Fersenillä on muotokuvassaan yllään hohtavasta sinisestä sametista tehty yk
sinkertainen valkoisella turkiksella reunustettu tai vuorattu takki, jonka napit on päällys
tetty takin kankaalla ja napinlävet ovat koruttomat. Takin alta näkyvä rintapanssari viit
taa Fersenin pitkään sotilasuraan sekä Ruotsin että Ranskan palveluksessa. Haarniskan 
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alla oleva kaulaliina on häikäisevän valkea, mutta yksinkertainen,  sotilaallisen kurin
alainen, vailla pitsejä. Rinnassa Fersenillä on napinläpeen kiinnitetty Miekkaritarikun
nan ritarimerkki ja kainalossaan aatelismiehen pukuun oleellisesti kuulunut kolmikolk
kahattu.  Valkeiksi  puuteroidut  hiukset tai  peruukki on käherretty  korvien päälle  kol
meen kiharariviin ja sidottu taakse leveällä mustalla silkkinauhalla, jonka toinen pää on 
huolettomasti ja keikaroivasti lennähtänyt vasemman olan yli rinnalle. Fersenin vartalo 
on kiertynyt aavistuksenomaisesti oikealle ja hänen päänsä vasemmalle, huulilla karei
lee kohtelias hymy, joka kertoo huomaavaisuudesta ja hienostuneisuudesta.

Axel von Fersen näyttäytyy muotokuvassaan isänmaallisena, hattumielisenä, kosmo
poliittisiin ja ranskalaisiin aristokraattisiin traditioihin nojaavana aatelisupseerina. Juuri 
sellaisena hän on varmasti myös halunnut tulla kuvatuksi. Fersen oli 1750luvun puoli
välistä lähtien vakiinnuttanut asemansa yhtenä johtavista hattupoliitikoista ja aatelissää
dyn taitavimmista valtiopäiväpuhujista.  Lisäksi hän oli henkirykmentin eversti,  jalka
väen kenraaliluutnantti ja vuodesta 1763 kenraali.685

Lundbergin maalaamissa sotilasmuotokuvissa ilmenee Ruotsissa uusi, ranskalaiseen 
galant homme ideaaliin perustunut aatelismiehen ihanne yhdistyneenä vanhaan karolii
niseen traditioon, jossa upseerien ja sotilasuran ihailu oli keskeisellä sijalla. Tämä näkyi 
erityisen hyvin aatelisupseerien sinisissä takeissa ja takin alta pilkottavissa haarniskois
sa. Takin hohtava sametti kertoi puolestaan kuvattavan hienostuneisuudesta ja hovimie
hen ominaisuuksista, joita ei karoliiniseen soturiin yleensä liitetty. Axel von Fersenin 
muotokuva oli ensimmäisiä Lundbergin maalaamia sotilasmuotokuvia, jotka säilyttivät 
suosionsa vuosikymmenien ajan. Sininen samettitakki kuului myös aatelismiehen tai va
rakkaan porvarin siviiliasuun ja on niin muodoin kuvattu monissa muissakin Lundber
gin muotokuvissa.686

Fersenien muotokuvissa näkyy itsevarma, itsetietoinen ja oman arvonsa tunteva aate
lismies, jonka ei tarvinnut pyrkiä vahvistamaan omaa statustaan ulkoisilla attribuuteilla. 
Lundbergin muotokuvia ja niiden kontekstia tutkinut Merit Laine korostaa, että vapau
denajan Ruotsissa aatelin asema oli niin vahva, että pikemminkin aatelin poliittisen roo
lin varjoon jääneiden kuninkaallisten oli muotokuvissakin pyrittävä oman uhatun valta
asemansa manifestoimiseen ja pönkittämiseen. Aristokratialle riitti oman statuksen hie
novarainen esiin tuominen ja yksilöllisten meriittien melko vaatimaton esittäminen kal
lista   kankaasta   ommelluin   vaattein,   ritarikuntamerkein   ja   esimerkiksi   Carl   von 
Fersenillä pantterintaljalla ja Axel von Fersenillä rintapanssarin avulla. Nämä yksinker
taiset ulkoisen arvon merkit sekä hienostuneen eleetön ruumiinkieli riittivät kertomaan 
kuvatun aatelismiehen yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja taloudellisen statuksen. Sanalla 
sanoen Gustaf Lundberg oli taiteilija, joka antoi vapaudenajan Ruotsin johtavalle eliitil
le esitetyn muodon – muotokuvana – jolla eliitti saattoi ilmaista itseään, vahvistaa oma
kuvaansa, valtaansa ja voimaansa.687

685 Fersenin urasta ks. Jägerskiöld 1956; Fersenistä  valtiopäiväpuhujana ks. myös Wolff 2007a, Wolff 
2007c ja Wolff 2008.

686 Laine 2006a, 114–125.
687 Laine 2006a, 128.
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Gustaf Lundberg, Axel von Fersen. Pastelli 65 x 54 cm. Nationalmuseum, Gripsholm.
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Taideteoreettisessa keskustelussa painotettiin 1700luvun alusta lähtien taiteen tärkeää 
tehtävää ja pyrkimystä miellyttämiseen. Aikakauden taideteoria käytti taiteesta keskus
teltaessa  samoja käsitteitä,   joilla  aateli  määriteltiin.  Keskeisiksi  määritteiksi  nousivat 
(näennäisen) luonnollinen ja spontaani sulokkuus, kyky ja taito miellyttää katsojaa sekä 
keveys.   Sulava,   viehkeä   ja   täydellinen   maalaustaide   loi   kuvan   sulavakäytöksisestä, 
viehkeästä,   todellisesta hovimiehestä.  Huono tai  keskinkertainen maalaustaide,  kaikki 
anatominen kömpelyys, jokainen jähmeä ele tai huonosti tavoitettu ilme saivat puoles
taan niin taiteilijan kuin mallinkin näyttäytymään huonossa tai jopa naurettavassa valos
sa: osaamattomana ja kyvyttömänä asemansa edellyttämiin vaatimuksiin nähden. Muo
tokuvan tarkoitus oli siis antaa mallistaan tämän aseman säätyihanteita vahvistava kuva. 
Niinpä  pelkästään kasvojen, vartalon ja eleiden näköisyys eivät  riittäneet, vaan myös 
vaatteiden, kuvassa olevien esineiden ja taustan oli kuvastettava mallin luonnetta, iden
titeettiä ja asemaa.688

Aateliskulttuurille ominaisissa muotokuvissa näytettiin suvun aatelisarvot, maaomai
suus, vauraus ja yhteydet sukulaisiin, ystäviin ja tuttaviin. Englannissa tietyn tyyppiset 
suuret   muotokuvat,   joissa   aatelismiehen   rooli   sukunsa   jatkajana   ja   maaseutulinnan 
omistajana, kuuluivat nimenomaan linnojen (country house) gallerioihin, kirjastoihin ja 
saleihin.689 Pienempikokoiset, intiimimmät muotokuvat, kuten Gustaf Lundbergin Ferse
neistä maalaamat, ripustettiin makuuhuoneisiin tai salonkeihin. Toisaalta myös Ruotsis
sa ylhäisaateli ripusti linnojensa julkisimpiin tiloihin, saleihin ja ruokasaleihin, muoto
kuvia aiemmista sukupolvista ja myös elossa olleista sukulaisista.690

Gustaf Lundbergin pastellimuotokuvat Carl ja Axel von Fersenistä kuvaavat kahta 
aristokraattia  muotokuvamaalauksen ideaalien mukaisesti.  Koska nämä   ideaalit  olivat 
samat kuin aatelin ihanteet, näyttäytyvät Fersenit näissä muotokuvissa ylhäisaatelisina 
aristokraatteina par exellence. Muotokuvat näyttävät Fersenit myös kuluttajina. Molem
mat ovat pukeutuneet hyvän maun mukaisesti eleganttiin ja yksinkertaiseen ylellisistä 
materiaaleista valmistettuun aatelismiehen muotipukuun, joka koostui takista, liivistä ja 
polvihousuista. Muotokuvan tilaaminen ja maalauttaminen kertoo Ferseneistä niin tava
roiden kuin kulttuurinkin kuluttajina. Aatelismiehen kasvatukseen ja koulutukseen kuu
luikin tärkeänä osana taiteen tuntemus.

Ferseneistä kumpikaan ei ollut intohimoinen taiteenkerääjä ja ihailija. Heidän maa
laustaiteen hankintansa edustavat kuluttamista, jonka perimmäisenä  motiivina oli sää
dynmukaisuus, ei rakkaus tai kiinnostus itse taidemuotoon. Koska molemmat esiintyvät 
Lundbergin  heistä  maalaamissa  muotokuvissa   (ja  muissa  muotokuvissa)   tyylikkäinä, 
muodikkaina ja säätytietoisina aatelismiehinä, tarkastelen seuraavaksi heitä esimerkkinä 
käyttäen aatelismiehen ulkoista olemusta eli sitä, mitä merkityksiä ulkoisella olemuksel
la oli ja miten vaatteilla ja asusteilla luotiin suotuisa vaikutelma kantajastaan.

688 Laine 2006b, 37–50.
689 Retford 2006b, 315–317.
690 Muotokuvien ripustuksesta Fersenien linnoissa ks. Axel von Fersenin perukirja.  Axel von Fersens 

och hans hustrus testamenten, boupptecknings och arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–
1796. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. Stafsundsarkivet, RA; ks. myös luku »Uuden linnan raken
taminen – Ljung».
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Aatelismiehen ulkoinen olemus

Kosmopoliittisessa aateliskulttuurissa,  jonka jäsenet liikkuivat ja seurustelivat luonte
vasti yli valtakuntien rajojen, oli ulkoinen olemus se, jonka perusteella henkilö otettiin 
vastaan missä hän ikinä liikkuikin. Todellinen aatelismies pukeutui ja käyttäytyi aatelis
miehen tavoin näyttääkseen sekä vertaisilleen että muille asemansa. Aatelille pukeutu
minen oli sosiaalinen merkki, joka yhdessä käytöksen kanssa loi aatelisen ulkoisen ole
muksen, apparence. Soveliasta ja säädynmukaista pukeutumista hallitsivat säädyn sisäi
set koodit, odotukset ja etiketti, samoin kuin yhä useammin nopeasti vaihtuneen muodin 
vaatimukset.

Miehen puku oli 1700luvulla hyvin samantapainen kantajansa säädystä tai sosiaali
sesta ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Pappissäädyn puvut, samoin kuin talonpoi
kien ja renkien yksinkertaiset asut erosivat kuosiltaan yleisestä miehen puvusta, johon 
kuului kaikkialla Euroopassa koko vuosisadan ajan vain pieniä muutoksia kokeneet pol
vipituinen takki, lähes yhtä pitkä hihallinen liivi ja polvihousut.691 Se, mikä erotti miehet 
toisistaan oli puvun kangas ja yksityiskohdat, kuten kirjaillut koristelut tai hopeanapit 
sekä asusteet. Silkki ja samettikankaat sekä erilaiset nauhat, nyörit ja napit maksoivat 
usein moninkertaisesti sen, mitä puvun teettäminen räätälimestarilla. Ylhäisaateli käytti 
paljon   rahaa   muodinmukaiseen   pukuylellisyyteen,   mutta   pukeutui   tilanteen   mukaan 
myös  yksinkertaisesti   ja  vaatimattomasti.  Hovissa   tai   aatelin   salongeissa  aatelismies 
esiintyi viimeisimmän muodin mukaan leikatussa, kalliista kankaasta valmistetussa kir
jaillussa puvussa peruukki huolellisesti  kiharrettuna ja puuteroituna,  säädynmukaisten 
asusteiden,   kuten   valkoisten   silkkisukkien,   hopeisten   kengänsolkien   ja   ritarikuntien 
arvomerkkien viimeistellessä hovimiehen huolitellun olemuksen. Metsästäessään, mat
kustaessaan  tai  asuessaan maaseutukartanossaan  aatelismies  pukeutui  yksinkertaiseen 
villakankaiseen pukuun ja saappaisiin, upseeri puolestaan esiintyi univormussa.

Millä tavalla Carl ja Axel von Fersen sekä Axel von Fersenin pojat suhtautuivat pu
keutumiseen  ja  aatelismiehen ulkoisen olemuksen luomiseen?  Minkä  verran Fersenit 
kuluttivat rahaa vaatteisiin ja asusteisiin? Carl von Fersen ja Hans Axel von Fersen oli
vat hovimiehiä, jotka panivat suuren painon säädynmukaiselle ja muodikkaalle pukeutu
miselle Axel von Fersenin suosiessa yksinkertaisempia asuja. Fersenien tilikirjat ja kir
jeenvaihto   paljastavat   muodinmukaisen   pukeutumisen   vaatimukset   varsinkin   nuoren 
miehen osalta.

Maaliskuussa 1741 Carl von Fersen osti sinisen puvun, josta maksoi 180 kuparitaale
ria, elokuussa 1741 hän maksoi puvusta 225 kuparitaaleria eräälle Carl Fischerille ja 
marraskuussa 1741 kreivi osti uuden mustan puvun, josta maksoi 292 kuparitaaleria. 
Kesällä  1741 Fersen maksoi 168 kuparitaaleria neljästä  parista valkeita  silkkisukista. 
Fersen osti myös muodikkaan kävelykepin,  kengänsoljet,  miekkanauhoja,  laadukkaan 
hatun, suuren strutsinsulan sekä erilaisia nauhoja. Hatuntekijät Wallman ja Ekman teki
vät kreiville uusia hattuja ja muodistivat vanhoja, nyörintekijä Hageman toimitti kah
densadan kuparitaalerin arvosta nyörejä kreivin tai hänen miespalvelijoidensa vaattei
siin. Räätälit Cortell ja Berg ompelivat kreivin tarvitsemia pukuja ja lähettivät laskun 

691 Pylkkänen (1984) 11–56; Ribeiro (2002) 16–32; Kolmiosaisen puvun merkityksestä miehille ja mas
kuliinisuudelle ks. Kuchta 2002.
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enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Heinäkuussa 1741 Carl von Fersen maksoi Cor
tellille yli 170 kuparitaalerin laskun useamman kuukauden aikana teetetyistä vaatteista. 
Vuosina 1741 ja 1742 Fersen osti suutari Grimmertiltä vähintään kolmellasadalla kupa
ritaalerilla kenkiä, saappaita ja tohveleita itselleen, minkä lisäksi hän teetti uusia jalki
neita   myös   miespalvelijoilleen.   Kaikkein   suurimmat   laskut   tulivat   tukholmalaisilta 
kauppahuoneilta: viiden eri kauppiaan laskut kohosivat yli 3 100 kuparitaalerin. Lisäksi 
jalokivikauppias Berg lähetti Fersenille 330 ja hansikkaantekijä Fygner 142 kuparitaale
rin laskun.692 

Näitä ylellisiä pukuja ja asusteita Fersen tarvitsi hovissa, mutta hän myös halusi niitä. 
Miellyttävä käytös, oikea suku ja perhetausta sekä sovelias, viehättävä ja säädynmukai
nen ulkoasu olivat avaimia, joilla tärkeimmät ovet hoviin ja vallan näyttämöille avattiin. 
Mikään   niistä   ei   yksinään   riittänyt   täydellisen   hovimiehen   aseman   saavuttamiseksi, 
vaan siihen vaadittiin sopivassa suhteessa kaikkia todelliselta hovimieheltä edellytettyjä 
ominaisuuksia. Ulkoisen olemuksen viehkeyttä saattoi korostaa muodikkaalla pukeutu
misella,  mutta hovin maailmassakaan ei edellytetty ylenpalttisuutta,  eikä   täydelliseltä 
hovimieheltä runsasta vaatevarastoa. Riitti, että vaatteet edustivat kantajansa säätyä ja 
arvoasemaa, mikä  ylhäisaatelin tapauksessa tarkoitti  silkistä   tai sametista valmistetun 
ranskalaisen muotipuvun ja siihen kuuluneiden asusteiden käyttämistä. Carl von Fersen 
käytti huomattavan paljon rahaa ulkoiseen olemukseensa, mikä näkyy Tukholman kaup
piaiden kreiville lähettäminä suurina laskuina. Fersen oli muotitietoinen kuluttaja, joka 
vuosittain osti itselleen useita uusia pukuja ja kenkäpareja.

Aatelismiehen muodikkaassa pukeutumisessa välttämättömiin valkoisiin tai mustiin 
silkkisukkiin saattoi kulua 30 tai jopa 40 kuparitaaleria parilta 1730luvun lopun Tuk
holmassa. Samaan aikaan Axel von Fersen maksoi luutnantti Svenssonille linnoituspii
rustuksen opetuksesta 30 kuparitaaleria kuukaudessa ja kirjurille 78 kuparitaaleria vuo
dessa. Axel von Fersen osti vaatteita ja asusteita selvästi veljeään säästeliäämmin ja va
litsi pukuihinsa yksinkertaisemmat koristelut.693

Vuoden 1737 aikana Axel von Fersen osti itselleen kaksi paria silkkisukkia, parin ta
vallisia sukkia, sinisen puvun, silkkiset sukka tai polvinauhat, kolme paria kenkiä, pa
rin hansikkaita, kokardin, univormumiekan ja univormun sekä napit siihen, mustan silk
kikaulaliinan, saappaat, 17 ½ kyynärää villakangasta ja neljä kyynärää vihreää nauhaa, 
joista räätäli Lindgren ompeli uuden puvun, kaksitoista paidannappia, tusinan valkoisia 
nappeja, vaateharjan ja kenkäharjan sekä peilin. Lisäksi räätäli Åbergille maksettiin 60 
kuparitaaleria takin valmistamisesta ja vanhojen vaatteiden kääntämisestä.  Kuten vel
jensäkin, osti Axel von Fersen joka kuukausi puuteria ja pomadaa hiusten puuteroimista 
ja kampausten laittamista varten sekä tavallista tai venetsialaista saippuaa. Muodikkai
den kampausten tekemiseen tarvittiin myös erilaisia kampoja ja käherryspihdit. Fersen 
osti lisäksi useita kertoja lankaa ja ompeluneuloja.694 Vaatteiden kääntäminen, pienentä

692 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c. Stafsundsarkivet, RA.

693 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 
vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.

694 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 
vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.
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minen,  suurentaminen,  korjaaminen ja  muodistaminen oli   tavallista  niin  aatelin  kuin 
alempienkin säätyjen parissa, sillä kalliit kankaat haluttiin hyödyntää loppuun asti.695

Hyvän maun ja muodikkuuden vaatimukset tulevat erityisen hyvin esiin Hans Axel 
von Fersenin isälleen Ranskasta kirjoittamissa kirjeissä. Aatelismiehen tuli olla säädylli
sesti  pukeutunut  eli  muodikas,   jotta  ei  olisi  ollut  naurettava.  Ulkomuodolla,  hyvällä 
maulla ja kulutuksella oli suora yhteys maineeseen ja »julkisuuskuvaan». Kreivi repre
sentoi säätyään, sukuaan ja Ruotsia Pariisin seuraelämässä ja Versaillesin hovissa; kysy
mys ei siis ollut pelkästään hänestä itsestään. Kesällä 1779 nuori kreivi kirjoitti isälleen, 
että halusi olla ulkoiselta olemukseltaan, käytökseltään ja elämäntavaltaan säädynmu
kainen ja kunniallinen, ei liian loistelias ja ylellinen, mikä olisi puolestaan ollut nauret
tavaa ja täysin sopimatonta maailmanmiehelle.696  Hans Axel von Fersenille huomiota 
herättävän ylenpalttinen ja tuhlaileva kerskakulutus ei ollut luontevaa, se ei ollut aatelin 
arvon, hyveiden eikä moraalin mukaista. Mutta hänelle oli erittäin tärkeää olla pukeutu
nut ja kaikin tavoin varustautunut ylhäisaateliselle säädylleen soveliaalla tavalla. Tässä 
on myös muistettava kaiken suhteellisuus: se mikä Hans Axel von Fersenille oli tarpeel
lista ja välttämätöntä arkipäivän mukavuutta saattoi olla toiselle aatelismiehelle suurta 
ylellisyyttä ja luksusta, josta saattoi nauttia vain harvoin. Toisinaan yksinkertaisuuskin 
saattoi  olla  keino saada huomiota   ja  esittää   itsensä  parhaassa mahdollisessa  valossa. 
Tietyssä sosiaalisessa tilanteessa yksinkertaisuus saattoi olla suotuisa tapa tulla huoma
tuksi ja olla huomiota herättävä.697

Pukeutuminen ja ulkoinen olemus olivat säädyn sekä yhteiskunnallisen ja taloudelli
sen  arvoaseman  merkki,  mutta  pukeutumisella  oli  myös   talouspoliittinen  ulottuvuus 
aikakaudella, jolloin merkantilistinen talouspolitiikka pyrki tukemaan kotimaista tuotan
toa usein ranskalaisten tuontitavaroiden ostamisen sijaan. Valitessaan kotimaisesta villa
kankaasta valmistetun puvun ja paikallisten kultaseppien takomat napit aatelismies saat
toi näyttää omalla esimerkillään kuinka suuri merkitys kulutustottumuksilla ja valinnoil
la oli oman maan teollisuudelle ja käsityölle.698 Toisaalta ihanteiden ja käytännön välillä 
vallitsi ristiriita, joka aineellistui kirjailtujen silkki ja samettipukujen tai Carl von Fer
senin muotokuvassaan kantaman pantterintaljan tapaisissa ylellisissä asuissa.

Aateli käytti ylellisiin pukuihin niin paljon rahaa, että kaikkialla Euroopassa puku
loistoa pyrittiin rajoittamaan lainsäädännöllä, tosin yleensä turhaan. Ylellisyysasetuksil
la ylläpidettiin säätyrajoja ja säädeltiin eri yhteiskuntaluokille soveliasta pukeutumista, 
minkä lisäksi ne olivat monessa maassa osa merkantilistista talouspolitiikkaa.699 Ruot
sissa ylellisyysasetusten tehoa rajoittaa pukeutumista epäilivät asetuksen antaneet val
tiopäiväsäädytkin,700 eikä asetusten monilla kielloilla ollutkaan vaikutusta ylhäisaatelin 

695 Kuluneista miestenvaatteista tehtiin usein lapsille vaatteita. Pylkkänen, R. 1984, 45, 54; Myös kunin
kaalliset uudistivat ja muodistivat pukujaan. Kustaa III:n puvuista ja niihin tehdyistä korjauksista ks. 
Rangström 1997.

696 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 29.6.1779. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. »je ne Veux 
point briller, ni etre ridicule, je Veux seulement etre decemment.» Stafsundsarkivet, RA.

697 Andersson 2009, 191; Burke 1993, 149; Flandrin 1986, 305.
698 Vrt. Brekke 2006.
699 Hunt 1996.
700 Esim. Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1765–1766:2, 78, 89–99.
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pukeutumiseen, vaikka alemman aatelin ja säätyläistön parissa niitä noudatettiinkin.701 
Kustaa III perusteli muun muassa pukuylellisyyden rajoittamisella ideoimaansa ja huhti
kuussa 1778 käyttöön otettua kansallista ruotsalaista pukua (svenska dräkten).702 Axel 
von Fersen kutsui muistelmissaan pukuuudistusta kansallisiksi naamiaisiksi (national
masquerad) ja kirjoitti: »Koko valtakunnassa ei ole kymmentä ihmistä, jotka eivät olisi 
vastustaneet tätä uudistusta, mutta vain harvat uskaltautuivat avaamaan suunsa.» Ferse
nin ja monen muunkin mielestä jokaisen olisi pitänyt itse saada päättää millaiseen asuun 
pukeutui ja kuinka paljon käytti rahaa vaatteisiinsa.703

Aatelin pukeutumiseen ja ulkoiseen olemukseen kohdistui monenlaisia odotuksia ja 
paineita, joita aatelismiehelle asettivat vanhemmat, suku, (mahdollinen) puoliso, ystävät 
sekä hovin ja seurapiirien maailma ja hallitsijat. Ihanteena oli riippumaton maailman
mies, joka oli hyödyksi ja kunniaksi suvulleen, säädylleen ja isänmaalleen, ja joka il
mensi näitä ihanteita myös pukeutumisellaan.

NUORESTA NAIMATTOMASTA MIEHESTÄ SUVUN JA PERHEEN PÄÄKSI

Aatelismiehen kuluttaminen muuttui eri elämänvaiheissa ja siihen vaikuttivat voimak
kaasti  elämänmuutokset,   astuminen  suureen  maailman   täysiveroisena  herrasmiehenä, 
oman talouden perustaminen, avioituminen ja lasten syntyminen.

Edellä on nähty, että aatelismies oli valmis ja myös joutui tekemään suuria taloudelli
sia investointeja, jopa uhrauksia, elämänuransa vuoksi, olipa ura sitten armeijan palve
luksessa, hovissa, siviilihallinnossa tai politiikassa. Mihin muuhun Fersenit käyttivät ra
haa karriäärin ohella? Millä tavalla nuori mies käytti rahaa? Miten oman talouden pe
rustaminen vaikutti aatelismiehen kulutustottumuksiin? Entä millainen oli aatelismiehen 
suhde rahankäyttöön ja kuluttamiseen, kun hänestä tuli oman perheen tai koko suvun 
pää? Aatelismiehen rahankäyttö ja kulutustottumukset eivät koskaan olleet ainoastaan 
hänen omia henkilökohtaisia asioitaan, vaan niihin vaikuttivat yksilöllisten valintojen ja 
mieltymysten lisäksi muun perheen ja suvun tarpeet, odotukset ja mahdollisuudet.

Nuori aatelismies

Carl ja Axel von Fersenin isä Hans von Fersen suhtautui ylellisyyteen ja tuhlaavaisuu
teen kielteisesti ja se mitä moni muu aatelismies 1730luvulla piti aatelille välttämättö
mänä, jopa arkipäiväisenä,  oli Hans von Fersenin mielestä  turhaa ylellisyyttä.  Niinpä 
hän piti varsin ankarasti kiinni siitä, että hänen poikansa eivät saaneet tuhlata ylettömäs
ti rahaa, ja että he tiesivät mitä tavarat ja palvelut maksoivat. Hans von Fersen piti sääs
täväisyyttä tärkeänä hyveenä ja edellytti sitä pojiltaankin, vaikka perhe oli rikas, eikä 
säästäväisyys ollut taloudellisessa mielessä tarpeellista. Fersen halusi poikiensa elävän 

701 Andersson 2009, 191–203; Pylkkänen, R. 1984, 12–28, 30, 55–56.
702 Rangström 1997, 165–177.
703 Fersen IV, 1869, 7–10, 23, 221–222. »Det fanns ej tio personer i hela riket, som icke förklarade sig 

emot denna nyhet; men de voro bra få, som vågade uttala sig.»
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ja kasvavan aatelismiehinä, jotka tiesivät kuinka aatelismiehen tuli käyttäytyä ja millai
sia olla ulkoiselta olemukseltaan. Carl von Fersenistä tuli taloudellisiin seikkoihin ja ra
haan välinpitämättömästi suhtautuva nautiskelija, Axel von Fersen puolestaan halusi pi
tää koko perheen rahaasiat hallinnassaan ja oli tarkka rahankäytöstä tinkimättä kuiten
kaan säädynmukaisuudesta.

Carl ja Axel von Fersen elivät isänsä perinnöllä 1730luvun puolivälistä alkaen, mut
ta   molemmat   olivat   ainakin   osittain   taloudellisesti   riippuvaisia   äidistään   Eleonora 
Wachtmeisterista tämän kuolemaan asti 1748. Koko tämän ajan nuoret kreivit ja heidän 
kuluttamisensa näkyvät sekä Hans von Fersenin kuolinpesän tilikirjoissa että Eleonora 
Wachtmeisterin  henkilökohtaisissa  tilikirjoissa,  samoin kuin molempien kreivien me
noista Fersenien konttorissa pidetyissä yksinkertaisissa talouskirjoissa.  Tilikirjojen pe
rusteella Carl ja Axel von Fersenille maksettiin toisinaan jokin määrätty summa, jonka 
he saivat käytettäväkseen oman harkintansa mukaan, ja toisinaan Hans von Fersenin 
kuolinpesän varoista maksettiin erilaisia menoja sitä mukaa kun se tuli tarpeelliseksi. 
Tilikirjoissa on epäselvyyttä tämän asian kohdalla, ja molemmat tavat näyttävät olleen 
käytössä.

Isän Hans von Fersenin kuoleman jälkeen Carl ja Axel von Fersenillä oli mahdolli
suus käyttää aiempaa huomattavasti enemmän rahaa, ja he saattoivat itse päättää ja mää
rätä rahankäytöstään. Rahaa oli käytettävissä runsaasti, sillä heidän omistamansa rauta
ruukit tuottivat vuosittain hyvin. Veljesten äiti ei ollut kuluttamisen suhteen yhtä ankara 
kuin heidän isänsä oli ollut, ja nuoret kreivit saivat käyttää rahaa varsin vapaasti. Isän
perintö jaettiin vasta vuoden 1748 jälkeen, kun myös Eleonora Wachtmeister oli kuol
lut. Silloin Carl ja Axel von Fersen saivat omaisuuden hoitaakseen ja vapaat kädet tehdä 
sille mitä halusivat. Siihen asti he elivät isänperinnön tuotoilla sekä tarvittaessa äitinsä 
avustuksella.

Carl von Fersenin henkilökohtainen tilikirja vuosilta 1736–1748 paljastaa millä ta
valla ja mihin asioihin hän käytti rahaa nuorena miehenä. Fersenin ajatus sotilasurasta, 
samoin kuin halusta pukeutua säädynmukaisesti ja hienostuneesti näkyy heti ensimmäi
sistä merkinnöistä alkaen. 20vuotias Carl von Fersen osti keväällä 1736 hopeisia takin 
ja liivinnappeja sekä  univormun. Elokuussa hän osti kaksi puuvillamyssyä,  kaksi yö
myssyä, kaksi paria valkoisia hansikkaita ja maksoi suutarin 108 kuparitaalerin laskun. 
Käteistä   rahaa  Fersen   käytti   elokuussa   1736   sata   tukaattia   eli   1 875   kuparitaaleria. 
Lokakuussa 1736 Fersen maksoi kauppahuone Spalding & Dahlströmille yli 250 kupa
ritaalerin laskun ja joulukuussa kauppias Westbergille parin sadan kuparitaalerin las
kun.704 Kauppiaat ja kauppahuoneet antoivat aatelille luottoa, minkä vuoksi kertamaksut 
kohosivat suuriksi. Kauppahuoneet myös myivät  tavaraa, joka oli ylellistä  ja kallista, 
kankaita, hansikkaita, silkkisukkia, hattuja ja erilaisia ylellisyysesineitä.

Carl von Fersenin hankintoihin ja menoihin kuuluivat pienet jokapäiväiset asiat, ku
ten musteen, mustepullojen, uuden tilikirjan, kenkälankin sekä pomadan, puuterin, saip
puan ja lääkkeiden ostaminen. Fersenin usein toistuviin menoihin kuuluivat myös vuok
ravaunujen kyyti eri puolille Tukholmaa, tupakka, nuuska, paloviina ja muut aatelismie
hen nautinnolliset paheet. Fersen antoi sekä omille että muiden palvelijoille pieniä juo

704 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c. Stafsundsarkivet, RA.
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marahoja,  maksoi omalle  palvelusväelleen saappaat,  hatun,  housut  tai  uuden livreen. 
Kaikkein eniten rahaa Fersen käytti säädynmukaisen ulkomuodon ylläpitämiseen, pu
keutumiseen ja vaatehuoltoon eli sukkien ja muiden vaatteiden pesettämiseen.705 

Erityisen paljon rahaa Carl von Fersen kulutti vuosina 1741 ja 1742, siis sen jälkeen 
kun hän palasi muutaman ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen Tukholmaan ja siirtyi ho
vin maailmaan. Palatessaan Ruotsiin Carl von Fersen oli opiskellut Hollannissa, mah
dollisesti palvellut Ranskan armeijan joukoissa, nähnyt ja kokenut Pariisin salongit ja 
ylelliset kauppapuodit sekä vieraillut Saksan pienten ruhtinaskuntien hoveissa. Matka 
vaikutti hänen tapaansa suhtautua vaatteisiin, tavaroihin ja koko ulkoiseen olemukseen
sa. Isän Hans von Fersenin lähes puritaaninen suhtautuminen ylellisyyteen ja aatelin pa
rissa melko arkipäiväisinä pidettyihin asioihin ei enää vaikuttanut Ferseniin, vaan hän 
saattoi hankkia haluamiaan tavaroita ja vaatteita.

Carl von Fersen saattoi kuluttaa rahaa niin paljon kuin halusi ja ostaa juuri sitä mitä 
halusi, sillä hänen ei tarvinnut huolehtia laskujen maksusta. Laskut maksoi kreivin äiti 
Eleonora Wachtmeister. Fersenit olivat rikkaita ja heidän sosiaalinen asemansa oli niin 
vakaa, että kauppiailta sai aina luottoa, jos Carl von Fersen halusi hankkia uuden puvun, 
miekan, hatun tai kengät. Hoviaatelin ylellisistä kankaista valmistetut ja kauniisti kir
jaillut puvut olivat edullisia valmistaa, sillä työvoima oli halpaa. Se, mikä vaatteista teki 
kalliita, olivat materiaalit, kalliit kankaat, pitsit, napit, koristenyörit ja kirjailuun käyte
tyt kulta ja hopealangat. Hovimies Carl von Fersen hankki uusia vaatteita ja ylellisyys
esineitä, niin että vuonna 1741 kreivin henkilökohtaiset menot olivat yli 11 000 kupari
taaleria ja vuonna 1742 lähes 11 600 kuparitaaleria, mikä muodosti kaksitoista ja kym
menen prosenttia Eleonora Wachtmeisterin kaikista menoista. Todellisuudessa Carl von 
Fersenin menot olivat tätä suuremmat, sillä palveluskunnan, hevosten ja vaunujen sekä 
ruoan ja muiden asumiskulujen samoin kuin erilaisten matkakulujen osuus merkittiin ti
leihin erikseen. Kreivin henkilökohtaisiin menoihin eivät kuuluneet asumiskulut, jotka 
olivat huomattavat, vaihdellen viidenneksestä kolmannekseen kaikista Eleonora Wacht
meisterin talouden menoista. Vuonna 1743 Eleonora Wachtmeisterin kassasta ruvettiin 
maksamaan Carl von Fersenille neljännesvuosittain 1 500 kuparitaaleria, jonka oli tar
koitus riittää hänen menoihinsa ja elämäntapaansa.706

Toisin kuitenkin kävi. Eleonora Wachtmeister sai edelleen maksaa vanhimman poi
kansa laskuja, koska tämän rahat eivät yleensä koskaan riittäneet menoihin ja tavallises
ta poikkeavia tilanteita tuli tuon tuostakin eteen. Eleonora Wachtmeister maksoi suurilla 
summilla poikansa laskuja ja velkoja Fersenien talouden kassaan huolimatta Carl von 
Fersenin vuosittaisesta 6 000 kuparitaalerin käyttörahasta. Jouluaattona 1745 kreivitär 

705 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c. Stafsundsarkivet, RA.

706 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. Octo
ber 1739 til samma tid 1740. Hans von Fersens arkiv vol. 67;  Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan 
Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octob: 1740 til  samma tid 1741. Hans von 
Fersens arkiv vol. 68; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister 
Ifrån den 1 October 1741 til samma tid 1742. Hans von Fersens arkiv vol. 69; Hof Cassa Räkning 
hållen   hos  Grefwinnan  Högwälborna   Fru  Eleonora   Wachtmeister   Ifrån   den  1  October   1742   till 
samma tid 1743. Hans von Fersens arkiv vol. 70. Stafsundsarkivet, RA.
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maksoi käteisellä kassaan 6 826 kuparitaalerin summan, jonka selitykseksi kirjanpitäjä 
kirjoitti   tilikirjaan:  »Herra  kreivi  Carl[,]  hänen  velkansa  Kassaan   ja  maksamattomat 
Laskut.»707 Ainoastaan Eleonora Wachtmeisterin tahdonlujuus piti Carl von Fersenin ra
hankäytön ja kulutustottumukset kurissa,708 eikä nuori kreivi velkaantunut peruuttamat
tomasti tai menettänyt luottokelpoisuuttaan.

Oman talouden perustaminen ja vanhempien luota omaan asuntoon tai taloon muut
taminen merkitsivät kustannuksia, huonekalujen, astioiden ja liinavaatteiden ostamista. 
Carl von Fersen hankki 1740luvulla ylhäisaatelin jokapäiväiseen elämään kuuluneita 
esineitä  ja sisusti uudelleen huoneistonsa äitinsä talossa Tukholmassa. Ensimmäiseksi 
kreivi  teetti   itselleen uuden, silkkinyörein  koristetun sängyn syksyllä  1740. Hän osti 
myös   teekannuja,  maitokannun,  olutlaseja,   teekuppeja,  peilin   ja  viulun,  miekan sekä 
muuta tarpeellista, mitä nuori aatelismies saattoi tarvita.709

Vuoden 1746 aikana Carl von Fersen teetti itselleen säädynmukaisia hopeaesineitä, 
joita hän maksoi pitkin kevättä 1747. Kultaseppä Sÿkman toimitti Fersenille lähes 4 000 
kuparitaalerin arvoisen teekaluston,  josta Fersen maksoi marraskuussa 1746 kolmetu
hatta taaleria ja loput tammikuussa 1747. Kultaseppä Steinfortilta tilattiin hopeinen kul
ho, kultaseppä Stafhelliltä hopeiset teekannu ja sokeriastia, kultaseppä Witkopfilta ho
peiset kahvikannu ja maitokannu, kultaseppä Henningiltä hopeiset teekannu ja maito
kannu. Yhteensä Carl von Fersenin tilaamien hopeaesineiden hinta kohosi yli 5 300 ku
paritaalerin, mikä ylitti selvästi Fersenin maksukyvyn, ja hänen äitinsä sai jälleen toimia 
laskujen maksajana jouluna 1746.710

Carl von Fersenin mieltymys muodikkaisiin vaatteisiin, kenkiin, peruukkeihin ja eri
laisiin ylellisyysesineisiin näkyy lähteissä selkeästi. Hän osti tai tilasi itselleen niitä sää
dynmukaisia ylellisyysesineitä ja pukuja, joita halusi ja koki tarvitsevansa. Aatelille var
sin tyypilliseen tapaan hän ei suhteuttanut menojaan tuloihin, eikä miettinyt, riittivätkö 
hänen tulonsa hänen elämäntapansa ylläpitämiseen.

Axel von Fersenin henkilökohtainen tilikirja vuosilta 1736–1747 paljastaa, että Fer
sen oli isänsä kuoleman jälkeen hylännyt ajatuksen siviiliurasta ja päättänyt ryhtyä soti
laaksi.711 Kreivin opinnot ja hänen hankkimansa tarvikkeet valmistivat häntä siihen. Lin
noituspiirustuksen ja rakentamisen opintoja varten Fersen osti erilaisia matemaattisia 
instrumentteja, piirustuskirjan, paperia ja mustetta sekä lyijykyniä. Paperia ja mustetta 
tarvittiin myös kirjeiden kirjoittamista varten ja erilaisista asioista huolehtimisen takia. 

707 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1. 
October  1745 till  samma tid 1746.  Hans von Fersens arkiv vol.  73.  Stafsundsarkivet,  RA. »Herr 
grefwe Carl dess Skuld til Cassan och obetalta Räkningar.»

708 Jacob  Albrect  von  Lantingshausen   leskiherttuatar  Zweibrückenille  14.8.1739.  Siteerattu   teoksessa 
Malmström 1889b, 265n1.

709 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c. Stafsundsarkivet, RA.

710 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmester [sic] ifrån den 1. 
October 1746 til samma tid 1747. Hans von Fersens arkiv vol. 74. Stafsundsarkivet, RA.

711 Axel von Fersenin urasuunnitelmista ennen isän kuolemaa ks. luku »Carl ja Axel von Fersenin koulu
tus 1730luvulla».
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Samaan aikaan Fersen teetti vaatteita ja varusteita, joita tarvitsi Ruotsissa, ja joita tarvit
sisi upseerina kotimaassa tai ulkomailla.712

Axel von Fersenin tileistä piirtyy esiin sosiaalisen arvon markööreitä, esineitä ja os
toksia, joilla aatelismies osoitti olevansa aatelismies ja jotka olivat välttämättömyyksiä 
hänen jokapäiväisessä elämässään. Fersen osti hattuja, kenkiä, saappaita, kenkälankkia, 
valkoisia   hansikkaita,   hirvennahkahansikkaita,   silkkisiä   kaulaliinoja,   useita   kyynäriä 
silkkinauhaa, pyyheliinakangasta sekä useita kullattuja nappeja, joita saattoi tarvittaessa 
vaihtaa vaatteesta toiseen. Veitsiä täytyi teroittaa tai miekkaa kiillottaa ja kenkiä kor
jauttaa suutarilla tai antaa asesepän huoltaa karbiinineja ja pistooleja.713

Carl ja Axel von Fersen osallistuivat Tukholman seuraelämään, kävivät konserteissa 
ja teatterissa sisarensa kanssa, eivätkä he olleet aivan outoja asiakkaita Tukholman ka
pakoissakaan, sillä tilikirjoissa on mainintoja kapakoitsijan laskujen maksamisesta. Vel
jekset  olivat  useimmiten kellarikrouveissa nimeltä  Kastenhof   ja  Dufwan. Krouveissa 
Axel von Fersen ei kuitenkaan vieraillut yhtä usein kuin iloisempaa elämää  viettänyt 
isoveljensä, joka viihtyi Tukholman ravintoloissa, kapakoissa ja kahvihuoneissa. Ferse
nit liikkuivat kaupungilla jalan, hevosillaan ja vaunuillaan, toisinaan myös vuokravau
nuilla tai kantotuolissa.714

Sanalla sanoen Carl ja Axel von Fersen elivät kuten ketkä tahansa nuoret aatelismie
het tuon ajan Tukholmassa tai jossakin muussa Euroopan kaupungissa osallistuen kau
pungin seurapiirien huvielämään sekä kaupunkielämän toiseen puoleen, krouveihin ja 
ravintoloihin, muodikkaasti ja säädynmukaisesti pukeutuneena ja kammattuna, matkus
taen välillä äitinsä ja sisarensa kanssa kartanoihinsa maaseudulle. Carl von Fersen käytti 
enemmän rahaa kuin veljensä, mutta molemmat olivat muodinmukaisesti pukeutuneita 
ja osallistuivat huveihin sisarensa Anna Sofia von Fersenin kanssa ja ylläpitivät aatelista 
elämäntapaa.715

Erityisen paljon rahaa Carl ja Axel von Fersen käyttivät ollessaan mannerEuroopas
sa, sillä pitkät opintomatkat ja ulkomainen upseerinura olivat kalliita, kuten edellä on il
mennyt. Carl von Fersen oli matkalla loppukesästä 1737 kesään 1740, Axel von Fersen 
puolestaan lähti matkalle kesäkuun lopussa 1739 ja palasi lyhyitä matkoja ja hattujen 
sotaan  osallistumistaan   lukuun ottamatta  Ruotsiin  vasta  1750luvun alussa.  Syksystä 
1739 kesään 1740 Carl ja Axel von Fersen oleskelivat molemmat Pariisissa. Matkallaan 
Carl von Fersen nosti vekseleitä 65 825 kuparitaalerin arvosta ja Axel von Fersen lähes 
28 400   kuparitaalerin   arvosta.   Vekselit  maksettiin   Hans   von  Fersenin   kuolinpesästä 
Hampurissa Schneiderin  pankkiiriliikkeeseen  ja Amsterdamissa Griellien  kauppahuo
712 Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Margareta Wachtmeister ifrån den 1 Octo

ber 1736 till samma tid 1737. Hans von Fersens arkiv vol. 64; Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fer
sen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.

713 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 
vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.

714 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c; Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkens
kaper vol. 1; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wactmeister Ifrån den 1 
October 1738 til samma tid 1739. Hans von Fersens arkiv vol. 66. Stafsundsarkivet, RA.

715 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c; Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkens
kaper vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.
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neen   kautta.   Pariisissa   rahaliikenteestä   vastasivat   pankkiirit   Tourton   &   Baur   sekä 
François Tronchin & Compagnie.716 Tourton & Baur olivat koko 1700luvun ajan Ruot
sin aristokratian paljon käyttämiä pankkiiriliike, vaikka lukuisten huijausten vuoksi se ei 
ollut erityisen innostunut asioimaan ruotsalaisten kanssa. Näistä vaikeuksista huolimatta 
ruotsalaisten aristokraattien luottokelpoisuus oli niin vahva ja kontaktiverkostot niin laa
jat, että ranskalaispankkiirit suostuivat jatkamaan asiointia heidän kanssaan.717

Tarkempia tietoja siitä, mihin nuoret kreivit kuluttivat valtavat summat rahaa, ei ole. 
Osa siitä kului arvattavasti asumiseen ja elämiseen, mutta melkoinen määrä kului var
masti myös erilaisiin elämännautintoihin, uhkapeleihin, eroottisiin seikkailuihin ja suu
ressa maailmassa miellyttämiseen tarvittuihin vaatteisiin ja asusteisiin.  Kreivitär  Ulla 
Sparren, Ruotsin Pariisin lähettilään Carl Gustaf Tessinin puolison, mielestä Carl von 
Fersen näytti laihalta, kalpealta ja kiihkeältä ja osoitti taipumusta tulla ajan myötä todel
liseksi keikariksi, kun taas Axel von Fersenistä näytti tulevan kaunis nuori mies.718 Joka 
tapauksessa ulkomailla oleskelu oli hyvin kallista. Jokaisella Fersenien sukupiirin jäse
nellä kului ulkomaanmatkoilla rahaa monikertaisesti se määrä kuin kotimaassa.

Axel von Fersenin 1755 ja 1762 syntyneet pojat Hans Axel ja Fabian Reinhold kas
voivat erilaisessa maailmassa kuin isänsä. Heidät myös kasvatettiin eri tavalla, omasta 
asemastaan tietoisiksi ylpeiksi aatelismiehiksi. Tämä ei estänyt sitä, että Axel von Fer
sen tahtoi tietää tarkasti mihin ja miten hänen poikansa käyttivät rahaa. Toisaalta hän 
halusi poikiensa saavan kaiken, mitä nuoren aatelismiehen kuuluikin saada ja oli huo
mattavasti avokätisempi rahaasioissa kuin hänen isänsä Hans von Fersen oli ollut. Isän
sä kuoleman jälkeen tuolloin 20vuotias Carl ja 17vuotias Axel von Fersen saivat käyt
tää rahaa aiempaa vapaammin, mutta Axel von Fersenin pojat sen sijaan pysyivät isäl
leen tilivelvollisina kaikista menoistaan. Vanhempien, varsinkin isän, auktoriteettiasema 
oli kiistaton ja kyseenalaistamaton. Lapset olivat vanhempiensa käskyvallan alaisia näi
den kuolemaan asti. Tämä aiheutti sukupolvien välisiä ristiriitoja, jotka konkretisoituvat 
muun muassa Axel von Fersenin ja Hans Axel von Fersenin välisessä kirjeenvaihdossa.

Nuoren miehen kuluttamisen hallitsemisen vaikeus näkyy keskustelussa, jota Axel 
von Fersen kävi kirjeitse poikansa Hans Axelin kanssa 1770luvun lopulla ja 1780lu
vun alussa. Englannissa, Ranskassa ja PohjoisAmerikassa olleen Hans Axel von Ferse
nin oli vaikea kontrolloida rahankäyttöään ja isän jatkuvat kyselyt menoista rasittivat 
häntä. Ranskan hovissa ja Pariisin seurapiireissä kului rahaa ja nuoren kreivin oli usein 

716 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c. Stafsundsarkivet, RA;  Högwälbne  H:r  Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747].  Fredrik 
Axel von Fersens räkenskaper vol. 1. Stafsundsarkivet, RA; Hufwud Cassa Räkning öfwer Influtne 
Medel och befindtelige Capitaler uti det Grefl: Fersiske Sterbhuset ifrån den 1 October 1739 til sam
ma tid 1740. Hans von Fersens arkiv vol. 76. Stafsundsarkivet, RA; Vertailun vuoksi voi todeta, että 
samana vuonna Ferseneillä oli 27 palvelijaa Tukholmassa, ja kamreeri Paganderin vuosipalkka oli 1 
800 kuparitaaleria, kokki Daniel Steffensin vuosipalkka oli 450 ja kokki Peter Gramsdorffin 150 ku
paritaaleria. Lakeijoiden vuosipalkat vaihtelivat 91 ja 45 kuparitaalerin välillä, palvelijattaret (jungf
ru) saivat 67 kuparitaalerista 130 kuparitaaleriin. Keittiöpiian vuosipalkka oli 19 kuparitaaleria. Hof 
Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 1739 
til samma tid 1740. Hans von Fersens arkiv vol. 67. Stafsundsarkivet, RA.

717 Wolff 2005, 108; Pariisin luottomarkkinoista ks. Hoffman & PostelVinay & Rosenthal 1992, Hoff
man & PostelVinay & Rosenthal 1995 sekä Fontaine 2001.

718 Leijonhufvud 1917, 91–92.
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selvitettävä isälleen syitä ylimääräisiin menoihinsa. Samanlaisiin isänsä kyselyihin oli 
myös Axel von Fersen saanut vastata opiskelleessaan Uppsalassa ja Lundissa 1730lu
vulla. Tällainen sukupolvien välinen vastakkainasettelu lienee ikiaikainen ilmiö, joka on 
toistuu eri aikoina ja eri paikoissa.

Axel von Fersen oli varautunut siihen, että hänen poikiensa koulutus tuli maksamaan 
paljon, hän piti sitä investointina tulevaisuuteen. Todellisen aatelismiehen oli nähtävä 
maailmaa,   tutustuttava Ranskaan  ja Pariisiin,  Saksaan ja  Italiaan  ja mielellään myös 
Englantiin.  Kun  Hans  Axel   von  Fersen  matkusti  uudestaan  Ranskaan   ja  Englantiin 
1778, toivoi hänen isänsä, että poika palaisi pian kotimaahan joko rikkaan aviopuolison 
kanssa tai avioituakseen Ruotsissa ja asettuakseen aloilleen ja ollakseen isänmaalleen 
hyödyksi kuten aatelismiehelle sopi. Axel von Fersen ei halunnut,  että  hänen vanhin 
poikansa siirtyisi ulkomaille, ekspatrioituisi Ranskaan, vaikka hän itse oli viettänyt kol
metoista vuotta ulkomailla neljä vuosikymmentä aikaisemmin. Fersen toivoi, että hänen 
vanhin poikansa olisi löytänyt elämänuransa Ruotsista. Tämä toive siitä, että poika pa
laisi kotimaahan ja pelko, että niin ei tapahtuisi, on taustalla isän ja pojan kirjeenvaih
dossa. Axel von Fersenin kirjeistä on säilynyt vain muutamia, mutta Hans Axel von Fer
senin vastauksista heijastuvat isän toiveet ja pojan vaikeus sovittaa omat toiveensa nii
hin. Hans Axel von Fersenin taloudellinen riippuvuus isästään varjosti isän ja pojan suh
detta.  Nuori Fersen olisi  halunnut voida päättää   itsenäisemmin omasta elämästään ja 
asioistaan, vaikka hän ymmärsin erinomaisesti asemansa velvoitteet ja siihen kohdistu
neet odotukset vaikutusvaltaisen aristokraattisuvun perillisenä. Hans Axel von Fersen ei 
kuitenkaan tahtonut alistua näihin velvoitteisiin, vaikka kirjoitti isälleen tekevänsä kaik
kensa täyttääkseen hänelle asetetut odotukset ja miellyttääkseen isäänsä.719

Isän ja pojan kirjeenvaihdossa raha, kuluttaminen ja ylellisyys olivat aina läsnä. Hei
dän näkemyksensä erosivat siinä, mihin ja kuinka paljon rahaa kannatti käyttää, sekä 
siinä mikä oli ylellisyyttä, mikä välttämättömyyttä. Koska vanhempi kreivi halusi tietää 
tarkasti, mihin hänen rahansa käytettiin, Hans Axel von Fersen yritti kaikin tavoin saada 
isänsä vakuuttuneeksi siitä, että hän tarvitsi ehdottomasti kaiken sen, mihin pyysi rahaa.

Hans Axel von Fersen tunsi tarvetta legitimoida rahankäyttönsä ja tarpeensa jollakin 
tavalla.  Hän   selosti   usein  varsin   yksityiskohtaisesti  mihin   tarvitsi   rahaa   ja   perusteli 
pyyntönsä mahdollisimman selkeästi. Rivien välistä on luettavissa hänen osittainen tur
hautumisensa isän jatkuviin pojan rahankäyttöä koskeviin kysymyksiin. Tähän vaikuttaa 
varmasti se, että Hans Axel oli taloudellisesti täysin riippuvainen isästään, joka halusi 
kuitenkin tietää tarkasti mihin hänen poikansa käytti hänen rahojaan asuessaan Pariisis
sa ja ollessaan lähdössä toiselle puolelle maailmaa sotimaan. Kirjeistä nousee selkeästi 
esiin se, mitä Hans Axel von Fersen piti tarpeellisena ja välttämättömänä kuluttamisena.

Lokakuussa 1778 Hans Axel von Fersen kirjoitti Pariisista isälleen:

Te suosittelitte kirjeessänne minulle säästäväisyyttä. Toivon, että olette tyytyväinen mi
nuun, rakas Isäni, sillä olen nyt järjestänyt niin, että kulutan vain täsmälleen välttämättö
män,  enkä  salli   itselleni  edes teatteria kuin enintään kaksi  kertaa viikossa.  Olen juuri 
vaihtanut hôtelia sillä se jossa asuin oli liian kallis, maksoin viisi Louis’ta kuukaudessa, 
tällä hetkellä maksan vain 3 ½. Syön yhä Creutzin luona, niin että ruoka ei maksa minulle 

719 Ks. luku »Suuria odotuksia».
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mitään, on ainoastaan vaunut ja lakeijani. En edes vaateta kuskiani. Se [kuskin asu] on 
verkaa, mutta ajattelen teettää yhden hyvin valkoisen sellaisen hihakäänteiden ja kauluk
sen kera lakeijalleni, täällä ei ole enää muodikasta käyttää  suuria  livreitä. En ole vielä 
ajatellut myydä timantteja, enkä vaihtaa dukaattejani, toivon, että louis’ni riittävät joulu
kuun loppuun saakka. […] Olen luvannut Teille, rakas Isäni, täydellisen selonteon kuluis
tani. Matka Normandiaan esti minua pitämästä sanaani, mutta työskentelen parhaillaan 
sen parissa ja toivon voivani lähettää sen Teille pian. Odotan mitä suurimmalla kärsimät
tömyydellä päätöstänne, rakas Isäni, tietääkseni sallitteko Te minun viettää talven Parii
sissa vai ette.720

Nuori kreivi piti asunnon ja ruoan lisäksi ehdottoman tarpeellisina palveluskuntaa, vau
nuja ja teatterissa, konserteissa tai oopperassa käymistä. Näitä myös Axel von Fersen 
piti välttämättöminä aatelismiehelle. On mahdollista, että Hans Axel von Fersen piti he
vosten omistamista ja vaunujen käyttämistä varsin ylellisinä, sillä niin monessa kirjees
sä hän selittää isälleen nimenomaan hevosista aiheutuvia kustannuksia ja lupaa käyttää 
vaunuja mahdollisimman harvoin varsinkin sen jälkeen kun isä oli ilmeisen tiukkasanai
sesti kieltänyt poikaansa ostamasta uusia vaunuja keväällä 1778.721 Syöminen tuli edul
liseksi, koska Fersen söi Ruotsin Pariisiin lähettilään kreivi Creutzin luona. Muutenkin 
nuori kreivi sai niin usein päivällis ja illalliskutsuja, että vain pieni osa hänen rahois
taan meni aterioihin. Hans Axel von Fersen ei tullut ajatelleeksi, että vaikka hänelle tuli 
halvaksi syödä ystävien, tuttavien ja Ruotsin Pariisin lähettilään luona, maksoi päivällis
ten ja illallisten järjestäminen Creutzille paljon. Ruotsin valtion lähettiläille myöntämä 
palkka ei riittänyt Pariisissa edustamiseen, eikä Creutzilla ollut omaa omaisuutta, joten 
hän oli velkaantunut korviaan myöten.722 Kirjeestä kuvastuu kreivin toive voida pysytel
lä kuningatar MarieAntoinetten suosikkina ja kärsimätön isän myöntävän vastauksen 
odotus. Ainoastaan isänsä avokätisyyden vuoksi Hans Axel von Fersenillä oli taloudelli
set mahdollisuudet osallistua Ranskan ylhäisaatelin ja kuningattaren lähipiirin seuraelä
mään.

Joulukuussa 1778 paljastui, että Hans Axel von Fersenin rahat eivät riittäneet vuoden 
loppuun asti niin hyvin kuin nuori kreivi oli toivonut, ja hän kirjoitti isälleen ja pyysi 
tältä rahaa: »Huolimatta kaikesta säästämisestä menoissani, näyttää siltä, että rahani ru

720 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  1.10.1778.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf
sundsarkivetet, RA. »Vous me recommandés dans Votre lettre l’economie. J’espere que Vous serés 
content de moi, mon cher Pere, car je me suis arrangé maintenant à ne depenser exactement que le 
necessair et je ne me permet même la spectacle, que deux fois par Semaine tout au plus, je viens de 
changer d’hotel car celui ou je logeois etoit trop cher je payois cinq Louis par mois, apresent je n’ai 
paye que 3½, je mangue toujours chés Creutz de sorte que la table ne me coute rien, il n’y a que le 
carosse et mon laquaïs, je n’habille pas même mon cocher c’est une draperie, mais je compte fair fair 
un tres blanc avec un parement et un colet a mon laquaïs, ce n’est plus la mode ici d’avoir de grandes 
livreés, je n’ai pas encor pensé à Vendre les diamans, ny a changer mes Ducats, j’espere que mes lou
is me meneront jusqu’a la fin de Decembre. […] Je Vous as promis, Mon cher Pere, un etat exact de 
mes depenses, le Voyage de Normandie m’a empeché  de tenir ma parole, mais j’y travaille main
tenant et j’espere dans peu pouvoir Vous l’envoyer. J’attends avec la plus grand impatience Votre de
cision, Mon cher Pere, pour savoir si Vous permettés que je passe hiver à Paris ou non.»

721 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 24.5.1778, 21.3.1779, 5. 1.1780, 23.2.1780. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA.

722 Castrén 1917, 321–324; Wolff 2005, 129, 135–144.
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peavat vähenemään, ja minun täytyy turvautua Teidän hyvyyteenne rakas Isäni, jotta 
[lähettäisitte] vekselin.»723

Sellaiset seuraelämästä koituvat kulut kuten vaatteet, peruukit, hatut, kengät tai teat
teri ja oopperaliput eivät olleet isän eivätkä pojan huolen aiheena. Niihin ei puututa kir
jeissä juuri lainkaan. Tällaisiin menoihin sai kulua rahaa, sillä molemmat pitivät niitä it
sestään selvinä  välttämättömyyksinä  nuoren  kreivin   liikkuessa  hovissa  Versaillesissa 
sekä Pariisin seurapiireissä ja salongeissa.

Fersenien kohdalla nuoren miehen kuluttamista leimaavin piirre olivat kalliit ja pitkät 
oleskelut ulkomailla, olipa kyse Carl ja Axel von Fersenistä 1740luvun alussa, Hans 
Axel von Fersenistä 1770luvulla tai Fabian von Fersenistä 1780luvulla. Carl von Fer
sen käytti huomattavasti veljeään enemmän rahaa, samoin Hans Axel von Fersen. Axel 
von Fersenin ja hänen vanhemman poikansa välit kiristyivät ajoittain rahankäyttöä, ku
luttamista ja aatelismiehen soveliasta ja säädynmukaista elämäntapaa koskeneiden nä
kemyserojen vuoksi. Axel von Fersenin näkemyksen mukaan kalliin ulkomailla oleske
lun olisi pitänyt tuottaa suvulle ja perheen sekä ylhäisaatelille sosiaalista ja kulttuurista 
pääomaa   ja  kunniaa  nousujohteisen  sotilasuran   tai  erinomaisen  avioliiton  muodossa. 
Hans Axel von Fersenin aristokraattisen elämäntavan maksaminen ei isän mielestä enää 
1770luvun lopussa ollut tuottava sijoitus perheen statukseen. Perheen kunnian ja oman 
ylpeytensä vuoksi hän kuitenkin auttoi aikuista poikaansa taloudellisesti koko ajan.

Suvun ja perheen pää

Millä tavalla Carl ja Axel von Fersen kuluttivat ja miten he suhtautuivat rahaan ja kulut
tamiseen sen jälkeen, kun heillä molemmilla oli perhe, puoliso ja lapset huolehdittavi
naan? Mihin perheellinen, vakiintunut ja vähitellen vanheneva aatelismies käytti rahan
sa, mitä hän osti ja millä tavalla hän suhteutti menot tuloihin?

Kreivien ja kreivittärien, miesten ja naisten, rahankäyttö oli erilaista sekä Carl että 
Axel von Fersenin perheissä.  Carl  von Fersenillä  oli usein vähemmän käteistä   rahaa 
käytettävissä kuin hänen puolisollaan Charlotta Sparrella, Axel von Fersen puolestaan 
käytti huomattavan paljon käteistä rahaa puolisoonsa Hedvig De la Gardieen verrattuna. 
Veljesten erilainen rahankäyttö tulee ilmi jo heidän tilikirjojensa otsikoissa: Axel von 
Fersenin tileissä sarake »Herra Kreivi itse» on aina yksinään, erillään muun talouden 
menoista. Carl von Fersenin tileissä kreivin ja muun talouden menot merkittiin saman 
otsikon alle.724

Kreivien tilikirjoista piirtyvät esiin aatelisen elämäntavan suuret linjat, se mihin aate
listaloudessa käytettiin eniten rahaa ja millaisia tuotteita tai hyödykkeitä ostettiin ja ku
lutettiin eniten. Aatelismiehen henkilökohtainen kulutus sen sijaan jää hämärään. Axel 
von Fersen nosti kuukausittain suuria käteissummia, joista ei ole kuitteja eikä lähteissä 
723 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 15.12.1778.  Axel  von Fersen d.ä:s  arkiv vol.  8.  Staf

sundsarkivet, RA. »Melgré tout l’economie que je mets dans mes depenses, je vois que mon argent 
commence à diminuer, et il faut que j’ai recours à Vos bontée Mon cher Pere, pour une lettre de 
change […].»

724 Liitteenä oleviin taulukoihin on koottu Carl ja Axel von Fersenin tulot ja menot sellaisina kuin ne 
ovat heidän tilikirjoissaankin, ks. liitteet, taulukot II ja IV.
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ole niistä muuta merkintää kuin »Contant till herr Grefwe». Kreivittäret puolestaan kuit
tasivat tarkasti saamansa käteissummat ja heidän ostoksistaan on säilynyt paljon kuitte
ja. Myös Carl von Fersenin menoista osaan liittyy kuitit.

Kreivit vastasivat talouden kaikista menoista, ja juuri erilaiset kotitalouteen liittyvät 
menot näkyvät lähteissä parhaiten. Kreivit maksoivat hevoset ja vaunut, kauppiaiden ja 
käsityöläisten   laskut,  puutarhojen  kunnossapidon,  postimaksut   ja   talouden  menot   eli 
ruoan, lämmityksen, valaistuksen, korjaukset, kiinteistöverot, erilaiset tullit ja muut vä
lilliset   verot,725  palovakuutukset,   lumenluonnin   talvisin   sekä   palvelusväen   vaatteet, 
ruoan ja palkat. He käyttivät vuosittain tietyn summan hyväntekeväisyyteen. Lisäksi he 
maksoivat perheensä ja taloutensa satunnaiset menot. Nämä olivat kuitenkin jokapäiväi
sestä elämästä aiheutuneita välttämättömiä kuluja, eivät kreivien henkilökohtaista kulut
tamista.

Carl ja Axel von Fersen tekivät erilaisia valintoja elämänuransa suhteen ja he olivat 
yhtä erilaisia suhtautumisessaan tavaroihin, rahaan ja kuluttamiseen. Carl von Fersen oli 
nautinnonhaluisempi, Axel von Fersen kunniantuntoisempi. Diplomaatti Lars von En
geström kertoo muistelmissaan,  että   jos  joku halusi puhua Carl  von Fersenin kanssa 
mistä tahansa vakavista asioista, tämä vastasi: »Herra erehtyy. Hän halunnee puhua vel
jeni kanssa. En ole koskaan ryhtynyt mihinkään vakavaan [asiaan].»726 Lausahdus ker
too paljon Carl von Fersenin suhtautumisesta muun muassa oman taloutensa ja raha
asioidensa hoitamiseen sekä huolettomaan asenteeseensa suhteessa kuluttamiseen ja os
tettujen tavaroiden maksamiseen. Axel von Fersen oli jo varhain huolissaan veljensä ta
vasta hoitaa omia asioitaan ja sitä kautta myös koko perheen ja suvun asioita. Hänen 
mielestään veli ei kerta kaikkiaan kyennyt siihen.727

Axel von Fersen otti  huolehtiakseen  äitinsä,  veljensä   ja  omat asiansa pian   isänsä 
Hans von Fersenin kuoleman jälkeen 1730luvun lopulla. Viimeistään 1740luvun puo
livälistä  lähtien on selvää,  että Fersenien taloudellisista asioista huolehtivat Axel von 
Fersen Ranskasta käsin ja Ruotsissa myös Jacob Albrect von Lantingshausen Fersenien 
sukulaisen ja ystävän asemassa. Axel von Fersen puolestaan auttoi Lantingshausenia tä
män asioiden hoitamisessa Ranskassa ja selvitti  Lantingshausenin epäselvää  eläkettä, 
joka oli luvattu maksaa Ranskan valtion kassasta kiitoksena suoritetusta sotapalveluk
sesta.728

Carl von Fersen käytti koko elämänsä ajan runsaasti rahaa ulkoasuunsa eli vaatteisiin, 
asusteisiin   ja kenkiin.  Hän oli  aikalaisten mukaan aikamoinen keikari,   ja  teatterin   ja 
725 Aatelin verovapaus ei ollut niin ehdoton kuin usein annetaan ymmärtää. Aateli maksoi paljon kulutta

misesta johtuneita välillisiä veroja: mm. erilaisista ylellisyystuotteista kuten kahvista, teestä, kaakaos
ta, nuuskasta, tupakasta ja silkistä aateli maksoi tulleja tai ylellisyysveroja. Samoin verotettiin kiin
teistöjä  ja raudantuotantoa.  Charta sigillata  käytäntö  puolestaan tarkoitti  sitä,  että  kaikista vähän
kään virallisemmista leimatuista asiakirjoista kuten valtakirjoista tai kauppakirjoista maksettiin val
tiolle tietty maksu. Ks. Åmark 1961, 445–449, 469–476, 510–514.

726 Engeström I, 61. »Min herre misstager sig. Han lärer vilja tala med bror min. Jag har aldrig gifvit mig 
af med något allvarsamt.»

727 Axel von Fersen Jacob Lantingshausenille 16.10.1747. E 4549 Lantingshausenska samlingen vol. 12, 
RA.

728 Axel  von Fersen Jacob Lantingshausenille  14.7.1747,  16.10.1747,  3.2.1748.  E 4549 Lantingshau
senska samlingen vol. 12, RA.
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metsästyksen lisäksi hän piti viinistä ja välillä liiankin paljon Tukholman kapakoissa is
tumisesta.729 Tämä näkyi kreivin kulutustottumuksissa. Vuosittain kreivi maksoi suuria 
laskuja Tukholman kauppiaille ja käsityöläisille tilaamistaan kengistä, saappaista, kan
kaista, puvuista, peruukeista ja erilaisista asusteista ja muista ylellisyysesineistä.

Ylellisyysmarkkinoita ja aristokraattista kaupunkitaloa kuluttamisen tilana ja miljöö
nä käsittelevässä kirjassaan Natacha Coquery osoittaa Pariisin aristokratian sekä kaup
piaiden ja käsityöläisten välisen suhteen monimutkaisuuden. Se perustui molemminpuo
liseen riippuvuussuhteeseen. Aristokratia tarvitsi ja halusi muodikkaita ylellisyystuottei
ta, kauppiaat puolestaan halusivat myydä niitä mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle 
mahdollisimman korkeaan hintaan. Aristokratian kuluttaminen työllisti ja elätti  suurta 
käsityöläisten ja kauppiaiden joukkoa. Monen eri kauppiaan kanssa asioiminen hajautti 
laskut usealle   taholle,   jolloin aristokratia  ei  velkaantunut  koskaan ainoastaan yhdelle 
kauppiaalle ja saattoi asioida toisen kanssa, jos velat kasvoivat liian suuriksi ensimmäi
sen  luona.  Aristokraatit  maksoivat   laskunsa harvoin  heti   tuotteen  ostamisen   jälkeen. 
Päin vastoin,  laskut jätettiin  maksamatta  useiden vuosien ajan,  maksettiin  vasta,  kun 
kauppiaat saapuivat perimään saataviaan tai  maksettiin useissa erissä  pitkän ajan ku
luessa.730

Samaa strategiaa noudatti myös Carl von Fersen Tukholmassa. Hänen ostamiensa ta
varoiden ja palveluiden laskut tulivat tuskin koskaan heti tavaran tilaamisen ja toimitta
misen jälkeen. Suutarit, räätälit, vaunusepät, satulasepät ja kauppiaat keräsivät kreivin 
ostot vuoden tai kahden ajalta kuiteille ja laskuttivat kreiviltä kerralla suuremman sum
man. Fersen maksoi yleensä laskusta vain osan ja jätti loput myöhemmin maksettavaksi 
tai ei maksanut loppuosaa lainkaan. Syyskuulle 1759 päivätystä, ja jo vuonna 1758 tilat
tuja vaatteita sisältäneestä 748 kuparitaalerin räätälinlaskusta Fersen maksoi 600 kupari
taaleria 24. joulukuuta 1761.731 Toukokuun lopussa 1761 suutari Kihlberg laskutti krei
viltä 484 kuparitaaleria 19 parista kenkiä ja tohveleita sekä kolmesta juoksijalle tehdystä 
kenkäparista. Kesäkuun lopulla 1761 maksetun laskun mukaan kengät ja tohvelit oli ti
lattu vuosina 1758–1761.732 Maaliskuussa 1765 maksettiin kauppias Schwartzille suuri 
lasku, 670 kuparitaaleria,  Fersenin joulukuussa 1763 ja maaliskuussa 1764 ostamista 
kankaista. Kesäkuussa 1765 maksettiin puolestaan kauppias Zuastin lasku tämän vuon
na 1763 kreiville toimittamasta Span mineraalivedestä. Samoin vuonna 1765 kauppias 
Westerberg lähetti Fersenille laskun kreivin ja kreivittären vuodesta 1762 lähtien osta
mista  kankaista,  nuuskasta sekä  muista nautintoaineista   ja pienemmistä  ylellisyysesi
neistä.  Kreivin osuus laskusta oli  yli  2 700 ja kreivittären yli  4 600 kuparitaaleria.733 

729 Leijonhufvud 1917, 91–92; Leijonhufvud 1918, 101.
730 Coquery 1998, 162–173.
731 Räkenskaper  och korttenser,  kuitti  15,  18.9.1759.  Carl  Reinhold von Fersens  arkiv  vol.  1c.  Staf

sundsarkivet, RA.
732 Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens Högwälborne Herr Grefwe 

Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761. Ks. myös kuitti 
29. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.

733 Förtekning på Utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl: Swärds Orden 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Räkning, ifrån den 1. October 1764 
till Samma tid 1765. Ks. myös kuitit 14, 27, 34, 35. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5. Staf
sundsarkivet, RA.
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Charlotta Sparren ostamista kankaista osa käytettiin todennäköisesti tyttärien vaatteisiin 
ja osa kreivittären omiin asuihin.

Joulukuussa 1769 Carl von Fersen maksoi Kock & Wendeliuksen kauppahuoneelle 
lähes kahdentuhannen kuparitaalerin laskun toukokuusta 1766 lähtien tekemistään os
toksista.734 Helmikuussa 1770 eräs peruukintekijä laskutti Ferseniltä edellisestä, vuodel
ta 1768 peräisin olleesta, laskusta maksamatta jääneen osuuden sekä uudempia peruuk
keja,   seremoniaperuukin,   nenäliinoja   ja   hatun   viidensadan   kuparitaalerin   arvosta.735 
Kesäkuussa 1770 Fersen sai   räätäli  Pettersonilta  786 kuparitaalerin   laskun,   jossa oli 
kuuden sivun verran eriteltynä  vaatteita,  jotka kreivi oli teettänyt  marraskuusta 1768 
lähtien.736

Osan Carl von Fersenin hankinnoista hoiti ja maksoi hänen taloudenhoitajansa Ama
lia Arendt, joka muun muassa syksyllä 1774 osti valkoista atlassilkkiä ja mustaa taftia 
Fersenin Serafiimiritarikunnan pukua varten.737 Käsityöläiset laskuttivat uusien tuottei
den tilaamisen ja maksamisen yhteydessä aiemmin maksamatta jääneitä tai jätettyjä esi
neitä. Kun Fersen huhtikuussa 1780 tilasi kultaseppä Zetheliukselta muun muassa kah
vikannun,   lisäsi   tämä   jo   toukokuulle  1780 päivättyyn   laskuun kreivin  kolme  vuotta 
aiemmin hankkiman kullatun hopearasian, josta ei ollut vielä saanut maksua.738

Carl von Fersenin henkilökohtaiset kulutustottumukset muuttuivat vain vähän hänen 
elinaikanaan.  Kreivi hankki usein uusia vaatteita,   jalkineita   ja asusteita,   joita   tarvitsi 
hovivirkansa ja salonkileijonan roolinsa vuoksi. Vanhemmiten kreivi teetti vaatteita hie
man aiempaa harvemmin, mutta vielä  kuolinvuonnaan 70vuotias kreivi osti itselleen 
uusia   vaatteita,   hattuja   ja  peruukkeja   tai  maksoi   vanhoja   laskuja.  Konkreettisimmin 
kreivin  vanheneminen  näkyy   suurissa   apteekkarinlaskuissa   hänen  viimeisiltä   vuosil
taan.739

734 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Ks. myös kuitti 19. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

735 Räkenskaper  och korttenser,  kuitti  105,  4.2.1770.  Carl  Reinhold von Fersens  arkiv  vol.  1c.  Staf
sundsarkivet, RA.

736 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Ks. myös kuitti 101. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

737 Förtekning   på   utbetalte   Medel   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1774, til Samma tid 1775. Ks. myös kuitti 3. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarki
vet, RA.

738 Förteckning på utbetalte Medel för Kongl: Öfwer HofJägmastaren, Riddaren och Commendeuren af 
Kongl Maijts orden Högwälborne Herr Grefwe Carl R: von Fersens Räkning från den 1 October 1779 
til samma tid 1780. Ks. myös kuitti 109. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, 
RA.

739 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1783 till samma tid 1784. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 13;  Förteckning på Utbetalte Medel för Hans Excellence Kongl: Öfwer HofJäg
mastaren och Commendeuren af Kongl: Maijts orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Fersens Räk
ning, ifrån den 1 October till samma tid År 1784. Ks. myös kuitti 38. Carl Reinhold von Fersens arkiv 
vol. 13. Stafsundsarkivet, RA.
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Kreivi ja hovimies Carl von Fersenin perheessä suurin osa menoista kohdistui krei
vin, kreivittären ja tyttärien sekä  kotitalouden kulutukseen.740  Kreivi itse käytti  rahaa 
hoviaatelille tyypilliseen tapaan ulkoasuunsa, ylellisiin vaatteisiin, kenkiin ja asusteisiin. 
Fersenin   kuluttaminen   ei   ollut   silmiinpistävän   huomiota   herättävää   kerskakulutusta, 
eikä kreivi myöskään velkaantunut katastrofaalisesti, vaikka eli jatkuvasti yli varojensa. 
Fersenin kulutustottumukset eivät myöskään merkittävästi muuttuneet hänen pitkän elä
mänsä aikana.

Carl von Fersenin kuluttamisen edustaessa hoviaatelin ylellisyyskuluttamista  näyt
täytyy Axel von Fersenin kuluttaminen toisenlaisena aatelisen kuluttamisen traditiona. 
Axel  von Fersenin  henkilökohtainen  kuluttaminen  kuuluu   siihen  kuluttamisen   tradi
tioon, jossa aateli erottautui ja eristäytyi vaatimattomalla, huomaamattomalla ylellisyys
kuluttamisella.741  Molemmat  veljekset   olivat   erilaisista  kulutustottumuksistaan  huoli
matta hyvin tietoisia säädynmukaisuuden vaatimuksista ja pitivät  tärkeänä  säädynmu
kaisuutta   kaikessa   kuluttamisessaan,   niin   henkilökohtaisessa   kuin   muitakin   elämän
alueita koskevissa kulutuspäätöksissään.

Axel von Fersen piti huolen siitä, että hänen henkilökohtaisesta kuluttamisestaan ei 
jäänyt jälkiä tilikirjoihin. Maininnat kreivin ostamista henkilökohtaisista esineistä ovat 
lähes olemattomat. Kuitenkin Fersen käytti kuukausittain huikean suuria rahasummia, 
jotka tileihin merkittiin kreivin käteisnostoina. Mitään tarkempia selityksiä tai kuitteja ei 
Fersen jättänyt jälkeensä sen jälkeen, kun hänen tilinpitonsa eriytettiin vanhempien ta
loudesta 1740 ja 1750luvun vaihteessa. Fersenin käyttämistä rahasummista suuri osa 
meni epäilemättä hänen poliittisen uransa edistämiseen,742  ja osan hän todennäköisesti 
käytti henkilökohtaisiin menoihinsa, vaatteisiin, jalkineisiin ja asusteisiin sekä erilaisiin 
elämännautintoihin.

Vielä tilikaudella 1751 Axel von Fersenin henkilökohtaisten menojen osuus oli hyvin 
pieni, vain reilut kaksi prosenttia kaikista menoista.743  Kreivin henkilökohtaisissa me
noissa ei tuolloin ollut yhtään merkintää suurista käteisnostoista, jotka hallitsivat hänen 
kuluttamistaan myöhemmin. Menoihin oli merkitty lähinnä rakentamiseen ja erilaisiin 
asiakirjoihin liittyneitä kuluja. Henkilökohtaisimpana voinee pitää suurta posliiniastia
hankintaa. Astiat tulivat jostakin muualta kuin Tukholmasta, sillä niistä maksettiin eri
laisia kuljetus ja tullimaksuja.744

Axel von Fersen nosti vuonna 1755 omaan käyttöönsä kerran tai kahdesti kuukaudes
sa 3 000 kuparitaaleria. Yhteensä kreivi kulutti vuoden aikana lähes 40 000 kuparitaale
ria, mikä oli noin neljännes hänen taloutensa kaikista menoista tuona vuonna. Käteis
nostojen   lisäksi   kreivin   kuluihin   merkittiin   lehtien   (Swenska   PostTidningar, 
Stockholms Weckoblad,  Politie och CommercieTidningar  ja  En Ärlig Swensk) tilaus
maksut, jotka olivat yhteensä 59 kuparitaaleria vuodessa, sekä kultakellon korjaus, 30 

740 Ks. liitteet, taulukko II.
741 Vrt. Kuchta 2002, 173–178.
742 Ks. luku »Siviilihallinto ja politiikka».
743 Ks. liitteet, taulukko IV.
744 Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel von Fersens influtne 

enskÿldte Medel, ifrån den 1 October 1750 til samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38; 
Special Extract af Förteckningen på utgifterne ifrån d. 1 Octob: 1750, til samma tid 1751. Axel von 
Fersen d.ä:s arkiv vol. 38. Stafsundsarkivet, RA.
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kuparitaaleria. Kreivin menoissa on myös kaksi suurehkoa summaa, 600 kuparitaaleria 
kauppias Kniggelle ja 1 324 kuparitaaleria herra Sundbeckille. Nämä summat eivät to
dellisuudessa olleet kreivin henkilökohtaisia menoja, vaikka ne hänen henkilökohtaises
ta osuudestaan maksettiin. Herra Sundbeckin saatavat koskivat Algön kartanoa, mutta 
sen tarkempaa selitystä tileissä ei ole. Kangaskauppias Kniggelle puolestaan maksettiin 
loppulasku  kankaista,   joita  kreivitär  Hedvig  De  la  Gardie  oli  hankkinut   tammikuun 
1751 ja toukokuun 1755 välisenä aikana. Osa laskusta maksettiin toukokuussa 1755 ja 
loput joulukuussa 1756.745 Näissäkään harvoissa eritellyissä kuluissa ei siis ollut varsi
naisesti kyse Axel von Fersenin henkilökohtaisesta kuluttamisesta, vaikka lehtitilaukset 
olivat henkilökohtaisia valintoja. Lehdet olivat Fersenille välttämättömiä, koska hän po
liitikkona halusi seurata maan tapahtumia ja mielipideilmastoa tarkasti.

Pommerin sodan 1757–1762 vaikutus näkyy kreivin tileissä vain viitteellisenä. Fer
senin perheen elämä jatkui samanlaisena kuin aiemminkin, vaikka Fersen itse oli muka
na sotaretkellä. Ennen sotaan lähtöään loppukesällä 1757 Fersen jätti kamreerilleen yk
sityiskohtaiset ohjeet siitä, millä tavalla hänen kotiaan, perhettään ja omaisuuttaan piti 
hoitaa hänen poissa ollessaan.746 Tilikirjoista ilmenee, että kamreeri Pagander otti huo
mioon ohjeet tarkkaan. Kreivin poissaolon huomaa parhaiten siitä, että hänen henkilö
kohtaisesti käyttämänsä rahasummat olivat hyvin suuria, yhteensä Fersenin menot tili
kaudella 1760 olivat yli 19 000 kuparitaaleria, viidennes koko talouden menoista. Ulko
mailla kului niin sodan kuin rauhankin aikana selvästi enemmän rahaa kuin kotimaassa. 
Keväällä 1760 Axel von Fersen lunasti neljä hollantilaista vekseliä sekä yhden Carl ja 
Wilhelm Tottien kauppahuoneen vekselin, muita menoja ei hänelle koko vuonna kirjat
tu.747 Sotien aikana upseerit joutuivat käyttämään omia varojaan muun muassa omaan ja 
palvelijoidensa  varusteisiin,   majoitukseen   ja   ruokaan,   hevosten   rehuun   sekä  muihin 
välttämättömyyksiin.

Vuonna 1765 Axel Fersenin henkilökohtaiset menot olivat yli 93 000 kuparitaaleria 
eli lähes 40 prosenttia koko hänen taloutensa menoista ja moninkertaisesti sen, mitä me
not olivat olleet viisi vuotta aiemmin. Tästä huolimatta vain muutama menoerä eriteltiin 
tileissä.  Talvikuukausina kreivi  nosti  omaan käyttöönsä  12 000 taaleria  kuukaudessa, 
keväällä ja kesällä 6 000 taaleria kuukaudessa.748 Kreivin käyttämästä käteisestä näkyy, 

745 Räkning för General Majorens och Riddarens, Högwälborne herr Grefwe Axel Fersens enskildte Me
del ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39; Special Ext
ract öfwer utgifterne ifrån den 1. October 1754 till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 
39; Förteckning på  utbetalte Medel för her  General Majorens och Riddarens Grefwe Axel Fersens 
Räkning, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Ks. myös kuitit 24½, 48, 49, 100, 120. Axel  
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarkivet, RA.

746 Pro Memoria Angående min hushållning 31.8.1757. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 32a. Stafsund
sarkivet, RA.

747 Räkning för General Lieutenantes och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 
Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 41; Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1759, till samma tid 
1760. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.

748 Räkning för Generalens och Commendurens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1764, til samma tid 1765. Axel 
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 43; Förtekning på utbetalte Medel för Generalens och Commendeurens af 
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että   talvisesonki Tukholmassa, erityisesti  valtiopäivien aikaan,  tuli  kalliimmaksi kuin 
kesä, jolloin ylhäisaateli oleskeli maaseudulla linnoissaan.

Axel von Fersen nimitettiin sotamarsalkaksi tammikuussa 1770.749 Maaliskuussa hän 
maksoi sotamarsalkan valtakirjaan liittyneitä maksuja 2 280 kuparitaaleria. Kreivin ku
luihin  merkittiin  myös  153   taalerin  maksu  Serafiimiritarikunnan  kassaan   sekä   suuri 
12 000 kuparitaalerin  käteisnosto.  Fersen maksoi  aviottomalle  pojalleen  Jacob Johan 
Forslundille 300 kuparitaaleria käteisenä ja nosti Ljungissa oleskellessaan 600 kupari
taaleria omaan käyttöönsä. Fersenin menot olivat kahdeksan prosenttia koko talouden 
menoista.750 Vuoden 1775 menoista ainoastaan ritarikunnan kassaan maksetut 168 taale
ria näkyvät tileissä, vaikka kreivin kokonaismenot olivat 96 168 kuparitaaleria. Muuten 
kreivi käytti henkilökohtaisiin menoihinsa käteistä, aivan niin kuin muinakin vuosina. 
Eniten Fersenien perheessä rahaa käytti Hans Axel von Fersen, jonka grand tourin ai
heuttamia kuluja Axel von Fersen maksoi yli 244 000 kuparitaalerilla.751 Summa muo
dosti yli puolet Axel von Fersenin menoista kyseisenä vuonna, ja kolmannes koko vuo
den tuloista kului siihen.

Axel von Fersen ikääntyi ja hänen kulutustottumuksensa muuttuivat 1780luvulle tul
taessa. Vuodesta 1780 aina kuolemaansa toukokuussa 1794 asti kreivi nosti tilikauden 
alussa marraskuussa 2 638 riikintaaleria menoihinsa sekä sen jälkeen kuukausittain 527 
riikintaalerin suuruisen summan, harvoin enempää.752

Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. October 1764, 
till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA.

749 Elgenstierna 1998b, 686; Jägeskiöld 1956, 699.
750 Räkning för Fält Marskalkens, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maÿts Orden, Högwälborne 

Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1769, til samma tid 1770. Fredrik 
Axel von Fersens räkenskaper vol. 6; Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån d: 1. October 1769, til 
samma tid 1770. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 6; Förtekning på utbetalte Medel för Ge
neralens, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maÿts  Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel 
Fersens Räkning, ifrån den 1. October 1769. til samma tid 1770. Ks. myös kuitit 54–56, 84, 139. 
Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 6. Stafsundsarkivet, RA, Forslundin suvussa kulkevan pe
rimätiedon mukaan Jacob Johan Forslund oli Fersenin avioton poika, jonka kreivi palkkasi poikiensa 
kotiopettajaksi ja josta sittemmin tuli sittemmin kuninkaan kanslian sihteeri. Barton 1975, 3.

751 Räkning för Hans Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1774 til Samma tid 
1775. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol.  45; Special  Extract  öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 
1774, til samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

752 Räkning   för   Hans   Exellence   Riks   Rådet   Riddaren   och   Commendeuren   af   Kongl:   Maij: ts  orden 
Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1779 till Samma tid År 
1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1779 
til samma tid 1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47; Räkning för Hans Excellence Riks Rådet 
Fältmarskalken,  Riddaren  och  Commendeuren  af  Kongl:  Maijts  orden  Högwälborne  Grefwe  Herr 
Axel Fersens enskilte Medel från den 1 October 1784 till samma Tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 48; Special Extract öfwer Utgifterne från den 1 October 1784 till samma tid 1785. Axel von 
Fersen d.ä:s  arkiv vol. 47; Räkning för Hans Exellence Riks Rådet,  Fältmarskalken Riddaren och 
Commendeuren af Kongl. Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskilte Medel ifrån 
den 1 October 1789 till samma tid År 1790. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 50;  Special  Extract 
öfwer Utgifterne från 1.  October  1789 till  samma tid 1790. Axel  von Fersen d.ä:s  arkiv vol.  50; 
Vuonna 1794 vastaavat nostetut summat olivat 3 000 riikintaaleria marraskuussa ja 600 riikintaaleria 
kuukausittain. Räkning för Hans Exellence Riks Rådet, Fältmarskalken Riddaren och Commendeuren 
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Tilikirjat eivät kerro mitään siitä, mihin Axel von Fersen rahaa käytti, eivätkä paljas
ta millään muullakaan tavalla kreivin henkilökohtaista kuluttamista. Kulutustottumusten 
muuttumiseen ja rahankäytön vähenemiseen vaikuttivat paitsi kreivin ikääntyminen ja 
aiempaa vähäisempi rooli politiikassa, myös tyttärien avioituminen ja muuttaminen pois 
kotoa sekä molempien poikien astuminen omalle elämänuralleen. Poikien palkkatulojen 
kasvaessa ei Axel von Fersenin tarvinnut tukea heitä taloudellisesti yhtä usein kuin ai
kaisemmin.

Axel von Fersen varjeli paljastamasta kuluttamistaan ja henkilökohtaisia valintojaan 
kirjallisessa muodossa.  Hänen rahankäytöstään on jäänyt vain niukasti  dokumentteja. 
Olemassa olevista lähteistä paljastuu, että Fersen käytti paljon rahaa, vaikka osa aikalai
sista piti häntä kitsaana tai suorastaan saitana suureen omaisuuteensa verrattuna.753 On 
vaikea tietää, mihin hän käytti valtavat käteissummat, varsinkin kun muut kuin henkilö
kohtaiset menot on kirjattu tileihin. Kuitteja tai muita asiapapereita ja dokumentteja ei 
ole säilynyt, eikä Fersen juuri puhu omasta kuluttamisesta ja rahankäytöstä  harvoissa 
säilyneissä   kirjeissään.  Osa   rahoista  meni   suutarien,   räätälien,   peruukintekijöiden   ja 
kauppiaiden laskuihin, vaikka myös talousmenojen kohdalle on usein merkitty kreivin 
laskuja esimerkiksi räätäleiltä tai suutareilta. Valtaosa Axel von Fersenin rahoista kului 
erilaisiin poliittisiin tarkoituksiin, kuten Fersenin poliittista toimintaa tarkastellessani il
meni. Vain pieni osa menoista kului vaatteiden ja jalkineiden lisäksi aatelisiin huveihin 
pelaamiseen, teatteriin tai oopperaan.

AATELISMIES JA ELÄMÄN NAUTINNOT

Aatelin kuluttamiseen liittyi aina ajatus säädynmukaisuudesta ja siitä, mitä kuluttaminen 
kertoi aatelista ryhmänä ja säätynä. Elämännautinnot, se elämän helppous, joka jälkipol
vien silmissä on näyttäytynyt 1700luvun elämän sulona,  la douceur des Lumières, oli 
ylhäisaatelille  keskeinen  osa   säädynmukaista  kuluttamista.  Nautinnot  merkitsivät   yl
häisaatelille mielihyvää ja miellyttävää elämää, mutta niillä oli myös muita merkityksiä 
statuskamppailussa maailmassa, jossa aatelin asema yhteiskunnan johtavana säätynä oli 
uhattu. Myös kuluttamisen ja ylellisyyden kritisointi kertoivat siitä, että nautinto ei ollut 
ylhäisaatelille arvo itsessään, vaan että kuluttamisen muut merkitykset olivat tärkeäm
piä.

Elämännautinnot eivät  olleet ihmisten henkilökohtainen asia esimodernin ajan Eu
roopassa,   jossa   ylellisyyttä   rajoitettiin   laein   ja   asetuksin.  Koko   Euroopassa   käytiin 
1600luvun lopulta lähtien keskustelua siitä, mikä oli ylellisyyttä, luksusta tai kohtuutta, 
mikä oli liiallisuutta, ylenpalttisuutta tai välttämätöntä. Kuluttaminen oli toisaalta välttä
mättömyys ja toisaalta ylellisyyttä. Osa ihmisistä – keskusteluun osallistuneista poliiti
koista, valtiomiehistä, filosofeista, kirjailijoista, talousteoreetikoista tai teologeista – piti 

af Kongl. Maijts Orden Högwälborne Grefwe Herr Axel Fersens enskildte Medel ifrån och med den 1. 
October 1793, till samma tid År 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52; Special Extract öfwer Ut
gifterne från den 1. October 1793 till samma tid år 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Staf
sundsarkivet, RA.

753 Ks. esim. Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok II, 1903, 84.
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joitakin tavaroita välttämättömyyksinä, vaikka toisille ne olisivat olleet suurinta turhuut
ta. Siitä mikä oli ollut ylellisyyttä kaksisataa vuotta aiemmin, oli tullut monelle jokapäi
väinen välttämättömyys – tällaisia olivat esimerkiksi vaalea leipä, kynttilät tai lusikat. 
Keskustelussa ylellisyydestä  painottui useimmiten joko ajatus ihmisten moraalista tai 
huoli valtion taloudellisesta hyvinvoinnista.

Sääty vaikutti paljon ylellisyyden määritelmään, sillä eri säädyissä ihmisillä oli eri
laiset käsitykset siitä,  mikä  oli ylellisyyttä.  Kaikkialla Euroopassa säädettiin lakeja ja 
annettiin asetuksia, joilla ylenpalttiseksi ja liialliseksi katsottua ylellisyyttä yritettiin ra
joittaa. Laeilla ja asetuksilla pyrittiin myös ylläpitämään säätyrajoja.754 Joillekuille ylel
lisyys edusti yhteiskunnan rappeutuneisuutta ja oli heidän silmissään pahaa ja moraali
tonta, mutta toiset näkivät siinä etujakin: kaupankäynti ja tuotanto kukoistivat ja synnyt
tivät uusia työpaikkoja. Ylellisyyttä pidettiin myös osoituksena hyvän maun kehittymi
sestä ja ajanmukaisuudesta.755

Ylellisyyskuluttaminen oli ylhäisaatelin strategia, jolla se pyrki säilyttämään aseman
sa yhteiskunnan johtavana ryhmänä ja vahvistamaan sitä aatelittomien säätyläisten ky
seenalaistaessa yhä useammin aatelin syntyperään perustuneet privilegiot. Elämäntavan 
säädynmukainen ylellisyys oli ylhäisaatelille itsestään selvä osa sen jokapäiväistä elä
mää. Ylellisyys ei 1700luvulla, laajan julkisen ylellisyyskeskustelun aikakaudella, tar
koittanut   ylhäisaatelillekaan   ylenpalttisuutta,   vaan   säädynmukaista   kohtuullisuutta, 
jokapäiväisen elämän nautintoja.756

Gastronomia ja kattaus

Ruokaan ja juomaan saattoi Euroopassa vielä vaurastuneella 1700luvullakin kulua puo
let tai jopa kaksi kolmasosaa alempien säätyjen jäsenten tuloista.757 Peruselintarvikkei
den hinnat olivat korkealla, kun taas ylellisyyshyödykkeiden hinnat laskivat, mikä mer
kitsi ihmisten elämäntapojen räikeää eriarvoistumista. Yläluokan ylellisen elämän kus
tannukset olivat suhteessa aiempaa pienemmät  verrattuna niihin ryhmiin,  joissa suuri 
osa tuloista kului ruokaan.758 Ruoka, syöminen ja pöytätavat erottivat tai yhdistivät ih
misiä samalla tavalla kuin pukeutuminen ja asuminen.759 Ylhäisaatelin pöydissä välttä
mättömyydestä oli tullut ylellisyyttä, ylellisyydestä välttämättömyyttä ja yhdessä syömi
sestä nautinto.760 Muutosta vahvistivat ja ruokkivat myös asuntojen uudet tilajaot ja ruo
kasalien syntyminen.

Kulutuskulttuurin monipuolistuminen merkitsi sitä, että varsinkin kaupungeissa mo
net hyödykkeet ja elintarvikkeet ostettiin. Tällaisia olivat itsestään selvästi siirtomaata

754 Appleby 1993, 166; Berg 2005, 28–37; Berg & Eger 2003, 7–27; Berry 1994, 126–176; Hunt 1996; 
Kwass 2003; Kwass 2004; Lindroth 1989, 106–108; Perrot 1995; Porter 1993, 58–81; Runefelt 2005; 
Shovlin 2000; Weatherill 1988, 14; Weatherill 1993, 207.

755 Raven 1995, 301–319; de Vries 1993, 99.
756 Ks. myös Ilmakunnas 2009.
757 Roche, 1997, 69–85, 243–245.
758 Hoffman & Jacks & Levin & Lindert 2002, 330–335; Lindberg 2007.
759 Sarti 2002, 148–157, 167–174; Weatherill 1988, 151–157.
760 Flandrin 1986, 267–309. 273.
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varat, kuten kahvi, tee, kaakao ja sokeri sekä mausteet, joista 1700luvulla oli tullut har
vojen  ulottuvilla   olevasta   luksuksesta   lähes   jokapäiväistä   välttämättömyyttä.  Tavan
omaisemmat ruokatavarat, kuten vehnä, ruis, herneet ja muut kasvikset sekä kala ja liha 
tuotiin Tukholman aatelistalouksiin useimmiten vesitse läheisistä kartanoista. Carl von 
Fersenin kartanoista Steninge ja Axel von Fersenin kartanoista Mälsåker sijaitsivat Mä
larenin rannalla lyhyen laivamatkan päässä Tukholmasta, ja niistä tuotiin pitkin vuotta 
elintarvikkeita ja karjaa kreivien talouksissa käytettäviksi.761  Aatelisilla oli  myös heti 
kaupunginporttien ulkopuolella suuria hyötypuutarhoja, joista saatiin tuoreita vihannek
sia ja hedelmiä.762

Carl von Fersenin pitkäaikainen taloudenhoitaja Amalia Arendt piti kirjaa siitä, mitä 
ruokaaineita kreivin talouteen ostettiin ja mitä siellä syötiin. Arkena syötiin paljon tuo
retta kalaa, kanoja ja muita lintuja, naudan ja sianlihaa, anjoviksia, herneitä, punajuu
ria,  porkkanoita   ja sipulia.  Lisäksi mausteina käytettiin  runsaasti  persiljaa,  kapriksia, 
pähkinöitä, muskottipähkinää ja piparjuurta. Leipomiseen tarvittiin manteleita, rusinoi
ta, sokeria, voita, siirappia, kanelia, vehnäjauhoja ja munia. Kesällä syötiin tuoreita mar
joja ja vihanneksia, mansikoita, viinimarjoja, mustikoita, salaattia, pinaattia ja parsaa. 
Toisinaan syötiin hummereita tai savustettua lohta, piparkakkuja tai sokerikorppuja. Sit
rushedelmät olivat päivittäistä ylellisyyttä: muutama sitruuna saattoi maksaa saman ver
ran kuin kreivin tyttärelle teetetty puku. Kahvia ja erilaisia mineraalivesiä juotiin lähes 
päivittäin. Kun kreivi oli Tukholmassa, ostettiin joka päivä ranskanleipää.763

Tärkein ostettu hyödyke Carl von Fersenin pöydässä oli viini, jota hän osti joko tuk
holmalaisilta  kauppiailta   tai  Tukholmassa  olleilta  ulkomaisilta  diplomaateilta.  Diplo
maattien kautta hankituista viineistä tai muistakaan ylellisyystuotteista ei tarvinnut mak
saa veroja. Carl von Fersen maksoi maaliskuussa 1765 viinikauppiaan laskun 88 pullos
ta parasta ranskalaista Margaux’n alueen viiniä, jotka hän oli ostanut jo edellisen vuo
den   marraskuussa.764  Vuonna   1770   Fersen   osti   Itävallan   lähettiläs   kreivi   Ludvig 
BarbianoBelgiogiosolta 50 pulloa Bourgognen viiniä ja 50 pulloa Reinin viiniä, joista 
maksoi yhteensä 1 300 kuparitaaleria.765 Lisäksi talouskirjanpidon mukaan punaviiniä, 
portviiniä,  paloviinaa ja olutta ostettiin kreivin talouteen varsin usein.766  Paloviina ja 
olut olivat palveluskunnan juomia, mutta viini ja portviini – joskus myös paloviina – 
menivät kreivin käyttöön.

761 Elintarvikkeista maksettiin tulleja ja satamamaksuja sekä käypä hinta kartanoihin. Osa Tukholmaan 
tuoduista  elintarvikkeista   saatettiin  myydä   ja  vain  osa  käyttää  Fersenien   talouksissa.  Tilikirjoissa 
kreivien talouden käyttöön tai myytäväksi tuotuja elintarvikkeita ei ole eroteltu toisistaan.

762 Bergström 2007, 28–29.
763 Hushålls Bok 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 15; Hushålls Bok 1775. Carl Reinhold von 

Fersens arkiv vol. 17. Stafsundsarkivet, RA.
764 Förtekning på Utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl: Swärds Orden 

Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Räkning, ifrån den 1. October 1764 
till Samma tid 1765. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.

765 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

766 Hushålls Bok 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 15; Hushålls Bok 1775. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 17. Stafsundsarkivet RA.
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Lukuisissa 1700luvulla annetuissa ylellisyysasetuksissa puututtiin siihen, mitä ja 
millä tavoin päivällisillä, illallisilla tai muilla aterioilla sai ruokaa tarjoilla. Vuoden 
1766 ylellisyysasetuksessa, yhdessä kaikkein ankarimmista, kiellettiin kahvin, kaakaon, 
punssin, arrakin, kaikkien ulkomaisten viinien, liköörien ja hajuvesien maahantuonti ja 
myynti sadan hopeataalerin sakon uhalla. Sakon oli määrä kaksinkertaistua jokaisen 
mahdollisen rikkomuksen jälkeen. Asetuksen piiriin eivät kuuluneet ranskalaiset puna 
ja valkoviinit, portviini, Malaga eikä reininviini, jotka kaikki kuuluivat ainakin ylem
män aatelin jokapäiväiseen elämään. Lisäksi kiellettiin muutamia poikkeuksia lukuun 
ottamatta kaikki jälkiruoat ja hillot, koska kalliin sokerin maahantuontia pyrittiin vähen
tämään. Hilloja sai käyttää aterialla salaatin yhteydessä, mutta ei jälkiruokana. Jälki
ruoiksi hyväksyttiin kotimaiset kasvikset ja hilloamattomat hedelmät. Myös erilaiset 
pöydälle asetettavat tarjottimet ja peililevyt, jotka kuuluivat oleellisena osana aristo
kraattiseen juhlakattaukseen, kiellettiin.767 Tällaisten kieltojen ja asetusten valvominen 
oli hankalaa ja niitä tuskin noudatettiin aatelin tai varakkaan porvariston, papiston ja 
muiden säätyläisten parissa kovinkaan tunnollisesti.768

Aatelisperheelle oli kunniaasia pitää palveluksessaan taitavaa ja luotettavaa keittiö
henkilökuntaa. Ylhäisaatelin keittiöissä ruoanlaitosta eivät vastanneet keittäjättäret (nai
set), vaan koulutetut kokit (miehet).769 Kokin palkkaaminen merkitsi isäntäperheen ole
van sosiaalisen hierarkian huipulla sekä kiinnittävän huomiota gastronomian hienouk
siin, mikä haluttiin näyttää myös päivällis ja illallisvieraille tarjoamalla toinen toistaan 
hienompia ruokalajeja ja viinejä. Ylhäisaatelin rikasta porvaristoa, kuningasta ja aatelit
tomia säätyläisiä vastaan suunnatussa valtakamppailussa koulutettu ja gastronomian sa
laisuudet  hallinnut  kokki oli   tärkeä   statussymboli   ja  ylellisen elämäntavan edellytys. 
Axel von Fersen lähetti kokkinsa Pariisiin koulutettavaksi, mihin palaan tarkemmin tar
kastellessani palveluskunnan roolia aatelisen elämäntavan ylläpitäjänä.

Keittotaidon hienoudet hallinneen kokin valmistama ruoka ei yksinään riittänyt, vaan 
ruokalajit oli myös asetettava esille, tarjoiltava ja syötävä säädynmukaisella, hienostu
neella ja ylevällä tavalla. Hohtavan valkeat, mankeloidut pellavapöytäliinat ja lautaslii
nat,   kirkkaat   lasit,   hopeiset   kyntteliköt,   tarjoiluastiat   ja   ruokailuvälineet   sekä   hieno, 
usein itäintialainen tai  sukuvaakunalla  koristettu  posliini  kertoivat  kristallikruunun ja 
valkeiden kynttilöiden valossa koko pöytäseurueelle aterioinnin suuren merkityksen aa
teliskulttuurissa sekä aatelisperheen kunnian ja suuruuden. Syöminen ja varsinkaan ate
rian vieraille tarjoaminen muulla kuin säädynmukaisella tavalla olisi ollut ennen kuulu
matonta. Se ei aristokratian näkökulmasta tarkoittanut välttämättä suurta ylenpalttisuut
ta, vaan soveliasta ja edustavaa kattausta.

Kreivitär Anna Sofia von Fersenillä ja hänen puolisollaan paroni Jacob Albrect von 
Lantingshausenilla oli 1750luvun taitteessa Wachtmeisterien ja Fersenien eli kreivittä
ren ja hänen äitinsä sukujen vaakunoilla koristettu aitoposliininen astiasto, johon kuului 
keittokulhoja, vateja, kulhoja, lautasia, teekannuja, kahvikannuja, teerasioita ja teekup

767 Modée 1774, 7143–7147; Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1765–1766:2, 74–86.
768 Ks.  Axel  von  Fersenin  puheenvuoro  valtiopäivillä  1765–1766  asetuksen  valvonnan  vaikeuksista. 

Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1765–1766:2, 78.
769 Sarti 2002, 157–163. Sarti huomauttaa, että Englannissa ruoanvalmistus oli muuta Eurooppaa enem

män naisten aluetta, myös aatelin parissa.
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peja sekä kaakaokuppeja. Lisäksi heillä oli toinen astiasto sinivalkoista posliinia sekä 
arkikäyttöön matalia ja syviä fajanssilautasia. Viini ja vesilaseja oli monta tusinaa. Ho
peisten ja posliinisten tee ja kahvikannujen lisäksi irtaimistoon kuului kuparisia kahvi 
ja teepannuja sekä  erilaisia kuparikattiloita  ja kuparisia pasteija  ja vanukasmuotteja. 
Useat tinaiset syvät ja matalat lautaset sekä tarjoiluvadit, joita Lantingshauseneilla oli, 
olivat todennäköisesti palveluskunnan käytössä. Vaakunaposliinin rinnalla merkittävän 
osan hienostunutta kattausta muodostivat pöytähopeat. Anna Sofia von Fersenin peru
kirjassa vuodelta 1752 pöytähopeiden arvoksi määriteltiin lähes 25 000 kuparitaaleria, 
kun aidon posliinin arvo oli alle 550 kuparitaaleria. Hopeiden arvo oli suurempi kuin 
kreivittären omistamien suurten Vuojoen ja Porkkalan säteritilojen arvo. Hienostuneinta 
ja arvokkainta kulta ja hopeasepäntyötä olivat hopeiset tarjoiluastiat ja välineet. Pyö
reä  kannellinen   terriini,   lautanen,   teekannuja,  maljoja   ja  ovaaleita   tarjoilulautasia  oli 
valmistettu kullatusta hopeasta. Pöytähopeisiin kuului lisäksi kaksitoista pyöreää ja nel
jä ovaalia tarjoiluvatia, joiden arvo oli yli 4 600 kuparitaaleria. Kaksi suurta terriiniä eli 
liemi tai keittokulhoa kauhoineen oli määritelty lähes 3 900 kuparitaalerin arvoisiksi ja 
kahdeksan suurta kynttilänjalkaa 1 600 kuparitaalerin arvoisiksi. Hopeisiin kuului kol
me ja puoli tusinaa haarukoita, veitsiä ja lusikoita, useita eri kokoisia ja eri mallisia tee 
ja kahvikannuja, maitokannuja, vateja, mausteikkoja, teerasia ja sokerivati.770

Axel von Fersenin ja Hedvig De la Gardien pöytähopeat olivat vielä ylellisemmät. 
Niiden arvo oli Fersenin perukirjassa määritelty 2 600 riikintaaleriksi (noin 46 800 ku
paritaaleria). Kreiviparin pöytähopeisiin kuului muun muassa kolme kullattua kannellis
ta kulhoa, kaksi kullattua maitovatia, neljä kannellista kullattua kasaria ja neljä kristalli
karahvia, joissa oli kullattu hopeakorkki. Kultaamattoman hopean joukkoon merkittiin 
kaksi suurta terriiniä,  kuusi erikokoista soikeaa vatia,  kaksitoista erikokoista  pyöreää 
vatia, neljä nelikulmaista karottia, kuusi tusinaa matalaa lautasta, kaksi kullattujen kul
hojen alle kuulunutta vatia, neljä tusinaa veistä, haarukkaa ja ruokalusikkaa, kaksitoista 
höystölusikkaa, kolmekymmentä jälkiruokalusikkaa, kolmekymmentä teelusikkaa, kak
si keittolusikkaa, teekannu, kaksi kahvikannua, kahdeksan kynttilänjalkaa ja kuusi kynt
telikköä.  Pöytähopeat   katettiin   damastiliinojen  peittämien  pöytien  päälle   sinivalkean 
kultareunaisen posliinin kanssa. Kreivi Fersenin luona aristokraattisen ylellinen kattaus 
luotiin pöytähopeilla, hopeisilla kyntteliköillä,  valkoisilla vahakynttilöillä ja tuoreiden 
hedelmien täyttämillä posliinisilla hedelmäkoreilla. Valkeista pöytäliinoista ja lautaslii
noista valittiin pöytäseurueen koon ja tilaisuuden arvon mukaan damastiliinat kolmelle 
tai kahdellekymmenelle ruokailijalle. Pöydälle saatettiin levittää myös sitruunakuvioi
nen liina tai arkisempi pellavaliina.771

Kahvi ja teekannut sekä maitokannut ja sokerikot yleistyivät Ruotsin valtakunnassa 
aatelin ja säätyläistön parissa vasta 1700luvun toisella puoliskolla.772  Tukholman yl
häisaatelisten  piirien  seurusteluun  ja   jokapäiväisen  elämän  nautintoihin  kahvi,   tee   ja 
kaakao kuuluivat erottamattomasti jo vuosisadan alkupuolella. Niinpä Ferseneilläkin oli 
770 Bouppteckning efter Anna Sophia von Fersen, g. Lantingshausen. Svea hovrätt, Huvudarkivet E IX 

b:43, Adliga bouppteckningar. RA.
771 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 

arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

772 VainioKorhonen 1994, 238–246.
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useita eri kokoisia ja mallisia hopeasta ja posliinista valmistettuja kahvi, tee ja kaakao
kannuja sekä ItäIntiasta tuotuja tee, kaakao ja crèmekuppeja.773

Hopeiset terriinit, tarjoiluvadit, mausteikot ja kyntteliköt edustivat puolestaan aristo
kraattista ylellisyyttä, joka oli vain harvojen ulottuvilla.774 Kreivi Fersenin pöytähopeat 
korostivat hänen korkeaa yhteiskunnallista ja poliittista asemaansa Ruotsin valtaeliitin 
huipulla. Ateriat ja juhlat olivat edustustilaisuuksia, joissa Tukholman kosmopoliittinen 
ylhäisaateli edusti maataan, kuningastaan, säätyään ja itseään. Pöytähopeat, erityisesti 
sellaiset kalliit ja taidokkaasti työstetyt esineet kuin terriinit, symboloivat valtaa, vaiku
tusmahdollisuuksia sekä  aristokratian kunniaa ja arvokkuutta jokaiselle,  joka aterialle 
osallistui, olipa hän sitten kuningas, toinen aatelinen, rikas suurkauppias tai ruukinpat
ruuna, ulkomainen diplomaatti tai kuka tahansa muu pöytäseurueeseen kutsuttu. Tutki
muksessaan Ruotsin poliittisen eliitin suhteista 1700luvun Ranskaan Charlotta Wolff 
painottaa,  että  Ruotsin  Pariisin  lähettiläille  pöytähopeat  olivat  erityisen  tärkeä  vallan 
symboli. Edustavat pöytähopeat olivat ranskalaisten silmissä lähettilään henkilökohtai
sen arvon ja sosiaalisen statuksen sekä hänen edustamansa maan poliittisen painoarvon 
mitta.775

Tupakka, nuuska ja nuuskarasiat

Kahvin, teen ja kaakaon ohella tupakasta tuli uudella ajalla laajalle levinnyt kulutushyö
dyke. Nämä siirtomaista laivatut nautintoaineet olivat aluksi vain vauraimpien ulottuvil
la kalliin hintansa vuoksi, vaikkakin tupakasta tuli pian erityisen suosittua kansan kes
kuudessa.776 Viimeistään 1700luvun alkupuolella aateli siirtyi piipunpolttamisesta hie
nostuneempana pitämänsä nuuskan käyttöön. Nuuskan käyttö levisi Ranskasta 1600lu
vulta  alkaen muualle  Eurooppaan ja siitä   tuli  merkittävä  osa aatelista   tapakulttuuria. 
Nuuskasta   ja   nuuskarasiasta   tuli   varsinkin  Ranskassa   aristokratian   statussymboleita, 
huolimatta  siitä,  että  halki  Euroopan nuuskaaminen oli  yleistä  kaikissa yhteiskunnan 
kerroksissa   aatelista   palvelusväkeen,   merimiehiin   ja   sotilaisiin   asti.   Aatelin   parissa 
nuuskaaminen edellytti tarkkaa etiketin ja tapakoodiston hallintaa, minkä lisäksi koris
teellisista nuuskarasioista tuli osa aatelisten esineellistä  maailmaa. Siron nuuskarasian 
esille ottaminen ja nuuskaaminen sekä nenän pyyhkiminen valkeaan pitsein koristettuun 
nenäliinaan kuuluivat aatelin jokapäiväiseen elämään.777

Nuuskan käyttö ja nuuskaaminen osana 1700luvun aateliskulttuuria näkyvät myös 
Fersenien tiliaineistossa ja perukirjoissa. Carl ja Axel von Fersen polttivat molemmat 
ainakin 1740luvun alkupuolella piippua, ja heidän henkilökohtaisissa tilikirjoissaan on 

773 Bouppteckning efter Anna Sophia von Fersen, g. Lantingshausen. Svea hovrätt, Huvudarkivet E IX 
b:43, Adliga bouppteckningar. RA; Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus 
testamenten, boupptecknings och arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von 
Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. Stafsundsarkivet, RA.

774 VainioKorhonen 1994, 246–247.
775 Wolff 2005, 137, 139; ks. myös Figeac 2001, 158–159.
776 Shammas 1990, 78–81.
777 Kiernan 1991, 27–35; Lahtinen R. 2007, 44–51; Schivelbusch 1986, 137–140, 153–154; nautintoai

neen käsitteestä ks. Falk 1986, 236–240.
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useita mainintoja tupakan ja puolen tusinan tai tusinan piipun ostamisesta.778 Helposti 
rikkimenevinä ja kuluvina piiput olivat usein hankittavia kulutustavaroita. Nuuskaa ei 
Axel von Fersenin tilikirjoista löydy, mutta se ei tarkoita etteikö hän olisi nuuskannut. 
Fersenin tapana oli usein maksaa ostettuja tavaroita käteisellä, jolloin hankinnoista ei 
jäänyt merkkejä tileihin. Nuuskaa ja tupakkaa on todennäköisesti myös sisältynyt kaup
piaille maksettuihin suurempiin laskuihin, niin yleisiä nämä nautintoaineet olivat aate
lismiesten parissa.

Carl von Fersen käytti nuuskaa ja tupakkaa säännöllisesti. Nuuska oli kallis ylelli
syystuote. Tammikuussa 1741 Fersen osti naulan espanjalaista nuuskaa 18 kuparitaale
rilla,  kun uusi miekka maksoi puolestaan 15 kuparitaaleria.779  Lokakuussa 1751 Carl 
von Fersen hankki nuuskaa valtavalla kuudensadan kuparitaalerin summalla.780 Tilikirjat 
eivät paljasta, menikö kaikki nuuska kreivin omaan käyttöön, vai antoiko tai myikö hän 
siitä osan palvelijoilleen. Nuuskan hinta vaihteli laadun mukaan, ja välillä Fersen tyytyi 
kalliin  espanjalaisen  nuuskan sijaan viisi  kuparitaaleria  naulalta  maksaneeseen  nuus
kaan, toisinaan vielä halvempaankin.781 Marraskuussa 1775 Carl von Fersen maksoi tu
pakasta  pelkästään tullia  yli  kaksisataa kuparitaaleria.782  Tullien  ja muiden maksujen 
välttämiseksi Fersen osti nuuskaa myös diplomaattien, kuten Ranskan lähettilään, kaut
ta.783 Kruunu pyrki hillitsemään tupakan käyttöä ja saamaan verotuloja korkeilla tuonti
tulleilla,  satamamaksuilla   ja ylellisyysasetuksilla.  Ylhäisaatelin  piirissä  näillä  ei  ollut 
vaikutusta nuuskan tai tupakan käyttöön, sillä ne koettiin jokapäiväisiksi välttämättö
myyksiksi, joita hankittiin hinnasta riippumatta.

Tupakkaa aatelismieskin poltti halvassa liitupiipussa, mutta nuuska ja nuuskaamiseen 
liittynyt etiketti vaativat nuuskarasian omistamista. Nuuskarasiasta tuli 1700luvulla tär
keä osa muodikkaan aatelismiehen pukeutumista, ja herroilla saattoi olla kymmeniä eri
laisia nuuskarasioita, joita vaihdettiin puvun ja tilanteen mukaan. Nuuskarasiat  olivat 
kultasepäntyön   taidonnäytteitä,   joissa  käytettiin   kalliita  materiaaleja,  kultaa,   hopeaa, 
emalia, jalokiviä ja norsunluuta sekä taidokkaita koristeluja. Rasioita tehtiin myös edul
lisemmista materiaaleista riippuen käyttäjän sosiaalisesta statuksesta ja taloudellisesta 
tilanteesta. Nuuskarasian muoto vaihteli pyöreästä ovaaliin ja kantikkaaseen, ja rasian 
kannessa saattoi olla emaloitu kuva, ystävän tai sukulaisen muotokuva, galantti aihe tai 
jokin saajan kiinnostuksenkohteisiin, vaikkapa metsästykseen, liittynyt aihelma. Koska 

778 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c. Stafsundsarkivet, RA; Högwälbne  H:r  Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747].  Fredrik 
Axel von Fersens räkenskaper vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.

779 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c. Stafsundsarkivet, RA.

780 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1751 till samma tid 1752. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 2. Stafsundsarkivet, RA.

781 Förtekning på Utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl: Swärds Orden 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Räkning, ifrån den 1. October 1764 
till Samma tid 1765. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.

782 Förtekning   på   utbetalte   Medel   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1774, til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

783 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1778 till samma tid 1779. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.
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1700luvulla pieniä rasioita käytettiin myös pillerirasioina tai kauneuspilkkurasioina, ei 
perukirjassa tai kultasepän kuitissa mainitun rasian käyttötarkoitus aina ole yksiselittei
sen selvä. Pienikokoiset mutta arvokkaat nuuskarasiat olivat hyvin suosittuja myös lah
joina. Hallitsija lahjoitti ruhtinaallisen armon osoituksena hoviaatelille erilaisissa tilai
suuksissa kalliita nuuskarasioita, joiden kannet oli koristettu kuninkaallisin miniatyyri
muotokuvin.784  Hallitsija  ei  palkinnut  hoviväkeään tai  suosimiaan taiteilijoita  rahalla, 
vaan esineillä, joiden statusarvo hallitsijan armonosoituksina ja kultasepän taidonnäyt
teinä ylitti rahallisen arvon moninkertaisesti. Samanlaisina kallisarvoisina lahjoina toi
mivat mitalit, medaljongit ja korut sekä aseet ja erilaiset kulta tai hopeaesineet.785 Pal
kitsemisella ja lahjoilla hallitsija loi ympärilleen uskollisten kannattajien piirin,  jossa 
kilpailu suosionosoituksista oli ankaraa. Lahjoilla oli suuri symboliarvo kuninkaallisina 
suosionosoituksina, mikä  kasvatti myös niiden konkreettista materiaalista ja rahallista 
merkitystä. Tarvittaessa tällaiset lahjat saattoi vaihtaa edelleen jossakin toisessa yhtey
dessä poliittisiin uskollisuudenvaloihin, askeleeseen urapolulla armeijassa tai hallinnos
sa tai muihin etuihin.

Carl von Fersen osti loppuvuonna 1742 punaisen kilpikonnan muotoisen tai kilpikon
nanluusta valmistetun rasian mahdollisesti nuuskarasiaksi.786  Seuraava maininta hänen 
ostamastaan nuuskarasiasta on vuodelta 1777, jolloin hän hankki kullatun hopearasian 
kultaseppä Zetheliukselta.787 Näiden hankintojen välillä oli niin pitkä aika, että tuntuu 
epätodennäköiseltä,  etteikö  Carl  von Fersenillä  olisi  ollut  enemmän nuuskarasioita ja 
muita rasioita. Kaikista hankinnoista ei säilytetty kuitteja, eikä Fersenin perukirja ole se
kään   säilynyt.   Todennäköisesti   Fersenillä   oli   useita   erilaisia   nuuskarasioita,   joista 
useimmat hän oli saanut lahjaksi.

Axel von Fersen osti suurella 108 kuparitaalerin summalla nuuskarasian alkuvuonna 
1738. Vaatimattomamman, 42 kuparitaaleria maksaneen nuuskarasian hän maksoi ke
väällä 1742. Perukirjansa mukaan Axel von Fersen omisti muun muassa pienen emaloi
dun kultarasian, todennäköisesti juuri nuuskarasian, jonka kannessa oli hänen puolison
sa Hedvig De la Gardien muotokuva.788 Charlotta Sparren perukirjassa mainitaan hopea
helainen posliinirasia sekä hopeahelainen paperimassarasia.789 Mahdollisesti niitä käy
tettiin   nuuskarasioina,   sillä   myös   hienostuneet   aatelisnaiset   nuuskasivat   1700luvun 
hoveissa. Fersenien äiti, kreivitär Eleonora Wachtmeister käytti säännöllisesti nuuskaa 

784 Martinius 2004, 57–58.
785 Kuninkaallisista armonosoituksista,  palkitsemisesta ja lahjoista ks. Tandefelt 2008, 44–135; Ferse

nien kuninkaalta  saamista  ylellisyysesineistä  ks.  Ilmakunnas  2004a,  133,   Ilmakunnas 2007,  34  ja 
Ilmakunnas 2009.

786 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1c. Stafsundsarkivet, RA.

787 Fersen maksoi rasian vasta keväällä 1780. Förteckning på utbetalte Medel för Kongl: Öfwer HofJäg
mastaren, Riddaren och Commendeuren af Kongl Maijts orden Högwälborne Herr Grefwe Carl R: 
von Fersens Räkning från den 1 October 1779 til samma tid 1780. Ks. myös kuitti 109. Carl Reinhold 
von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.

788 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 
vol. 1; Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings 
och arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

789 Charlotta Sparre g. von Fersen. Svea hovrätt, Huvudarkivet E IX b:148, Adliga bouppteckningar.RA.
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1740luvulla.790 Hedvig De la Gardie osti keväällä 1772 joko omaan käyttöön tai lahjak
si »erityisen hienon nuuskarasian», joka maksoi 450 kuparitaaleria, huomattavan suuren 
summan.791  Valitettavasti  edes kreivittären ostoksestaan säilyttämä  kuitti  ei kerro tar
kemmin, millainen tämä kallis ja ylellinen nuuskarasia oli tai kenelle kreivitär sen antoi 
vai käyttikö hän sitä itse.

Nuuskarasiat olivat tärkeä osa eleganttia ja muodinmukaista pukeutumista. Nuuskaa
minen oli yleistä aatelin parissa ja pieni nuuskarasia saattoi olla kuin koru, jolla sen hal
tija osoitti muille hyvää makuaan ja kykyään ymmärtää korkeatasoisen käsityön arvo.

Metsästys ja koirat, hevoset ja vaunut

Metsästys  kuului   aatelin   etuoikeuksiin   ja   elämäntapaan  niin  hovin  maailmassa  kuin 
maalaisaatelin elinympäristössäkin. Ranskassa kuninkaan suuret metsästysretket, joissa 
kymmenet metsästysretkelle mukaan kutsutut miehet ja naiset ratsastivat saalista jahtaa
vien koirien perässä, olivat suuria spektaakkeleita, jotka noudattivat seremoniallisuutta 
alun yhteisestä  kokoontumisesta aina jahdin päättäneeseen fanfaariin ja juhlaateriaan 
asti. Hoviväki oli pukeutunut muodinmukaisiin metsästysasuihin, hevosilla oli koristeel
liset suitset ja satulat, koirat parveilivat ympäriinsä, metsästystorvet törähtelivät ja jo
kaisen tapetun eläimen, kauriin, peuran, villisian tai jäniksen, kohdalla soitettiin fanfaa
ri.792 Kutsu kuninkaan metsästysretkelle oli ruhtinaallisen suosion osoitus mukaan kut
sutulle aatelismiehelle tai naiselle, ja antoi aatelisille mahdollisuuden päästä lähelle ku
ningasta   ja   muuta   hovia   valvomaan   omia   ja   sukunsa   etuja.   Kuninkaat   kutsuivat 
metsästysretkille mukaan myös muiden säätyjen edustajia, jotka he halusivat poliittisista 
syistä palkita.793 Tanskassa herttuat vahvistivat valtaasemaansa ja manifestoivat yliver
taisuuttaan omilla maillaan järjestämällä suuria metsästysretkiä, joilla seremoniallisuus 
ja rituaalit olivat merkittävämmässä roolissa kuin huvi tai saalis.794

Tähän kuninkaalliseen metsästystraditioon kuului Ruotsissa kreivi Carl von Fersen 
toimiessaan hovijahtimestarina vuodesta 1742 alkaen ja ylihovijahtimestarina vuosina 
1752–1786.  Metsästys  kuului  kuningas  Fredrik   I:n   intohimoihin,   ja  hänen   aikanaan 
hovijahtimestareita oli useina vuosina neljä jahtijunkkarien, metsänvartijoiden ja met
sästäjien lisäksi. Adolf Fredrikin ja Kustaa III:n aikana hovijahtimestareita oli vähem

790 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister  ifrån den 1 
October 1743 till samma tid 1744. Hans von Fersens arkiv vol. 71; Hof Cassa Räkning hållen hos 
Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 1744 till samma tid 1745. 
Hans von Fersens arkiv vol. 72; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleo
nora Wachtmeister Ifrån den 1. October 1745 till samma tid 1746. Hans von Fersens arkiv vol. 73; 
Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmester [sic] ifrån den 1. 
October 1746 til samma tid 1747. Hans von Fersens arkiv vol. 74; Hof Cassa Räkning hållen hos 
Grefwinnan högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1 October 1747 till samma tid 1748. 
Hans von Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA.

791 Kuitti 6.4.1772. Hedvig Catharina von Fersens född de la Gardie arkiv. Axel von Fersen d. ä:s arkiv 
vol. 35. Stafsundsarkivet, RA.

792 Chaline 2007, 102.
793 Ks. esim. Tersmeden III, 1916, 67 ja passim.
794 Venborg Pedersen 1999, 286–312; Venborg Pedersen 2005, 238–264.
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män, paljolti siksi, että heille metsästys ei ollut yhtä tärkeää kuin Fredrik I:lle.795 Ruotsin 
hovissa metsästys oli pitkään miehinen huvi ja harrastus ja siihen liittyi vanhan kunin
kaan mieltymys elosteluun. Kruununprinsessa Lovisa Ulrika kirjoitti veljelleen Preussin 
prinssi August Wilhelmille helmikuussa 1748: »Vanha Saturnuksemme [Fredrik I] lähti 
eilen. Sanotaan, että metsästämään; en tiedä onko [kyse] hirvistä vai tytöistä; sillä niin 
vanha kuin onkin, on hän hyvin perso molemmille.»796

Kruununprinssiparin Adolf  Fredrikin ja Lovisa Ulrikan hovin ylimarsalkka,  kreivi 
Carl Gustaf Tessin tasoitti Carl von Fersenin tietä tämän uralla hovijahtimestariksi. Su
kulaisuus avioliiton kautta Tessinin kanssa sekä Fersenin ja Tessinin jakama kiinnostus 
metsästykseen olivat apuna, kun Fersen nimitettiin ylihovijahtimestariksi 1752. Tessinin 
ajatukset riistanhoidosta ja kalastuksesta,  siitä  että  ihmisten ei pitänyt metsästää  vain 
tappaakseen   huvin   vuoksi,   vaan   luontoa   kunnioittaen,797  vaikuttivat   todennäköisesti 
myös Fersenin näkemykseen kuninkaallisesta metsästyksestä ja riistanhoidosta sekä hä
nen omien maidensa riistanhoidosta ja petoeläinkannan kurissa pitämisestä.

Hovin aristokraattisen metsästyskulttuurin rinnalla metsästys oli tärkeä osa niin yl
häisaatelin kuin alemmankin aatelin huveja maaseudulla. Huvin ja ajanvietteen lisäksi 
metsästys ja kalastus tarjosivat tuoretta lihaa ja kalaa aatelin pöytiin. Tuleva runoilija, 
kreivi Johan Gabriel Oxenstierna kuvaa nuoruuden päiväkirjoissaan Ruotsin ylhäisaate
lin elämää maaseutukartanoissa ja maalaiselämään kuuluneita metsästystä ja kalastusta. 
Oxenstierna metsästi yleensä jalan, seuranaan informaattorinsa tai joku ystävä sekä aina 
vähintään pari kolme palvelijaa ja metsästyskoirat. Kesällä Oxenstierna saattoi metsäs
tää useita kertoja viikossa. Metsästysretket ulottuivat laajalle alueelle ja kestivät toisi
naan useita päiviä, joiden aikana metsästysseurue kulki kymmenien kilometrien matko
ja.  Saaliseläimiin  kuului   sorsia   ja  muita   lintuja,   jäniksiä,  kettuja,   toisinaan  susiakin. 
Nuoren Oxenstiernan metsästysonni ei ollut hyvä, ja useimmiten hän joutui palaamaan 
retkiltään ilman saalista, mikä ei kuitenkaan vähentänyt hänen intoaan metsästystä koh
taan. Syyskuussa 1768 kreivi kirjoitti päiväkirjaansa: »Ilma oli hyvin kaunis, olisinko 
voinut olla lähtemättä metsälle? Ei, vaikka olin varma etten saisi mitään, en kuitenkaan 
voinut olla juoksematta ympäri peltoja.»798

Oxenstiernan tapaan ranskalainen aatelismies saattoi hyvinkin viettää kuukausia lin
nassaan maaseudulla  metsästäen ratsain pari  kertaa viikossa,   jalkaisin  kolmen neljän 
koiran kanssa jopa päivittäin.799 Englannissa ketunmetsästyksestä tuli 1700luvun puoli
välin jälkeen suosittua aristokratian parissa. Tosin elegantti hovimies ja kuninkaan tai 
ylhäisaatelin metsästysretkille mukaan kutsuttu maailmanmies eli ja toimi aivan toisessa 
maailmassa kuin vaikkapa englantilainen maalaisaatelinen,   jonka suurimmat kiinnos
tuksen kohteet olivat koirat, hevoset ja metsästys.800 Maalaisaateli ja maaseudun muut 
eliittiryhmät kuten varakkaat kauppiaat tai kirkkoherrat saattoivat kohdata kuninkaan ja 

795 Samzelius 1915, 25–27, 45–46, 62–63.
796 Arnheim II, 98. »Notre vieux Saturne est parti hier. On dit pour la chasse: j’ignore si c’est d’élans ou 

de filles; car, tout vieux qu’il est, il en est fort friand.»
797 Robelin 2003, 26–38, 102.
798 Oxenstierna 1965, 139 ja passim. »Vädret var mycket vackert, skulle jag kunna låta bli att gå på jakt? 

Nej, fastän jag var säker på att inte få någonting, kunde jag ändå inte låta bli att springa runt åkrarna.»
799 Figeac 2001, 181–183; Figeac 2006, 297–301.
800 Christie 2000, 274–278.
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hoviaatelin kuninkaallisten jahtien aikana maaseudulla, kaupunkien ulkopuolella sijain
neilla metsästysmailla. Tällaiset kohtaamiset toivat maaseudun aatelille tärkeän mahdol
lisuuden tulla esitellyiksi kuninkaalle ja tilaisuuden vaikutusvaltaisten kontaktien luomi
seen hovipiireihin.801

Metsästys oli tärkeä osa aatelin seuraelämää niin Ruotsissa, Tanskassa ja Venäjällä 
kuin Englannissa ja Ranskassakin.802 Metsästysretkellä kohtasivat sukulaiset ja ystävät, 
niiden aikana esiteltiin toisilleen uusia ihmisiä, solmittiin tuttavuuksia, seurusteltiin jah
din aikana sekä sen päätyttyä aterioilla, musiikkia kuunnellen, lukien tai pelipöydän ää
ressä.

Fersenien kohdalla metsästyksen merkitys aateliskulttuurille näkyy paitsi Carl von 
Fersenin ylihovijahtimestarin asemana, myös ostettuina satuloina, aseina, ruutina, hau
leina ja kartusseina, saappaina tai metsästäjän tittelillä tilikirjoissa kulkeneelle miespal
velijalle kustannettuina metsästysasuina. Carl von Fersenin hovivirka, jonka puitteissa 
hän pääsi harrastamaan suurta intohimoaan metsästystä, jätti metsästysharrastuksen suu
relta osin henkilökohtaisten tilikirjojen ulkopuolelle. Tästä huolimatta metsästys ja sii
hen käytetty raha ovat alati läsnä tileissä. Informatiivisimmat tässä suhteessa ovat niin 
Carl kuin Axel von Ferseninkin tapauksessa heidän nuoruudenaikaiset tilikirjansa. Carl 
von Fersen hankki satuloita, suitsia ja valjaita sekä aseita ja asekoteloita eri käsityöläi
siltä.  Hän palkkasi   tarvittaessa  jahteja  varten  lisätyövoimaa,  kuten  joulukuussa 1740 
kaksi piikaa.803

Carl von Fersenin tileihin ei ole merkitty uusia asehankintoja 1740luvun alun osto
jen jälkeen, vaikka hän varmasti hankki uusia aseita ja huollatti vanhoja säännöllisesti. 
On myös mahdollista, jopa todennäköistä, että hän sai kuninkaalta lahjaksi kiväärin tai 
muun aseen vähintään kerran. Kalliista puulajeista, teräksestä ja hopeasta valmistetut ki
väärit tai haulikot olivat arvokkaita lahjoja, jollaisen kuningas saattoi lahjoittaa innok
kaana metsästäjänä tunnetulle hovimiehelle. Kreivi Carl Gustaf Tessin sai tällaisen ar
vokkaan lahjan, Fredrik I:n lempiaseen, kuninkaan kuoleman jälkeen lahjaksi kuninkaan 
veljeltä.804

Axel von Fersenin asehankinnat saattoivat liittyä metsästystä enemmän hänen upsee
rinuraansa, sillä  aseiden käyttötarkoitusta ei yleensä  tileihin erikseen merkitty. Joulu
kuussa 1737 ostetuista rintahaarniskasta ja karbiinista ainakin haarniska oli tarkoitettu 
nimenomaan Fersenin sotilasuraa varten. Axel von Fersen kunnostutti toisinaan pistoo
liparin tai karbiinin ja osti noin kerran kuukaudessa ruutia ja hauleja, kartusseja hieman 
harvemmin. Molemmat Fersenit luottivat aseseppä Nüsbaumiin, Axel von Fersen hank
ki aseita tai korjautti niitä myös aseseppä Gerhardilla Tukholmassa ollessaan.805 Hans 
Axel von Fersen osti kesällä 1787 Tukholmasta pistooliparin kahdellatoista kuparitaale

801 Chaline 2007, 102; ks. myös Tersmeden III, 1916, 67.
802 Christiansen1996, 30–35; Christie 2000, 276–278; Figeac 2001, 182; Roosevelt 1995, 122–126, 146–

147, 176–177, 206; Venborg Pedersen 2005, 238–260; Åström 1993, 254–256.
803 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 

1 c. Stafsundsarkivet, RA.
804 Robelin 2003, 25, 28.
805 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 

vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.
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rilla.806 Sen lisäksi että pistooleja käytettiin pienriistaa ammuttaessa, olivat pistoolit aa
telismiehen turva varkaita tai  rosvoja vastaan niin maalla kuin kaupungissakin. Axel 
von Fersenin kamaripalvelijalla oli pistooli,  jolla hän suojeli tarvittaessa herraansa.807 
Jacob Albrect von Lantingshausen omisti viisi erilaista suurta ampumaasetta ja niiden 
lisäksi kuusi paria pistooleita sekä jonkinlaisina metsästysmuistoina hirvennahan ja kar
hunpään. Ne saattoivat hyvinkin olla peräisin aiempien sukupolvien metsästysretkiltä, 
sillä ne merkittiin 1752 Lantingshausenin edesmenneen puolison Anna Sofia von Ferse
nin perukirjaan epiteetillä vanha.808

Tilit, perukirjat ja kirjeet antavat niukasti tietoja Fersenien metsästyksestä. Carl von 
Fersenin lisäksi Axel von Fersen ja Jacob Albrect von Lantingshausen sekä heidän poi
kansa kuitenkin metsästivät ja todennäköisesti myös kalastivat, niin olennaisella tavalla 
metsästys ja kalastus kuuluivat aatelin elämäntapaan ja aatelismiehen elämännautintoi
hin. Anna Sofia von Fersenin ja Jacob Albrect von Lantingshausenin poika Albrect von 
Lantingshausen kulki setänsä jalanjäljissä hoviurallaan ja toimi muiden hovivirkojensa 
ohella ylihovijahtimestarina vuodesta 1815.809 Metsästys oli 1700luvulla myös ylhäis
ten naisten harrastus, mutta tämän tutkimuksen lähteiden perusteella  se oli kuitenkin 
miesten huvia, johon naiset harvoin osallistuivat.

Aatelinen metsästys ei ollut mahdollista ilman koiria, jotka jäljittivät ja ajoivat saalis
ta, tai ilman hevosia, joilla aateli seurasi jahdattua hirveä, kaurista tai karhua ja sen pe
rässä juosseita koiria. Koirat ja hevoset kuuluivat kuitenkin aatelin elämään myös met
sästysretkien ulkopuolella.

Uskollinen, ylväs ja kallis rotukoira symboloi aatelin valtaa ja vaurautta. Muotoku
vissa aatelismiehet kuvattiin vinttikoirien ja muiden metsästyskoirien kanssa, aatelisnai
set pienten sylikoirien kanssa. Carl Gustaf Tessinin mäyräkoira Pehr oli omistajansa sil
mäterä,  jonka muotokuvan Tessin tilasi JeanBabtiste Oudrylta, Ranskan kuninkaiden 
metsästysmaalarilta ja eräältä aikansa menestyneimmistä taiteilijoista.810 Englannissa aa
teliset maalauttivat itsensä lempikoiransa kanssa tai koirien ympäröiminä. Sen lisäksi, 
että koira oli aatelin statussymboli ja metsästysseuralainen, oli koira tärkeä seuraeläin. 
Aatelin päivällisiä tai piknikkejä metsästysretken tauolla kuvaavissa maalauksissa on lä
hes poikkeuksetta koiria ruokapöydän tai maahan levitetyn pöytäliinan lähellä. Koirat 
olivat aatelismiehen seuralaisia myös kaupungilla, mistä kertovat muun muassa kirkko
interiöörit ja katukuvat, joissa aatelismiehet ovat kirkossa tai kadulla mukanaan rotukoi
ria. Myös Axel von Fersenillä oli metsästyskoira, valkoinen lintukoira, joka mainitaan 
lähteissä vain kerran, Fersenin kamreerilleen ennen Pommerin sotaa jättämässä  muis
tiossa muiden taloudenpitoon liittyneiden asioiden joukossa.811

806 Öfwersten och Riddaren  Herr  Grefwe Axel  Fersen [tilikirja  1787–1788].  Hans  Axel  von Fersens 
samling vol. 25. Stafsundsarkivet, RA.

807 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

808 Bouppteckning efter Anna Sophia von Fersen, g. Lantingshausen. Svea hovrätt, Huvudarkivet E IX 
b:43, Adliga bouppteckningar. RA.

809 Samzelius 1915, 64.
810 CavalliBjörkman 2003, 57, fig. 3, 58.
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Hans Axel von Fersenin kulutti 1770 ja 1780luvun vaihteessa kuukausittain kaksi
kymmentä livreä koiraansa.812 Samoihin aikoihin Fersenin ystävän vapaaherra Curt von 
Stedingkin   luutnantin  kuukausipalkka,   jonka oli  muiden   tulojen  puuttuessa  riitettävä 
kaikkiin   hänen   elinkustannuksiinsa,  oli   40  livreä.813  Kun  nuori  Fersen  1779   järjesti 
asioitaan lähteäkseen PohjoisAmerikan vapaussotaan Ranskan joukoissa, pyysi hän ys
täväänsä  Erik Magnus Staël  von Holsteinia  huolehtimaan koirastaan.  Fersen kirjoitti 
isälleen: »hän [Staël] huolehtii suuresta koirastani, joka on hyvin kaunis ja herättää ihai
lua koko Pariisissa.»814 Koira oli todellinen statussymboli. Hans Axel von Fersen halusi 
erityisesti  painottaa   isälleen,  että  hänen koiransa herätti   ihailua  kaikkialla  Pariisissa, 
vaikka koiran ylläpitoon ja hoitoon kului merkittävä rahasumma kuukaudessa.

Hevonen oli koiraakin tärkeämpi eläin aateliskulttuurissa. Hevonen representoi  yl
häisaatelin vaurautta, valtaa ja statusta. Aatelismiehen tärkeisiin taitoihin kuului ratsas
taminen.   Brittihistorioitsija   David   Cannadinen   mukaan   hevonen   symboloi   osuvasti 
maanviljelysvaltaista, hierarkkista ja aristokraattista maailmaa, koska hevosella ratsasta
nut aatelismies kohosi aivan sananmukaisesti ihmisten yläpuolelle, ei pelkästään mate
riaalisen vaurautensa tai poliittisen valtansa takia.815 Englannissa ja Irlannissa hevosten 
kasvattaminen   ja   myyminen   olivat   aatelismiehelle   sopiva   tapa  hankkia   taloudellisia 
voittoja, joskin hevosten kasvattaminen saattoi yhtä hyvin osoittautua taloudellisesti tu
hoisaksi ja saattaa aatelissuvun taloudellisiin vaikeuksiin. Myös ratsukilpailuista oli tul
lut suosittua yläluokan huvia Euroopassa jo 1600luvun loppupuolella.816

Hevosten hinta ja arvo riippuivat muun muassa rodusta ja väristä sekä tietysti ylei
sestä taloudellisesta tilanteesta. Yleensä metsästys ja vaunuhevoset olivat kaikkein kal
leimpia, ja hevosten määrä, väri ja rotu olivat merkkejä omistajansa sosiaalisesta ase
masta ja varallisuudesta.817 Kesällä 1787 Hans Axel von Fersen osti kuusi hevosta, parin 
vaunuhevosia 133 kuparitaalerilla ja kaksi mustaa (vaunu)hevosta 61 kuparitaalerilla, 
ratsun vapaaherra von Esseniltä 230 kuparitaalerilla sekä toisen ratsun 333 kuparitaale
rilla.818

Sota nosti heti hevosten hintaa, koska silloin hevosia tarvittiin paljon. Axel von Fer
sen maksoi kokonaista 1 350 kuparitaaleria ratsuhevosesta keväällä 1742 valmistelles
saan lähtöään Suomeen osallistuakseen 1741 syttyneeseen hattujen sotaan.819  Nelisen
kymmentä vuotta myöhemmin hänen poikansa kirjoitti Pariisista, kuinka hevosten hin

811 Pro  Memoria  Angående  min  hushållning  31.8.1757.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  32a.  Staf
sundsarkivet, RA.

812 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 5.1.1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsar
kivet, RA.

813 Wolff 2005, 110.
814 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  29.6.1779.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf

sundsarkivet, RA. »il s’est aussi chargé de mon grand chien, qui est fort beau et fait l’admiration de 
tout Paris.»

815 Cannadine 1995, 55.
816 Barnard 2004, 232–233.
817 Barnard 2004, 231.
818 Öfwersten och Riddaren  Herr  Grefwe Axel  Fersen [tilikirja  1787–1788].  Hans  Axel  von Fersens 

samling vol. 25. Stafsundsarkivet, RA.
819 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 

vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.
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nat   olivat   lähestyvän   sodan   vuoksi   kohonneet   pilviin.   Ranska   oli   liittymässä   Poh
joisAmerikan vapaussotaan siirtokuntien puolella Englantia vastaan, ja maassa odotet
tiin milloin tahansa tietoa sodanjulistuksesta. Hans Axel von Fersen osti kolme hevosta 
kalliiseen hintaan kesällä 1779, mutta joutui pian ostamaan uuden ratsun yhden jalkansa 
katkaisseen tilalle. Kun Fersenille myöhään syksyllä 1779 selvisi, etteivät Ranskan jou
kot, eikä siis hänkään niiden mukana, purjehtisi Amerikkaan vielä syksyllä 1779, hän 
päätti myydä hevoset, jottei olisi joutunut näkemään vaivaa niiden ruokkimisesta talven 
aikana. Hevosten ylläpito Pariisissa oli kallista, mutta Fersen joutui maksamaan siitä, 
sillä yrityksistään huolimatta nuori kreivi ei saanut myytyä hevosiaan ennen seuraavaa 
kevättä.820

Kun Axel von Fersen kuoli huhtikuussa 1794, hänellä oli Tukholman palatsinsa kah
dentoista pilttuun tallissa neljä mustaa kahdenkymmenenviiden riikintaalerin arvoiseksi 
arvioitua vaunuhevosta sekä yksi vanha hevonen.821 Ratsun selkään ei iäkäs kreivi enää 
ollut pitkään aikaan noussut, mutta liikkuessaan vaunuilla halusivat kreivi ja kreivitär 
matkustaa säädynmukaisesti. Neljän mustan hevosen vetämät ylelliset vaunut olivat vai
kuttava näky ja kulkivat nopeasti ja mukavasti.

Hevosten lisäksi vaunut symboloivat ylhäisaatelin valtaa ja ilmensivät matkustajansa 
vaurautta ja yhteiskunnallista asemaa sekä kuuluivat aatelismiehen mukavaan ja miel
lyttävään jokapäiväiseen elämään. Jousitetuissa vaunuissa oli kiinteä katto tai alas las
kettava kuomu, pehmustetut istuimet, kaihtimilla peitettävät lasiikkunat ja kokoon tai
tettavat portaat vaunuista alas astumisen helpottamiseksi. Vaunujen ovessa oli yleensä 
aatelisvaakuna, vaunuja veti yksi, kaksi tai kolme paria hevosia ja niitä ajoi livreeseen 
pukeutunut kuski. Takana seisoi usein myös livreepukuinen lakeija. Suurien katettujen 
vaunujen ostaminen ja ylläpitäminen oli niin kallista, ettei kaikilla vauraillakaan aateli
silla ollut siihen aina varaa.822

Axel von Fersen tilasi 1743 tukholmalaiselta vaununvalmistajalta Lindmanilta uudet 
vaunut. Itse vaunut maksoivat 522 kuparitaaleria, koristenyörit ja tupsut 290 kuparitaa
leria ja vaunujen sisäseinien ja istuimien verhoilu 860 kuparitaaleria.823 Hankintakustan
nusten lisäksi vaununpyöriä, ohjaksia ja verhoiluja piti aika ajoin korjata, ja vaunut täy
tyi saada säiden armoilta suojaan vaunuvajaan. Vuonna 1761 Carl von Fersen maksoi 
yli kaksisataa kuparitaaleria erilaisista korjauksista vaununvalmistaja Ångströmille. Tal
vella 1765 Fersen maksoi vaununvalmistaja Burmanille 250 kuparitaaleria vaununkoris
ta. Lasku oli päivätty edeltävän vuoden marraskuulle. Vaununtekijä Geijer laskutti ke
väällä 1770 kreiviä yli neljänsadan kuparitaalerin edestä tehdyistä korjauksista. 1780lu
vulle tultaessa Carl von Fersenillä  oli kolmet vaunut, englantilaiset vaunut, visàvis
vaunut   ja   avovaunut.   Kaikkien   vaunujen   verhoilut   uusittiin   1783.824  Vaunujen, 
satuloiden, suitsien ja muiden ajopelien ja hevostarvikkeiden korjaamista tarvittiin koko 

820 Hans   Axel   von   Fersen   Axel   von   Fersenille   29.6.1779,   15.10.1779,   10.11.1779,   26.11.1779, 
15.3.1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA.

821 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

822 Coquery 1998, 135–139; Furger & alii, 2005.
823 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister  Ifrån den 1 

October 1742 till samma tid 1743. Hans von Fersens arkiv vol. 70. Stafsundsarkivet, RA.
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ajan.  Ehkä  metsästysharrastuksesta   ja  hovin  jahtimestarin   toimesta   johtuen  Carl  von 
Fersenillä  olikin 1770luvulla  palveluksessaan satulantekijä  Hammarström kolmensa
dan kuparitaalerin vuosipalkalla.825

Vaunujen, hevosten ja tallin ylläpito varsinkin kaupungissa oli kallista, mikä lisäsi 
vaunujen ja hevosten arvoa statussymboleina. Fersenien tilikirjoissa oli joka vuosi eri
teltynä tallin kulut. Heinät, kaura ja kylminä talvina myös tallin lämmitys nielivät suuria 
rahasummia. Aatelistaloudessa oli aina myös vähintään yksi tallirenki ja kuski, joiden 
palkat, ylöspidon sekä kuskin vaatteet ja saappaat kustansi isäntä. Keväällä 1775 Carl 
von Fersen maksoi edellisvuoden heiniä ja kauroja hevosilleen. Toukokuussa 1775 hei
näkuorman hinta  oli  neljäsataa  kuparitaaleria,  yhdeksän kauratynnyrillisen   lähes  250 
kuparitaaleria. Kesällä  kreivi osti suuren erän, kolmekymmentä  tynnyriä,  kauraa kah
deksallasadalla kuparitaalerilla.826

Hevosiin ja vaunuihin kului paljon rahaa ja aatelismies joutui toisinaan luopumaan 
niistä saadakseen taloutensa tasapainoon. Hans Axel von Fersen ei keväällä 1778 osta
nut englantilaisia  vaunuja 3 200 kuparitaalerin  hintaan Calais’sta,  vaikka halusi  niitä 
suuresti. Nuorella Fersenillä itsellään ei ollut niin suurta rahasummaa, eikä isä antanut 
lupaa ylellisten vaunujen ostamiseen. Hans Axel von Fersen kuvaili kirjeessään isälleen 
vaunuja, niiden mallia ja materiaaleja sekä korosti kuinka ainutlaatuinen tilaisuus hänel
lä oli saada muodinmukaiset vaunut edulliseen hintaan sotatilanteen vuoksi.827 Nuoren 
kreivin oli vallannut kiihkeä halu saada säädynmukaiset ja ja ylelliset vaunut, hän käytti 
kaikki taitonsa perustellakseen sekä isälleen että itselleen, miksi vaunut olisi pitänyt os
taa.

Vuonna 1780 Hans Axel von Fersen kulutti Pariisissa vaunuihin 288 ja kolmeen he
voseen 120 livreä kuukaudessa. Hän suunnitteli kuitenkin myyvänsä yhden hevosistaan 
kulujen pienentämiseksi.828 Myöhemmin Hans Axel von Fersenin ostettua Royal Sué

824 Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens Högwälborne Herr Grefwe 
Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761.  Carl Reinhold 
von Fersens arkiv vol. 4; Förtekning på Utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens 
af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Räkning, 
ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5; Förtekning på 
utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens, Riddarens och Ceremoniemästarens Högwälborne Herr 
Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma tid 1770. Carl Re
inhold von Fersens arkiv vol. 7; Förteckning på Utbetalte Medel för Hans Excellence Kongl: Öfwer 
HofJägmastaren och Commendeuren af Kongl: Maijts orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Fersens 
Räkning, ifrån den 1 October till samma tid År 1784. Ks. myös kuitti 19. Carl Reinhold von Fersens 
arkiv vol. 13. Stafsundsarkivet, RA.

825 Förtekning   på   utbetalte   Medel   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1774, til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

826 Förtekning   på   utbetalte   Medel   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1774, til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

827 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille Calais 24.5.1778. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Vau
nuista ks. myös Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille Paris 21.3.1779, Paris 30.4.1779. Axel 
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA. 

828 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille Paris 5.1.1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Staf
sundsarkivet, RA.
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dois rykmentin hän joutui vähentämään hevostensa määrän kahdeksasta kuuteen ja nel
jän tallirengin määrän kolmeen.829 Kun Hans Axel von Fersenin tulot eivät riittäneet kat
tamaan hänen menojaan, hän luopui ensimmäiseksi vaunuista ja hevosista. Ei kuiten
kaan kokonaan, sillä   ilman hevosia ei upseeri  voinut toimia eikä  aatelismies liikkua. 
Fersen myi osan hevosistaan, vähensi vaunujen käyttöä ja irtisanoi tallin henkilökuntaa 
vähentääkseen aatelismiehen elämässä välttämättömiä hevosten aiheuttamia kuluja.

Intellektuellit nautinnot – musiikki, teatteri ja ooppera sekä kirjat ja kuvataide

Musiikki kuului aateliskulttuuriin ja aatelin elämään arkena ja juhlassa. Ooppera, yksi
tyiset ja julkiset konsertit sekä naamiaiset ja tanssiaiset, joissa musiikin rooli oli suuri, 
olivat merkittävä osa ylhäisaatelin elämäntapaa ja tapakulttuuria. Myös aatelin kodeissa 
järjestetyt illanvietot ja muu seurustelu yhdistettiin usein tavalla tai toisella musiikkiin. 
Häitä, hautajaisia tai ristiäisiä ei voitu kuvitellakaan järjestettävän ilman musiikkia. Ho
vin   ja   hallitsijoiden   valtaa   korostettiin   musiikilla   mitä   erilaisimmissa   tilaisuuksissa, 
kruunajaisissa,  banketeissa   ja  muissa  juhlatilaisuuksissa.  Musiikista   tuli  1700luvulla 
aiempaa esteettisesti tärkeämpää, musiikista haluttiin nauttia sen itsensä vuoksi ja musi
soinnista tuli nautinto, josta saattoi iloita yksin tai yhdessä muiden kanssa.830 Tässä mu
siikin merkityksen muuttumisessa aatelin rooli oli merkittävä.831

Musiikki, niin kuin muutkin taiteet, antoi aatelisille mahdollisuuden tuoda hienostu
neella tavalla esiin hyvä maku ja musiikin tuntemus. Aatelisperheissä lasten kasvatuk
seen kuului aina musiikkiopinnot, minkä vuoksi niin aatelismiehistä kuin aatelisnaisista
kin tuli paitsi musiikin kuuntelijoita niin myös taitavia soittajia ja laulajia sekä muusi
koiden tai säveltäjien mesenaatteja ja patronuksia. Musiikki oli erityisen tärkeä aatelis
tyttöjen kasvatuksessa, ja moniin perheisiin palkattiin musiikinopettaja. Aatelisnaisille 
musiikki antoi mahdollisuuden esitellä lahjojaan, taitojaan ja hyvää kasvatustaan asiaan
kuuluvalla sulokkuudella ja vaatimattomuudella, vaikka esiintyvä soittaja tai laulaja oli 
luonnollisesti seurueen huomion kohteena.832

Aatelin merkitys Euroopan musiikkielämässä oli suuri. Aatelispalatseissa järjestettiin 
yksityisiä konsertteja, mutta monessa maassa aatelilla oli merkittävä rooli myös ensim
mäisten  julkisten  konserttien   järjestämisessä.833  Tukholmassa   ensimmäinen   julkinen 
konsertti pidettiin Ritarihuoneella 1731, minkä jälkeen kaupungin musiikkielämä laajeni 
konserteista myös balettiin ja oopperaan. Tärkeimpinä musiikin miljöinä säilyivät kui
tenkin hovi, kirkot ja varsinkin aatelin ja rikkaan porvariston yksityiskodit.834 Englannis
sa aateli järjesti kodeissaan konsertteja, joista saatettiin ilmoittaa lehdissä, vaikka sisään 
pääsivät vain kutsutut vieraat.835

829 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille Paris 3.12.1787. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 9. Staf
sundsarkivet, RA.

830 Andersson 2006, 345.
831 Blanning 2002, 120, 170–179.
832 Brewer 1997, 106–107; Parlandvon Essen 2005, 89, 192–195.
833 Blanning 2002, 170–179.
834 Andersson 2006, 346–348.
835 Brewer 1997, 400–401.
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Joulukuussa 1738 sisarukset Anna Sofia ja Axel von Fersen menivät konserttiin Rita
rihuoneelle. Konserttilippu maksoi kolme kuparitaaleria, mikä merkitsi, että vain pienel
lä osalla kaupunkilaisista oli varaa käydä näissä konserteissa. Konserttiliput eivät olleet 
halpoja muuallakaan. John Brewer painottaa, että musiikki oli paitsi sosiaalisesti yhdis
tävä, myös erottava tekijä nimenomaan konserttilippujen, instrumenttien ja soitonope
tuksen  kalleuden   takia.  Englannissakin  vain   rikkailla   oli   taloudellinen  mahdollisuus 
käydä konserteissa ja myös siellä aatelisten amatöörimuusikoiden merkitys musiikkielä
mälle oli suuri.836 Konserttien lisäksi Anna Sofia von Fersen kävi usein teatterissa, Carl 
von Fersen nautti eniten Ritarihuoneen konserteista.837

Kaikki Fersenit oppivat soittamaan yhtä tai useampaa instrumenttia. Hans von Fersen 
oli opiskellut 1600luvun viimeisinä vuosina luutun soittoa ja laulua Pariisissa kuului
sien opettajien johdolla.838 Fersenien tilikirjoissa ei mainita musiikinopettajia, mutta tilit 
kertovat   soittimien  ostamisesta,   korjauttamisesta   ja   kunnostamisesta.  Soittimentekijä 
Philip Jacob Specken toimitti joulukuussa 1738 Anna Sofia von Fersenille cembalon tai 
klavikordin ja korjasi jonkin toisen instrumentin.839 Carl von Fersen osti kontrabasson 
54 kuparitaalerilla marraskuussa 1740 sekä korjautti kontrabassonsa ja maksoi apumie
hille cembalon kantamisesta huhtikuussa 1742.840 Axel von Fersenin tytär Hedvig soitti 
harppua, joka oli cembalon tai klaveerin ohella naiselle sovelias soitin.841 Myös nuorem
pi tytär Sophie soitti cembaloa ja kitaraa sekä lauloi mielellään pienessä seurueessa.842 
Hans Axel von Fersen kirjoitti päiväkirjassaan paljon konserteista, oopperasta ja teatte
rista,   joissa kävi vähintään kahtena tai  kolmena iltana viikossa.  Kaikkein eniten hän 
nautti konserteista. Fersen soitti paljon itsekin ja hänellä oli matkoillaan mukanaan mat
kacembalo ja huilu.843

Fersenien piirissä kaikkein lahjakkain amatöörimuusikko oli Carl von Fersen, joka 
soitti viulua, kontrabassoa ja mahdollisesti myös cembaloa tai klavikordia. Lisäksi hän 
oli  taitava  laulaja  ja näyttelijä.  Ainakin 1740luvulla Carl  von Fersen kuului muiden 
musiikista kiinnostuneiden aatelisten yhdessä Ruotsin hovikapellimestarien kanssa yllä
pitämään musiikkiseuraan, jota kutsuttiin nimellä Académie de Musique. Seura kokoon
tui joka lauantai Tukholmasta vuokraamaansa saliin pitämään konsertin, jossa seuran jä
senet esiintyivät. Yleisöksi sai jokainen kutsua ystäviään ja tuttaviaan. Kukin seuran jä
sen maksoi 170 kuparitaalerin vuosittaisen summan, josta kustannettiin  salin vuokra, 

836 Brewer 1997, 534–535, 549–550, 559, 568–569; myös Blanning 2002, 171–172.
837 Esim. Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wactmeister Ifrån den 1 Octo

ber 1738 til samma tid 1739. Hans von Fersens arkiv vol. 66;  Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan 
Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octob: 1740 til  samma tid 1741. Hans von 
Fersens arkiv vol. 68. Stafsundsarkivet, RA.

838 Hammarlund, A. 2003, 101.
839 Hof Cassa  Räkning hos Grefwinnan högwälborne  fru Eleonora  Wactmeister  Ifrån den 1 October 

1738 til samma tid 1739. Hans von Fersens arkiv vol. 66. Stafsundsarkivet, RA.
840 Högwällbne  Herr  Carl  R. v. Fersen [tilikirja 1736–1748].  Carl  Reinhold von Fersens arkiv vol. 1c. 

Stafsundsarkivet, RA.
841 Hedvig von Fersen Fabian von Fersenille 8.8.1788. Fabian Reinhold von Fersens arkiv vol. 1a. Staf

sundsarkivet, RA.
842 Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok I, 1902, 45–46.
843 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4–6. Stafsundsarkivet, RA; Hans Axel von Fersen 

Sophie von Fersenille 6.7.[1777]. Löfstadarkivet B XXV a:8. Landsarkivet i Vadstena.
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valaistus ja lämmitys sekä vahti. Mahdollisesti osa summasta käytettiin hovikapellimes
tarien palkkioihin.844  Toisinaan Carl von Fersenin lauloi Ritarihuoneella järjestetyissä 
konserteissa.845 Joulukuun 28. päivä 1768 vapaamuurarit järjestivät Ritarihuoneella kon
sertin,   jossa   myös   Carl   von   Fersen   esiintyi.   Tuleva   runoilija,   kreivi   Johan   Gabriel 
Oxenstierna oli kuuntelemassa esitystä sukulaisten ja ystävien seurassa. Hän kommentoi 
päiväkirjassaan Carl ja Axel von Fersenin erilaisia rooleja, joiden molempien näyttämö
nä toimi Ritarihuone ja yleisönä aateli:

Konsertti oli hyvin kaunis. Neiti Uttini lauloi ihmeellisesti ja niin myös kreivi Carl Fer
sen. Hänellä [Fersenillä] on hyvin kaunis ääni. Mutta en voinut olla vertaamatta häntä ja 
hänen veljeään, mikä ei koitunut kovinkaan paljoa ensin mainitun eduksi. Samalla paikal
la jolla toinen veljeksistä on lausunut kunnioittavia ennustuksia ja niin monta kertaa sa
nellut oikeamielisyyksiä ja totuuksia, samalla paikalla jolla hän on puolustanut vapautta 
yhtä suurella kaunopuheisuudella kuin voimalla, näen toisen laulavan kuin komediantti 
yleisön edessä. Siinä on totisesti kaksi hyvin erilaista roolia.846

Oxenstiernan kommentti kertoo, kuinka ambivalentisti aateli suhtautui julkiseen esiinty
miseen.  Aatelismiehen todellinen velvollisuus  ja  rooli  oli  poliittiseen  osallistumiseen 
kuulunut valtiopäivämiehen ja aatelin privilegioiden ja vapauden puolesta puhujan roo
li. Yleisölle esiintyvän laulajan rooli ei Oxenstiernan mielestä ollut täysin sovelias aate
lismiehelle. Tämä saattaa selittyä hoviaatelin ja maalaisaatelin erilaisilla elämänarvoilla. 
Kreivi  Oxenstierna  edusti  maaseudun ylhäisaatelia,   ja  hän oli  saapunut  Tukholmaan 
vasta vähän aikaisemmin työskennelläkseen virkamiehenä kuninkaan kansliassa. Hän ei 
tuntenut kuuluvansa hoviaatelin piiriin ja kommentoi Tukholman poliittista ja seuraelä
mää päiväkirjoissaan hyväntuulisen pisteliäästi.

Carl von Fersenin soitto ja laulutaito sekä kyvyt näyttelijänä huomattiin myös hovin 
elämässä, ensin Lovisa Ulrikan ja Adolf Fredrikin hovissa ja myöhemmin Kustaa III:n 
hovissa, jossa Carl von Fersen nimitettiin teatterin ja hoviorkesterin johtajaksi 1780.847 
Carl von Fersenin tyttäret Ulla ja Augusta näyttelivät ja tanssivat monissa hovin näytel
missä.848 Teatteri ja ooppera sekä erilaiset roolit olivat 1700luvulla osa ylhäisaatelin ja 
hallitsijoiden  elämäntapaa.  Teatteri   ja  ooppera   instituutioina   ja   taidelaitoksina  olivat 
844 Carl von Fersen maksoi 318 kuparitaaleria kapellimestari Brandtille elokuussa 1742. Högwällbne Herr 

Carl R. v. Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 1c. Stafsundsarkivet, 
RA; Axel Reuterholm kuvaa musiikkiseuraa tarkasti vuoden 1738 päiväkirjamerkinnöissään. Reuter
holm 1921, 105–107.

845 Engeström 1876, 61.
846 Oxenstierna 1965, 176. »Konserten var mycket vacker. Fröken Uttini sjöng underbart och likaså gre

ve Carl Fersen. Han har en mycket vacker röst. Men jag kunde inte låta bli att göra en jämförelse 
mellan honom och hans bror, vilket inte utföll alltför mycket till den förstnämndes fördel. På samma 
ställe där den ene av bröderna uttalat vördade spådomar och så många gånger förestavat rättvisa och 
sanning, på samma ställe där han försvarat friheten med lika stor vältalighet som styrka, ser jag den 
andre sjunga som en komediant inför publik. Det är förvisso två mycket olika roller.»

847 Esim. Lovisa Ulrika Sophie Dorotéelle  24.11.1744.  Arnheim I,  1909,  128–130;  Hedvig Elisabeth 
Charlottas  Dagbok  I,  1902,  174;  Levertin  1889,  7;  Scuncke  & Ivarsdotter  1998,  55;  Hildebrand 
1956c, 680.

848 Scuncke & Ivarsdotter 1998, 55; Pehr Hilleström maalasi 1782 Ulla ja Augusta von Fersenin tanssi
massa näytelmässä Gustaf Adelfs ädelmod. Taulut kuuluvat Nationalmuseumin kokoelmiin.
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usein kuninkaallisten ylläpitämiä. Aatelin rooli oli esiintyä hovin näytelmissä, saduissa 
ja tarinoissa.

Musiikin, teatterin ja oopperan lisäksi aatelin intellektuelleihin nautintoihin kuuluivat 
kiinnostus filosofiaan, estetiikkaan, kirjallisuuteen, politiikkaan, historiaan ja luonnon
tieteisiin sekä vapaamuurariuteen. Fersenien kohdalla kysymys on lähinnä joistakin kir
joista ja vapaamuurareihin liittymisestä ilman suurempaa kiinnostusta aatteisiin vapaa
muurariuden taustalla. Yksikään Ferseneistä ei ollut suuri kirjaston kokoaja tai intohi
moinen tieteen tai taiteen harrastaja. Carl ja Axel von Fersen otettiin Pariisissa erään va
paamuurariloosin jäseniksi 1739. Axel von Fersen toimi Strasbourgissa vuodesta 1747 
alkaen Étoile polaire nimisen loosin mestarina. Ruotsissa molemmat Fersenit kuuluivat 
kuningas Adolf Fredrikin loosiin.849  Looseihin kuulumisesta huolimatta Fersenit eivät 
olleet aktiivisia vapaamuurareita, vaikka vapaamuurarius oli yksi kosmopoliittisen aate
liskulttuurin ilmenemismuoto ja seurustelutapa.850 Hans Axel von Fersen otettiin vuonna 
1770 vapaamuurariloosin jäseneksi  Saksassa,  samaan aikaan kuin vapaamuurariudes
taan tunnettu Södermanlandin herttua Carl. Fersen ei kuitenkaan ollut kovin kiinnostu
nut vapaamuurariudesta eikä mainitse asiaa myöhemmin päiväkirjoissaan.851

Fersenien tileissä on vain vähän mainintoja ostetuista kirjoista, ja tiedot ovat niukko
ja, kuten lyhyt maininta siitä, että Carl von Fersen osti keväällä 1741 yhden kirjan nel
jällä ja toisen kahdeksallatoista kuparitaalerilla. Tai että Axel von Fersen maksoi kirjan
sitoja Langille maaliskuussa 1742 sata kuparitaaleria tämän tekemästä työstä ja kirjansi
toja Brohielmille neljäsataa kuparitaaleria vuonna 1763. Samana kesänä Axel von Fer
sen oli   tilannut  kirjakauppias Isak Clasonilta  kirjoja Hollannista  923 kuparitaalerilla. 
Yksin näiden kirjojen tullikulut olivat 925 kuparitaaleria.852 Ainoa nimeltä mainittu kirja 
Fersenien tileissä on Axel von Fersenin keväällä 1742 ostama  Suecia Antiqua et Ho
dierna,   josta  Fersen  maksoi  72 kuparitaaleria,   ja   jonka  todennäköisesti  sitoi  kirjaksi 
edellä mainittu kirjasitoja Lang.853 Carl von Fersenin tilessä ei mainita sen useampia kir
joja, ainoa maininta oli keväällä 1737 ostetusta Suecia Antiqua Nova teoksesta.854 Vä
häiset kirjaostot eivät  kuitenkaan kerro siitä, miten paljon kirjoja luettiin.  Carl, Anna 

849 Robelin 1991, 33–39, 56–62, 81; Wolff 2005, 261–262; Hovineiti Uggla arveli voivansa todistaa va
paamuurareiden hyödyttömyyden sillä, että kukaan Ferseneistä ei kuulunut vapaamuurareihin. Hänen 
mukaansa Axel von Fersen olisi varmasti ollut mukana, mikäli vapaamuurariudessa olisi ollut kyse 
jostakin ensiarvoisen vakavasta asiasta. Carl von Fersen olisi puolestaan ollut vapaamuurari, jos va
paamuurarit olisivat hauskuttaneet itseään miellyttävillä huvituksilla. Engeström I, 61.

850 Vapaamuurariudesta ja Ruotsin aatelin suhteesta siihen 1700luvulla ks. Robelin 1991 ja Wolff 2005, 
259–263.

851 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
852 Högwällbne  Herr  Carl  R. v. Fersen [tilikirja 1736–1748].  Carl  Reinhold von Fersens arkiv vol. 1c; 

Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 
vol. 1; Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1. October 1762, till samma tid 1763. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 42; Förtekning på utbetalte Medel för General Lieutenantens och Commendeu
rens af Kongl. Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1762, till samma tid 1763. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 42. Stafsundsarkivet, RA.

853 Högwälbne H:r Grefwen Axel von Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper 
vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.

854 Högwälbne Grefwe Her Carl R: v: Fersen [tilikirja 1736–1748]. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
1 c. Stafsundsarkivet, RA.
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Sofia ja Axel von Fersen kasvoivat kodissa, jossa oli suuri kirjasto ja jossa luettiin pal
jon. Fersenit myivät äitinsä Eleonora Wachtmeisterin kuoleman jälkeen vanhempiensa 
kirjoja   lähes  viidellätuhannella  kuparitaalerilla  Tukholmassa  pidetyissä  viidessätoista 
kirjahuutokaupassa vuonna 1751.855

Axel von Fersenin perukirjassa ei  kirjoja   luetella  nimeltä,  mutta  siinä  mainituista 
huonekaluista voi päätellä, että Fersenillä ei ollut Tukholmassa eikä missään linnoistaan 
kovin suurta kirjastoa, niin vähän kirjahyllyjä kreivin kabineteissa oli, eikä yhdessäkään 
linnassa ollut erikseen kirjastohuonetta. Fersenin perukirjassa todetaan, että kreivin ka
binetissa olleista  kirjoista,  kartoista  ja piirustuksista  oli  olemassa erillinen luettelo.856 
Luettelo ei kuitenkaan ole säilynyt Fersenin papereiden joukossa. Fersenit lainasivat ys
täviltään ja tuttaviltaan suuren osan kirjoista, joita lukivat. Axel von Fersen käytti to
dennäköisesti hyväkseen lankonsa ja ystävänsä Jacob Albrect von Lantingshausenin kir
jastoa.

Anna Sofia von Fersenin puolisolla Jacob Albrect von Lantingshausenilla oli laaja 
kirjasto, jossa oli useita satoja niteitä, muun muassa sotataitoa, politiikkaa ja valtioop
pia koskevaa kirjallisuutta, maantiedettä, luonnontieteitä, historiaa, muistelmia, oikeus
tiedettä,   sanakirjoja,  kasvatus  ja käytösoppaita,   ranskalaisia  näytelmiä,   lääketiedettä, 
keittokirjoja  ja puutarhanhoitoa käsitteleviä   teoksia sekä  romaaneja,  kuten ruotsinnos 
Gulliverin matkoista. Kirjastossa oli Voltairen ja Alexander Popen teoksia, Olof Dalinin 
Ruotsin historia, Bernard Mandevillen The Fable of the Bees, Montesquieun De l’Esprit  
des Loix, Francesco Algarottin  Le Newtoniasme pour les Dames  kahtena painoksena, 
kuusiosainen  Bibliotheque des gens de Cour vuodelta 1732 sekä Fersenien aateluuden 
todisteena Bewis on Fersiska Familiens Ätt och Stamwapn vuodelta 1730 turkkilaises
sa sidoksessa.  Hyllyssä  oli myös vuosikertoja  englantilaisista  The Guardianista,  The 
Spectatorista ja The Gentleman’s Magazinesta. Ylivoimaisesti suurin osa kirjaston noin 
kuudestasadasta teoksesta oli ranskaksi, mutta joukossa oli paljon myös ruotsin, sak
san ja englanninkielistä kirjallisuutta.857

Hans Axel von Fersen lähetti  grand touriltaan  isälleen kirjasuosituksia   ja kirjoja, 
joista   arveli   tämän  pitävän.  Myöhemmin  Hans  Axel  von Fersenin  ollessa  Pariisissa 
1778–1780 hän sai itse opiskella modernia, kriittistä valtiofilosofiaa Ruotsin Pariisin lä
hettilään Gustav Philip Creutzin kirjastossa.858 Creutzilla oli kiinteät suhteet Pariisin in
tellektuelleihin piireihin ja hänen laaja kirjastonsa edusti nimenomaan ranskalaista va
listusaikaa.859

855 Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel von Fersens influtne 
enskÿlte Medel, ifrån den 1 October 1750 til samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38. 
Stafsundsarkivet, RA.

856 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

857 Bouppteckning efter Anna Sophia von Fersen, g. Lantingshausen. Svea hovrätt, Huvudarkivet E IX 
b:43, Adliga bouppteckningar. RA.

858 Esim. Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 15.8.1772, 21.6.1779. Axel von Fersen d.ä:s arkiv 
vol. 8. Stafsundsarkivet, RA.

859 Wolff 2005, 235–248.
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Musiikin lisäksi taide, maalaustaide ja taideesineet, tuottivat monelle aatelismiehelle 
suurta esteettistä nautintoa ja aatelismiehen hyveisiin ja velvollisuuksiin kuului taiteiden 
tuntemus. Juuri taiteen tuntemukseen,  taidehistorian tietämykseen ja esteettisen maun 
kehittämiseen kuului hyvin brittiläinen ajatus  grand tourista,   jonka ensisijainen pää
määrä ja matkakohde 1700luvulla oli Italia.860 Todellinen taiteentuntija oli aina aatelis
mies, vaikka jokainen aatelismies ei ollut taiteentuntija. Taiteentuntemuksen saattoi saa
vuttaa opiskelun  ja  klassilliseen  taiteeseen  tutustumisen avulla,  mieluiten Italiassa  ja 
Kreikassa, ja se edellytti laajaa lukeneisuutta ja kokemusta.861 Ruotsissa suurimmat ke
räilijät ja taiteentuntijat 1700luvulla olivat kreivi Carl Gustaf Tessin ja kuningatar Lo
visa Ulrika.862 Ferseneillä ei ollut taidekokoelmia konventionaalisten ylhäisaatelin elä
mäntapaa ilmentäneiden muotokuvien ja ovenpäällysmaalausten sekä  joidenkin yksit
täisten perukirjoissa tai  inventaareissa mainittujen taulujen ja kuparipiirrosten lisäksi. 
Kokoelmien   puuttuminen   ei   luonnollisestikaan   estänyt   taiteesta   nauttimista   muualla 
kuin omien kokoelmien parissa.

Pelaaminen

Ylhäisaatelin nautintoihin, intohimoihin ja osin myös velvoitteisiin kuului pelaaminen, 
joka 1700luvulla oli niin merkittävä osa aatelin seuraelämää, että ilman sitä ei montaa
kaan sosiaalista tilaisuutta voitu ajatella. Pelaaminen – niin rahasta kuin huvinkin vuok
si – oli suosittua kaikkialla Euroopassa, mutta yletön uhkapeli on saanut karakterisoida 
erityisesti  Ranskan  ancien  régimen  viimeisten  vuosikymmenten  aristokratiaa,  vaikka 
periaatteessa uhkapeli rahasta oli Ranskassa kielletty vuosien 1717 ja 1781 välisenä ai
kana.863 Moralistit, jansenistit ja valistuskirjailijat tuomitsivat rahapelit moraalittomina 
ja rappeuttavina. Pariisin parlamentti määräsi poliisin puuttuman kaikkialla rehottavaan 
kiellettyyn uhkapeliin, mutta tehtävä oli mahdoton.864  Tähän intohimoisen pelaamisen 
maailman tutustuivat myös Fersenit sekä muut ruotsalaiset aateliset 1700luvun Pariisis
sa ja Lontoossa. Tammikuussa 1774 Hans Axel von Fersen oli Creutzin kanssa Madame 
de Boanen luona, jossa pelattiin suosittuja uhkapelejä biribiä ja pharaonia. Näissä no
peatempoisissa peleissä voitot saattoivat olla jopa kuusikymmentäneljäkertaiset asetet
tuun panokseen nähden. Fersen kirjoitti  päiväkirjaansa,  että  hän voitti  pharaonissa.865 
Neljä vuotta myöhemmin, syksyllä 1778, kun Fersen oli etsimässä upseerinpaikkaa it
selleen Ranskasta, hän oli sotilasleirissä Bayeux’ssa. Myös upseerin parissa erilaiset pe
lit olivat suosittu seurustelumuoto. Upseerien seurapiireissä pelattiin trictracia ja shak

860 Grand tourista ks. Black 1985, Black 1997; naisista grand tourilla ks. Dolan 2002 ja Björkman 2005; 
Ruotsin aatelin matkoista ks. Christensson 2001, passim; Wolff 2005.

861 Brewer 1997, 252–287 ja passim; Waldkirch 2007, 393–394.
862 Tessinistä keräilijänä ja taiteentuntijana ks. Bjurström 1995 ja Heidner 1995; Lovisa Ulrikasta keräi

lijänä ks. Laine 1998.
863 Figeac 2001, 177–178; Freundlich 1995; Harouel 2000, 301–303; Kavanagh 2000, 505.
864 Freundlich 1995, 44–57; Harouel 2000, 302–303.
865 18.1.1774. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
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kia, joita Fersen ei pelannut itse lainkaan.866 Trictrac ja shakki kuuluivat sallittuihin pe
leihin, toisin kuin aristokratian suosimat rahasta pelatut korttipelit.

Ruotsissa   pelaaminen   kuului   aatelin   seurustelukulttuuriin   samalla   tavalla   kuin 
muuallakin Euroopassa. Amiraali Carl Tersmedenin muistelmat havainnollistavat, kuin
ka pelaaminen kuului niin arkeen kuin juhlaankin,  kaikkialla missä   ihmiset tapasivat 
toisiaan, niin yksityiskodeissa kuin Tukholman kahvihuoneissakin. Useimmiten aatelis
miehet pelasivat rahasta ja suuretkin rahasummat vaihtoivat illan aikana omistajaa.867 
Anna Sofia von Fersenin ja Jacob Albrect von Lantingshausenin kodissa oli 1750luvun 
alussa  kolme pelipöytää.868  Axel  von Fersenin  perukirjassa  mainitaan  164 Fersenien 
vaakunalla koristettua pelimerkkiä. Kreivin seurusteluhuoneessa Tukholmassa oli kol
me mahonkista ja yksi leppäinen vihreällä veralla päällystetty pelipöytä. Ljungissa oli 
kaksi  vihreällä  veralla päällystettyä  mahonkista pelipöytää,  Löfstadissa puolestaan oli 
shakkilauta ja nappulat sekä salissa biljardipöytä ja peliin kuuluneet norsunluiset biljar
dipallot.869

Thomas Kavanagh on liittänyt Ranskan aristokratian intohimoisen pelaamisen aika
kauden libertiiniin ilmapiiriin. Uhkapeli ja avoin eroottisuus osana jokaista sosiaalista 
kohtaamista   toi   aristokratian   seuraelämään   kutkuttavan   jännityksen   ilmapiirin,   jossa 
korkein  panoksin pelatun  uhkapelin   jännityksestä   tuli   seksuaalisen  kiihottavaa.  Sekä 
korkein panoksin pelaaminen että viettely sisälsivät lupauksen jännittävistä ulottuvuuk
sista miesten ja naisten välisessä kanssakäymisessä, luvallisen ja hyväksytyn tavan pit
kittää nautintoa, johon sisältyi mahdollisuus onnistua ja saada suuret voitot, mutta myös 
yhtäläinen  mahdollisuus  kokea  karvas   tappio.  Uhkapelurin  oli  oltava   taitava  hämää
mään kanssapelaajiaan suurilla panoksilla pelatessaan ja voittoa tavoitellessaan, vietteli
jän puolestaan oli  oltava  illuusioiden  mestari  valloitukseen  pyrkiessään.  Molemmille 
tärkeintä oli aatelin elämän merkittävin ja näkyvin osa, ulkoinen olemus, se miltä kaikki 
näytti omissa ja muiden silmissä.870 Hans Axel von Fersenin kuvauksissa Pariisin aristo
kratian pelaamisesta aistii seksuaalisen jännitteen pelaajien välillä. Tammikuussa 1774 
tuolloin 19vuotias Hans Axel von Fersen oli  vierailulla,  jossa Portugalin  lähettilään 
nuori vaimo pelasi hänen hyväkseen biribiä ja voitti. Fersen lähti kutsuilta ennen kuin 
nuori rouva oli lopettanut pelaamisen hänen hyväkseen,871  mutta Fersenin päiväkirja
merkintö kertoo vahvasta molemminpuolisesta viehätyksestä, eroottisesta jännitteestä ja 
voiton mahdollisuudesta, tappion uhasta sekä mahdollisen kiinni jäämisen tuomasta jän
nityksestä.

866 13.9.1778. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
867 Tersmeden I, 1912, passim; Tersmeden III, 1916, passim; Tersmeden V, 1918, passim; pelaamisesta 

Ruotsin hovissa Kustaa III:n aikana ks. esim. Ehrensvärd I, 1878, 16;  Hedvig Elisabeth Charlottas 
Dagbok VII, 1936, 269; Pehr Hilleström on kuvannut muutamissa maalauksissaan hoviaristokratian 
pelikulttuuria.

868 Bouppteckning efter Anna Sophia von Fersen, g. Lantingshausen. Svea hovrätt, Huvudarkivet E IX 
b:43, Adliga bouppteckningar. RA.

869 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

870 Kavanagh 2000, 507, 514.
871 18.1.1774. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
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Rakastajattaret

Hans Axel von Fersen kirjoitti syyskuussa 1778 päiväkirjaansa, että palattuaan varus
kunnasta Normandiasta takaisin Pariisiin, saattoivat hän ja hänen ystävänsä, Ruotsin Es
panjan ministeri ja Pariisin lähettilään kreivi Creutzin entinen lähetystösihteeri, vapaa
herra Malte Ramel siirtyä jälleen takaisin vanhaan elämäntapaansa. Fersen asui Ramelin 
ja tämän viehättävän puolison Amalia Beata Lewenhauptin luona Hôtel de Luynesissa 
ja söi usein päivällistä tai illallista heidän kanssaan. Fersen lisäsi, että »hänellä [Amalia 
Lewenhauptilla] oli hyvin sievä kamarineito, neiti Julie, jonka kanssa vietin toisinaan il
lan erittäin miellyttävästi.»872 Seksuaaliset kokemukset ja niiden hankkiminen kuuluivat 
nuoren aatelismiehen kokemuspiiriin osana kasvamista aatelissäädyn täysivaltaiseksi jä
seneksi niin kuin opinnot kielissä, tanssissa, luonnontieteissä tai historiassa ja upseerin
uralla  tarvituissa  tiedoissa  ja taidoissa.  Pariisissa vallinnut  libertiini   ja kevytmielinen 
ilmapiiri suorastaan edellytti, että aatelismiehet nauttivat eroottisista seikkailuista ja oli
vat myös valmiit käyttämään siihen auliisti huomattavia rahasummia.873

Näihin elämännautintoihin nuori Fersen tutustui jo  grand tourillaan vuosina 1770–
1774. Tammikuun alussa 1774 hän tapasi Pariisissa oopperatanssiaisissa kauniin naa
mioituneen naisen, jota kreivin ystävät arvelivat italialaisen teatteriseurueen näyttelijät
täreksi. Nuori kreivi oli hyvin kiinnostunut salaperäisestä naisesta, ja olisi mielellään tu
tustunut tähän intiimimmin, sillä nainen »sanoi minulle aivan hiljaa, että hän oli pahoil
laan siitä, etten ollut hänen aviomiehensä, jolloin hän olisi voinut maata kanssani. Sanoi 
hänelle ettei se estänyt minua. Halusin saada hänet vakuuttuneeksi siitä, mutta hän pa
keni   [paikalta].»874  Eroottiset  seikkailut   toistuivat  Fersenin elämässä  usein,   ja  aristo
kraattisen maailmanmiehen kokemuspiiriin kuuluikin Pariisin huveihin perehtyminen. 
Hans Axel von Fersen kiinnitti jo nuorena huomiota kauniisiin ja viehättäviin naisiin, ja 
hänen päiväkirjansa todistaa monista rakkaussuhteista, joista ystävän puolison kamari
neito  oli  vain yksi.  Fersenillä  oli  koko elämänsä  ajan useita  Ranskan, Englannin tai 
Ruotsin aateliin  kuuluneita rakastajattaria.  Hans Axel von Fersenin suuri  rakkaus oli 
kuitenkin Ranskan kuningatar MarieAntoinette,  vaikka lähteiden fragmentaarisuuden 
vuoksi heidän suhteensa luonnetta ei voi täysin selvittää.875

Rakastajattaret, niin aateliset kuin aatelittomatkin, kuuluivat aatelismiesten elämän
nautintoihin.  Eroottisiin   seikkailuihin   ja  kalliisiin   rakastajattariin   suhtauduttiin  kuten 
muihinkin aristokraattisen elämän alueisiin:  hienostunut  aatelismies  ei  sortunut  ylen
palttisuuksiin.  Kuvaava on,  että  Axel  von Ferseniä  suututti  Hans Axel von Fersenin 
ylellinen ja kevytmielinen elämä Ranskassa. Nuoren kreivin elämäntapa oli isän mieles
tä aatelismiehelle sopimaton ja vastuuton.876 Kun Fersenin nuorempi poika Fabian von 
Fersen matkusti Pariisiin syksyllä 1785 oltuaan sitä ennen Englannissa, kirjoitti isä po

872 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA. »elle avoit une femme de 
Chambre tres jolie, Mlle Julie, avec laquelle je passai quelquefois les soirées fort agreablement.»

873 Delon 2000, 19–47, 67–79; Kavanagh 2000; Wolff 2005, 90–91, 95–96, 110–111.
874 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA. »[…] me dit tout bas qu’el

le etoit faché que je ne fus pas son mari, pour pouvoir coucher avec moi, je lui dit que cela m’empec
hoit pas, je voulus le lui persuader mais elle s’enfuit.»

875 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4–6. Stafsundsarkivet, RA; ks. myös Barton 1975, 
61–74; Lever 2006, 192–202, 234–241, 256–260; Zweig 1935, 257–280 ja passim.
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jalleen: »Olkaa säästäväinen ja hyvätapainen [sage], Pariisi on viettelevä, kaikki siellä  
kutsuu komeuteen ja huikentelevaisuuteen [dissipation]. Teillä on vierellänne hyvä neu
vonajanta  [Bolemany],   käyttäkää   häntä  älkääkä   luottako   liikaa   itseenne.»877  Fersen 
alleviivasi koko tämän ohjeensa korostaakseen sen tärkeyttä ja kertoakseen pojalleen, 
kuinka tärkeänä  piti aatelisen pidättyväisyyden noudattamista. Myös sanavalinnat ko
rostavat asian tärkeyttä. Kreivin käyttämien sanojen merkitys liittyi sekä ulkoiseen että 
sisäiseen aateluuteen. Hän kehotti poikaansa olemaan hyvätapainen käyttämällä sanaa 
sage, joka merkitsee lisäksi kilttiä, viisasta ja järkevää.878 Myös kreivin käyttämä sana 
dissipation on kontekstissaan monimerkityksinen merkiten huikentelevaisuuden lisäksi 
irstailua, elostelua ja tuhoisaa tuhlaavaisuutta.879 Fersen tiesi sekä omasta kokemukses
taan Ranskassa että  vanhemman poikansa siellä  viettämästä  elämästä,  että  Pariisi  oli 
vaarallinen nuoren miehen taloudelle ja terveydelle. Hän halusi nuoremman poikansa 
noudattavan  kokeneen  maailmanmiehen  Bolemanyn  neuvoja,   eikä   heittäytyvän   suin 
päin kalliisiin huvituksiin. Pariisilaisen seuraelämän libertiinissä ilmapiirissä tuhlatuista 
omaisuuksista oli esimerkkejä Fersenien oman perheen lisäksi muuallakin Fersenien su
ku ja ystäväpiirissä.  Axel von Fersenin ja Hedvig De la Gardien ystävien, kreivi ja 
kreivitär Ribbingin poika vietti 1780luvulla Pariisissa tuhlaavaista elämää  aiheuttaen 
vanhemmilleen huolta.880  Hedvig De la Gardien sisarenpojalta Clas Julius Ekebladilta 
jäi Ranskaan suuret velat ja avioton lapsi, jonka elatukseen hän osallistui, ja Augusta 
von Fersenin tulevan puolison Fredrik Adolf Löwenhielmin kerrottiin tuhlanneen Parii
sissa valtavan omaisuuden.881

Tukholman hovissa ja seurapiireissä ylhäisaatelin elämäntapa oli rakkausseikkailui
neen samanlainen kuin muissakin Euroopan kaupungeissa.  Vuosisadan loppupuolella 
Axel von Fersen paheksui syvästi Kustaa III:n molempien veljien, herttua Carlin ja hert
tua Fredrik Adolfin, tapaa elää kevytmielistä ja tuhlaavaista elämää sekä viettää aikaan
sa »oopperamamsellien» kanssa,  kuten kreivi sanoi. Herttuat  toivat  rakastajattarensa 
seurapiireihin kreivin mielestä skandaalimaisella tavalla. Rivien välistä on luettavissa, 
että Fersen ei suinkaan paheksunut sitä, että »oopperamamsellit» olivat herttuoiden ra
kastajattaria, vaan sitä, että herttuat olivat niin piittaamattomia seurapiirien kirjoittamat
tomista säännöistä,  että   toivat alempisäätyiset  rakastajattarensa samoihin tilaisuuksiin 
hienojen naisten kanssa.882 Samaan aikaan Fersen, kuten koko hovi ja Tukholman seura
piirit, tiesi, että Carl von Fersenin tytär Augusta oli ollut herttua Carlin monivuotinen 

876 Axel von Fersen Fabian von Fersenille  13.6.1785. Fabian Reinhold von Fersens arkiv vol. 1a. Staf
sundsarkivet, RA.

877 Axel von Fersen Fabian von Fersenille  16.9.1785. Fabian Reinhold von Fersens arkiv vol. 1a. Staf
sundsarkivet, RA. »Soÿez oeconome et sage Paris est seduisant, tout ÿ invite au faste et a la dissipa
tion vous avez un bon conseil prés de Vous uséz en et ne comptéz pas trop sur Vous méme.»

878 Le Grand Robert de la langue française, VI, 114–116.
879 Le Grand Robert de la langue française, II, 1577.
880 Ks. esim. Fabian von Fersen Sophie von Fersenille 7.9.1784. Löfstadarkivet B XXV a:10. Landsarki

vet i Vadstena sekä Axel von Fersen Fabian von Fersenille 8.11.1784. Fabian Reinhold von Fersens 
arkiv vol. 1a. Stafsundsarkivet, RA.

881 Erdmann 1925a, 60–61, 63; ks. myös Wolff 2005, 110–111, 302.
882 Fersen III, 1869, 258;  Fersen IV, 1869, 5; Oopperatanssijattarista ja laulajattarista Ruotsin aristo

kraattien rakastajattarina ks. Roempke 1994.
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rakastajatar huolimatta molempien puolisoiden vastustuksesta.883 Veljekset Hans Axel ja 
Fabian von Fersen olivat vuorotellen herttuatar Hedvig Elisabeth Charlottan rakastajia 
ja Sophie von Fersenin monivuotinen rakastaja oli Hans Axel von Fersenin hyvä ystävä, 
vapaaherra Evert Vilhelm Taube.884

Eroottisuus ja rakkausseikkailut eivät 1700luvun aateliskulttuurissa ja hovin maail
massa olleet vain miesten yksinoikeus. Myös ylhäisaatelin naisten avioliiton ulkopuoli
set suhteet olivat hyväksyttyjä. Aatelisnaiselle oli kuitenkin miestä tärkeämpää se, että 
hänellä ei ollut esiaviollisia suhteita, tai että niistä ei ainakaan juoruttu seurapiireissä – 
saati syntynyt lapsia. Sen jälkeen, kun nainen oli synnyttänyt vähintään yhden perillisen 
aviomiehelleen, hänelläkin oli mahdollisuus ottaa itselleen rakastaja. Aatelisnaisen ra
kastajan tuli kuitenkin olla samasta yhteiskuntaluokasta kuin nainen itsekin. Aatelisnai
sen ja lakeijan tai oopperalaulajan lihallista suhdetta olisi tuskin pidetty hyväksyttävänä, 
kun taas aatelismiehen suhde kamarineitoon tai oopperatanssijattareen oli täysin taval
lista ja etiketin mukaista. Vaikka naimisissa olleiden aatelisnaisten rakkaussuhteet aate
lismiehiin hyväksyttiin, oli naisen maine aina miestä alttiimpi tahriintumaan.885 Ylhäis
aatelin naisen eroottiset vapaudet olivat lähes samanlaiset kuin miehenkin, mutta hänen 
oli huolehdittava maineestaan miestä tarkemmin.

Avioliiton ulkopuoliset suhteet saattoivat ylhäisaatelin maailmassa olla ainoa mah
dollisuus suhteeseen, jossa tunteilla oli suurempi merkitys kuin syntyperällä tai omai
suudella. Ylhäisaatelin kuului tuhlata rakastajattariin ja nautinnot saivat olla kalliita. Li
säksi hovipiireissä oli suorastaan naurettavaa olla rakastunut omaan puolisoonsa. Rakas
tajattaret sallittiin miehille ja rakastajat naisille, mutta intohimoista suhdetta omaan puo
lisoon pidettiin porvarillisena ja niin ollen halveksittavana, samoin kuin liian kiihkeäksi 
käynyttä rakkaussuhdettakin. Niin Axel von Fersenillä kuin Hedvig De la Gardiella oli 
lemmenseikkailuja   avioliiton   solmimisen   jälkeen.  Axel   von  Fersen  hakkaili   pitkään 
kreivitär Eva Löweniä, ystävänsä valtaneuvos ja kreivi Fredrik Ribbingin puolisoa. Kun 
heidän suhteensa päättyi, Eva Löwenin seuraava ihailija oli Fersenin oma poika Hans 
Axel. Tämä rakkaussuhde riipaisi Hedvig De la Gardieta, vaikka tavallisesti hän suhtau
tui rakkausseikkailuihin suopeasti.886 Kaikesta huolimatta Axel von Fersen ja Hedvig De 
la Gardien olivat ilmeisen tyytyväinen avioliittoonsa ja puolisoiden välit olivat läheiset 
ja lämpimät.887

Aatelismies kantoi vastuunsa rakkausseikkailujen seurauksena mahdollisesti  synty
neistä lapsista. Carl ja Axel Fersenillä sekä heidän isällään Hans von Fersenillä oli mitä 
883 Ks. esim. Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok I, 1902, 56–59, 64, 75, 82–83.
884 Ks. esim. Barton 1975, 192, 199–202.
885 Kreivitär Stina Piper, hovin vallankaappausyrityksen 1756 jälkeen hattujen mestauttaman kreivi Erik 

Brahen leski,  ei nauttinut varauksetonta kunnioitusta ja arvostusta Tukholman seurapiireissä,  vaan 
hänestä juoruiltiin varsin ilkeään sävyyn. Juorujen taustalta Stina Piperin elämäkerran kirjoittanut Ca
rin Bergström löysi uuden avioliiton hattupoliitikko, kansliapresidentti, kreivi Ulrik Schefferin kans
sa. Mutta myös monivuotisen suhteen serkun, vapaaherra Carl Ribbingin kanssa, sekä suhteesta syn
tyneet kolme lasta, joiden kasvatuksesta, koulutuksesta ja avioitumisesta Ribbing huolehti. Bergström 
2007, 139–153.

886 Ehrensvärd I, 1878, 130; Erdmann 1926, 137–139.
887 Ks. esim.  Hedvig De la Gardie Axel  von Fersenille  Wismar 2.6.1774, Wismar 6.6.1774, Wismar 

9.6.1774, Wismar 13.6.1774, Wismar 20.6.1774. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 7. Stafsundsarki
vet, RA.
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todennäköisimmin aviottomia lapsia, joiden tulevaisuudesta kreivit huolehtivat. Näistä 
lapsista   kolme   löytyy   Eleonora   Wachtmeisterin   tilikirjoista,   neljäs   kirjeenvaihdosta. 
Axel von Fersen ei halunnut omien tiliensä paljastavan mihin ja millä tavalla hän käytti 
rahaa. Niinpä mahdolliset aviottomat lapset ja heidän kulunsa oli kreivitär Wachtmeiste
rin kuolemankin jälkeen merkitty hänen kuolinpesänsä tileihin, ei Carl tai Axel von Fer
senin henkilökohtaisiin   tileihin.  Tilikirjat  eivät  paljasta  suoraan  näitä   lapsia  kreivien 
aviottomiksi lapsiksi, mutta todennäköisesti näin on, niin selvästi heidän aiheuttamansa 
laskut poikkeavat muusta hyväntekeväisyydestä, ja niin selvästi ne muistuttavat kreivil
listen lapsien aiheuttamia kuluja.

Eleonora Wachtmeisterin tilikirjoissa vuodelta 1743 mainitaan useita lapsia otsikon 
»Barnen på Landet och i Staden» alla. Keittiöpoika, pikkuOlle ja Carl sekä kaksi ni
meltä  mainitsematonta suomalaista lasta (finska barnen,  finske gossen,  finska flickan) 
saivat vaatteita ja kenkiä. Suomalaisille lapsille niitä hankittiin eniten. Samoin heille os
tettiin kirjoja. Kyse ei ollut kreivittären tavanomaisesta hyväntekeväisyydestä, sillä se 
merkittiin tileihin erikseen otsikon »Fattige» alle, samoin papistolle annetut lahjat kirjat
tiin erikseen.888  Seuraavana vuonna suomalainen poika mainitaan nimeltä. Vaatteiden, 
sukkien, hattujen sekä kenkien lisäksi hänen kohdalleen tileihin merkittiin kuluja muo
dollisesta opetuksesta, »Georgens information». Myös tyttö ja keittiöpoika mainitaan ti
leissä edellisvuoden tapaan.889 Tiliaineistosta päätellen Georgen sai aatelispoikien tavan
mukaisen kasvatuksen. Hänellä oli kotiopettaja tai hän sai opetusta muualla, ja hänelle 
ostettiin useita kirjoja, aapinen, raamattu, rukouskirja ja katkismus.890

Eri tavoin avustettuja  lapsia  oli  siis useita,  Steningessä  Olle,  Drottninholmissa tai 
Granhammarissa Carl  sekä  keittiöpoika  Erik,   josta myöhemmin  tuli  kokki  Fersenien 
keittiöön. Kuitenkin ainoastaan »suomalaiset lapset», Georgen ja Agneta, saivat tiliai
neiston mukaan muodollisen kasvatuksen ja koulutuksen. Heidän koulutukseensa käy
tettiin huomattavan paljon rahaa, esimerkiksi tilikauden 1750 aikana Agnetan koulutus 
maksoi lähes 400 kuparitaaleria. Heille myös ostettiin enemmän vaatteita, jalkineita, lii
navaatteita ja kirjoja kuin muille tileissä mainituille lapsille.891 Georgen ja Agneta katoa

888 Ks. esim. Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån 
den 1 October 1742 till samma tid 1743. Hans von Fersens arkiv vol. 70; Hof Cassa Räkning hållen 
hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1. October 1745 till samma tid 
1746. Hans von Fersens arkiv vol. 73. Stafsundsarkivet, RA.

889 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister  ifrån den 1 
October 1743 till samma tid 1744. Hans von Fersens arkiv vol. 71. Stafsundsarkivet, RA.

890 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister  ifrån den 1. 
October 1744 till samma tid 1745. Hans von Fersens arkiv vol. 72. Stafsundsarkivet, RA.

891 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1. 
October 1745 till samma tid 1746. Hans von Fersens arkiv vol. 73; Hof Cassa Räkning hållen hos 
Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmester [sic] ifrån den 1. October 1746 til samma tid 
1747. Hans von Fersens arkiv vol. 74; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan högwälborna Fru 
Eleonora Wachtmeister ifrån den 1 October 1747 till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 
75; Cassa Räkning uti det Grefwelige Fersiske Sterbhuset ifrån den 1. October 1748, till samma tid 
1749. Hans von Fersens arkiv vol. 77; Cassa Räkning hållen uti det Grefwelige Fersiske Sterbhuset 
ifrån den 1. October 1749, till samma tid 1750. Hans von Fersens arkiv vol. 78; Special Extract öfwer 
Sterbhusets Utgifter ifrån den 1 October 1752, till samma tid 1753. Hans von Fersens arkiv vol. 79. 
Stafsundsarkivet, RA.
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vat tilikirjoista vuoden 1753 jälkeen lukuun ottamatta odottamattomina menoina mainit
tua Georgenille kesällä 1759 teetettyä pukua.892

Hans von Fersenin ja Eleonora Wachtmeisterin kuolinpesän varoista maksettiin 300 
kuparitaalerin  vuotuinen  eläke  nimeltä  mainitsemattomalle  henkilölle  vuosina  1756–
1769.893 Mahdollisesti kyseessä oli Agnetalle maksettu summa, jota Axel von Fersen ei 
enää halunnut eriteltävän tileissä. Muutoin kaikki eläkkeen saajat, kuten Fersenien us
kollinen palvelijatar Greta Wiedermayer, merkittiin tileihin huolellisesti nimellä. Ehkä 
Axel von Fersen ei tahtonut jättää omasta tai veljensä aviottomasta tyttärestä asiakirjoi
hin muita mainintoja kuin tilinpidon kannalta välttämättömän maininnan »en beviljad 
pension».

Georgenin ja Agnetan lisäksi tiliaineistosta nousee esiin kolmas kiinnostava henkilö, 
Axel Lindroth. Vuonna 1744 Axel Lindrothin menot kirjattiin Eleonora Wachtmeisterin 
tileihin omana kokonaisuutenaan, aivan vastaavasti kuin Carl tai Axel von Fersenin me
not.  Axel  Lindrothin  kuluttaminen  muistuttaa  Axel  von Fersenin  kuluttamista  vajaa 
kymmenen vuotta aiemmin. Lindrothille ostetut tuotteet olisi yhtä hyvin voitu ostaa aa
telismiehelle. Hän hankki kalliita kankaita, kullattuja takin tai liivinnappeja, nenäliino
ja, liinakangasta paitoihin, saappaat, kengät, hatun, peilin ja sukkanauhoja. Lisäksi pro
fessori Sven Bringille (aateloituna kuuluisa historioitsija Lagerbring) maksettiin Axel 
Lindrothin  koulutuksesta  300 kuparitaaleria.894  Maaliskuussa 1744 Axel  Lindroth  oli 
kirjautunut Lundin yliopistoon opiskelemaan Sven Bringin johdolla ja Eleonora Wacht
meisterin taloudellisella tuella.895

Seuraavina vuosina Axel Lindrothin kohdalle kirjattiin menoja vain hänelle lähete
tyistä   suurehkoista   rahasummista   tai   professori   Bringin   antamasta   koulutuksesta.896 
1740luvun  lopulla  Axel  Lindroth  opiskeli  yhä  professori  Sven Bringin   johdolla,   ja 
Bring vastasi myös hänen asumisestaan. Tilikaudella 1746–1747 professori Bringille lä
hetettiin Eleonora Wachtmeisterin kassasta 400 kuparitaaleria korvaukseksi Axel Lind
rothin koulutuksesta sekä 600 kuparitaaleria elatuksesta.897 Eleonora Wachtmeister lah
joitti testamentissaan 600 kuparitaalerin rahasumman Axel Lindrothille.898

892 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1758, till samma tid 175. Hans von Fersens ar
kiv vol. 81. Stafsundsarkivet, RA.

893 Hans von Fersenin ja Eleonora Wachtmeisterin kuolinpesän tilikirjat.  Hans von Fersens arkiv vol. 
80–84. Stafsundsarkivet, RA.

894 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister  ifrån den 1 
October 1743 till samma tid 1744. Hans von Fersens arkiv vol. 71. Stafsundsarkivet, RA.

895 Lunds universitets matrikel 1732–1830, 1979, 66.
896 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister  ifrån den 1. 

October 1744 till samma tid 1745. Hans von Fersens arkiv vol. 72; Hof Cassa Räkning hållen hos 
Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmester [sic] ifrån den 1. October 1746 til samma tid 
1747. Hans von Fersens arkiv vol. 74; Special Extract öfwer Sterbhusets Utgifter ifrån den 1 October 
1752, till samma tid 1753. Hans von Fersens arkiv vol. 79. Stafsundsarkivet, RA.

897 Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmester [sic] ifrån den 1. 
October 1746 til samma tid 1747.  Hans von Fersens arkiv vol. 74; ks. myös  Cassa Räkning uti det 
Grefwelige Fersiske Sterbhuset ifrån den 1. October 1748, till samma tid 1749. Hans von Fersens ar
kiv vol. 77. Stafsundsarkivet, RA.

898 Cassa Räkning hållen uti det Grefwelige Fersiske Sterbhuset ifrån den 1. October 1749, till samma 
tid 1750. Hans von Fersens arkiv vol. 78. Stafsundsarkivet, RA.
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Kaikella todennäköisyydellä kyseessä oli Hans von Fersenin avioton poika, joka oli 
hieman nuorempi kuin Carl ja Axel von Fersen. Axel Lindrothin koulutukseen käytet
tiin yhtä  paljon rahaa kuin kreivin omien poikien koulutukseen, ja häntä  opetti  sama 
Sven Bring, joka oli opettanut myös Axel von Ferseniä. Lisäksi maininnat Axel Lind
rothille ostetuista vaatteista ja asusteista ovat lähes identtiset sen kanssa, mitä Axel von 
Fersen osti tai teetti itselleen. Lindrothin pukeutuminen ja koulutus olivat aatelisen sää
dynmukaisia. Aviottomista lapsista huolehtiminen aatelisen isän toimesta tai isän per
heessä ei ollut aivan tavatonta 1700luvun aateliskulttuurissa, niin tehtiin kaikkialla Eu
roopassa.899 Myös Axel von Fersenin avioton poika Jacob Johan Forslund toimi kreivin 
lasten kotiopettajana 1760luvulla. Myöhemmin Fersen auttoi Forslundia etenemään si
viiliuralla korkealle sen jälkeen, kun aatelin yksinoikeus korkeisiin virkoihin oli lakkau
tettu 1789.900

Aatelismiesten eroottisiin seikkailuihin ja rakkaussuhteisiin käytettiin rahaa kahdella 
tavalla: ylläpitämällä  ja hemmottelemalla kalliita rakastajattaria joko omasta säädystä 
tai  oopperamamsellien ja palvelijattarien parista,  tai kustantamalla aviottomien lasten 
kasvatus ja koulutus tai ainakin osa siitä. Molempia pidettiin osana todellisen ja muo
dinmukaisen aatelismiehen käytöstä.

Nautintojen kääntöpuoli, ikävystyminen ja ylellisyyskritiikki

Vuonna 1774 Hans Axel von Fersen tutustui Pariisin huveihin ihastuneena ja huumaan
tuneena kaikesta näkemästään ja kokemastaan.  Fersenin palattua kaupunkiin  1778 ja 
asuessa siellä pitkiä aikoja aina 1790luvun puoliväliin asti hänen elämänsä täyttyi to
dellisen hovimiehen nautinnoista ja velvollisuuksista: oopperasta, ranskalaisesta ja ita
lialaisesta teatterista, yksityisistä konserteista, tanssiaisista, naamiohuveista, päivällisis
tä, illallisista, pelaamisesta, rakkausseikkailuista, salonkien emäntien, valistusfilosofien 
ja kirjailijoiden,  valtiomiesten ja upseerien sekä  korkean aristokratian kohtaamisesta 
salongeissa, samoin kuin kuningatar MarieAntoinetten sekä tämän lähipiirin tapaami
sesta hovissa.901

Hans Axel von Fersen ihmetteli talvella 1774 Pariisissa tultuaan kotiin aamukuudelta 
PalaisRoyalin tanssiaisista, kuinka ranskalaiset eivät osanneet nauttia huveista ja elä
mästä. »[...] lähtiessäni ajattelin, etteivät Ranskalaiset tiedä kuinka huvitella, heillä on 
huono tapa sanoa aina minä ikävystyn ja se myrkyttää kaikki heidän nautintonsa.» Fer
sen itse oli lähtenyt liikkeelle edellisenä aamuna kahdeksalta mennäkseen tilaamaan uu
den puvun illan tanssiaisia varten. Hän oli vieraisilla iltapäivästä myöhään iltaan asti, 
odotti kärsimättömänä pukuaan puoli yhteen yöllä ja lähti uusi puku yllään vihdoin Pa
laisRoyalin tanssiaisiin.902 Kahdeksantoistavuotias kreivi ei vielä ollut oppinut muodi
899 Ks. esim. Bergström 2007, 142–153, kreivitär Stina Piperin ja vapaaherra Carl Ribbingin aviottomis

ta lapsista, joiden kasvatuksesta ja toimeentulosta Ribbing huolehti.
900 Barton 1975, 3, 60; esim. Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1. October 1761 till Samma tid 

1762. Axel von Fersen d. ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.
901 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4–6. Stafsundsarkivet, RA.
902 2.2.1774. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA. » en m’en allant 

je pensait, que les François ne savent pas s’amuser, ils ont la mauvaise habitude de dire toujours je 
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kasta   ikävystyneisyyttä   ja  kyllästyneisyyttä,   joka vallitsi  mondeeneissa  seurapiireissä 
1700luvun  loppupuolella.903  Aristokraattiseen  elämäntapaan  ei  kuulunut   innostuksen 
näyttäminen olivatpa kyseessä sitten ylenpalttiset juhlat, kulinaariset nautinnot, esteetti
set kokemukset tai eksoottiset eläimet, joita suurkaupungeissa oli nähtävillä. Ikävysty
neisyydellään maailmanmies viestitti nähneensä kaiken, kokeneensa kaiken, ja että hä
nen miellyttämisensä oli vaikeaa, joskaan ei mahdotonta. Pariisista Fersen matkusti tou
kokuussa 1774 Lontooseen, joka oli hänen mielestään apea ja ikävystyttävä.904 Lontoon 
huvit erosivat pariisilaisista, mutta kreivi oli myös lyhyessä ajassa oppinut maailman
miehen suhtautumisen, eräänlaisen huvittuneen ylenkatseen erityisesti kaikkea ikävys
tyttävää pikkukaupunkimaisuutta kohtaan. Fersenille se tarkoitti yleensä kaikkea Rans
kan ulkopuolella ollutta ja hän säilytti tämän asenteen elämänsä loppuun asti.

Hans Axel von Fersen pääsi Pariisissa isänsä ja kreivi Creutzin suhteiden sekä oman 
viehätysvoimansa avulla niin Versaillesin hovin kuin Pariisin salonkien ja ylhäisaatelin 
seuraelämän korkeimpiin piireihin. Ruotsissa Fersenit kuuluivat ylhäisaateliin, joka itse
oikeutetusti osallistui seuraelämään. Vilkkaan seurallisuuden ja seuraelämän sekä elä
männautintojen kääntöpuolena oli kyllästyminen ja ikävystyminen. Vastareaktiona seu
raelämän pyörteisiin aatelinkin parissa nousi halu rauhallisempaan ja hiljaisempaan, jol
lakin tavalla todellisempaan ja luonnollisempaan elämään Rousseaun hengessä. Siihen 
tarjoutui mahdollisuus yleensä maaseudulla linnoissa, joissa ylhäisaateli vietti kesänsä. 
Axel von Fersen ja Hedvig De la Gardie nauttivat molemmat maaseudun rauhasta ja 
elämän tasaisuudesta.905

Aatelismiehen elämännautintojen kääntöpuoleen kuuluivat ikävystymisen ja yksin
kertaisen elämän kaipuun lisäksi rahahuolet, velkaantuminen, ylenpalttisesta syömisestä 
ja juomisesta  sekä   tupakoinnista  johtuneet  terveyshaitat,  sairaudet ja sukupuolitaudit. 
Varsinkin Pariisissa aatelismiesten oli  helppo saada rahat  kulumaan.  Suuret velat   tai 
jopa velkavankeus eivät  olleet  tuntemattomia Ruotsinkaan aatelisille.  Hans Axel von 
Fersen oli järkyttynyt vieraillessaan tammikuussa 1774 Fort l’Evequen vankilassa vel
kojensa vuoksi siellä olleiden puolalaisten kreivien Podoski ja Palonoi luona ja nähdes
sään vankilan ahtauden ja kurjuuden.906 Myös ruotsalaisia aatelismiehiä istui velkavan
keudessa Ranskassa, ja moni joutui suuriin taloudellisiin vaikeuksiin Pariisin seurapii
rien huvien ja suurten vaatimusten vuoksi.907

Myös 1700lukua hallinneen ylellisyyskritiikin voi nähdä ylhäisaatelin elämäntavan 
kääntöpuolena ja osin sisäisenä kritiikkinä sitä kohtaan. Ylellisyys, erityisesti ulkomai
nen (ranskalainen) ylellisyys vei aatelismiehen ajatuksen ja voimat, jotka olisi ollut jär
kevämpi   suunnata   isänmaan  palvelemiseksi.  Hans  Axel  von Fersen  kirjoitti   isälleen 

m’ennuye et cela empoisonne tous leurs plaisirs»
903 Wolff 2005, 90–91, 94–95.
904 Esim. 22.5.1774, 24.5.1774, 7.6.1774. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsund

sarkivet, RA.
905 Esim. Axel von Fersen Sophie von Fersenille 22.6.1777; Hedvig De la Gardie Sophie von Fersenille 

25.6.1777. Löfstadarkivet B XXV a:14. Landsarkivet i Vadstena.
906 30.1.1774. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
907 Wolff 2005, esim. 90–91, 108–111, 129–139, 156, 165–166.
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1784, että aatelismiehen tuli erottautua tapojensa ja käytöksensä kautta, ei kuluttamalla 
ylenpalttisesti.908

VALTANEUVOS JA SOTAMARSALKKA, KREIVI AXEL VON FERSENIN HAUTAJAISET

Axel von Fersen kuoli 75vuotiaana 24. huhtikuuta 1794. Kreivin kuollessa rauhallisesti 
makuuhuoneensa  sohvalle   läsnä  olivat  hänen puolisonsa Hedvig De  la  Gardie,   tytär 
Sophie ja tämän poika Carl Piper. Kumpikaan kreivin pojista ei ollut läsnä, Hans Axel 
von Fersen oli Ranskassa ja Fabian von Fersen oli virkatehtävissä muualla.909 Heti kuo
leman jälkeen alkoivat valmistelut hautajaisten järjestämiseksi ja kuolemasta ilmoitta
miseksi. Fersenin palveluskunnalle ja konttorin väelle hankittiin suruasut, kaupunkitalo 
puettiin suruasuun, huone, jossa vainaja oli, verhottiin mustalla kankaalla, peilit peitet
tiin ja talo hiljentyi. Ennen hautajaisia tohtori Fröberg apulaisineen teki Fersenille ruu
miinavauksen ja eräs rouva pesi ruumiin. Ferseniä ja hänen perhettään vuosikaudet hen
kilääkärinä palvelleelle kirurgi Olof af Acrelille maksettiin kreivin hoidosta 333 riikin
taaleria.910

Fersenin perhe, puoliso Hedvig De la Gardie, poika Fabian von Fersen ja tytär Sop
hie von Fersen puolisoineen ja lapsineen sekä 1792 kuolleen tyttären Hedvig von Ferse
nin puoliso Ture Klinckowström sekä heidän lapsensa pukeutuivat suruasuun heti krei
vin kuoleman jälkeen. Surupuku oli tärkeä osa aatelin vaatevarastoa, koska kaukaisem
pienkin sukulaisten vuoksi pukeuduttiin suruasuun. Lisäksi Kustaa III:n kuoleman jäl
keinen maansuru oli päättynyt vain vuotta aikaisemmin, minkä vuoksi kaikilla aatelisilla 
oli vaatevarastossaan todennäköisesti ainakin yksi muodinmukainen surupuku. Hedvig 
De la Gardien pukeutui miehensä  kuoleman jälkeen surupukuun loppuelämänsä  ajan, 
niin kuin ajan tapa oli. Surupuvut valmistettiin muotipuvun kaavaan ja puvustoon kuu
luivat   kaikki   asusteet   päähineistä   käsineisiin,   päällysvaatteisiin   ja   aamutakkiin   asti. 
Muodikkuudesta   tai  säädynmukaisesta  elämäntavasta  ei   tarvinnut   luopua suruaikana
kaan, vaikka sallittuja värejä olivatkin vain musta, harmaa ja valkoinen.911 Englannissa 
aatelin surupuvustusta hallitsi jako täyssuruun ja puolisuruun riippuen surijan suhteesta 
vainajaan sekä suruajan pituudesta. Kuninkaallisten kuoleman jälkeen vallitsi maansuru, 
joka periaatteessa vaati surupukua kaikilta, kuten Ruotsissakin. Surupuvulla ilmaistiin 
yksityisen surun ja menetyksen lisäksi surijan asemaa ja arvovaltaa tilanteesta riippuen. 
Englannin aatelin surupuku oli erilainen julkisissa ja virallisissa tilaisuuksissa sekä va
paamuotoisemmissa ja yksityisemmissä tilanteissa.912

908 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 3.1.1784. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 9. Stafsundsar
kivet, RA.

909 24.4.1794, 8.5.1794, 9.5.1794.12.5.1794. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 5. Staf
sundsarkivet, RA.

910 Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

911 Pylkkänen 1982, 367–374; ks. myös Hedvig De la Gardie Sophie von Fersenille 2.1.1777. Löfstadar
kivet B XXV a:14. Landsarkivet i Vadstena.

912 Buck 1979, 22–24, 60–63.
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Fersenin palvelusväelle hankittiin suruasut. Sisäpalvelijoiden – noin kymmenen tai 
viidentoista hengen – surupuvut maksoivat yhteensä 190 riikintaaleria, kun taas kirjan
pitäjä   Hagerströmin,   hovimestari   Mälströmin,   kokki   Lindgrenin   ja   kamaripalvelija 
Lundbergin   suruasut  maksoivat  kukin  50   riikintaaleria.913  Palveluskunnan  korkeaar
voisimmille, pitkään Fersenin palveluksessa olleille luottopalvelijoille hankittiin näyttä
vät suruasut, jotka yllään he manifestoivat paitsi kuolleen isäntänsä mahtia ja vaurautta, 
myös  heidän   luottamuksellista   suhdettaan   isäntäperheeseen.  Toisinaan  palvelusväelle 
annettiin suruasuiksi mustia vaatteita myös isäntäväen jäämistöstä.914 Tapa pukea kor
keaarvoisimmat palvelijat  surupukuun oli  yleinen käytäntö  myös muualla  Euroopas
sa.915

Kreivi, valtaneuvos ja sotamarsalkka Fersenin hautajaiset pidettiin Riddarholmenin 
kirkossa suurin menoin vajaa viikko kreivin kuoleman jälkeen, keskiviikkona 30. huhti
kuuta. Tukholman kaduille ja talojen ikkunoihin oli kerääntynyt väkeä katsomaan hau
tajaissaattuetta, jonka tarkoituksena oli vakuuttaa koko Tukholma – niin ylhäiset kuin 
alhaisetkin – Fersenin sekä hänen perheensä ja sukunsa asemasta niin kuoleman kuin 
elämänkin hetkellä. Hautajaissaattueen reitillä asuneet kauppiaat ja käsityöläiset kutsui
vat ystäviä ja tuttavia katsomaan saattuetta ikkunoistaan ja nauttimaan samalla virvok
keita. Suuret hautajaiset tarjosivatkin nähtävää kymmenine vaunuineen, hevosineen, liv
reepukuisine palvelijoineen ja vahtisotilaineen kanuunan ja kiväärinlaukausten, kirkon
kellojen ja surumusiikin kaikuessa kaupungissa.916

Hautajaiset  olivat   tärkeä   aateliskulttuurin  manifestaatio,  mutta  1700luvun  lopulle 
tultaessa tarve säädyn ja suvun vallan julkisesti näyttämiselle ei ollut lainkaan niin suuri 
kuin vuosisata aiemmin. Suurvaltaajalla hautajaisista oli kehittynyt todellinen kuole
mankultti, hautajaiset kertoivat vainajan ja hänen sukunsa mahdista aikalaisille ja hauta
monumentit ja ruumissaarnat kertoivat siitä seuraaville sukupolville. Aikaa ja rahaa ei 
säästelty,  kun  valtakunnan  mahtavat  1600luvulla  haudattiin.  Hautajaiset   järjestettiin 
usein vasta kuukausia kuoleman jälkeen ja ne saattoivat kestää päiväkausia.917 Ruotsin 
ylhäisaateli   rakennutti   1600luvulla   kartanoidensa   läheisyydessä   olleisiin   kirkkoihin 
ylenpalttisia hautaholveja ja hautamonumentteja, joille ei löydy vastinetta muualta Eu
roopasta. Hautamuistomerkit kuuluivat suurten hautajaisten seremoniallisuuteen ja mo
numentaalisuuteen.918  Hautamonumenttien   tai   kirkkoihin   sijoitettujen  hautajaisvaaku
noiden oli yhtä aikaa tarkoitus johdattaa ajatukset aateliseen vainajaan ja tämän mahta
vuuteen sekä muistuttaa jokaisen ihmisen kuolevaisuudesta ja Jumalan läsnäolosta.919

913 Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

914 Pylkkänen 1982, 367.
915 Buck 1979, 63.
916 Märta Helena Reenstierna kuvaa tunnetussa päiväkirjassaan Fersenin hautajaisia ja kertoo, että huo

nekalukauppias Lundberg oli kutsunut hänet ja hänen poikansa katsomaan ikkunoistaan hautajaiskul
kuetta. Årstadagboken I, 62–63.

917 Lappalainen 2005, 331–338. Kreivi Lorentz Creutzin puoliso Ebba Maria Fleming kuoli huhtikuussa 
1678 ja haudattiin vuodenvaihteessa 1678–1679. Monipäiväisiin hautajaisiin kului rahaa enemmän 
kuin mikä oli ollut muutamaan vuotta aiemmin kuolleen Lorentz Creutzin koko irtaimen omaisuuden 
arvo.

918 Ellenius 2005, 480–485.
919 Gillgren 2005, 496, 504.
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Tällaisesta ylenpalttisuudesta pyrittiin pääsemään eroon 1700luvun kuluessa. Hauta
jaisten viettoon riitti yksi päivä ja ylellisyysasetuksissa säädettiin tiukasti ruumisarkku
jen puulajista ja verhoilusta sekä käärinliinojen materiaalista. Asetukset pyrkivät  pie
nentämään kaikenlaisiin juhliin, niin hautajaisiin kuin häihinkin, liittyneitä kustannuksia 
erilaisin määräyksin, joita vaihtelevasti noudatettiin.920

Hautajaisjärjestelyiden   mittakaavan   pienenemiseen   vaikutti   jo   sekin,   että   vainaja 
haudattiin pian kuoleman jälkeen, toisin kuin aiempina vuosisatoina. Axel von Fersenin 
hautajaiset olivat kuusi päivää hänen kuolemansa jälkeen, Carl von Fersen puolestaan 
haudattiin Riddarholmenin kirkkoon toukokuussa 1786 vain muutama päivä hänen kuo
lemansa jälkeen.921 Carl von Ferseniä ei haudattu suurin juhlallisuuksin, mutta hänelle 
järjestettiin muistokonsertti Ritarihuoneella oopperan kapellimestari ja säveltäjä  Fran
cesco Antoni Uttinin johdolla.922 Se oli kunnianosoitus entiselle oopperanjohtajalle, tai
tavalle laulajalle ja hovimiehelle.

Mittakaavan pieneneminen ei kerro siitä, että hautajaisten merkitys statuksen julki
tuomisessa olisi välttämättä vähentynyt. Se oli vain muuttunut toisenlaiseksi. Ylenpaltti
suudesta   oli   siirrytty   aateliseen   kohtuullisuuteen   ja   välttämättömyyteen.   1700luvun 
Ruotsissa   aateli   erottautui  muista   säädyistä   privatisoimalla   hautajaiset   ja   sulkemalla 
surutalon ovet uteliaiden katseilta.923  Kreivi Fersenin hautajaisiin kuului hautajaiskul
kue, kirkonkellojen soitto, surumusiikki, seremonia Riddarholmenin kirkossa ja sen jäl
keen   kestitys   vainajan   kaupunkipalatsissa   samoin   kuin   muistopuheet   muun   muassa 
Ruotsin akatemiassa.

Axel von Fersenin hautajaisia varten painatettiin 400 surukirjettä (Sorg Bref) ja ostet
tiin 80 mustaa virsikirjaa. Ilmoitus Fersenin kuolemasta ja hautajaisista (Notifications  
Billetter) painettiin ja postitettiin. Fersenien hovimestari Olof Mellström hankki hauta
jaistarjoilua varten kynttilöitä,  paloviinaa,  suklaata,  sata sitruunaa ja sata appelsiinia, 
kuusi  isoa ja  neljä  pienempää  sokeritoppaa.  Appelsiineja,  sitruunoita   ja  sokeria sekä 
myöhemmin  ostettuja  etikkaa   ja  mausteita  käytettiin   ilmeisesti   jonkin   juoman kuten 
bischofin valmistamiseen, sillä viinikauppias Erich Noor laskutti kreivin kuolinpesältä 
178 riikintaaleria 400 tyhjästä pullosta ja 400 korkista 350 viinipullollisen lisäksi. Hau
tajaistarjoilua varten ostettiin tai vuokrattiin 36 kahvikuppia, neljä ja puoli tusinaa viini
laseja ja kaksi tusinaa olutlaseja. Tarjoiluna hautajaisissa oli kahvin, viinien ja oluen li
säksi kondiittorin valmistamia sahramirinkilöitä,  kaksi koria sokerileivonnaisia,  kym
menen koria erilaisia pikkuleipiä ja viisi koria teeleipiä. Hovikondiittori Bökiltä tilattiin 
tilaisuuden hienoimmat leivonnaiset. Kartanoista tuotiin hautajaisjärjestelyitä varten vi
hanneksia, lihaa ja kalaa sekä jauhoja, munia ja voita. Lisäksi tarvittiin kahdet kiesit ta
varoiden kuljettamiseen paikasta toiseen.924

920 Modée 1774, 7146; ks. myös Arvidsson 2007, passim ja Gillgren 2005, 510–511; vrt. hautajaisia kos
kevat määräykset 1600luvulla. Ks. esim. Runefelt 2001, 167.

921 Axel von Fersen Fabian von Fersenille toukokuussa 1786. Fabian von Fersens arkiv vol. 1 A. Staf
sundsarkivet, RA.

922 Hildebrand 1956c, 683.
923 Arvidsson 2007, 142.
924 Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen d.ä:s ar

kiv vol. 52; Förteckning öfwer Utgifterne för Hans Excellence Herr Riks Rådet Fält Marskalken och 
Commendeuren Högwälborne Grefwe Axel Fersen från den 1 October År 1793 till samma tid 1794. 
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Hovimestari Olof Mellströmin tehtävänä oli myös hankkia hautajaisia varten arkku ja 
ruumiin pesemistä varten sieniä ja kaksi pulloa laventelivettä; eräs Carl Falck puoles
taan toimitti käärinliinat. Valtaneuvos ja kreivi Axel von Fersenin arkku oli – vastoin 
ylellisyysasetusten määräyksiä – koristeltu runsaasti. Kulmissa oli hopeiset lehväkoris
teet, siselöidyt köynnöskoristeet kiersivät arkkua, jonka kantokahvat olivat niinikään si
selöidyt. Arkun molemmissa päissä oli laatta, johon oli kaiverrettu vainajan nimi, aate
lisarvo ja muut tittelit. Arkku vuorattiin yhdeksällä kyynärällä valkoista silkkisarssia ja 
yhdellätoista  kyynärällä  mustaa  pitsiä.925  Hopealaatat  koristivat  ylhäisaatelin   arkkuja 
1700 ja 1800luvulla, ja vainajan nimen ja arvon lisäksi niihin saatettiin kaivertaa raa
matunjakeita   tai  psalmeja.926  Ruumisvaunuja,   joissa   arkku kuljetettiin  kirkkoon,  veti 
kuusi valkoista hevosta. Hautajaiskulkueen selkärangan muodostivat tiukan rankijärjes
tyksen sanelemassa järjestyksessä kulkeneet 86 vaunut, joissa Fersenin perhe sekä ku
ningasperheen ja aatelin jäsenet seurasivat kreiviä hänen viimeisellä matkallaan. Vaunu
ja ajoivat  livreepukuiset  kuskit   ja niiden perässä  seisoi  livreepukuinen miespalvelija. 
Ruumissaattoon osallistui myös koko kaarti ja henkirykmentistä kokonainen pataljoona. 
Kanuunoilla ammuttiin 128 laukausta ja kivääreillä useita laukauksia kreivin, valtaneu
voksen ja sotamarsalkan kunniaksi. Kulkueen edellä käveli 150 surumusiikkia laulanut
ta lastenkotilasta.927 Ruumisvaunuja ja seremoniamestarin vaunuja varten oli kuninkaal
lisesta tallista vuokrattu kymmenen paria hevosia ja kymmenen kuskia. Muualta vuok
rattiin vielä kaksikymmentä »herrasväenvaunua» ja kuskia sekä neljä lakeijaa. Kunnia
laukaukset   ampuneiden  kanuunoiden   siirtelyyn   tarvittiin  kahdeksantoista   työhevosta. 
Kaksikymmentäkaksi vahtimestaria ja kaksi koulumestaria ohjasi laulavia lastenkotilap
sia kulkueessa.928

Seremoniallisuus oli tärkeä  osa hautajaisia. Hautajaissaattueen vaunuista, vaunujen 
paikasta saattueessa sekä aatelisvaakunoista vaunujen ovessa katsojat saattoivat lukea 
ohi kulkevien hierarkian ja statuksen. Saattueen järjestys oli tarkkaan määritelty ja pe
rustui arvojärjestykseen, joka osoitti valtarakenteet yleisölle ja katsojille. Joskus sattui 
niin, että hautajaissaattueen järjestäytyminen oli kaoottista vaunujen suuren määrän ja 
ahtaiden pihojen ja katujen takia. Epäjärjestys saattoi johtaa siihen, että kaikki eivät löy
täneet oikeaa paikkaa saattueessa,  vaan läheiset sukulaiset joutuivat kaukaisten suku
laisten taakse ja korkeiden virkamiesten vaunut tulivat alempien virkamiesten vaunujen 
jälkeen. Tämä herätti tietysti pahaa verta ja suuttumusta niiden keskuudessa, jotka tunsi
vat tulleensa sijoitetuksi arvolleen sopimattomasti.929

Fersenin hautajaiset kestivät iltapäivästä, noin kello kolmesta, puoli kahdeksaan asti 
illalla.930 Kaupungin tärkeimpien kirkkojen kellot soivat hautajaispäivänä. Mitä korkea

Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.
925 Förteckning öfwer Utgifterne för Hans Excellence Herr Riks Rådet Fält Marskalken och Commen

deuren Högwälborne Grefwe Axel Fersen från den 1 October År 1793 till samma tid 1794. Ks. myös 
kuitit 109, 114. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

926 Rundquist 1989, 328; VainioKorhonen 1994, 283.
927 Årstadagboken I, 62–63.
928 Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen d.ä:s ar

kiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.
929 Bringéus 1987, 223–229; Ehrensvärd II, 1878, 105–106; Ilmakunnas 2007, 40–43.
930 Årstadagboken I, 62–63.
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arvoisempi vainaja oli, sitä myöhemmin päivällä kirkonkelloja soitettiin ja sitä useam
paa kelloa soitettiin. Myös kellojen soitolle määrätyt maksut erottivat vainajat sosiaali
sesti toisistaan.931 Kreivin kuolinpesä maksoi Riddarholmenin kirkon, Saksalaisen kir
kon, Marian kirkon, Klaran kirkon, Suurkirkon, Katarinan kirkon, Adolf Fredrikin kir
kon, Ulrika Eleonoran kirkon, Kungsholmenin kirkon ja Ladugårdlandin kirkon kirkon
kellojen soitosta. Kellojen soitosta aiheutuneet kulut vaihtelivat kirkon (seurakunnan) 
koon ja sijainnin mukaan. Kallein oli Riddarholmen kirkko, reilut 22 riikintaaleria, ja 
edullisin Adolf Fredrikin kirkko, vajaa kahdeksan riikintaaleria. Jakobin seurakunnan – 
Fersenien kotiseurakunnan – kirkonkellojen soitto ja seurakunnan köyhille lahjoitettu 
summa oli 68 riikintaaleria. Papisto sai huomattavia lahjoituksia kuolinpesältä: Tukhol
man eri seurakuntien kirkkoherrat tohtori Flodin, tohtori Murraij ja tohtori Borg saivat 
200 tai 100 riikintaaleria jokainen, Jacobin ja Johanneksen seurakuntien kolmelle kap
palaiselle lahjoitettiin 20 riikintaaleria kullekin. Kirkonkelloja soitettiin ja kirkonpalve
lijoille lahjoitettiin rahasummat myös kaikissa niissä pitäjissä ja kylissä, joissa Fersenil
lä   oli  omistuksia,  Harvilassa   ja  Eurajoella,  Fellingsbrossa,  Arborgassa,  Kimstadissa, 
Ljungissa, Ytterselössä, Överselössä sekä Ordensalassa ja Husbyssä. Rovasteille ja kirk
koherroille lahjoitettiin pitäjästä riippuen 33, 25 tai 20 riikintaaleria, kappalaisille kym
menen  ja  kirkkojen  vahtimestareille  kaksi   riikintaaleria.  Kellojen  soitosta  maksettiin 
neljä riikintaaleria.932

Riddarholmenin kirkossa soi surumusiikki, jonka esittämisestä maksettiin kappelille 
204 riikintaaleria ja laulajalle 47 riikintaaleria. Hautajaisseremoniaan kuuluneet, kirkos
sa ääneen luetut ja hautajaisvieraille painettuna vihkosena jaetut henkilötiedot (persona
lier) oli laatinut kanslianeuvos, kuninkaan henkilääkäri Nils Rosén von Rosenstein. Ro
senstein sai kiitokseksi jalokivikauppias Zanderilta hankitun 153 riikintaalerin arvoisen 
sormuksen.933  Personalierin  tehtävänä   oli  muistuttaa  kuulijoille  vainajan   statuksesta, 
merkittävistä   teoista   ja   asemasta   sekä   kaiken   maallisen   katoavaisuudesta.   Fersenin 
sukutausta   ja   tärkeät   elämänvaiheet,  opinnot,  upseerinura,  valtiopäivämiehen  vaiheet 
sekä Fersenin saamat ritarinarvot lueteltiin, samoin kuin edesmenneen kreivin luonteen
laatu, hyveet ja persoonallisuus sekä perhesuhteet. Rosén von Rosenstein ylisti Ferseniä 
suurena valtiomiehenä, isänmaan ystävänä ja palvelijana, vapauden, lakien ja järjestyk
sen rakastajana, vanhempiensa uskollisena poikana, lojaalina puolisona, isänä ja suku
laisena sekä kyvykkäänä ja urhoollisena sotilaana. Tekstistä nousee esiin myös Fersenin 
suhtautuminen rahaan ja kuluttamiseen:

Hyödyllinen ja suuri merkitsivät hänelle yhtä ja samaa käsitettä. Kukaan ei suhtautunut 
häntä suuremmalla lämmöllä ja innolla kaikkeen, mikä oli hyödyllistä. Eikä kukaan suu
remmalla halveksunnalla siihen, joka loisti sitä todella ansaitsematta. Ei kukaan suurem

931 Arvidsson 2007, 58–59, 147; Bringéus 1987, 204.
932 Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen d.ä:s ar

kiv vol. 52; Förteckning öfwer Utgifterne för Hans Excellence Herr Riks Rådet Fält Marskalken och 
Commendeuren Högwälborne Grefwe Axel Fersen från den 1 October År 1793 till samma tid 1794. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

933 Förteckning öfwer Utgifterne för Hans Excellence Herr Riks Rådet Fält Marskalken och Commen
deuren Högwälborne Grefwe Axel Fersen från den 1 October År 1793 till samma tid 1794. Axel von 
Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA; Rosén von Rosenstein 1794.
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malla vastenmielisyydellä ilveilyyn, turhuuteen ja turhamaiseen koreilunhaluun. Kehuja 
hän ei mielellään kuullut eikä antanut; vielä vähemmän imartelua. Mutta jokainen, joka 
saattoi  olla hyödyksi  yhteiselle  [hyvälle],  saattoi  olla varma [että]   löysi  hänestä  ystä
vän.934

Fersenin ruumista vartioi kirkossa kahdeksan aliupseeria, joille kreivin kuolinpesä oli 
kustantanut mustaharsoiset  sulkahatut,  sekä  kymmeniä  sotilaita.  Yhteensä  kirkossa ja 
Fersenien talon luona Blasieholmenilla oli vartiossa 28 aliupseeria ja 60 sotamiestä. Ali
upseereiden ja sotilaiden käyttöön oli hankittu 31 tusinaa valkeita hansikkaita sekä kaksi 
tusinaa erityisen hienoja  valkeita  hansikkaita.  Hautajaisseremonian ajan kirkon ulko
puolella oli poliisivartio. Lisäksi hautajaisissa auttoi neljä kaartin sotilasta sekä kahdek
san hovin lakeijaa. Vartiossa olleille sotamiehille sekä 79 kuskille maksettiin kullekin 
vaivanpalkkana yksi riikintaaleri. Aliupseerit puolestaan saivat kukin neljä riikintaale
ria, Riddarholmenin kirkon urkuri sai kuusi ja laulaja Schoultz hieman yli viisi riikintaa
leria.935

Kaikkiaan Axel von Fersenin hautajaiset maksoivat lähes 3 500 riikintaaleria, mikä 
oli kymmenesosa kaikista tilikauden menoista.936 Kyseessä olivat suuren luokan ja suur
ten kustannusten hautajaiset, ja siten myös suuren prestiisin hautajaiset. Fersen oli oma
na aikanaan tunnettu ja arvostettu, rakastettu ja vihattu henkilö, jonka hautajaisia seura
sivat mielenkiinnolla niin hallitsija, ylhäisaateli, alempi aateli ja säätyläistö sekä upsee
risto   ja   armeija  kuin  Tukholman   suurporvarit,   kauppiaat,   käsityöläiset   ja   rahvaskin. 
Näyttävillä   järjestelyillä  kunnioitettiin  edesmennyttä  aristokraattia,  hattupoliitikkoa  ja 
upseeria. Fersenin hautajaiset olivat osoitus erään aikakauden lopusta, mutta järjestelyil
lä haluttiin osoittaa myös Fersenin suvun voimaa ja valtaa, joita ei horjuttanut suvun 
mahtavimman jäsenen kuolema.

Fersenin kuoleman jälkeen uskolliset palvelijat palkittiin rahapalkkiolla. Fersenin ys
tävä ja hänen poikiensa ulkomaanmatkoilla mukana ollut paroni Jean Bolemany sai yh
den vuoden eläkkeen (pension), 120 riikintaaleria. Axel von Fersenin toiveen mukaan 
kamreeri   Nortun   sai   1   000   riikintaaleria,   kirjanpitäjä   Hagerström   150,   hovimestari 
Mellström 500, kokki Lindgren 300, kamaripalvelija Lindberg 200, lakeija Ljungblom 
66,32 ja  lakeija  Fjetterström 25 riikintaaleria.937  Kamreeri  Nortun oli  ollut  Fersenien 

934 Rosén von Rosenstein 1794, 20, 23–24. »Nyttigt och stort voro för honom et och det samma begrep. 
Ingen hade mera varma och nit, än han för alt, som var nyttigt. Ingen mera förakt för det som lyste 
utan verkligt gagn. Ingen mera afsky för gyckel, flärd och fåfänga. Beröm hvarken hörde eller gaf 
han gerna; ännu mindre smicker. Men hvar och en, som kunde vara nyttig för det almänna, var säker 
at i honom finna en Vän.»

935 Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA; Förteckning öfwer Utgifterne för Hans Excellence Herr Riks Rådet 
Fält Marskalken och Commendeuren Högwälborne Grefwe Axel Fersen från den 1 October År 1793 
till samma tid 1794. Ks. myös kuitit 108, 122. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, 
RA.

936 Förteckning öfwer Utgifterne för Hans Excellence Herr Riks Rådet Fält Marskalken och Commen
deuren Högwälborne Grefwe Axel Fersen från den 1 October År 1793 till samma tid 1794. Axel von 
Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA; Ilmakunnas 2004b, 172.

937 Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och arvskifteshandlingar efter Axel 
von Fersen. 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34; Special Extract öfwer Utgifterne från 
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palveluksessa 1780luvun alusta lähtien, hän seurasi tehtävässä kamreeri Lars Pagande
ria, joka oli ollut Axel von Fersenin isän Hans von Fersenin palveluksessa jo 1730lu
vulla. Kokki Lindgren puolestaan oli todennäköisesti Fersenin isän Hans von Fersenin 
avioton  poika,   joka oli  ollut  Ferseneillä   ensin keittiöpoikana  ja  kokkina 1770luvun 
alusta lähtien, jolloin hänet lähetettiin Pariisiin oppimaan keittotaidon hienouksia. Kaik
ki nämä palkkiot olivat huomattavan suuria. Nortunin vuosipalkka oli 400 riikintaaleria 
ja kirjanpitäjä Hegeströmin 86,16 riikintaaleria, kun taas palveluskunta ei saanut lain
kaan rahapalkkaa, vaan ylöspidon ja ruokarahaa.938

Axel von Ferseniä ei haudattu Tukholmaan, vaan hänen ruumiinsa kuljetettiin hauta
jaisseremonian jälkeen laivalla Ljungiin.939  Fersen haudattiin Ljungin kirkkoon Ferse
nien perhehautaan.940

Hautajaiset olivat tilaisuus vallan ja vaikutusvallan manifestoimiseen ja representoi
miseen seremonioiden avulla. Aina vainajan perhe tai suku ei kuitenkaan halunnut jär
jestää  näyttäviä,   seremoniallisia  hautajaisia.  Kuolema oli  1700luvulla   jokapäiväinen 
osa elämää. Ihmiset saattoivat elää Axel von Fersenin tavoin pitkän elämän, mutta ehkä 
vielä tavallisempaa oli kuolla nuorena. Lapsikuolleisuus oli aatelin parissa selvästi al
haisempi kuin keskimäärin, mutta jokaisessa suvussa oli pienenä kuolleita lapsia. On
nettomuudet   ja  kulkutaudit  vaativat  veronsa,  synnytyksiin   ja  niiden komplikaatioihin 
kuoli  sekä  äitejä  että   lapsia.  Kaikille  mahtisukujen  jäsenille  ei  kuitenkaan  järjestetty 
suuria hautajaisia. Lapset ja nuorena kuolleet aateliset haudattiin useimmiten vain lä
himpien omaisten ja ystävien läsnä ollessa. Ferseneistä suuret aristokraattiset hautajaiset 
ruumissaattoineen järjestettiin vain Axel von Fersenille 1794 ja Hans Axel von Fersenil
le 1810 heidän valtiomiesroolinsa vuoksi.

Suruasuihin pukeutuminen teki surun näkyväksi ja muistutti vainajasta vielä kauan 
hautajaisten jälkeenkin. Vierailut surevien luona vielä pitkään hautajaisten jälkeen oli
vat tapa osoittaa kunnioitusta, arvostusta ja myötätuntoa niin jälkeenjääneitä kuin vaina
jaakin kohtaan.  Heinäkuussa 1794 herttuatar  Hedvig Elisabet  Charlotta   teki   tällaisen 
vierailun Hedvig De la Gardien luo.941  Kreivitär  suri  edesmennyttä  miestään syvästi, 
eikä hänellä mielestään ollut enää syytä elää.942

Hautajaisten jälkeen vuorossa oli perunkirjoitus ja perinnönjako. Axel von Fersenin 
perunkirjoitus aloitettiin helmikuussa 1795 ja se valmistui seuraavana kesänä. Kreivi ja 
kreivitär olivat tehneet testamentin 30. toukokuuta 1776 ja siihen lisäyksiä 24. touko
kuuta 1787. Sekä lain että Fersenin testamentin mukaan vanhin poika Hans Axel von 
Fersen peri suurimman osan sekä kiinteästä omaisuudesta että irtaimistosta. Perukirjaan 

den 1. October 1793 till samma tid år 1794.  Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, 
RA.

938 Esim.  Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 52;  vrt. myös  Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1789 till samma tid 
1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50. Stafsundsarkivet, RA.

939 Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 52; Förteckning öfwer Utgifterne för Hans Excellence Herr Riks Rådet Fält Marskalken och 
Commendeuren Högwälborne Grefwe Axel Fersen från den 1 October År 1793 till samma tid 1794. 
Ks. myös kuitti 153. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

940 Elgenstierna 1998b, 686; Jägerskiöld 1956, 703.
941 Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok IV, 1920, 178–179.
942 12.5.1794. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.
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ei ole tarkemmin eritelty henkilökohtaisia tavaroita, vaatteita tai Fersenin keräämiä kir
joja, medaljonkeja ja mitaleita. Perinnönjakoasiakirjoissa todetaan ainoastaan, että Hans 
Axel von Fersen peri isänsä testamentin mukaisesti kaiken irtaimiston niin Tukholmassa 
kuin maaseutukartanoissakin.  Omaisuutena pidettiin  ensisijaisesti  kiinteistöjä   ja maa
omaisuutta, eikä perukirjaan liitetty mahdollisesti erikseen tehtyjä inventaareja vaatteis
ta ja kirjoista.943

Fersenin hautajaiset olivat suuret ja arvokkaat. Seremonia manifestoi Axel von Fer
senin asemaa yhtenä aikansa vaikutusvaltaisimpana aristokraattina ja korosti suvun po
liittista, taloudellista ja kulttuurista statusta. Hautajaiset kiinnostivat laajasti kaikissa yh
teiskunnan kerroksissa, sillä Fersen oli ollut tunnettu hahmo ja moni halusi nähdä mil
laisin menoin hänet haudattiin, olipa hautajaisiin osallistumisessa tai kulkueen seuraa
misessa kyse sitten surusta, kunnioituksesta tai uteliaisuudesta. Uteliaisuuteen vaikutti 
varmasti myös se, millaiseksi suvun asema Ruotsin ylhäisaatelin piirissä vakiintuisi Fer
senin jälkeen. Hänen vanhin poikansa ja perijänsä Hans Axel von Fersen oli tuolloin 
vallankumouksen takia poliittisesti epävakaassa Ranskassa. Fersenien suurta omaisuutta 
olivat perimässä vain naimattomat Hans Axel ja Fabian von Fersen, sillä Carl von Fer
senillä  ei  ollut  poikia   ja  suuri  osa Fersenien  omaisuudesta  meni  sääntöperintötiloina 
miespuolisille perijöille.

AATELISMIES KULUTTAJANA

Aatelismiehen  kuluttamista   luonnehtivat   ristiriidat   toisaalta   säädyn  ja  perheen  vaati
muksien ja toisaalta omien toiveiden ja halujen yhteen sovittamisen välillä. Myös elä
mänkaari,  elämänvaihe ja  ikä  vaikuttivat  aatelismiehen kulutustottumuksiin   ja rahan
käyttöön.

Todellisen   aatelismiehen   ihanteisiin   sisältyi  muiden  ominaisuuksien  ohella   ajatus 
säädynmukaisesta kulutuksesta, aatelismiehestä, joka ulkoisella olemuksellaan ja kulu
tusvalinnoillaan ilmensi säätyasemaansa, hyvää makuaan ja tyylikkyyttään. Ihanteiden 
ja todellisuuden yhteen sovittaminen ei aina ollut vaivatonta. Axel von Fersenin ja hä
nen poikansa Hans Axel von Fersenin kirjeenvaihdosta  paljastuvat  ristipaineet,   jotka 
kohdistuivat aatelismieheen; hyvän maun ja seurapiirien vaatimukset sekä taloudelliset 
realiteetit, jotka eivät aina sallineet sellaista ylellisyyskuluttamista, kuin aateliset olisi
vat tahtoneet. Säädynmukaisen, soveliaan kuluttamisen ja ylenpalttisen runsaan luksus
kuluttamisen ero oli liukuva ja vaikeasti määriteltävä ylhäisaatelille itselleenkin. Ferse
nit olivat äärimmäisen korrekteja ja tarkkoja siitä, että heidän ulkoinen olemuksensa ja 
elämäntapansa oli aatelinen, mutta ei liian loistelias. Soveliaisuuden rajojen ylittäminen 
olisi merkinnyt naurettavaa ja nousukasmaista loistamista.

Carl ja Axel von Fersenin sekä Axel von Fersenin poikien kuluttamista tarkastellessa 
korostuu nuoren miehen erilaiset mahdollisuudet kuluttaa verrattuna avioituneeseen aa
telismieheen. Nuoren miehen taloudellinen vastuu itsestään oli pienempi kuin perheelli

943 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen. 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.
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sen. Riippui vanhemmista, millä tavalla he suhtautuivat poikiensa rahankäyttöön. Carl 
von Fersen käytti ennen avioitumistaan 1748 runsaasti rahaa ylelliseen elämään, ja krei
vin äiti maksoi poikansa menot, mikäli tälle vuosittain myönnetty rahasumma ei riittä
nyt menoihin. Hans Axel von Fersen ja Fabian von Fersen joutuivat puolestaan teke
mään varsin tarkkaan tiliä isälleen Axel von Fersenille menoistaan, eivätkä isän ja poi
kien   näkemykset   aatelille   rationaalisesta   kuluttamisesta   aina   kohdanneet.   Erityisesti 
Axel von Fersenin ja Hans Axel von Fersenin välejä kiristi pojan taloudellinen riippu
vaisuus isästään vielä yli kolmikymmenvuotiaana aikuisena miehenä.

Avioitumisen ja perheen perustamisen jälkeen aatelismies oli vastuussa perheensä ta
loudellisesta tilanteesta. Käytännössä aatelismiesten toimintatavat kuitenkin vaihtelivat. 
Carl von Fersen suhtautui taloudenhoitoon huolettomasti, kun taas Axel von Fersen tun
si velvollisuudekseen huolehtia sekä omista että muun sukunsa taloudellisista asioista. 
Kreivit  maksoivat  omien  henkilökohtaisten  kulujensa  lisäksi  kotitalouden päivittäiset 
menot ja puolisonsa ja lastensa kuluttamisen. Carl ja Axel von Fersen näyttäytyvät kah
tena erilaisena aatelismiehen tyyppinä paitsi uravalinnoissaan, myös kulutustottumuk
sissaan. Carl von Fersen kulutti kaikki rahansa ja lainasi lisää sekä osti aatelille tyypilli
seen tapaan ylellisyystuotteita luotolla ilman vakavaa aikomusta maksaa kauppiaille heti 
tai ehkä koskaan kaikkia ostamiaan tuotteita. Hänen kuluttamisensa oli tyypillistä  yl
häisaatelista   ylellisyyskuluttamista,   vaatteita,   asusteita,   jalkineita,   kalliita   viinejä   ja 
nuuskaa sekä hevosia ja vaunuja. Axel von Fersen käytti vieläkin enemmän rahaa kuin 
veljensä, mutta siitä, mihin raha kului, ei kreivin ole tilikirjoissa merkkiäkään. Axel von 
Fersenin kulutustottumukset olivat pukeutumisen ja elämäntavan suhteen yksinkertai
semmat kuin Carl von Fersenin, mutta tuskin vähemmän ylelliset vähäisistä säilyneistä 
räätälien ja kauppiaiden laskuista päätellen. Suuri osa kreivin käyttämistä rahoista kului 
todennäköisesti hänen poliittisen uransa edistämiseen, sillä 1700luvun poliittiseen kult
tuuriin kuului yksityisen ja julkisen sekoittuminen ja runsas omien varojen käyttäminen. 
Axel von Fersen vähensi rahankäyttöään vanhetessaan ja jättäytyessään sivuun aktiivi
sesta poliittisesta elämästä, kun taas Carl von Fersenin kulutustottumukset eivät muuttu
neet hänen elinaikanaan.

Ylhäisaatelin miehet käyttivät runsaasti rahaa upseerinkarriääriin, poliittiseen toimin
taan, hovin ja seurapiirien elämään osallistumiseen sekä ulkoiseen olemukseensa. Ra
hankäyttö   ja   kuluttaminen   olivat   kuitenkin   myös   keino   tavoitella   elämännautintoja. 
Nautinnoilla oli toisaalta yksityinen, henkilökohtainen puoli, jolla aatelismies haki fyy
sisiä ja henkisiä nautintoja elämäänsä. Toisaalta nautinnot ja nautintojen tavoittelu oli 
osa   kosmopoliittista   aristokraattista   hovikulttuuria.   Gastronomia   ja   kattaus,   ylelliset 
nuuskarasiat, hevoset ja vaunut sekä teatteri, ooppera ja musiikki, pelaaminen ja rakas
tajattarien  ylläpitäminen   toimivat  myös   statussymboleina   ja   erottautumisen  keinoina 
niin eri säätyjen välillä kuin aatelin sisälläkin. Ylhäisaateli käytti kaikkialla Euroopassa 
valtavia summia ylellisten pöytähopeiden ja vaunujen ostamiseen status ja valtakamp
pailussa, jota se kävi kuningasvaltaa sekä nousevaa ja vaurastuvaa keskiluokkaa vas
taan. Oman aseman ilmentäminen ylellisen elämäntavan kautta oli taito, joka jalostui 
henkilökohtaisiksi – ja usein kalliiksi – nautinnoiksi. Ylellisten elämännautintojen kään
töpuolella näyttäytyivät   ikävystyneisyys, taloudelliset  huolet sekä  rousseaulainen kai
puu luontoon ja yksinkertaiseen elämään.
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Hautajaiset  oli  viimeinen  aatelisen  elämäntavan  manifestaatio,   jonka   tarkoitus  oli 
muistuttaa paitsi vainajan statuksesta ja saavutuksista, myös kaiken maallisen katoavai
suudesta. Axel von Fersenille järjestettiin suuret hautajaiset kulkueineen, mutta muut 
Fersenit haudattiin 1700luvulla hiljaisin ja yksityisin menoin. Aatelissäätyisen henkilön 
kuolema tehtiin kuitenkin aina julkiseksi soittamalla kaupungin kaikkien kirkkojen kel
loja.
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Aatelisnainen ja ylellisyyden maailma

Naisten rooli kulutuskulttuurissa ja tavaroiden ympäröimässä materiaalisessa maailmas
sa kasvoi 1700luvulla yhtä aikaa lisääntyneiden ylellisyysesineiden ja  mukavuustuot
teiden (produits de commodité) kanssa. Sosiaalisten eliittien naisilla ja heidän näyttäväl
lä tai huomiota herättävällä kuluttamisellaan oli tärkeä rooli kulutusyhteiskunnan muo
toutumisessa ja materiaalisessa kulttuurissa. Eliitin nainen oli todistus isänsä ja miehen
sä asemasta ja varakkuudesta. Kärjistäen voisi sanoa, että hänen olemassaolonsa syy ja 
edellytys oli kuluttaa ja näyttää se, minkä miehet tuottivat.944 Nainen edusti isänsä tai 
miehensä sosiaalista ja taloudellista asemaa. Nainen oli objekti, esine ja omaisuutta, jota 
esiteltiin kuin – ja joka esitti – kallisarvoista ja kaunista esinettä. Nainen ei kuitenkaan 
ollut vain objekti, vaan myös toimija, subjekti, jonka omat valinnat, toiveet ja päätökset 
vaikuttivat ratkaisevasti kuvaan, jonka hän antoi itsestään, puolisostaan ja perheestään.

Monet   tutkijat,   kuten  Rosemary  Baird,  Natacha  Coquery,  Hannah  Greig,  Marcia 
Pointon, Kate Retford, Amanda Vickery ja Claire Walsh, ovat osoittaneet, että naisten 
päätäntävalta tavaroiden hankinnassa, rakentamisessa, sisustamisessa tai muissa paris
kunnan yhteisen kuluttamisen hankkeissa on 1700luvulla ollut suurta.945 Naisten kulut
taminen on ollut niin innostava ja hedelmällinen aihe, että se on jättänyt kuluttamisen 
tutkimustraditiossa miesten kuluttamisen varjoonsa.

Ylhäisaatelin naiset kuluttivat saadakseen mielihyvää,  vakiinnuttaakseen identiteet
tiään ja ilmentääkseen yhteiskunnallista asemaansa. Aatelisnaisten erilaisilla valinnoilla 
kuluttajana oli suuri merkitys ja niiden vaikutus ulottui kauas naisten elämänpiirin ulko
puolelle. Valinta kotimaisen tai ulkomaisen tavarantoimittajan välillä ei ollut merkityk
setön: valinnoillaan aatelisnainen saattoi nostaa kauppiaan tai käsityöläisen kaikkein ar
vostetuimpien ja suosituimpien joukkoon.946 Toisaalta aivan yhtä tärkeää oli, että aateli
set vierailivat arvostetuimpien kauppiaiden liikkeissä näyttäen sillä tavoin muotitietoi
suutensa ja muodinmukaisuutensa.947

Ylhäisaatelin naiset olivat varsin itsenäisiä, vaikka olivat lain mukaan taloudellisesti 
miehelle alisteisia ja useimmiten riippuvaisia isistään tai aviomiehistään. Naisen synty
perä ja oma omaisuus auttoivat häntä saavuttamaan itsenäisemmän aseman kuin täysin 
aviomiehistään   taloudellisesti   riippuvaiset   naiset.  Ylhäisaatelin   naiset   saattoivat   elää 
suhteellisen vapaasti ja tyydyttää materiaaliset ja intellektuaaliset tarpeensa niin kauan 
kun isä tai aviomies maksoi siitä mahdollisesti aiheutuneet kulut.948 Aatelisnaisten talou
dellinen valta oli suhteellisen suurta mikäli heillä oli mahdollisuus käyttää paljon rahaa 
tai suuri talous vastuullaan. Vain lesken asema takasi sellaisen taloudellisen itsenäisyy
den, joka toi mukanaan vastuun rahaasioista ilman miestä.

944 Vickery 1993, 276; Vickery 1998, 162–168; vrt. Veblen 2002 (1899), 54–55, 85–88, 96–97, 100–
102, 186–185.

945 Baird 2004; Coquery 1998; Greig 2006; Pointon 1997; Retford 2006; Vickery 1998; Walsh 2006.
946 Ilmakunnas 2004b, 116–117.
947 Coquery 1998, 88–105; Roche 1989, 279–312.
948 Bluche 1995, 70, 94.
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On paradoksaalista, että naisen oletettiin käyttävän paljon rahaa ja ostavan itselleen 
muodikkaita vaatteita, asusteita ja koruja samaan aikaan kun hänen edellytettiin olevan 
hyvä ja säästäväinen emäntä taloudessaan. Varsinkin maaseudulla ja pienissä kaupun
geissa asuneet aatelisnaiset vastasivat usein perheen taloudesta ja heillä oli paljon vaiku
tusvaltaa sekä vahva rooli perheessä miehen rinnalla. Toisinaan naiset vastasivat ei ai
noastaan  perheen   vaan   myös   koko   kartanon   taloudenhoidosta   ja   päivittäisistä   raha
asioista. Maaseutukartanot olivat hyvin omavaraisia ja lähes kaikki tehtiin itse vaatteista 
musteeseen ja puuteriin asti. Usein aatelisnaisilla oli vastuullaan kartanon tuotanto ja 
kulutus, mikä ei vastaa kaavamaista kuvaa miehestä tuottajana ja naisesta kuluttajana.949 
Aatelisnaiset saattoivat päättää oman tahtonsa mukaan jopa maaomaisuuden myymises
tä.  Heidän taloudellinen  valtansa oli  sekä  näkyvää  että  suurta,  eivätkä  he epäröineet 
käyttää   tätä   valtaa   aviomiehen   mielipiteestä   piittaamatta.   Aatelisnainen   saattoi   jopa 
myydä maaomaisuuttaan puolisonsa vastustuksesta huolimatta.950

VÄLTTÄMÄTÖNTÄ YLELLISYYTTÄ PARIISISTA

Pariisi (ja Ranska yleensäkin) oli 1600luvulta lähtien muodin keskus Euroopassa. Tuol
loin muoti ja muodinmukaiset esineet olivat harvojen ylellisyyttä, mutta 1700luvun ku
luessa   erilaiset   ylellisyysesineet   olivat   yhä   useamman  ulottuvilla,   ja  Pariisin   asema 
muodin, luksuksen ja ylellisyyskaupan keskuksena vahvistui entisestään 1700luvulla.951 
Varsinkin vuosisadan loppupuolella ja Ranskan vallankumouksen mullistusten keskellä 
englantilaisille muodin ja kaupan keskus oli Pariisin suuresta vaikutuksesta huolimatta 
Lontoo, jonka iltamyöhään asti auki olevat kaupat runsaine tavaravalikoimineen tunnet
tiin myös ulkomailla.952 Ranskan ja Englannin kaupat ja kaupankäynti olivat erilaisia: 
Pariisissa elegantit liikkeet tarjosivat ylellisyystuotteita rikkaalle aatelille ja porvaristol
le,  kun  taas  Lontoon kauppahuoneissa  myytiin   tavaroita,   jotka  olivat  keskihintaisina 
myös muiden kuin kaikkein rikkaimpien ulottuvilla.953 Suuret kauppahuoneet hankkivat 
asiakkailleen viimeisintä ranskalaista muotia, kankaita, nauhoja, huonekaluja, erilaisia 
pikkuesineitä tai peruukkeja ympäri Eurooppaa. Euroopan aateli myös matkusti itse eri 
syistä  Pariisiin ja saattoi  nauttia suurkaupungin tarjoamista  kulutusmahdollisuuksista. 
Matkalla olijat hankkivat ylellisyystuotteita myös kotimaassa olleiden ystävien ja tutta
vien tarpeisiin. Millä tavalla ranskalainen ylellisyyskauppa vaikutti Ruotsin ylhäisaate
lin kuluttamiseen? Kuinka paljon Ruotsin ylhäisaateli osti ylellisyysesineitä Pariisissa 
tai muualla Ranskassa ollessaan? Millä tavalla ylellisyysesineet voitiin hankkia, miten 
tilaukset hoidettiin, millaisia esineitä ostettiin? Entä mikä oli aatelisnaisten rooli ylelli
syysesineiden kuluttajina?
949 Norrhem 2007, 105, 138–140; Rundquist 1989, 196–225; Vickery 1998, 127–160.
950 VainioKorhonen 2008, 231–232, 326–330.
951 Brown 2007,  389–390;  Coquery  1995;  Coquery  1998;  Crowston  2002;  Fairchild  1993;  Fontaine 

2003; Fox & Turner 1998; Jones 2004; Sargentson 1996; Pariisin muodin merkityksestä Ruotsin aa
telille 1600luvulla ks. Stadin 2006.

952 Berg 2005, 261–270; Morrison 2003, 34–46; Mui & Mui 1989, passim; Pointon 1999, 134–135; Vic
kery 1998, 250–251; Walsh 2006, 158.

953 Berg 2005, 92; Jones & Spang 1999, 41; Pointon 1999, 138.
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Kesällä 1739 Charlotta Sparre ja hänen nuorempi veljensä Carl Sparre matkustivat 
Carl Gustaf Tessinin, tämän puolison Ulla Sparren ja suuren seurueen kanssa Pariisiin. 
Charlotta Sparre vietti Pariisissa kaksi vuotta, kunnes Tessin joutui huonon taloudellisen 
tilanteensa vuoksi lähettämään puolisonsa ja Charlotta Sparren takaisin Ruotsiin kesällä 
1741. Aika Pariisissa tarjosi 20vuotiaalle Charlotta Sparrelle mahdollisuuden tutustua 
Ranskan aatelin elämään ja hioa omia taitojaan seuraelämässä. Tässä hän onnistui erin
omaisesti,  sillä  erityisesti  Ulla  Sparren kontaktit  avasivat  ovet  hoviin  ja  pariisilaisen 
aristokratian salonkeihin. Kuningatar Marie Leszczyńskan hovinainen ruhtinatar Mon
tauban  esitteli  Ulla   ja  Charlotta  Sparren  Versaillesissa.  Tessinien  mukana  Charlotta 
Sparre pääsi oopperaan, teatteriin, naamiaisiin, tanssiaisiin, illallisille ja muihin huvituk
siin. Vapaaherrattaren tutustuminen Pariisin seuraelämään sisälsi huvien lisäksi myös 
paljon kulttuuria,  sillä  Tessin vieraili  kaupungin kirjallisissa ja intellektuaalisissa pii
reissä ja Tessinien  hôtelissa  kokoontui kirjailijoita, diplomaatteja, taiteilijoita ja intel
lektuelleja, joita myös Charlotta Sparren tapasi.954 Vuodet Pariisissa olivat merkittävät 
Charlotta Sparrelle, hänestä tuli viimeistään siellä suuren maailman aatelisnainen, joka 
osasi ja halusi vaatia vain parasta niin huvitusten, tavaroiden kuin palveluidenkin alalla.

Huhtikuun lopussa 1742 Charlotta Sparrelle oli uskottu tärkeä ja vastuullinen tehtä
vä. Hän tarkisti Tessinin Pariisista lähettämien taulujen, taideesineiden, kirjojen ja huo
nekalujen kunnon sekä sen, että kaikki oli pakattu kunnolla ja saapunut perille. Suuri 
osa Tessinin lähettämistä tavaroista oli kielletty ylellisyysasetuksissa, mutta tulli ei ollut 
avannut laatikoita tarkistaakseen mitä niissä oli, sillä Charlotta Sparre oli henkilökohtai
sesti valvonut lähetyksen saapumista  ja saanut arvovallallaan laatikot avaamattomina 
Tessinin residenssiin Clastorpiin. Charlotta Sparre lupasi lähettää Tessinille tekemänsä 
mahdollisimman tarkat listat Pariisista saapuneista tavaroista. Tessin olisi sitten voinut 
verrata itsellään olevia listoja niihin ja tietää niin, mitä missäkin pakkauslaatikossa tai 
matkaarkussa oli.955  Tessinien vaikutus Charlotta Sparren maun muokkautumiseen ja 
esteettiseen kasvatukseen oli merkittävä. Osallistuminen seurapiirien ja hovin elämään 
niin Ranskassa kuin Ruotsissakin sekä taiteiden tuntemus muokkasivat Charlotta Spar
rea aatelisnaisena yleensä ja kuluttajana erityisesti.

Esteettiset arvot olivat tärkeitä Charlotta Sparrelle, hän kiinnitti tarkasti huomiota sii
hen, millainen häntä ympäröivä tavaroiden maailma oli. Erityisen hyvin tämä ilmenee 
tavassa, jolla Charlotta Sparre tilasi itselleen erilaisia tavaroita Pariisista sen jälkeen kun 
hän oli jo palannut Ruotsiin. Vapaaherratar antoi yksityiskohtaiset ohjeet siitä, millaisia 
hänen toivomansa tavaroiden tuli olla. Tämä kertoo kiinnostuksesta esineiden esteettistä 
puolta, mutta myös niiden käytännöllisyyttä ja käyttömahdollisuuksia kohtaan.

Pieneltä ja arkipäiväiseltäkin tuntuvan tavaran hankkimisessa oli omat keinonsa. Ke
väällä 1742 Charlotta Sparre kirjoitti Tessinille Pariisiin ja pyysi tätä lähettämään hänel
le käsityösakset. Vaikka hän selitti tarkasti millaiset saksien tuli olla, hän ei kerro miksi 
sakset piti ostaa juuri Pariisista eikä olisiko hänen haluamiensa saksien kaltaisia saanut 
lainkaan Tukholman liikkeistä. Charlotta Sparre kirjoitti todella hyvien saksien olevan 

954 Leijonhufvud 1917, 91–97, 119; Lundberg 1958;  Tableux de Paris,  passim; Wolff 2001, 175–179; 
Wolff 2002, 43–44; Wolff 2005, 191–193.

955 Charlotta  Sparre Carl  Gustaf  Tessinille  30.4.1742. Autografsamlingen vol.  196.  Ericsbergsarkivet, 
RA.
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erityisesti karkaistut ja erikoismateriaalia. Hän lisäsi, että pienet sakset, jotka hänellä jo 
oli, olivat hyvät kynsien leikkaamiseen, mutta kelvottomat hienojen musliinien ja silkki
kankaiden leikkaamiseen. Charlotta Sparre pyysi Tessiniä etsimään kahdet sakset, joista 
toiset olisivat hieman suuremmat kuin tavalliset sakset sekä toiset, jotka olisivat lujat ja 
vahvat ja kooltaan suunnilleen peruukkisaksien kokoiset. Lopuksi Charlotta Sparre pal
jasti syyn, minkä vuoksi hän toivoi Tessinin hankkivan sakset Pariisista: »Kadun hyvin 
usein sitä, etten ajatellut asiaa ollessani yhä Pariisissa, mutta olin siellä laiskuri, enkä 
ajatellut työskenteleväni [ompelevani] koskaan.»956

Voi kysyä miksi Charlotta Sparre ei itse ostanut saksia Tukholmasta. Oliko yksinker
taisempaa pyytää Tessiniä hankkimaan ne Pariisista, kuin käydä jossain tukholmalaises
sa kauppahuoneessa ja ostaa sakset itse, tai pyytää jotain palvelijaa hankkimaan sakset 
Tukholmasta? Vai oliko Charlotta Sparre jälleen liian mukavuudenhaluinen yrittääkseen 
itse löytää hyvät käsityösakset? Hän tiesi, että Tessin halusi ostaa kaikessa vain parasta 
laatua, jonka yleensä sitten antoi Charlotta Sparrelle lahjaksi. Charlotta Sparren ja Tes
sinin kirjeenvaihdosta  on säilynyt  vain osia,   joten emme saa tietää  enempää  saksien 
hankkimisesta. Todennäköisin syy saksien hankkimiseen Pariisista löytyy saksien terän 
laadussa ja terävyydessä. Hyvälaatuiset kangassakset ovat erittäin terävät, eikä sellaisia 
ehkä löytynyt Tukholmasta yhtä helposti kuin Pariisista.

Aatelisnaisen oletettiin tekevän koko ajan jotakin; ompelu, kirjeiden kirjoittaminen, 
lukeminen, soittaminen ja maalaaminen olivat sopivia tehtäviä naisille. Myös talouden
hoitoon ja talouden sujumisen organisointiin kului paljon aatelisnaisten aikaa. Vapaa
aika tuli käyttää hyödyllisesti, ja Charlotta Sparren kirjeestä huomaa, että hän oli sisäis
tänyt aatelisnaiselle asetetut odotukset ja ihanteet.957 Naisten ajankäytössä näkyy para
doksaalinen suhde vapaaajan ja muun ajankäytön välillä. Thorstein Veblenistä (1899) 
alkaen tutkijoiden aateliin ja säätyläistöön – ja varsinkin aristokratiaan – usein liittämä 
käsite »joutilas luokka», leisure class tai leisured class, on tämän tutkimuksen tulosten 
valossa ongelmallinen. Aatelisnaiset sen enempää kuin miehetkään eivät juuri koskaan 
olleet toimettomia, joutilaita tai vapaita tekemään tai olemaan tekemättä mitä halusivat. 
Se, että aateli olisi ainoastaan juhlinut, käynyt ostoksilla ja viettänyt ylellistä vapaaai
kaa on jälkikäteen tutkijoiden ja muiden kirjoittajien mielissä syntynyt harha, jonka to
dellisuuspohja on hutera. Pikemminkin kyse on seuraavan hallitsevan luokan eli porva
riston pyrkimyksestä legitimoida valtansa moraalisella ylemmyydellä suhteessa ancien  
régimen hallitsevaan luokkaan, aateliin.

Työnteko toimeentulon lähteenä  ei kuulunut aateliskulttuuriin, mutta se ei tarkoita 
sitä, etteikö erilaista työtä olisi tehty. Kaikki riippuu siitä, miten (palkka)työ ja vapaa
aika määritellään, sekä siitä, annetaanko tilaa myös harmaille alueille ja ymmärretään
kö, että kaikkien säätyjen tai yhteiskunnallisten luokkien elämää 1700luvulla ei miten
kään voi pakottaa vasta 1800luvun loppua kohden eriytyneisiin työn ja vapaaajan kä
sitteisiin. Aatelin velvollisuus oli palvella isänmaataan ja kuningastaan, palkkiona siitä 

956 Charlotta  Sparre Carl  Gustaf  Tessinille  30.4.1742. Autografsamlingen vol.  196.  Ericsbergsarkivet, 
RA. »je me suis bien souvent repentie de n’y avoir pas pensé pendant que j’etois a Paris, mais c’est 
que la j’etois une paresseuse et je ne pensois pas que je travailleroit jamais.»

957 Rundquist 1989, 196–232; Stadin 2004, 145–157; Vickery 1998, 127–160; Aatelisnaisten ihannekas
vatuksesta ja siitä, mikä aateliskulttuurissa oli (nuorille) naisille sopivaa ks. Parlandvon Essen 2005.
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olivat aatelissäädyn privilegiot, kuten verovapaus. Lisäksi aateliskulttuurin tärkeimpiä 
ilmenemismuotoja esimodernilla ajalla oli seurustelukulttuuri. Se, mikä saattaa 1800 ja 
1900luvun moraalikoodien perusteella  näyttäytyä  onttona ja  tyhjänä   juhlimisena,  oli 
yksi aristokratian elämän merkittävimmistä osista, joilla se uusinsi kulttuuriaan ja säilyt
ti sen elinvoimaisena.

Aatelismiehet olivat harvoin toimettomina, pojat ja nuoret miehet käyttivät opiske
luun suuren osan ajastaan, vartuttuaan aatelismiehistä tuli ammattiupseereita, siviilivir
kamiehiä, poliitikoita, tiedemiehiä tai he hoitivat ja viljelivät tiluksiaan. Aatelisnaisten 
elämän puolestaan täytti kotitalouteen ja sen valvontaan liittyneet työt. Seuraelämällä 
oli iso rooli aatelin ja säätyläistön elämässä, sillä elämäntapa perustui sosiaaliseen kans
sakäymiseen ja sosiaalisten suhteiden ja hierarkioiden monisärmäisille kuvioille. Toisil
le osallistuminen seuraelämään tai hovin elämään oli miellyttävä elämäntapa, mutta toi
sille niistä muodostui raskaita velvollisuuksia. Kuva aristokratiasta joutilaana luokkana 
on epätarkka ja epätäsmällinen.

Aatelin itseymmärrykseen kuului työteliäisyys ja ahkeruus, mikä näkyy konkreetti
sesti  Charlotta  Sparren  käyttämissä   sanavalinnoissa.  Hän  kuvailee   itseään   laiskaksi, 
mikä tuskin olisi ollut tarpeellista, jos joutilaisuutta (sitä, että oli tekemättä »mitään») 
olisi pidetty soveliaana aatelisnaisille. Lisäksi Charlotta Sparre kirjoitti ajatelleensa, et
tei koskaan työskentelisi, millä hän viittaa aatelisnaisille sopivaan ompelemiseen. Aate
lisnaisten ompelutyö oli pääasiassa kirjailua ja asusteiden ompelua, ja Charlotta Sparre 
halusikin sakset, joilla olisi ollut hyvä leikata ohuita ja kalliita musliineja ja silkkikan
kaita. Brodeeraus – kukkaron tai lompakon, hansikkaiden tai sukkien, tuolinpäällisten, 
tapettien tai kipinäsuojuksen kirjailu – oli aikaa vievää ja materiaalit olivat kalliita. Aa
telisnaiset ompelivat paljon myös hienoja liinavaatteita ja brodeerasivat usein itse juhla 
ja hovipukujaan. Ompelutaitojen opetus aloitettiin nuorena, ja moni aatelisnainen kehit
tyi   erittäin   taitavaksi   käsitöiden   tekemisessä,   kirjomisessa   tai  pitsinnypläämisessä.958 
Säätyläisnaiset   ja  vähemmän  varakkaat   aatelisnaiset  ompelivat   itse  paljon  enemmän 
kuin Charlotta Sparre, jolla ei ollut aikaa tai haluakaan vastata itse esimerkiksi liinavaat
teiden ompelusta.

Charlotta Sparre oli Pariisin vuosinaan oppinut ostoksia tehdessään vaatimaan par
haita tavaroita ja parasta palvelua. Hän oppi tuntemaan Pariisin liikkeitä,  muotikaup
piaita, räätäleitä, kultaseppiä, suutareita ja muita käsityöläisiä; hän sai nähdä mitä kaik
kea suurkaupungilla oli tarjottavanaan ylellisyydestä ja kuluttamisesta sekä elämän pie
nistä   iloista  nauttivalle  aatelisnaiselle.  Suuressa maailmassa  ja  Pariisin  seurapiireissä 
näyttäytyminen oli yhtä tärkeää kuin kauniiden vaatteiden ja esineiden ostaminen. Tuk
holman kauppapuotien tarjonta ei  Pariisin  jälkeen tuntunut  yhtä  houkuttelevalta  kuin 
aiemmin.

Ranskalaiset ylellisyysesineet olivat olleet haluttuja Ruotsissa jo 1600luvulla, mutta 
1700luvulla erilaisten ylellisyysesineiden maahantuonti vilkastui merkittävästi. Se joh
tui paljolti myös siitä, että peruukkien, viuhkojen, hattujen, nauhojen, sukkien, nuuska 
tai kauneuspilkkurasioiden sekä kankaiden, huonekalujen ja monien muiden ylellisyys

958 Baird 2004, 142–143; Barnard 2004, 354 (kuvateksti); Pylkkänen, R. 1982, 79–82; Rundquist 1989, 
205–207.
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esineiden tuotanto moninkertaistui ja hinnat laskivat 1700luvulla.959 Näitä esineitä toi
vat Ruotsiin suuret kauppahuoneet ja yksityiset matkustavaiset, mutta kaikkein merkit
tävin ylellisyysesineiden välittäjä oli Ruotsin Pariisin lähettiläs, joka saattoi diplomaatti
sen koskemattomuuden turvin kiertää ylellisyysasetusten määräämiä maantuontikieltoja 
ja tulleja.  Lähettiläät   toimittivat  ylellisyysesineitä  Ruotsin kuningasperheelle,  hoville, 
ystävilleen,  sukulaisilleen ja muulle aatelille,  ja usein lähettiläs toimi lähinnä  komis
sionäärinä, jolta saattoi tilata – ja myös tilattiin – mitä tahansa. Raja yksityisen ja julki
sen välillä  oli   liukuva,  ambassadöörit   lähettivät   samassa paketissa ylellisyystavaroita 
hoviin kruunajaisia tai kruununprinssin häitä varten, tauluja tai medaljonkeja Lovisa Ul
rikan kokoelmia varten ja pieniä lahjoja ystävilleen. Pariisista Ruotsiin lähetettiin jatku
vasti kirjoja, tauluja, kankaita, vaatteita, kenkiä, peruukkeja, koruja, huonekaluja, kello
ja, rahoja, mitaleja, taideesineitä ja kaikkea muuta mahdollista, kuten kukkasipuleita tai 
oopperan näyttämökoneiston pienoismalli.960

Charlotta Sparre kirjoitti 1742 tai 1743 Tessiniä Ruotsin Pariisin lähettiläänä seuran
neelle kreivi Clas Ekebladille haluavansa tilata tämän kautta joitakin ylellisyysesineitä. 
Kirjeeseen vapaaherratar liitti tavarantoimittajille ja käsityöläisille osoitetut tarkat oh
jeet siitä millaisia tuotteita hän halusi. Charlotta Sparre osoitti kunkin tilauksen tietylle 
nimeltä mainitsemalleen käsityöläiselle ja kirjoitti osaan tilauksista, että tavarat tulivat 
kreivitär Tessinille.961 Pariisissa edes kaikki aristokraatit eivät voineet noin vain käydä 
ostoksilla halutuimpien kauppiaiden tai käsityöläisten luona, vaan siihen tarvittiin tietty 
sosiaalinen asema ja kauppiaat saattoivat itse valita asiakkaansa.962 Pariisin seurapiireille 
tutun kreivitär Tessinin nimi takasi sen, että tavarat tulisivat tärkeälle ja vaikutusvaltai
selle henkilölle.

Lopuksi Charlotta Sparre lupasi kirjeessään Ekebladille maksaa kaikki tilauksensa 
viimeistä  souta  myöten,  »imartelen   itseäni  sillä,   että  annatte  minulle   luottoa  kunnes 
kaikki on maksettu». Maininta siitä, että Charlotta Sparren oli tarkoitus maksaa tilauk
sensa kokonaan, kertoo omaa kieltään siitä, miten usein lähettiläät joutuivat odottamaan 
ystäville ja tuttaville toimittamistaan ylellisyysesineistä maksua tai jäivät kokonaan sitä 
vaille.  Kyse oli  myös kohteliaisuudesta.  Aivan tavallista  oli,  että  mitään ei maksettu 
heti, eikä raha vaihtanut omistajaa välttämättä lainkaan. Ylhäisaatelin kuluttaminen pe
rustui   monimutkaiseen   ja   monenväliseen   luottamukseen   ja   luotonantoon.   Charlotta 
Sparre pyysi myös, ettei kreivi Ekeblad mainitsisi Tessinille, että vapaaherratar käytti 
tämän nimeä  komissioihinsa:  »tekisitte  minulle  vielä  mieliksi  Herra,   jos ette puhuisi 
näistä tilauksista Herra Tessinille, hän suuttuisi ehkä koska en ole kysynyt häneltä, mut
ta en ole halunnut tehdä sitä hänen anteliaan luonteensa vuoksi, sillä hän antaa lahjaksi 
kaiken mitä hänen kauttaan tilaa. Kuitenkin, mikäli olette jo hänen kanssaan puhunut ei 
mitään ole tehtävissä, eikä se ole kovin paha asia.»963 Charlotta Sparre tunsi hyvin Tes
sinin ja tiesi, että tämä olisi hankkinut auliisti tavarat omaan laskuunsa suosikilleen.

959 Fairchilds 1993, 228–248; ks. myös Fox & Turner 1998 ja Sargentson 1996.
960 Wolff 2001, 174; Esim. kangasnäytteitä ja listoja tilattavista kukkasipuleista lähetettiin ensin Ruotsiin 

nähtäväksi. Ks. Handlingar som tilhört Hedvig De la Gardie f. Lillie. E 3559 vol. 8 Ekebladska sam
lingen, RA; Komissioista ja taiteen tai pukujen tilaamisesta Pariisista ks. myös Bergström 2007, 22; 
Laine 1998, 41–86; Rangström 1997, passim.

961 Charlotta Sparre Clas Ekebladille, päiväämätön kirje, f. 14–15. E 3564 Ekebladska samlingen, RA.
962 Coquery 1998, 87–105.
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Charlotta Sparre tilasi kreivi Ekebladin kautta sukkia, kenkiä, hansikkaita, koruja ja 
kosmetiikkaa. Charlotta Sparre halusi vain parasta, minkä hän mainitsee syynä tilauk
siinsa kirjeessään Ekebladille. Rivien välistä on luettavissa, että hänen mielestään Tuk
holmasta ei saanut juuri oikeanlaisia ja laatuisia sukkia tai kenkiä, ainoastaan Pariisin 
kauppiailla ja käsityöläisillä oli kyky tarjota viimeisimmän muodin mukaisia tavaroita. 
Charlotta Sparre arvosti laatua ja viimeisteltyä työtä, mistä hän oli myös valmis maksa
maan ja minkä vuoksi hän oli valmis näkemään myös vaivaa. Ei kutenkaan miten paljon 
tahansa, sillä vapaaherrattarella oli vielä yksi pyyntö Ekebladille. Hän kirjoitti Ekebla
dille arvelevansa, että paras tapa, jolla tilaukset saataisiin juuri niin kuin vapaaherratar 
ne halusi, oli tavata markiisitar de Broglie ja pyytää häneltä apua, sillä hän oli »henkilö, 
jolla [on] hyvä maku, ja joka pitää ulkomaalaisten auttamisesta. [...] Olen varma, että 
hän ryhtyy tehtävään mielellään teitä auttaakseen».

Hyvä maku määritti kaikkea mitä aateli teki, ja se myös määritti aatelisten suhteita 
toisiinsa: Charlotta Sparre halusi, että hänen tilauksensa hoitaisi joku, joka oli seurapii
reissä tunnettu hyvästä maustaan, eleganssistaan ja tyylikkyydestään. Mahdollisesti va
paaherratar toivoi, että joku olisi voinut auttaa Ekebladia ostosten tekemisessä ja tilaus
ten toimittamisessa. Charlotta Sparre pyysi kirjeessään lisäksi, että Ekeblad ei kertoisi 
markiisittarelle, kenelle Ekeblad hankki tavarat, sillä siinä tapauksessa Charlotta joutuisi 
kirjoittamaan markiisittarelle  kiitoskirjeen,  mitä  hän ei missään tapauksessa halunnut 
tehdä. Charlotta Sparre kirjoitti pelkäävänsä kiitoskirjeen kirjoittamista, koska hän ei ol
lut taitava sellaisessa.964 Vapaaherratar tunsi ilmeisesti markiisittaren siltä ajalta, jolloin 
oli asunut Pariisissa Tessinien kanssa, eikä jostain syystä halunnut joutua uudestaan te
kemisiin markiisittaren kanssa, ei ainakaan joutua kiitollisuudenvelkaan tälle. Charlotta 
Sparren olisi ollut  kirjoitettava kiitoskirje markiisitar  de Broglielle,  mikäli   tämä  olisi 
saanut tietää, että Ekebladin hankkimat tavarat tulivat juuri Charlotta Sparrelle. Mahdol
lisesti Charlotta Sparre ei jälleen mukavuudenhalusta tahtonut kirjoittaa kiitoskirjettä.

Mitä Charlotta Sparre oikein tilasi Pariisista? Millaisia olivat ne sukat ja kengät, jot
ka hän halusi nimenomaan Parisiista? Monsieur Alibert nimiselle kauppiaalle Charlotta 
Sparre kirjoitti: »Epäilemättä Herra Alibert muistaa Nti Sparren, jolle hän toimitti [tava
roita] edellisvuonna, jolloin hän [Charlotta Sparre] oli Pariisissa Rva kreivitär Tessinin 
kanssa.»965 Charlotta Sparre ikään kuin edellytti ja odotti, että kauppias muistaisi hänet. 
Sanamuoto antaa myös ymmärtää, että vaikka Alibert ei olisi muistanut Charlotta Spar
rea, oli tämä niin tärkeä asiakas, että muistamattomuutta ei missään tapauksessa pitänyt 
paljastaa. Parhaiden kauppiaiden kohdalla aateliset olivat riippuvaisia siitä, muistivatko 
963 Charlotta Sparre Clas Ekebladille, päiväämätön kirje, f. 14–15. E 3564 Ekebladska samlingen, RA. 

»je me flatte que vous me faires credit jusqu’a ce que le tout soit payé»; »vous me fairiés encore plai
sir Monsieur de ne point parler de toutes ces commissions a Monsieur de Tessin il se facheroit peut 
etre de ce que je ne me suis point adressé a lui Mais je ne l’ay point voullu a cause de son humeur ge
nereuse qui fait toujours des presents de toutes les commissions qu’on lui donne, cependant, en cas 
que vous lui en ayé dejas parlé il n’ÿ a plus rien a ÿ faire, et le mal n’est pas bien grand.»

964 Charlotta Sparre Clas Ekebladille, päiväämätön kirje, f. 14–15. E 3564 Ekebladska samlingen, RA. 
»une personne de bon gout et qui aime a soulager et servir les Estrang[ers]. […] je suis seure qu’elle 
s’en chargera volontier pour vous obliger».

965 Charlotta Sparre Monsieur Alibertille, f. 6–7. E 3564 Ekebladska samlingen, RA. »Monsieur Alibert 
se rappelle sans doute Mlle de Sparre qu’il a fourny l’annee passée qu’elle fut a Paris avec Mde la com
tesse de Tessin»
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kauppiaat heidän nimensä edelliseltä kerralta sekä siitä, ketä he tunsivat. Asiakaskun
taan  pääseminen  vaati   sosiaalisia   suhteita,  oikeissa  piireissä   liikkumista.966  Charlotta 
Sparre kirjoitti Alibertille pitävänsä edelleen tämän myymistä sukista ja haluavansa tila
ta niitä lisää. Vapaaherratar halusi kaksi paria täysin valkoisia silkkisukkia, joiden hinta 
oli 12 livreä parilta. Sukat eivät saaneet olla liian pitkät, koska ne tulivat naiselle, eivät
kä liian lyhyet jalkaosasta, eivätkä myöskään liian tiukat pohkeesta. Lisäksi Charlotta 
Sparre tilasi kymmenen paria brodeerattuja sukkia, ja antoi myös niiden koristelun suh
teen yksityiskohtaiset ohjeet siitä, millainen kirjontakuvion tuli olla ja siitä, mihin koh
taan sukkaan kirjottu kukkakuvio tuli.967 Mainitsemalla valkoisten silkkisukkien hinnan 
Charlotta Sparre osoitti tuntevansa yleisen hintatason. Juuri valkoiset silkkisukat olivat 
yksi kaikkein kalleimmista ja ylellisimmistä  vaatekappaleista aatelin pukeutumisessa. 
Periaatteessa sukkien tuominen ulkomailta oli kielletty vuoden 1739 ylellisyysasetuk
sessa, mutta kielto ei koskenut pumpuli ja kastorsukkia.968 Aateli ei myöskään välittä
nyt kiellosta, jota oli lähes mahdoton valvoa.

Charlotta Sparre tilasi neljä paria silkkitohveleita Guereautnimiseltä kauppiaalta tai 
suutarilta, jolta hän oli tilannut kenkiä myös Pariisissa ollessaan. Myös tässä kirjeessä 
Charlotta Sparre mainitsi,  että  hän oli ennenkin asioinut Guereaut’n kanssa ja kuului 
niin  ollen   jo  vakiintuneeseen  asiakaskuntaan  sekä   selitti  yksityiskohtaisesti  millaiset 
kengät hän halusi ja antoi tarkat ohjeet kenkien koon, värin, mallin ja muodon suhteen. 
Vapaaherratar mainitsi lisäksi, että kreivi Ekeblad hoitaisi tilauksen ja kenkien noutami
sen.969 Myös kenkien tuonti ulkomailta oli kielletty vuoden 1739 ylellisyysasetuksessa, 
mutta siitä ei yleisesti välitetty, vaan kenkien ja niihin tarvittavien materiaalien tilaamis
ta ja kenkien kirjomista kullalla ja hopealla jatkettiin kielloista piittaamatta. Kengät teh
tiin yleensä samasta kankaasta kuin puku tai muusta, usein kukallisesta, silkistä. Puoli
kenkiä saatettiin koristaa kirjonnalla, mutta erityisen runsaasti kirjontaa käytettiin toh
veleiden koristelussa. Korkeakorkoiset tohvelit (mule)  olivat säätyläisnaisten tavallisin 
sisäkenkä. Ne oli usein tehty samalla tavalla ja samanlaisista materiaaleista kuin kengät, 
mutta niissä oli vain etupäälliset, jalkine oli avoin kantapään kohdalta. Runsaasti kirjail
lut korkeakorkoiset tohvelit olivat huippumuodikkaat ylhäisaatelin piirissä, mutta ne oli
vat niin ylelliset, että säätyläisnaisilla oli Ruotsissa harvoin enemmän kuin yksi tai kaksi 
paria tällaisia tohveleita. Monissa Pehr Hilleströmin, Niclas Lafrensenin, JeanFrançois 
de Troyn tai François Boucherin laatukuvissa sukkien peittämien jalkojen sekä kirjailtu
jen tohveleiden tarkka maalaaminen sekä naisten nilkkojen ja tohveleiden kuvaaminen 
kertoo pienten jalkojen ja sirojen nilkkojen ihailusta.970 Charlotta Sparren tilaamat ken
gät olivat juuri tällaiset muodikkaista muodikkaimmat muletohvelit.

Seuraavissa kahdessa tilauksessa Charlotta Sparre käytti kreivitär Tessinin eli Ulla 
Sparren nimeä.  Helmenvalmistaja   (fabricquer  de Perles)  Pierre  Jaquin sai   tilauksen, 
jossa viitattiin kreivitär Tessinin edellisenä vuonna ostamiin koruihin ja mainittiin, että 
kreivi Ekeblad hoiti asiaa. Jaquinilta Charlotta Sparre tilasi korvakorut ja helmikaula

966 Coquery 1995 ja Coquery 1998, passim.
967 Charlotta Sparre Monsieur Alibertille, f. 6–7. E 3564 Ekebladska samlingen, RA.
968 Pylkkänen, R. 1982, 332.
969 Charlotta Sparre Monsieur Guereaut’lle, f. 10–11. E 3564 Ekebladska samlingen, RA.
970 Pylkkänen, R. 1982, 339–347.
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nauhan. Näistäkin hän antoi tarkat ohjeet ja liitti mukaan piirustuksen siitä, miltä koru
jen tuli näyttää.971 Helmet olivat suosittuja koruja koko 1700luvun ajan. Erityisen muo
dikas oli lyhyt, usein monikerroksinen helmikaulanauha tai rannekoru, joka solmittiin 
silkkinauhalla kiinni.

Viimeiset Charlotta Sparren Ekebladilta tilaamat tuotteet tulivat Lluetnimiseltä par
fumeurilta.  Häneltä  Charlotta  Sparre tilasi  kreivitär  Tessinin nimissä  purkin kaikkein 
parasta appelsiininkukkapomadaa, mitä kauppiaalta löytyi sekä pienen pullon »Essence 
d’Embre», hajuvettä. Lisäksi Charlotta halusi kaksi tusinaa mitä hienoimpia käsineitä, 
tusinan valkoisia ja tusinan harmaita.972 Pomada kuului kaikkien aatelisten jokapäiväi
seen kauneuden ja hygienian hoitoon, sen avulla kampaukset muotoiltiin muodin vaati
musten mukaisiksi, 1760luvulle asti pieniksi ja mataliksi, sen jälkeen mielikuvitukselli
sen suuriksi   ja  korkeiksi.  Hansikkaat  olivat  oleellinen  osa  muotipukua,973  mutta  silti 
Charlotta Sparren tilaama määrä on huomattavan suuri.

Myös Charlotta Sparren tuleva käly, kreivitär Hedvig Catharina De la Gardie hankki 
itselleen muodikkaita vaatteita ja asusteita Pariisista 1740luvulla.

Alkuvuodesta 1746 tuolloin 13vuotias Hedvig De la Gardie oli yksinäisenä ja onnet
tomana Pariisissa. Hän oli muuttanut äitinsä Hedvig Catharina Lillien ja sisarensa Brita 
Sofian kanssa Tukholmasta Pariisiin, kun hänen isänsä kreivi Magnus Julius De la Gar
die oli kuollut 1741. Kreivitär Lillie kuoli Pariisissa 1745, ja Hedvig De la Gardie pää
tettiin lähettää Ruotsiin sukulaisten – sisaren Eva De la Gardien ja tämän puolison Clas 
Ekebladin – luo. Sitä ennen kaikki käytännön asiat hautajaisjärjestelyistä ja matkaval
misteluista alkaen piti kuitenkin järjestää Pariisissa. Asioista huolehti Ruotsin lähettiläs 
vapaaherra Carl Fredrik Scheffer.974

Scheffer yritti kaikin keinoin piristää luonaan asunutta Hedvig De la Gardieta ennen 
tämän kotimatkaa Ruotsiin, ja ehdotti tälle ostosten tekemistä. Nuori kreivitär käytti hy
väkseen lähettilään tarjousta ja tilasi itselleen muodikkaita pukuja, nauhoja ja muita ta
varoita,  joita Ruotsista ei  löytyisi  yhtä  helposti kuin Pariisin liikkeistä.  Maaliskuussa 
Scheffer kirjoitti hieman huolestuneeseen sävyyn Hedvig De la Gardien langolle ja hol
hoojalle kreivi Clas Ekebladille ja selitti, mistä oli kysymys.

Lähetän huomenna kaikki ne Mlle Hedvigin puvut, joita hän ei itse voi tuoda mukanaan 
maitse, ja osoitan ne teille, lukuun ottamatta niitä, jotka hän on tilannut täällä lähtiessään 
itse asiassa pitsit, nauhat ja muut tupsut [koristeet] ja [Ruotsissa] kielletyt ostokset, jotka 
olen laittanut pieneen erilliseen laatikkoon, jotta [voisitte] järjestää jonkun ministerin sitä 
avaamaan. Minun on huomautettava teille, että koska löysin Mlle Hedvigin vakavasta ti
lanteesta täällä, oli hänen hyvää tuultaan pidettävä yllä ja lievennettävä vankeutta jossa 
hän tavallaan oli luonani, en voinut olla olematta hänelle mieliksi ostosten suhteen, joita 
hän halusi tehdä ennen lähtöään, ja annoin hänelle vapauden tilata itse mitä hän halusi. 
Kuitenkin tällä hetkellä ilmeni että hän on hyödyntänyt henkilökohtaisesti tätä vapautta 
joka hänelle ensimmäistä kertaa elämässään oli, koska pelkästään vaatteiden lasku nou
see 1 200 # ja ylikin. Pelkäisin että yksin minua pidettäisiin vastuullisena tähän hyväntah

971 Charlotta Sparre Pierre Jaquinille, f. 8–9. E 3564 Ekebladska samlingen, RA.
972 Charlotta Sparre Monsieur Lluet’lle, f. 12–13. E 3564 Ekebladska samlingen, RA.
973 Pylkkänen, R. 1982, 326–331.
974 Wolff 2005, 42, 55.
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toisuuteeni, ellen tietäisi, että kaikki tämän tapaiset huumausaineet ovat niin kysyttyjä 
Ruotsissa, että teidän ei ole edes vaikea tehdä voittoa sillä, mikä ilmenee olevan liikaa 
Mlle Hedvigille.975

Hedvig De la Gardie käytti hyväkseen sitä, että hän sai mahdollisuuden käydä ostoksilla 
itse ja vapaat kädet tilata mitä tahtoi pariisilaisilta kauppiailta ennen paluutaan Ruotsiin. 
Vaikuttaa siltä, että hän ei epäröinyt hetkeäkään, vaan tilasi mitä halusi ja tunsi tarvitse
vansa. Hän ei myöskään miettinyt mitä kaikki maksaisi ja kenen maksettavaksi laskut 
tulisivat, sillä oli selvää, että joku maksaisi laskut. Tässä tapauksessa maksaja oli nuoren 
kreivittären holhooja Clas Ekeblad. Scheffer vaikuttaa kirjeessään hieman kauhistuneel
ta siitä, millaisiin summiin nuoren kreivittären ostokset kohosivat. Hän tyynnyttää kui
tenkin sekä itseään että Ekebladia sillä, että tarpeen vaatiessa ostokset voitaisiin myydä 
Ruotsissa, vieläpä hyvästä hinnasta. Scheffer vertasi ylellisyystavaroita huumausainei
siin (drogue), mikä viittaa siihen, että pariisilaistavarat olivat hyvin kysyttyjä Ruotsin 
aatelin parissa. Viittaus puhuu selkeää kieltään myös Schefferin henkilökohtaisesta suh
tautumisesta ylellisyyteen, kaikenlaisiin hänen mielestään tarpeettomiin tavaroihin, joita 
hän piti turhuutena. Scheffer tuli myöhemmin tunnetuksi fysiokraattisista ajatuksistaan 
ja hän muun muassa kannatti innokkaasti Kustaa III:n suunnitteleman kansallisen ruot
salaisen puvun käyttöön ottoa.976

Nuorten aatelisnaisten, samoin kuin miesten, kuluttamista ja ylellisyyden tavoittelua 
rajasivat ylhäisaatelin käyttäytymiskoodit  ja säädynmukaisuuden vaatimukset.  Hedvig 
De la Gardien hankinnat olivat ylellisemmät, runsaammat ja kalliimmat kuin mitä nai
maton Scheffer olisi voinut kuvitella, kun hän oli myöntynyt kreivittären toiveeseen teh
dä ostoksia Pariisissa ennen tämän matkustamista Ruotsiin. Hän tunsi olevansa vastuus
sa kreivittären käyttämästä suuresta rahasummasta, koska oli antanut periksi tämän toi
veelle. Kuluttamiseen liittyneet rajat, kuten raja ylenpalttisuuden ja kohtuullisuuden tai 
raja  säädyllisen   ja   liiallisen  välillä,  olivat  häilyvät,  eikä  Scheffer  voinut  olla  varma, 
kuinka tytön holhooja Ekeblad suhtautuisi asiaan. Ylhäisaatelin naiset saivat elää ja ku

975 Carl Fredrik Scheffer Clas Ekeblad vanhemmalle 4.3.1746, f. 222–223. E 3565 Ekebladska samlin
gen, RA. »Je fais partir après demain tous les habits de Mlle Hedwig qu’elle n’a pas pu emporter 
avec elle par terre, et je vous les adresserai, à l’exeption de ce qu’elle a com[m]andé icy en partant en 
fait de blondes, rubans et autres pompons et marchandises deffendues, lesquelles j’ai suis mettre dans 
une petite caisse à part, afin que vous vous arrangiés avec quelque Ministre charger pour l’entrée. Je 
dois vous observer à cette occasion, que comme il sagissait  dans les circonstances critiques ou je 
trouvais icy Mlle Hedwig, de la tenir de bonne humeur et d’adoucir la prison ou elle etoit en quelque
sort chés moi, je ne pouvois pas m’empecher de la satisfaire sur l’article des emplettes qu’elle desi
roit de faire pour son depart, et de lui laisser la liberté de commender elle meme ce qu’elle souhait 
tois. Or, il se trouve à present qu’elle a profité de cette liberté en personne qui l’a eue pour la premie
re fois de sa vie, puisque le Memoire seul de ces chiffons montre à 1200. # et au delà. Je crainrois 
qu’on ne me rendis responsable de cette facilité de ma part, si je ne savois pas que toutes les drogues 
de cette espece sont si recherchées en suede, que vous n’aurés pas de peine à vous de faire meme 
avec avantage de ce qu’il se trouvera que Mlle Hedwig aura de trop pour elle.

976 Schefferin fysiokratismista ks. Herlitz 1974 ja Magnusson 2001, 97–119; Schefferiä huolestutti myös 
Hedvig De la Gardien vanhemman sisaren Brita Sofian kääntyminen katolilaiseksi, ja että Hedvig De 
la Gardie olisi saattanut kääntyä sisarensa tavoin. Wolff 2005, 287–294.
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luttaa  säätynsä  mukaisella   tavalla,  mutta  ylenpalttinen rahankäyttö   ja suurien tavara
määrien ostaminen ei ollut hyvän maun mukaista ja eleganttia käytöstä.

Monet tapaukset, joista Charlotta Sparre ja Hedvig De la Gardie ovat vain esimerk
kejä, kertovat, että lähettiläät ja ministerit käyttivät diplomaattisten tehtäviensä ohella 
paljon aikaa myös erilaisten ylellisyystuotteiden tilausten hoitamiseen. Voi vain arvail
la, miten paljon vaivaa Clas Ekeblad joutui näkemään Charlotta Sparren toiveiden täyt
tämisessä 1740luvun alussa. Diplomaattien kirjeenvaihdossa ylellisyysesineiden lähet
tämistä käsiteltiin ahkerasti. Kohteliaat pyynnöt sekä tarkka kuvaus halutusta tavarasta 
löytyvät useimmista tilauksia sisältäneistä kirjeistä. Jos Ruotsiin toimitetut asusteet, pu
vut tai esineet eivät olleet tilaajan toivomia, diplomaattien kirjeenvaihdossa pohdittiin, 
kuinka saataisiin uusi esine väärän tilalle. Keväällä 1747 Eleonora Wachtmeister tilasi 
Carl Fredrik Schefferiltä Pariisista mustan taftiviitan. Scheffer lähetti vaatteen Tessinille 
muiden tämän tilaamien tavaroiden mukana. Tessin kuitenkin erehtyi viitan tilaajasta ja 
antoi sen vahingossa Schefferin äidille.977

Ruotsin ylhäisaateli tilasi ylellisyystuotteita Ranskasta myös Ranskan Tukholman lä
hettilään kautta.  Näiden tilausten  ja komissioiden  edellytyksenä  oli  henkilökohtainen 
suhde diplomaatteihin tai  osallisuus lähettilään suhdeverkostoissa Ruotsissa tai Rans
kassa, joskus muuallakin Euroopassa. Marraskuun 1. päivänä 1770 Axel von Fersenin 
kassasta maksettiin 312 kuparitaaleria Ranskan ministerin hovimestarille Hedvig De la 
Gardien tilattua ministerin kautta itselleen Pariisista 12 paria erilaisia, eri värisiä ja eri 
tavoin kirjailtuja kenkiä.978

Diplomaatit  eivät  olleet  ainoita,  jotka toimittivat ylellisyysesineitä  Ruotsiin.  Myös 
monet lukuisista Ranskassa matkustaneista aatelisista lähettivät  erilaisia ylellisyysesi
neitä perheelleen, ystävilleen ja tuttavilleen. Näin tekivät yhtä lailla Ruotsin, Englannin 
tai Saksan ruhtinaskuntien aateliset.979 Hans Axel ja Fabian von Fersen lähettivät 1770 
ja 1780luvulla sisarelleen Sophielle, serkuilleen Hedvig Ekebladille ja Carolina Lan
tingshausenille sekä muille sukulaisnaisille näiden toivomia ylellisyysesineitä, kankaita, 
pukuja ja hattuja. Fabian von Fersen käytti ilmeisen mielellään aikaa näiden komissioi
den täyttämiseen ja kaupoissa kiertelyyn. Syksyllä 1785 hän näki paljon vaivaa hattujen 
löytämiseen sisarelleen Sophielle ja kirjoitti tälle, kuinka kävi kaikkien Haagin muoti
kauppiaiden ja sulkienmyyjien luona löytääkseen sisarelleen täydelliset ja sopivan hin
taiset hatut.980 Ostoksilla käyminen ja ostosten tekeminen tarjosi molemmille sukupuo
lille aivan uudenlaisia kokemuksia. Pariisissa nuoret myyjättäret olivat ylellisissä myy
mälöissä  miespuolisen asiakkaan katseen kohteina ja tarjosivat  lupauksen eroottisista 
seikkailuista esitellessään miespuolisille asiakkaille myytäviä muotiartikkeleita.981

977 Carl Fredrik Scheffer Carl Gustaf Tessinille 19.5.1747, 5.8.1747. Heidner 1982, 161, 170–171.
978 Förtekning   på   utbetalte   Medel   för   Fält   Marskalkens,   Riddarens   och   Commendeurens   af   Kongl: 

Maïj:ts  Orden,  Högwälborne  Herr  Grefwe  Axel  Fersens  Räkning   ifrån den  1.  October  1770,   till 
Samma tid 1771. Ks. myös kuitti 21. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 44. Stafsundsarkivet, RA.

979 Vrt. Berg 2005, 268.
980 Fabian von Fersen Sophie von Fersenille  21.9.1785.  B XXV a:10.  Löfstadarkivet,  Landsarkivet   i 

Vadstena.
981 Jones 2004, 150–169.
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Hans Axel von Fersen lähetti keväällä 1778 ja 1779 äidilleen Hedvig De la Gardielle 
Pariisista nauhoja, pitsejä ja poski tai huulipunaa.982 Ulkomaiset pitsit oli kielletty vuo
den 1766 ylellisyysasetuksessa,983 mutta yhdessäkään kirjeessä Hans Axel von Fersen ei 
maininnut mitään siitä, että pitsien tuominen Ruotsiin oli kiellettyä. Pitsikauppias Godin 
kävi henkilökohtaisesti Fersenin luona elokuussa 1778 peräämässä saataviaan, sillä Fer
senin saman vuoden keväällä ostamat ja äidilleen Ruotsiin lähettämät pitsit olivat yhä 
maksamatta. Summa oli huikeat 1 453 livreä ja Fersen kysyi isältään neuvoa siinä, mitä 
hänen pitäisi pitsikauppiaan suhteen tehdä. Fersen ei osannut päättää olisiko lasku pitä
nyt maksaa heti vai olisiko sen voinut jättää maksamatta ja suunnitella sen maksamista 
vasta myöhemmin.984 Ilmeisesti jälkimmäinen oli ollut Fersenin tarkoituksena, kun pitsi
kauppias oli tullut vaatimaan asiakkaaltaan maksua. Fersenin asema Pariisissa ei ollut 
hänen vaikutusvaltaisista suhteistaan huolimatta niin vankka, että kaikki kauppiaat olisi
vat antaneet hänelle pitkäaikaista luottoa.

Kun Hedvig De la Gardie matkusti kesällä 1774 suuren seurueen johdossa Wismariin 
noutamaan prinsessa Charlottaa (myöhemmin Södermanlandin herttuatar Hedvig Elisa
beth Charlotta) herttua Carlin puolisoksi, käytti kreivitär tilaisuutta hyväkseen tehdäk
seen ostoksia Wismarissa ja tilatakseen pukuja Pariisista.  Kaikkiaan ostosten summa 
rahteineen ja tulleineen kohosi lähes 12 000 kuparitaaleriin, mikä oli kolmannes kreivit
tären muutoinkin suurista matkakuluista. Hedvig De la Gardie kirjoitti puolisolleen, että 
avattuaan laatikot ja tarkistettuaan niiden sisällön, hän huomasi, että kaikki puvut eivät 
olleet lainkaan sellaisia kuin hän oli pyytänyt, ja että kankaiden laatu ei ollut hänen mie
lestään tyydyttävä.985

Tilausten tekijät olivat niin naisia kuin miehiä, mutta yleensä tavaroiden hankkimisen 
hoitivat miehet, sillä vain harvat aatelisnaiset matkustivat Ruotsista Ranskaan. Charlotta 
Sparre  ja Hedvig De la Gardie olivat  poikkeuksellisia naisia Ruotsin aatelin  parissa, 
koska molemmat olivat asuneet joitakin vuosia Pariisissa ja tutustuneet ylellisyyskulut
tamiseen siellä. Useimmiten naisten toivomat ylellisyysesineet ostivat miehet, joista ai
nakin osa nautti kaupoissa kiertelystä ja ostosten tekemisestä sekä tuotteiden valitsemi
sesta tietyille henkilöille Fabian von Fersenin tapaan. Pariisilaisten ja ranskalaisten ylel
lisyystuotteiden statusarvo oli suuri ja tavarat houkuttelevia. Kaikkia tuotteita ei saanut 
Tukholmasta,   ja  niinpä   aateli   tilasi  haluamansa  eri   reittien  kautta  suoraan  Pariisista. 
Aina tilattu tuote, kangas, puku tai koru, ei vastannut tilaajan mielikuvia, vaan tilauksen 
saapuminen oli pettymys. Ylellisyysesineiden kysyntä oli Ruotsissa kuitenkin niin suur
ta, että aateli saattoi halutessaan myydä epämieluiset tai muuten itselleen soveltumatto
mat esineet tai vaatteet muille halukkaille.

982 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 26.8.1778 ja 21.6.1779. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 
8. Stafsundsarkivet, RA.

983 Modée 1774, 7144.
984 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 26.8.1778. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsund

sarkivet, RA.
985 Hedvig De la Gardie Axel von Fersenille 6.6.1774. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 7;  Special Ex

tract öfwer utgifterne, ifrån dn. 1. October 1773, til samma tid 1774. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 
45; Förtekning på utbetalte Medel för Hans Excellence Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens 
af Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. Oct: 1773 til 
samma tid 1774. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.
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Säädynmukaisen  ylellisyyden   ja   luksuksen  kääntöpuoli  oli  1700luvun  ajattelussa 
yletön,   tarpeeton ja mauton tuhlaavaisuus,   joka uhkasi  ihmisten moraalia   ja  taloutta. 
Kuten jo aiemmin mainittiin, kuului ylellisyyskuluttaminen aikakauden kiivaimmin kes
kusteltuihin aiheisiin niin Ruotsissa, Ranskassa, Englannissa kuin muuallakin Euroopas
sa.986 Ruotsissa ylellisyyskritiikkiin liittyi kritiikki ylhäisaatelin ranskalaismielisyyttä ja 
Ranskanmatkoja kohtaan. Ruotsi ja Ranska, kotimaa ja vieras maa asetettiin vastak
kain.987

Luksusta ja ylettömyyksiä kritisoivat Carl Fredrik Schefferin tavoin monet hattupuo
lueen jäsenet, Ranskassa asuneet tai matkustelleet ja sieltä ylellisyysesineitä itselleen, 
ystävilleen ja sukulaisilleen tuoneet aristokraatit. Axel von Fersenin ekonomisessa ajat
telussa säädynmukainen luksus oli keskeisellä sijalla valtion ja kansalaisten hyvinvoin
nin luojana. Aatelin kuluttaminen elätti suurta määrää kotimaisia kauppiaita, käsityöläi
siä ja taiteilijoita samoin kuin partureiden kaltaisia ammatinharjoittajia. Fersenille aate
lin muita säätyjä korkeampi yhteiskunnallinen asema merkitsi moraalista velvollisuutta 
toimia   muille   esimerkkinä   kohtuullisesta   kuluttamisesta   ja   elämäntavasta.   Ruotsissa 
säästäväisyysihanteet sekä valtakunnan talouden ja yhteisen hyvän parhaaksi toimimi
nen edellyttivät moraalisesti ja eettisesti muita säätyjä ylemmältä aatelilta henkilökoh
taisia uhrauksia. Se ei tarkoittanut säätyaseman mukaisesta pukeutumisesta, sisustami
sesta tai asumisesta luopumista, vaan säästäväisyyttä, kohtuullisuutta ja ylenpalttisuuk
sien välttämistä ja siten myös hyveellisyyttä säädynmukaisella tavalla.988 Pariisista tila
tut ylellisyysesineet kuuluivat säädynmukaiseen luksukseen sopivassa määrin, jolloin ne 
toimivat positiivisina statussymboleina.  Liiallinen ylellisyys tai ylenpalttisuus kääntyi 
kantajaansa vastaan ja herätti kritiikkiä.

NUORI AATELISNAINEN KULUTTAJANA

Pienten aatelisneitien kuluttamisesta vastasivat yleensä talouden muut naiset, äiti, talou
denhoitaja, lastenhoitaja, kamarineitsyt tai muu tytön elinpiiriin kuulunut nainen. Vähi
tellen, usein perheen elämäntilanteesta riippuen, tytöt saattoivat päättää enemmän omis
ta hankinnoistaan ja ostoksistaan. Yleensä päätäntävalta kasvoi, kun aatelisneiti alkoi 
osallistua seuraelämään. Seuraelämään osallistumisen ja kasvaneen kuluttamisen kytkös 
on selkeästi näkyvissä: lastenkamarista ulos astunut neiti tarvitsi säädynmukaisia vaat
teita ja asusteita, ja hän saattoi olla itse vaikuttamassa siihen, millaisia tavaroita hänelle 
ostettiin tai hän osti itse. Aatelisnainen siirtyi kuluttajan rooliin.

Kreivitär Anna Sofia von Fersen astui Tukholman seurapiireihin 1730luvun lopulla 
ja tarvitsi säädynmukaisia vaatteita ja asusteita. Hänen menonsa alkavat näkyä aiempaa 
986 Appleby 1993, 166; Berg 2005, 28–37; Berg & Eger 2003, 7–27; Berry 1994, 126–176; Hunt 1996; 

Jennings 2007;  Kwass 2003;  Kwass  2004;  Lindroth  1989,  106–108;  Perrot  1995;  Peterson 1984; 
Porter 1993, 58–81; Runefelt 2001; Runefelt 2004; Runefelt 2005; Shovlin 2000; Weatherill 1988, 
14; Weatherill 1993, 207.

987 Wolff 2005, 301–307.
988 Esim. Axel  von  Fersenin  puheenvuorot  1765–1766 valtiopäivillä  koskien  uutta  ylellisyysasetusta. 

Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll  1765–1766:2, 74–82, 85–99, 193–205, 412–414; 
ks. myös Runefelt 2005, 101–123.
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selkeämmin hänen äitinsä kreivitär Eleonora Wachtmeisterin tilikirjoissa vuodesta 1737 
lähtien, jolloin Anna Sofia täytti 20 vuotta. Tuolloin tilinpito muuttui kaikilta osin aiem
paa yksityiskohtaisemmaksi. Vuoden 1737 tilikirjoihin on merkitty, että neiti käytti ra
haa vaatteisiin ja kenkiin, minkä lisäksi hän sai usein käteistä  rahaa (handpenningar) 
omiin  menoihinsa  käytettäväksi.   Joskus  nämä   kertasummat  olivat   48  kuparitaaleria, 
yleensä pienempiä.  Tilikaudella 1737 Anna Sofia von Fersenin kokonaismenot olivat 
521 kuparitaaleria.989 

Vuodesta 1737 vuoteen 1748, jolloin Anna Sofia von Fersen avioitui, on mahdollista 
seurata nuoren kreivittären kulutustottumuksia ja rahankäyttöä Eleonora Wachtmeiste
rin tilikirjoista.  Rahankäytössä   tapahtui  kaksi selkeää  muutosta:  vuoden 1737 menot, 
521 kuparitaaleria, kasvoivat moninkertaisiksi Anna Sofia von Fersenin astuttua seura
elämään, ja vähenivät jälleen vuonna 1746. Vuosina 1738–1745 kreivitär käytti vuosit
tain henkilökohtaiseen kuluttamiseensa noin seitsemäntuhatta kuparitaaleria. Suurimmat 
menot löytyvät  vuodelta 1743, jolloin kreivitär käytti omiin menoihinsa epätavallisen 
suuren 24 147 kuparitaalerin summan. Pienimmät vuosittaiset menot olivat 2 868 kupa
ritaaleria tilikautena 1739. Vuosina 1746–1748 Anna Sofia von Fersenin menot olivat 
noin 1 700 kuparitaaleria vuodessa, merkittävästi vähemmän kuin aikaisemmin.990 Miksi 
menot kasvoivat näin huomattavasti ja mistä epätavallisen suuret menot vuonna 1743 
johtuivat? Osa Anna Sofia von Fersenin hankkimista tavaroista tai ostamista palveluista 
on tutkijan tavoittamattomissa, sillä vuodesta 1744 alkaen suuri osa hänen menoistaan 
koostui käteisnostoista. Tilikirjat eivät myöskään kerro millä tavalla kreivitär kulutus
päätöksensä teki, harkitsiko hän kaikkia hankintojaan tarkkaan pohtien niiden arvoa sää
dynmukaisen elämäntavan ilmentäjinä ja statussymboleina.

Anna Sofia von Fersen asui äitinsä luona, eikä hänen tarvinnut vastata taloudenhoi
toon liittyvistä jokapäiväisistä menoista kuten ruoasta, lämmityksestä, vaatehuollosta tai 

989 Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Margareta Wachtmeister ifrån den 1 Octo
ber 1736 till samma tid 1737. Hans von Fersens arkiv vol. 64. Stafsundsarkivet, RA.

990 Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Margareta Wachtmeister ifrån den 1 Octo
ber 1736 till samma tid 1737. Hans von Fersens arkiv vol. 64;  Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan 
högwälborne fru Eleonora Margareta Wachtmeister ifrån den 1 October 1737 til samma tid 1738. 
Hans  von  Fersens  arkiv  vol.  65;  Hof  Cassa  Räkning  hos  Grefwinnan  högwälborne  fru  Eleonora 
Wactmeister Ifrån den 1 October 1738 til samma tid 1739. Hans von Fersens arkiv vol. 66; Hof Cassa 
Räkning  hos  Grefwinnan  högwälborne   fru  Eleonora  Wachtmeister   ifrån  den  1.  October  1739   til 
samma tid 1740. Hans von Fersens arkiv vol. 67; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan Högwälborna 
Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octob: 1740 til samma tid 1741. Hans von Fersens arkiv vol. 
68; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan HögwälbornaFru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octo
ber 1741 til samma tid 1742. Hans von Fersens arkiv vol. 69; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwin
nan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 October 1742 till samma tid 1743. Hans 
von Fersens arkiv vol. 70; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora 
Wachtmeister ifrån den 1 October 1743 till samma tid 1744. Hans von Fersens arkiv vol. 71; Hof 
Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 
1744 till samma tid 1745. Hans von Fersens arkiv vol. 72; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan 
Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1. October 1745 till samma tid 1746. Hans von 
Fersens arkiv vol. 73; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wacht
mester [sic] ifrån den 1. October 1746 til samma tid 1747. Hans von Fersens arkiv vol. 74; Hof Cassa 
Räkning hållen hos Grefwinnan högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1 October 1747 
till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA.
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siitä, että kaupunkitalon tallista löytyi aina tarvittaessa hevoset ja vaunut, joita kreivitär 
saattoi käyttää osallistuessaan Tukholman seuraelämään. Kreivittären menoihin on toisi
naan kirjattu kuluja sukkien, hansikkaiden tai pitsien pesusta.991 Todennäköisesti silloin 
käytettiin kotitalouden ulkopuolisia pesijöitä, kun taas muutoin Fersenien palvelusväki 
huolehti vaatteiden tuulettamisesta, silittämisestä sekä niiden vaatekappaleiden pesemi
sestä, jotka pesua kestivät.

Kaikkein eniten Anna Sofia von Fersen käytti rahaa kankaisiin, nauhoihin ja pitsei
hin, eli ylellisiin pukuihin. Hän osti usein arvokkaita pukukankaita, silkkiä, taftia, sars
sia, moiréta, sekä liinavaatteiksi sopivia kankaita, erilaatuista palttinaa, aivinaa, damas
tia. Todennäköisesti osa kreivittären vaatteista ommeltiin kotona, sillä tileissä on suh
teellisen harvoin mainintoja räätälien tai ompelijattarin työpalkkioista.992 Kenkiä ja toh
veleita sekä eri värisiä hansikkaita Anna Sofia von Fersen sen sijaan teetti usein, samoin 
muotipukuun kuuluneita pönkkähameita. Nuoren aatelisnaisen säädynmukaisen ja muo
dikkaan ulkoisen olemuksen ylläpitämiseksi kreivitär osti saippuaa, pomadaa, puuteria 
ja hajuvesiä sekä peruukkeja. Korut, kauneuspilkut, viuhka ja naamio sekä silkistä tai 
harsosta valmistetut kukat kampauksessa tai puvun kaulaaukossa täydensivät muodin
mukaisen pukeutumisen teatterissa, naamiaisissa ja ylhäisaatelin salongeissa.993

Anna Sofia von Fersenin käyttämät rahasummat vaihtelivat suuresti vuosittain. Sa
moin vaihtelivat ostetut tavarat  ja niiden hinta.  Kankaiden,  vaatteiden,  jalkineiden ja 
asusteiden   lisäksi  nuori  kreivitär   teetti   itselleen  vuosittain  koruja.  Vuonna 1741 hän 
teetti hopeisen teekannun, 1742 kilpikonnanluisen rasian ja 1747 leveälierisen olkiha

991 Esim.  Hof  Cassa  Räkning  hos Grefwinnan  Högwälborna  Fru Eleonora  Wachtmeister  Ifrån den  1 
Octob: 1740 til samma tid 1741. Hans von Fersens arkiv vol. 68; Hof Cassa Räkning hållen hos 
Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 October 1742 till samma tid 1743. 
Hans von Fersens arkiv vol. 70. Stafsundsarkivet, RA.

992 Räätäleiden ja ompelijoiden valmistamista vaatekappaleista ja niiden tekemisestä ks. esim. Vainio
Korhonen 1988.

993 Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Margareta Wachtmeister ifrån den 1 Octo
ber 1736 till samma tid 1737. Hans von Fersens arkiv vol. 64;  Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan 
högwälborne fru Eleonora Margareta Wachtmeister ifrån den 1 October 1737 til samma tid 1738. 
Hans  von  Fersens  arkiv  vol.  65;  Hof  Cassa  Räkning  hos  Grefwinnan  högwälborne  fru  Eleonora 
Wactmeister Ifrån den 1 October 1738 til samma tid 1739. Hans von Fersens arkiv vol. 66; Hof Cassa 
Räkning  hos  Grefwinnan  högwälborne   fru  Eleonora  Wachtmeister   ifrån  den  1.  October  1739   til 
samma tid 1740. Hans von Fersens arkiv vol. 67; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan Högwälborna 
Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octob: 1740 til samma tid 1741. Hans von Fersens arkiv vol. 
68; Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan HögwälbornaFru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 Octo
ber 1741 til samma tid 1742. Hans von Fersens arkiv vol. 69; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwin
nan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 October 1742 till samma tid 1743. Hans 
von Fersens arkiv vol. 70; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora 
Wachtmeister ifrån den 1 October 1743 till samma tid 1744. Hans von Fersens arkiv vol. 71; Hof 
Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 
1744 till samma tid 1745. Hans von Fersens arkiv vol. 72; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan 
Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1. October 1745 till samma tid 1746. Hans von 
Fersens arkiv vol. 73; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wacht
mester [sic] ifrån den 1. October 1746 til samma tid 1747. Hans von Fersens arkiv vol. 74; Hof Cassa 
Räkning hållen hos Grefwinnan högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1 October 1747 
till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA; aatelisnaisen pukeutu
misesta ks. myös Pylkkänen, R. 1982.
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tun. Vuoden 1741 aikana kreivitär vuokrasi kolmesti jalokivikoruja eri juhlatilaisuuksia 
varten.994  Harvoin tarvittujen esineiden vuokraaminen oli ilmeisen yleistä.  Korujen li
säksi Fersenit  vuokrasivat tarvittaessa käyttöönsä   lampetteja tai  ylimääräisiä   lakeijoi
ta.995  Korujen lainaaminen oli tavanomainen käytäntö  Euroopan seurapiireissä.  Tutki
muksessaan   Lontoon   aristokratian   materiaalisesta   kulttuurista   ja   kulutusvalinnoista 
Hannah Greig esittää, että korujen lainaksi antaminen ja lainaksi saaminen oli osoitus 
henkilön tärkeistä sosiaalisista kontakteista.996

Ylellisten pukukankaiden ja sukkien kaltaisten luksusasusteiden kalleudesta saa käsi
tyksen vertaamalla kankaiden, nauhojen tai silkkisukkien hintaa ompelusta maksettuun 
työpalkkaan. Marraskuussa 1741 Anna Sofia von Fersen osti mustat silkkisukat 25 ku
paritaalerilla. Huhtikuussa 1742 hän osti neljä paria valkoisia silkkisukkia 108 kupari
taalerilla. Tilikauden 1742 aikana kreivitär osti pakan punaista silkkiä tuhannella kupa
ritaalerilla, 11 ½ kyynärää valkoisia pitsejä 80 kuparitaalerilla, 19 kyynärää mustaa fla
nellia 57 kuparitaalerilla, 14 kyynärää raidallista taftia 98 kuparitaalerilla, puoli kyynä
rää mustaa samettia 12,16 kuparitaalerilla, keltaista damastia 405 kuparitaalerilla sekä 
hansikkaita ja nauhoja 206 kuparitaalerilla. Anna Sofia von Fersen hankki myös edulli
sempia nauhoja ja kankaita, muun muassa 8 ¾ kyynärää valkoista taftinauhaa kolmella 
kuparitaalerilla, neljä kyynärää sinistä silkkinauhaa kahdella kuparitaalerilla ja mustaa 
harsoa kolmella kuparitaalerilla. Kankaisiin ja muihin materiaaleihin kreivitär käytti lä
hes kaksituhatta kuparitaaleria ompelutyön muodostaessa vain pienen osan pukeutumi
sen kokonaiskuluista. Ompelijattarille kreivitär maksoi tehdystä työstä 24 tai 36 kupari
taaleria. Ammattiräätälien palkkiot olivat huomattavasti suurempia. Räätäli Dreÿer lä
hetti 63 kuparitaalerin, räätäli Manfrost 260 kuparitaalerin ja räätäli Hammar 147 kupa
ritaalerin laskun. Kuten aatelismiesten kuluttamista ja käsityöläisten heille lähettämiä 
laskuja tarkasteltaessa ilmeni, keräsivät käsityöläiset yhteen laskuun pitkällä aikavälillä 
teetettyjä ja toimitettuja töitä. Yksittäisen vaatekappaleen työn hinta jäi niin ollen suh
teellisen pieneksi. Esimerkiksi pönkkähameen (styfkjortell, panier) ompeluhinta vaihteli 
48 tai 15 kuparitaalerista aina kuuteen tai ainoastaan kolmeen kuparitaaleriin.997 Edulli

994 Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan HögwälbornaFru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 October 
1741 til samma tid 1742. Hans von Fersens arkiv vol. 69; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan 
Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 October 1742 till samma tid 1743. Hans von 
Fersens arkiv vol. 70; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wacht
mester [sic] ifrån den 1. October 1746 til  samma tid 1747. Hans von Fersens arkiv vol. 74. Staf
sundsarkivet, RA.

995 Carl von Fersenin ja Charlotta Sparren häihin vuokrattiin lampetteja talvella 1748.  Hof Cassa Räk
ning hållen hos Grefwinnan högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1 October 1747 till 
samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75;  Eleonora Wachtmeiserin hautajaisia varten 1749 
vuokrattiin sekä lampetteja että lakeijoita. Cassa Räkningen uti det Grefwelige Fersiske Sterbhuset 
ifrån den 1. October 1748, till samma tid 1749. Hans von Fersens arkiv vol. 77; Axel von Fersenin 
hautajaisia varten 1794 vuokrattiin laseja ja kahvikuppeja. Förteckning öfwer Utgifterne för Hans Ex
cellence Herr Riks Rådet Fält  Marskalken och Commendeuren Högwälborne Grefwe Axel Fersen 
från den 1 October År 1793 till samma tid 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarki
vet, RA.

996 Greig 2006, 303–307.
997 Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan HögwälbornaFru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 October 

1741 til samma tid 1742. Hans von Fersens arkiv vol. 69. Stafsundsarkivet, RA.
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simmissa hinnoissa lienee ollut kyse hameen korjaamisesta tai kevyestä muodistamises
ta.

Eleonora Wachtmeisterin kassasta maksettiin elokuussa 1743 hovimarsalkka Löwe
nille yli 20 600 kuparitaalerin lasku, jossa oli Ranskasta tilattuja kankaita, vaatteita ja 
muun muassa kolme suurta peiliä. Tavarat oli tilattu ja hankittu vuodesta 1741 lähtien 
Anna Sofia von Fersenille. Helmikuun 15. päivänä 1744 hovimarsalkka Löwenille mak
settiin huonekaluista reilut 4 300 kuparitaaleria. Kumpanakin vuonna Anna Sofia von 
Fersenin omiin menoihinsa muutoin käyttämä summa oli noin 4 000 taaleria, joten ky
seessä oli huomattavan suuret laskut.998 On mahdollista, että tilaukset liittyivät Anna So
fia von Fersenin ja hovimarsalkka, vapaaherra Johan Löwenin kihlaukseen, joka pur
kautui viimeistään syksyllä 1747.999 Kreivitär käytti hyväkseen tuttavuuttaan Löweniin 
tilatakseen tämän kautta ranskalaisia ylellisyysesineitä ja kankaita samaan tapaan kuin 
hänen tulevat kälynsä tekivät tilauksia ja ostoksia.

Seuraavan sukupolven kohdalla käyttämäni lähteet tarjoavat niukasti tietoa nuorten 
naimattomien aatelisneitien kulutusmahdollisuuksista ja tottumuksista. Fersenien suku
piirissä aineelliset olot olivat turvatut ja naimattomille aatelisnaisille tarjoutui mahdolli
suuksia runsaaseenkin itsenäiseen kuluttamiseen. Carl von Fersenin tyttäret Ulla ja Au
gusta olivat kesällä 1770 sukulaistensa luona Stralsundissa. Vapaaherra Wachtmeister 
kirjoitti Carl von Fersenille, että tämän tyttäret olivat tuhlanneet niin paljon, ettei heidän 
setänsä Axel von Fersenin antama vekseli riittänyt kattamaan kaikkia kuluja. Niin Carl 
von Fersen joutui maksamaan loput tyttäriensä aiheuttamasta laskusta ja maksoi Wacht
meisterille veljensä antaman suuren vekselin lisäksi vielä 2 585 kuparitaaleria.1000 Kuten 
aiemmin on todettu, auttoi Axel von Fersen veljeään taloudellisesti usein ja monin eri 
tavoin. Tällä kertaa hän kustansi valtaosan veljentyttäriensä matkasta.

Jokaisen aatelisperheen pyrkimyksenä oli löytää kaikille tyttärille aviopuoliso, sillä 
luterilaisessa Ruotsissa ollut  mahdollisuutta sijoittaa naimattomia tyttäriä   luostareihin 
niin kuin katolisessa Ranskassa tai Espanjassa. Naimattoman aatelisnaisen rahankäytös
tä ja kuluttamisesta tuli ongelma, jos hänen omat tulonsa ja oma omaisuutensa eivät riit
täneet  kattamaan elämäntavan aiheuttamia  kuluja.  Naimattoman  naisen   liikkumavara 
niin taloudellisesti kuin laajemmassakin yhteiskunnallisessa mielessä oli kapeampi kuin 
naimisissa olleen naisen tai lesken.

Hedvig De la Gardien sisar Brita Sofia De la Gardie asui naimattomana Pariisissa 
heidän äitinsä kuoltua siellä vuonna 1745 ja kääntyi 1746 katolilaiseksi, mitä pidettiin 
ennenkuulumattoman sopimattomana ja omapäisenä käytöksenä nuorelle aatelisneidille. 
Katolilaisuuteen kääntyminen merkitsi vakavaa uhkaa yhteiskuntajärjestykselle luteri
laisen Ruotsin näkökulmasta. Lisäksi kääntymistä pidettiin itsekeskeisenä ja sopimatto
mana aatelille.  Brita  Sofia  pyrki  kaikin   tavoin  saamaan  käyttöönsä  mahdollisimman 

998 Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 
1742 til samma tid 1743. Hans von Fersens arkiv vol. 70. Ks. myös kuitti 413; Hans von Fersens ar
kiv vol. 71. Stafsundsarkivet, RA.

999 Kihlauksen purkautumisesta ks. luku »Rakkaus ja velvollisuus ylhäisaatelin liitoissa» sekä Malmst
röm 1889b, 265–269.

1000 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Ks. myös kuitti 121. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.
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suuren osan äitinsä kuolinpesän varoista.1001 Asiasta teki Ferseneille erityisen kiusallisen 
se, että seuraavat vuosikymmenet Brita Sofia De la Gardien langot Axel von Fersen ja 
Clas Ekeblad auttoivat häntä taloudellisesti, sillä hän eli jatkuvasti yli varojensa ja vel
kaantui pahasti, koska ei osannut säädellä kuluttamistaan totuttuaan lapsuudestaan asti 
mukavaan  ja  ylelliseen  elämään.1002  Seuraelämään osallistumisen   ja  hovissa esittelyn 
tarkoituksena oli löytää  aatelineideille sopiva aviopuoliso, eikä  tämän säännön rikko
mista katsottu hyvällä, vaikka se olikin toisinaan mahdollista. Brita Sofia De la Gardien 
naimattomuus,  asuminen yksin ainoastaan naispalvelija seuranaan, velkaantuminen ja 
katolilaisuus olivat nolostuttavia hänen sukulaisilleen, joiden mielestä Brita Sofia ylitti 
säädyllisyyden rajat sopimattomalla tavalla. Hans Axel von Fersen ja hänen serkkunsa 
Clas Julius Ekeblad vierailivat molemmat iäkkään tätinsä luona Pariisissa ollessaan, sai
vat todistaa hänen rahapulaansa, katkeruuttaan sukulaisiaan kohtaan ja pyyntöjään saada 
lainata  rahaa.1003  Oman yhteiskunnallisen,  taloudellisen ja sosiaalisen aseman ylittävä 
luksuskuluttaminen ei ollut hyveellistä eikä niin ollen sopivaa aateliskulttuurissa, jonka 
tärkeimmät naisilta odottamat ominaisuudet olivat viehkeys, vaatimattomuus ja hyvän 
maun mukainen käyttäytyminen.

Säädynmukainen kuluttaminen ja elämä kuuluivat ylhäisaatelin tyttärille.  Naimaton 
aatelisnainen päätti suhteellisen itsenäisesti siitä, miten ja mihin hän käytti rahaa, mitä 
hän halusi ostaa ja miten hän halusi elää, kunhan hän ei ylittänyt rajoja, jotka määritteli
vät hänen paikkansa aatelissa ja hänen omassa elinympäristössään. Kuluttaminen legiti
moitiin sopivan puolison etsimisellä. Säädynmukainen kuluttaminen teki aatelisnaisesta 
houkuttelevan puolisokandidaatin, jolla oli kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista pää
omaa tulevalle puolisolle jaettavaksi ja yhteisille lapsille siirrettäväksi. Puolison valin
taan vaikuttivat aatelisneidin vanhemmat, usein myös muut sukulaiset tai sisarukset. Yl
häisaatelin perheissä puolisonvalintaan ja avioliiton solmimiseen halusi toisinaan kunin
gaskin puuttua luodakseen niin itselleen ja poliittisille tavoitteilleen edullisia alliansseja. 
Kun sopiva puoliso löytyi ja avioitumisesta oli sovittu, oli vuorossa häiden järjestämi
nen, aatelisen ylellisyyskuluttamisen representaatio kapioiden muodossa.

HÄÄVALMISTELUT JA AVIOITUMINEN

Lähes jokainen ylhäisaatelin nainen kävi läpi aatelisnaisten elämään kuuluneet ja sitä 
rytmittäneet roolit, tyttären, puolison, äidin ja oman kodin valtiattaren roolit. Valtaosalle 
aatelisnaisia   ja  heidän perheitään puolison  löytäminen oli  elämän  tärkeimpiä  asioita. 

1001 Wolff 2005, 287–291.
1002 Räkning för General Lieutenantes och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 

Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1759 till samma tid 1760. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 41; Förtekning på utbetalte Medel för General Lieutenantens och Commendeu
rens af Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1759, till Samma tid 1760. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 41; Hans Axel von Fersen Axel von Fer
senille  30.4.1779,  2.3.1780,  8.6.1784,  24.8.1785,  15.10.1785,  15.11,1785,  30.11.1785,  10.3.1786. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA; ks. myös Wolff 2005, 287.

1003 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  30.4.1779.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  8.  Staf
sundsarkivet, RA; Wolff 2005, 287–288.
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Fersenit löysivät aviopuolisonsa Ruotsin ylhäisaatelin piiristä, kuten edellä on ilmennyt, 
ja 1700luvulla kaikki Fersenien perheen naiset avioituivat. Häät seremoniana ja juhlana 
olivat tärkeä osa aatelisen elämäntavan julkituomista. Hovissa häät olivat osa kuninkaan 
vallan manifestaatiota,  jossa hääjuhlan järjestäminen suosikeille ja hoviväelle sitoivat 
hoviaatelin kiitollisuuden sitein kuninkaaseen. Juhlat olivat aina tilaisuus näyttää sekä 
vertaisille että muille perheen asema ja kontaktit sekä se aineellinen hyvinvointi, joka 
mahdollisti  suurten juhlien järjestämisen ja ylellisen kuluttamisen.  Angela Rundquist 
painottaa naimisiin menon ja häiden merkitystä  aatelisnaisten elämässä  osana aatelis
kulttuuria. Aviosääty antoi naiselle suuremman liikkumavapauden ja toimintamahdolli
suudet perheessä ja suvun piirissä kuin mitä hänellä ennen avioitumista oli. Häät olivat 
paitsi aatelista elämäntapaa representoiva juhla, myös tärkeä rituaali ja seremonia, jossa 
nainen siirtyi yhdestä elämänvaiheesta toiseen.1004

Aatelisnaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa paljon sekä omaan että lastensa avioliittoi
hin sosiaalisten kontaktiensa ja sukulaisuussuhteidensa kautta.1005  Hovissa ja seurapii
reissä naisten ystävyys ja sukulaisuussuhteet olivat merkittäviä, ja hovineidit olivat ha
luttuja puolisoita. Tämä, samoin kuin oma suku sekä vanhempien poliittinen, taloudelli
nen ja sosiaalinen asema teki hoviaatelin, valtaneuvosaatelin ja muun ylhäisaatelin tyttä
ristä tavoiteltavia avioliittomarkkinoilla ja myös antoi heille itselleen mahdollisuuksia 
valintoihin tulevan puolison suhteen.

Avioliiton myötä moni hovineitinä ollut aatelisnainen siirtyi elämään miehensä karta
nossa tai upseerinpuustellissa kaukana Tukholman seurapiireistä ja hovista. Se ei kui
tenkaan tarkoittanut seuraelämästä luopumista, sillä lähellä toisiaan sijainneiden karta
noiden, pappiloiden ja muiden säätyläisperheiden välillä oli kiinteä suhde, joka tarjosi 
mahdollisuuden vilkkaaseen seuraelämään.1006 Useimmiten hovineidit väistyivät hovista 
mentyään naimisiin ja muuttivat mahdollisesti miehensä kartanoon maaseudulle tai tä
män mukana johonkin toiseen kaupunkiin tai maakuntaan, jossa miehellä oli upseerin 
tai siviilivirka. Monille naisille aika hovineitinä oli ohimenevä, mutta merkityksellinen. 
Se oli kuninkaallisten huomionosoitus naista itseään ja hänen sukuaan kohtaan.1007

Fersenien perheessä avioliiton solmimisikä laski 1700luvulla. Ensimmäisen tarkas
telemani sukupolven naiset avioituivat omasta halustaan verrattain myöhään. Charlotta 
Sparre oli 29vuotias ja Anna Sofia von Fersen 31vuotias heidän molempien avioitues
sa 1748. Jos sopiva sulhanen löytyi aikaisemmin, ei avioliiton solmimista ollut kuiten
kaan mitään syytä lykätä. Hedvig De la Gardie oli 20vuotias avioituessaan 1752 Axel 
von Fersenin kanssa. Seuraavassa sukupolvessa avioitumisiän lasku on selvästi havaitta
vissa. Charlotta Sparren ja Carl von Fersenin tyttäristä Ulla von Fersen oli 21vuotias ja 
Augusta von Fersen 16vuotias solmiessaan avioliiton, kumpainenkin joulukuussa 1770. 
Sophie Charlotta von Fersen avioitui 22vuotiaana 1773. Heidän nuoremmat sisarensa 
Charlotta Fredrika ja Eva Helena von Fersen olivat molemmat vain 15vuotiaita avioi

1004 Rundquist 1989, 85–86.
1005 Ilmakunnas 2007, 29, 36–37; Lewis 1986, 18–31; Marraud 2000, 185; Rundquist 1989, 85–96, 98; 

VainioKorhonen 2008, 61–66, 256, 264, 271.
1006 Säätyläistön seuraelämästä Tukholman ulkopuolella ks. esim. Erdmann 1925; Erdmann 1926; Klinge 

2006; Mansén 2001; Mäkeläinen 1972; VainioKorhonen 2008; Wirilander 1974; Åström 1993.
1007 Ilmakunnas 2007, 20; Parlandvon Essen 2001.
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tuessaan 1771 ja 1774. Hedvig De la Gardien ja Axel von Fersenin tyttäret Hedvig ja 
Sophie menivät naimisiin kumpikin 20vuotiaana, vuosina 1773 ja 1777.1008

Carl von Fersenin ja Charlotta Sparren häävalmisteluista suuren osan maksoi sulha
sen äiti ja kulut jakaantuivat noin vuoden ajalle, ensimmäiset laskut tulivat maksettavik
si vähän ennen häitä ja viimeiset vajaan vuoden kuluttua hääpäivästä. Axel von Fersenin 
ja Hedvig De la Gardien avioituminen 1752 ei puolestaan näy millään tavalla kreivin tai 
hänen äitinsä tilikirjoissa. Carl ja Axel von Fersenin tyttärien häävalmistelut ja naimi
siinmeno näkyivät  puolestaan  suurina menoina isien tilikirjoissa.  Tyttärille  hankittiin 
säädynmukaiset kapiot, uusia vaatteita ja asusteita, liinavaatteita sekä hopeisia toiletti
tarvikkeita, koruja ja huonekaluja. Poikien avioitumista ja sen välitöntä vaikutusta yl
häisaatelin rahankäyttöön ja kuluttamiseen ei voi tarkastella tässä tutkimuksessa. Useis
ta avioliittosuunnitelmista huolimatta Hans Axel von Fersen ei avioitunut koskaan. Fa
bian von Fersen puolestaan avioitui vasta isänsä kuoleman jälkeen hovineiti Lovisa So
fia Piperin kanssa helmikuussa 1797 ja jää niin ollen tämän tutkimuksen aikarajauksen 
ulkopuolelle.

Häät hovissa

Helmikuussa 1747 hovineiti Charlotta Sparre pyysi kruununprinsessa Lovisa Ulrikalta 
lupaa avioitua kamariherra kreivi Carl von Fersenin kanssa.1009 Hovineidit eivät voineet 
avioitua ilman lupaa, vaan lupaa oli pyydettävä siltä kuninkaalliselta, jonka hoviin hovi
neidit kuuluivat. Hovi myös kustansi ainakin osan heidän häistään.1010 Hovineidin avioi
tuminen vaikutti monella tapaa hovin elämään. Charlotta Sparren ja Carl von Fersenin 
häitä odotettiin hovissa innokkaasti. Fredrik I:n ajan hovielämä ei ollut erityisen vilkas
ta, minkä vuoksi kaikki tilaisuudet ilonpitoon, tanssiin ja juhlaan olivat odotettuja hovi
väen piirissä.1011

Carl von Fersen ja Charlotta Sparre avioituivat 18. helmikuuta 1748 Tukholmassa,1012 
ja   järjestelyt  aloitettiin  hyvissä  ajoin  edellisen  vuoden puolella.  Avioliittovalmistelut 
merkitsivät suuria kuluja. Charlotta Sparre sai sulhaseltaan lahjaksi 3 600 kuparitaalerin 
arvosta koruja joulukuussa 1747. Carl von Fersen sisusti tulevaa puolisoaan varten huo
neistonsa uudelleen, hankki uusia huonekaluja ja verhoja sekä teetti parannustöitä. Kaa
keliuunien kultauksia uusittiin, makuuhuoneeseen teetettiin ikkuna ja oviverhot punai
sesta   taftista   ja  huoneeseen   tilattiin  uudet  huonekalut.  Saliin  ostettiin   tapettimaakari 
Kockilta  uudet  moirétapetit   ja  kreivin kabinettiin   laitettiin  vihreät   taftiverhot.  Fersen 
osti hovimarsalkka Löweniltä huonekaluja huomattavan suurella summalla, lähes 6 600 

1008 Elgenstierna 1998b, 686.
1009 Lovisa Ulrika Sofia Dorotealle 24.2.1747. Arnheim II, 18.
1010 Myös Ranskassa hoviväki sekä  herttuat joutuivat pyytämään kuninkaalta lupaa avioliiton solmimi

seen. Bluche 1995, 52.
1011 Lovisa Ulrika Sofia Dorotealle 6.2.1748. Arnheim II, 97. Lovisa Ulrika kuvaili Fredrik I:n hovia kir

pein sanakääntein äidilleen, sisarelleen ja veljilleen kirjoittamissaan kirjeissä. Ks. esim. Lovisa Ulrika 
Fredrik II:lle 23.1.1753. Arnheim II, 322.

1012 Elgenstierna 1998b, 685.
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kuparitaalerilla.1013 Hovi maksoi avioituvan hovineidin puolesta morsiusverot. Tammi
kuun 1748 alussa hovimarsalkka Taube maksoi Charlotta Sparren verot, minkä lisäksi 
hänelle maksettiin 3 000 hopeataaleria, jonka summan sulhanen Carl von Fersen kuittasi 
hovin konttorissa maksetuksi.1014 Tämän suuren rahasumman oli tarkoitus kattaa iso osa 
häiden kuluista.

Ferseneille Carl von Fersenin avioituminen oli tärkeä askel matkalla kohti suvun ase
man vakauttamista Ruotsin ylhäisaatelisen valtaeliitin huipulla. Avioliiton tarkoituksena 
oli tuoda suvulle uusia kontakteja toisiin aristokraattisukuihin sekä varmistaa Fersenien 
nimen jatkuminen sukupolvesta   toiseen.  Hääjuhla  oli  ylhäisaatelin  vallan ilmenemis
muoto, ja Fersenien talvihäissä aatelissäädyn statusta manifestoivat kymmenien valkei
den vahakynttilöiden valossa hohtaneet puvut, ylelliset tarjoilut ja musiikki.

Kreivitär Eleonora Wachtmeisterin kassasta maksettiin 12 tusinaa keltaisia ja 45 tusi
naa valkoisia vahakynttilöitä sekä häissä käytettyjen lampettien vuokra. Häissä tarjottiin 
sokerileipuri Gollnischilta tilattuja aprikooseja, karamelleja sekä pistaasi ja vadelma
pikkuleipiä ja kellarimestari Kiermanilta ostettua arrakkia, jota varattiin 32 pulloa. Li
säksi häätarjoilua varten ostettiin 75 sitruunaa ja useita savukinkkuja sekä vuokrattiin 
kuusi tusinaa olut ja kuusi tusinaa viinilasia.1015 Häissä syötiin myös Fersenien karta
noista tuotuja elintarvikkeita ja juotiin viinejä, jotka oli jo aiemmin ostettu kellariin.

Fersenien lakeijoille teetettiin uudet livréet ja Carl von Fersenille uusi puku häihin. 
Sulhanen osti pukua varten 19 kyynärää punaista samettia ja 19 kyynärää erityisen hie
nolaatuista karmosiininpunaista samettia. Puvun kankaat ja ompelutyö maksoivat mel
kein yhtä paljon kuin Carl von Fersenin neljännesvuosittain saama määräraha oli. Lisäk
si Fersen tilasi itselleen vihreän puvun kreivi Pohlsin kautta Pommerista.1016  Muodik
kaassa   ja   ylellisessä,   talvihäihin   sopineessa   karmosiininpunaisessa   samettipuvussaan 
Carl von Fersen oli hienostuneen hovimiehen kuva.

Kreivitär Wachtmeisterin kassasta maksettiin myös häiden musiikki: kuninkaallises
sa kappelissa soittaneiden viiden muusikon palkkio, kappelin kellojen soitto ja kappelin 
renkien juomarahat sekä hääjuhlassa soittaneiden kahdeksan trumpetistin ja seitsemän 
kaartin muusikon palkkio. Kaartille maksettiin myös vahdin järjestämisestä: neljän ali
upseerin ja kuudentoista miehen palkkio oli 216 kuparitaaleria, viisikymmentä kupari
taaleria kullekin aliupseerille ja yksi kuparitaaleri kullekin sotamiehelle.1017

Häiden aiheuttamia laskuja maksettiin vielä syksyllä 1748, puoli vuotta häiden jäl
keen,   edelleen  kreivitär  Wachtmeisterin   kassasta.  Nuoren   rouvan   laskuja  maksettiin 
3 000 kuparitaalerilla, ja Carl von Fersenillä oli syyskuun 1748 lopussa maksamattomia 

1013 Hof Cassa  Räkning  hållen  hos  Grefwinnan  högwälborna  Fru  Eleonora  Wachtmeister   ifrån den  1 
October 1747 till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75; Hufwud Cassa Räkning öfwer in
flutne Medel och befindtelige Capitaler uti det Greflige Fersiske Sterbhuset ifrån den 1 October 1746 
till samma tid 1747. Hans von Fersens arkiv vol. 76. Stafsundsarkivet, RA.

1014 1748 Åhrs BrefBook. Brevböcker vol. 28. Hovkontoret E1. Slottsarkivet.
1015 Hof Cassa  Räkning  hållen  hos  Grefwinnan  högwälborna  Fru  Eleonora  Wachtmeister   ifrån den  1 

October 1747 till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA.
1016 Hof Cassa  Räkning  hållen  hos  Grefwinnan  högwälborna  Fru  Eleonora  Wachtmeister   ifrån den  1 

October 1747 till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA.
1017 Hof Cassa  Räkning  hållen  hos  Grefwinnan  högwälborna  Fru  Eleonora  Wachtmeister   ifrån den  1 

October 1747 till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA.
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laskuja yli 6 500 kuparitaalerin edestä, vaikka hän oli häitä varten saanut äidiltään taval
lista suuremman määrärahan. Nämäkin laskut maksettiin kreivitär Wachtmeisterin toi
mesta. Myös hoville häiden kulut ylittivät arvioidun, ja joulukuun lopussa 1748 kunin
gas antoi hovimarsalkka Taubelle ohjeen maksaa 860 hopeataalerilla  maksamattomia 
laskuja, jotka johtuivat hovineitien Charlotta Sparren sekä Catharina Charlotta Tauben 
avioitumisesta samana vuonna.1018  Kulujen jakautuminen pitkälle ajalle oli tyypillistä, 
sillä  kauppiaat  ja käsityöläiset  eivät  aina laskuttaneet  heti   toimittamiaan tavaroita  tai 
tuotteita, minkä lisäksi aateli maksoi harvoin laskuja heti niiden saavuttua.

Anna Sofia von Fersen avioitui joulukuussa 1748, samana vuonna kuin vanhempi 
veljensä. Anna von Fersen ja Jacob Albrect von Lantingshausen vihittiin hiljaisesti Fer
senien äidin Eleonora Wachtmeisterin kuolinvuoteen äärellä. Paikalla olivat vain Carl 
von Fersen ja Charlotta Sparre. Axel von Fersen sai tietää sisarensa ja ystävänsä aviolii
tosta vasta jälkeenpäin.1019

Euroopan ylhäisaateli avioitui 1700luvulla usein perhepiirissä ainoastaan todistajien 
läsnä ollessa. Vähitellen, kun tunteista tuli muita syitä merkittävämpi peruste avioliiton 
solmimiselle, tuli vihkimisestä ja häistä sosiaalisesti huomattava tapahtuma.1020 Hoveis
sa häitä  vietettiin jo 1700luvun puolivälissä  suurin juhlallisuuksin, joita valmisteltiin 
kauan, kuten Charlotta Sparren ja Carl von Fersenin häitä.1021 Jo päätös heidän avioitu
misestaan oli vaatinut usean vuoden kypsyttelyn, jossa mitä ilmeisimmin henkilökohtai
silla tunteilla ja mieltymyksillä oli suuri osa. Ulkonaisesti kyse oli kahden ylhäisaateli
sen suvun yhteenliittymisestä, jonka tarkoituksena oli varmistaa sukujen status ja valta
asema Ruotsin poliittisessa elämässä sekä hovin piirissä. Molempien sukujen intresseis
sä  olivat  yhtä  hyvin  materiaaliset  kuin  suvun kunniaan   liittyvät  näkökohdat   ja  niitä 
pyrittiin vahvistamaan solmittavalla avioliitolla, jonka tarkoituksena oli vahvistaa jokai
sen asianosaisen  aineellista  hyvinvointia.1022  Samanlaiset  syyt  olivat  Anna Sofia  von 
Fersenin ja Jacob Albrect von Lantingshausenin avioliiton taustalla. Solmittua liittoa ei 
voitu eikä haluttu tehdä julkiseksi juhlimalla morsiamen äidin kuoleman lähestyessä.

Kapiot – toilettihopeita ja liinavaatteita

Carl von Fersenin ja Charlotta Sparren kaikki viisi tytärtä avioituivat 1770luvulla, en
simmäisinä tyttäret Ulla ja Augusta, molemmat vuonna 1770. Yleensä kaikkien tyttärien 
menot oli kirjattu kreivin tileihin koko talouden yhteisten menojen alle, erilleen ne mer
kittiin vain jos menot olivat epätavallisen suuret.  Häävalmistelut ja kapiot maksoivat 
niin paljon, että kreivin tilikirjoissa on kulujen kohdalla erikseen omat erittelynsä kaik

1018 Catharina Taube meni naimisiin Pontus De la Gardien kanssa. 1748 Åhrs BrefBook. Brevböcker vol. 
28. Hovkontoret E1. Slottsarkivet.

1019 Jacob Albrect von Lantingshausen Axel von Fersenille 27.12.1748; Axel von Fersen Jacob Albrect 
von  Lantingshausenille  24.1.1749.  Lantingshausenska  samlingen  E  4549.  RA;  Malmström  1889, 
265–266.

1020 Lewis 1986, 32–33.
1021 Häiden  vietosta  Ruotsin  hovissa  1700luvulla  Ilmakunnas  2007,  36–39;  Parlandvon Essen  2001, 

233–236.
1022 Vrt. Cuvillier 2006, 23–140; Marraud 2000, 178–185.

263



kien tyttärien kohdalla. Ulla ja Augusta von Fersenin häävalmistelujen aiheuttamat ku
lut jakaantuivat tilikausille 1770 ja 1771, sillä monet hankinnat maksettiin vuodenkin 
viiveellä. Kapioiden rahallinen, mutta myös symbolinen arvo oli suuri. Ulla käytti ka
pioihinsa ja häävalmisteluihin noin 16 000 kuparitaaleria ja Augusta yli 26 200 taaleria, 
joihin sisältyi neitien neljännesvuosittain saamat rahasummat.1023 Carl von Fersenin tu
lot 1770 olivat noin 73 000 ja 1771 noin 526 000 kuparitaaleria. Vuoden 1771 suuret tu
lot johtuivat siitä, että Fersen myi osuutensa Finnåkerin ruukista veljelleen ja otti lisäksi 
50 000 kuparitaaleria uutta lainaa.1024  Tyttärien avioitumisen ja kapioiden aiheuttamat 
kulut muodostivat siis merkittävän osan kreivin vuosittaisista menoista. Lisäksi Ferse
nien taloudenhoitajan Amalia Arendtin talouskirjanpidosta käy ilmi, että osa rahoista, 
jotka hän sai kreiviltä   taloudenpitoon, kului nuorten kreivittärien tarvitsemiin pieniin 
käteissummiin ja erilaisiin ostoksiin, kuten kenkiin, kankaisiin, silkkisukkiin, kureliivei
hin, hansikkaisiin tai räätälin laskuihin.1025

Augusta von Fersen osti tai teetti vuoden 1770 aikana itselleen parin hopeisia kyntti
länjalkoja, kymmeniä kyynäröitä erilaisia pitsi ja silkkinauhoja sekä kolmet hansikkaat. 
Hän osti erilaisia pikkutavaroita kauppias Poudret’lta 120 kuparitaalerilla. Suutari Jern 
valmisti kreivittärelle kenkiä; eräs Maria Wennerman ompeli pönkkähameita, joihin tar
vittuja hanhensulkia ja untuvia toimitti pellavankutoja Drake; eräs madam Möller teki 
erilaisia  ompelutöitä.  Räätäli  Törngren  ompeli  Augusta  von Fersenille  vihreän  robe  
ronde  puvun ja siihen kuuluneen kureliivin sekä ruusunpunaisen  robe ronde  puvun, 
dominon  ja  hovipukuun kuuluneita  asusteita  kuten kureliivin.  Augusta  von Fersenin 
teettämien pukujen ja kenkien hinta kohosi yli tuhannen kuparitaalerin. Hääpuvun kan
kaat ja hopeapitsit maksoivat yli kaksituhatta kuparitaaleria, kun työn osuus oli vain 150 
kuparitaaleria. Lisäksi kreivitär teetti itselleen puuseppä Tibergillä vuoteen, johon tuli 
vihreästä taftista tehty katos ja sänkyvaatteet. Vuode, taftikatos ja peitteet maksoivat yh
teensä yli 3 000 kuparitaaleria, josta kankaiden osuus oli yli kaksi kolmannesta. Augus
ta von Fersen hankki toilettipöydän, suuren lipaston ja tusinan korituoleja. Hän käytti 
huomattavia summia myös palttinakankaaseen, karttuuniin ja nauhoihin, joista ommel
tiin lakanoita ja pyyheliinoja kapioiksi.1026

Lakanat ja muut liinavaatteet olivat oleellinen osa kapioita, ne kertoivat naisten työs
tä, ajankäytöstä ja nuoren naisen siirtymisestä uuteen elämänvaiheeseen. Kapioiden va
rustaminen liittyi pitkään traditioon aatelisnaisten käsitöitä, neulan ja langan taituruutta. 
Valkoinen,  sileäksi mankeloitu  liinavaatevarasto ilmensi naisten hyveitä   ja puhtautta, 

1023 Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1sta October 1769 til samma tid 1770. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 7; Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1 October 1770. til samma tid 1771. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

1024 Räkning för Öfwer Hof Jag Mästarens, Ceremoniemästarens och Riddarens af Kongl. Swärds Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1770, 
till samma tid 1771. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

1025 Hushålls Bok ifrån den 1. October 1769. til samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 15. 
Stafsundsarkivet, RA.

1026 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1 Octo
ber 1770. til samma tid 1771. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.
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joista nainen itse kantoi vastuun.1027 Huolellisesti kirjaillut ja brodeeratut lakanat periy
tyivät äidiltä tyttärelle ja – joissakin tapauksissa myös pojalle. Hans Axel von Fersen 
peri isänsä kuoleman jälkeen 1794 Steningen linnan, josta 1730luvulla oli muodostettu 
sääntöperintötila periytymään Carl von Fersenin miespuolisille perillisille. Inventaario
luetteloiden mukaan linnan liinavaatevarastoon kuului hyväkuntoisia brodeerattuja laka
noita vuodelta 1605. Suuri osa linnan pöytäliinoista, lakanoista ja muista oli merkitty in
ventaarioihin jo vuosina 1696 ja 1698, jolloin linnan omisti Hans Axel von Fersenin 
isoäidin äidin vapaaherratar Anna Maria Soopin toinen puoliso kreivi Carl Gyllenstier
na.1028

Carl von Fersenin tilikirjat kertovat tarkemmin Augusta von Fersenin kuin Ulla von 
Fersenin häävalmisteluista. Jostain syystä Ullan kapioihin käytettiin vähemmän rahaa, 
eikä hänen hankintojaan eritelty tilikirjoissa yhtä tarkasti kuin sisaren. Ehkä hänellä oli 
jo ennestään tarvittavia vaatteita eikä kaikkea tarvinnut hankkia yhdellä  kertaa ennen 
häitä.  Ulla von Fersen sai neljännesvuosittain 250 kuparitaaleria,  minkä  oli  tarkoitus 
riittää hänen juokseviin menoihinsa. Senkin vuoksi tilikirjan maininnat Ullan ostoksista 
ja hankinnoista ovat niukat. Augustalle puolestaan ei maksettu tällaista käteissummaa, 
vaan hänen ostoksensa maksettiin suoraan kreivin kassasta.1029

Ulla von Fersenin hääpuvun kankaat ja pitsit maksoivat yli kolmetuhatta kuparitaale
ria, yhtä  paljon kuin Fersenien kamreerin Lars Paganderin vuosipalkka oli.  Kaikkein 
suurin menoerä Ulla von Fersenin kapioissa oli toilettihopeat, jotka tilattiin kultaseppä 
Bonanderilta ja kultaseppä Boyelta, ja joiden hinta kohosi yli 5 200 kuparitaaleriin. Carl 
von Fersen oli toimittanut kultasepälle vanhoja hopeaesineitä  uudelleen sulatettaviksi 
tyttären   toilettihopeita   varten  kahdentuhannen  kuparitaalerin   arvosta.  Myös  Augusta 
von Fersenin toilettihopeat muodostivat säädynmukaisen kokonaisuuden niiden arvon 
kohotessa yli 7 600 kuparitaalerin. Ulla ja Augusta von Fersenistä maalautettiin kum
mastakin muotokuva. Molemmat saivat isältään myös 1 750 kuparitaalerin arvoisen ti
manttisormuksen, mahdollisesti vihkisormukseksi.1030

Charlotta von Fersen avioitui vuonna 1771 vapaaherra Adolf Hamiltonin kanssa. Hä
nen kapionsa maksoivat noin 7 000 kuparitaaleria, josta kultaseppä Steinforthin valmis
tamien toilettihopeiden osuus oli 2 100 kuparitaaleria. Myös liinavaatteiden osuus ka

1027 Rundquist 1989, 202–209.
1028 Hans Axel von Fersenin päiväkirja 10.6.1795. Dagböcker.  Hans Axel von Fersens samling vol. 5. 

Stafsundsarkivet, RA; Steningen omistussuhteista ks. luku »Aateli ja peritty omaisuus» sekä Hildeb
rand 1956b, 678–679.

1029 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1 Octo
ber 1770. til samma tid 1771. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

1030 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1 Octo
ber 1770. til samma tid 1771. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7;  Räkning för Öfwer Hof Jag 
Mästarens, Ceremoniemästarens och Riddarens af Kongl. Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1770, till samma tid 1771. Carl Re
inhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.
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pioiden  hinnasta   oli   noin  kaksituhatta   kuparitaaleria.1031  Sophia   von  Fersen   avioitui 
Ekolsundissa kreivi Adolf Fredrik Lewenhauptin kanssa keväällä 1773. Nämä häät oli
vat hoviaatelin häät,  sillä  sekä  morsiamella  että  sulhasella oli  hovivirka,  Sophia von 
Fersen oli  hovineiti   ja  Lewenhaupt  kuninkaan ylihovitallimestari.1032  Säädynmukaiset 
kapiot, erityisesti naisille niin merkittävät toilettihopeat, symboloivat Fersenien ja Le
wenhauptien statusta hovin ja ylhäisaatelin maailmassa. Sophia von Fersenin kapioiden 
hinta kohosi lähes 16 000 kuparitaaleriin ja kultaseppä Steinforthin valmistamien toilet
tihopeiden hinta oli noin 7 300 kuparitaaleria. Summa maksettiin kolmessa erässä varsin 
nopeasti helmikuun ja toukokuun 1773 välisenä aikana.1033

Viimeisenä Carl von Fersenin tyttäristä avioitui Eva kesällä 1774 eversti, vapaaherra 
Erik Göran Adlerswärdin kanssa. Eva von Fersenin toilettihopeat, jotka tilattiin kulta
seppä Steinforthilta, maksoivat lähes 7 500 kuparitaaleria. Suuria menoeriä olivat hopei
den ja liinavaatteiden lisäksi morsiusrobe, jonka kankaat maksoivat 840 kuparitaaleria, 
ja  silkkisukat,   joita  kreivitär  hankki   lähes  neljälläsadalla  kuparitaalerilla,  sekä  hänen 
serkkunsa Hedvig von Fersenin puolison vapaaherra Klinckowströmin 1 480 kuparitaa
lerin arvosta hankkimat, mutta tilikirjoissa tarkemmin määrittelemättömät ylellisyysesi
neet tai kalliit kankaat.1034

Carl von Fersenin ja Charlotta Sparre tyttäret avioituivat säädynmukaisesti ylhäisaa
telisiin sukuihin. Myös tyttärien häävalmistelut, kapiot ja hääjuhlat noudattivat ylhäisaa
telille tyypillistä tapaa. Kaikkein arvokkaimman osuuden kapioista muodostivat toiletti
hopeat, mutta myös liinavaatteiden määrään ja laatuun kiinnitettiin suurta huomiota.

Axel von Fersenin ja Hedvig De la Gardien esikoistytär Hedvig von Fersen oli avioi
tunut lokakuussa 1773 Mälsåkerissa kamariherran,  vapaaherra Ture Klinckowströmin 
kanssa. Myös Hedvig von Fersenin häävalmistelut nousevat selkeästi esiin merkittävänä 
menoeränä tiliaineistossa, vieläpä selvästi suurempana kuin serkkujen menot muutamaa 
vuotta aiemmin. Vuoden 1773 tileissä  »Fröken Hedwig» on erillisenä  kohtana, aivan 
niin kuin hänen serkkunsa aikaisemmin ja aivan niin kuin aina kaikki tavallisista vuosit
taisista menoista poikenneet suuret menoerät. Hedvig von Fersenin häävalmistelut mak
soivat valtavat 11 800 kuparitaaleria. Kapioiden tekeminen aloitettiin keväällä. Nuorelle 
kreivittärelle ostettiin musliinia,  ohutta harsoa, pitsejä,  palttinaa,  sarssia, taftia. Kesä
kuussa 1773 eräs madam Starbus laskutti Axel von Ferseniltä 1 430 kuparitaaleria Hed
vig von Fersenille tilatusta sarssista ja heinäkuussa palttinankutoja Gevalinille makset
tiin kapioihin tarvitusta palttinakankaasta lähes 1 800 kuparitaaleria. Hedvigille hankit
tiin puuseppä Christian Linningin tekemä toilettipöytä, jossa oli kuusi pientä laatikkoa. 
Yksi Tukholman arvostetuimmista  ja menestyneimmistä  kultasepistä,  Stafhell,1035  toi

1031 Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1 October 1770. til samma tid 1771. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 7; Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1 October 1771. til samma tid 1772. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA.

1032 Elgenstierna 1998b, 686.
1033 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1 October 1772, til samma tid 1773. Carl Reinhold von 

Fersens arkiv vol. 8. Stafsundsarkivet, RA.
1034 Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1 October 1773 til samma tid 1774. Carl Reinhold von 

Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.
1035 Anders Stafhell tai Gustaf Stafhell nuorempi. Molemmat kuuluivat 1700luvun toisella puoliskolla 

Tukholman tärkeimpiin kultaseppiin,   joita hovi,  aateli  ja rikas  porvaristo käyttivät  paljon.  Heidän 
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mitti neidille hopeareunuksisen peilin, pesuvadin ja kannun, kannellisen toilettirasian, 
kaksi pientä vatia ja kynttilänjalkoja, kaikki hopeisia, 4 140 kuparitaalerin arvosta. Kul
tasepälle maksettiin työstä  kahdessa erässä, 1 200 kuparitaaleria toukokuussa 1773 ja 
loput elokuussa 1773.1036  Erilaisten vatien, kannujen, rasioiden ja kynttilänjalkojen li
säksi toilettihopeisiin kuului usein pinsettejä, hammastikkuja, puuteriveitsiä, partaveit
siä, harjoja ja hopeakorkkisia kristallisia hajuvesipulloja.1037

Valtaosan Hedvig von Fersenin kapioista hankki Fersenien kamarineitsyt Brita Ös
terman, joka sai ostoksia varten käteistä rahaa Fersenien konttorista. Myös taloudenhoi
taja Barbe Hassé nosti konttorista rahaa Hedvig von Fersenin ostoksia varten. Tilikirjoi
hin on jäänyt vain maininta, että Brita Östeman tai madame Hassé hankkivat neidille 
erilaisia tavaroita tarpeen mukaan, ei tarkempaa selitystä tai kuitteja, jotka kertoisivat 
ostoksista enemmän.

Axel von Fersenin nuorempi tytär Sophie avioitui kamariherra, kreivi Adolph Piperin 
kanssa maaliskuussa 1777. Jälleen kapioihin ja hääjärjestelyihin kului merkittävä sum
ma: Sophien kapiot maksoivat yli 22 000 kuparitaaleria, mikä oli lähes kaksi kertaa niin 
paljon kuin sisaren kapioiden hinta muutamaa vuotta aiemmin.1038 Ehkä Axel von Fer
sen halusi antaa tyttärelleen vapaat kädet hankkia haluamiaan tavaroita ja esineitä, kos
ka hän tiesi, että Sophie ei olisi halunnut avioitua Piperin kanssa, mutta kuuliaisena tyt
tärenä hyväksyi isän toivoman liiton.

Joulukuussa 1776 kultaseppä Stafhellille maksettiin 3 000 kuparitaaleria etumaksua 
Sophie von Fersenille   tilatuista  hopeisista   toalettiesineistä,   joihin kuului  peilinkehys, 
pesuvati ja kannu, partakulho ja vati, kynttilänjalkoja ja kannellisia rasioita. Loput mak
settiin tammikuussa 1777, ja toalettihopeiden hinta nousi yli 4 900 kuparitaalerin. Toi
lettiesineille teetettiin kotelo, jossa niitä saattoi kuljettaa ja säilyttää matkustaessa. Satu
laseppä Brusell toimitti suuren kapioarkun ja puuseppä Eksteinin leskeltä tilattiin siro 
nahkakantinen   ja  messinkihelainen  kirjoituspöytä.  Palttinankutoja  Cedermark  toimitti 
nuorelle  kreivittärelle  205 kyynärää  valkoista  palttinaa,  89 ½  kyynärää  hollantilaista 
palttinaa, 10 ¾ kyynärää brodeerattua nokkospalttinaa ja 36 kyynärää hienoa palttinaa, 

isänsä   Gustaf   Stafhell   vanhempi   oli   vapaudenajan   tärkeitä   kultaseppiä.   Gerber   1997,   339–365; 
ThydénJordan 1998, 385–411.

1036 Räkning för Hans Excellences Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij:ts Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1772 til samma tid 
1773. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 44;  Förtekning på utbetalte Medel för Hans Excellece Riks 
Rådets,  Riddarens och Commendeurens af Kongl:  Maij:ts  Orden, Högwälborne Herr  Grefwe Axel 
Fersens Räkning, ifrån dn. 1. Oct. 1772. til Samma tid 1773. Ks. myös kuitit 114, 120, 122, 132, 
139–141, 155, 177, 181–183, 189, 223. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 44; Förtekning på utbetalte 
Medel för Hans Excellence Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maij: ts  Orden, 
Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. Oct: 1773 til samma tid 1774. Ks. 
myös kuitti 27. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

1037 Brown 2007, 406; VainioKorhonen 1994, 258–259.
1038 Prosentuaalisesti kyseessä ei ollut merkittävä summa. 1777 Axel von Fersen nimittäin osti kiinteistö

jä lähes 289 000 kuparitaalerilla, maksoi pois lainoja 135 000 kuparitaalerilla ja hänen omat henkilö
kohtaiset menonsa olivat lähes 118 000 kuparitaaleria. 737 000 kuparitaalerin menoista Sophie von 
Fersenin kuluttamat 22 000 taaleria oli vain pieni osa. Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Rid
daren och Commendeuren af Kongl: Maÿts Orden Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskilte 
Medel, ifrån den 1 October 1776 till samma tid 1777. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 7. 
Stafsundsarkivet, RA.
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joista oli määrä ommella kapiolakanoita, tyynyliinoja, pyyheliinoja sekä pöytä ja lau
tasliinoja. Nämä palttinakankaat maksoivat lähes 4 300 taaleria. Tukholmalaiset kaup
piaat toimittivat Sophie von Fersenille kapioita ja hääpukua varten tarvittuja kankaita ja 
tavaroita: pitsiä, taftia, silkkinauhoja, 28 kyynärää valkoista atlassilkkiä ja kolme sul
kaa, 31 kyynärää  mustaa silkkiä,  29 kyynärää  paksua kuviollista silkkiä  (Triuphant), 
viuhkan,   puolitoista   tusinaa  valkoisia   silkkisukkia   sekä   timanttikorvakorut.   Jalokivi
kauppias Lutherilta ostettiin vielä pieni kultarasia.1039

Valkoisesta atlassilkistä ommeltiin luultavasti Sophie von Fersenin morsiuspuku, sil
lä Ruotsissa hovin ja ylhäisaatelin piirissä valkoisen morsiuspuvun käyttö oli yleistynyt 
jo 1740luvulla. Englannissa valkoisen puvun käyttö morsiuspukuna oli levinnyt aatelis
ta porvariston käyttöön 1740luvulla, kun taas Tanskassa valkoinen morsiuspuku yleis
tyi 1770luvulla ja Saksassa vasta aivan vuosisadan lopulla.1040

Axel von Fersen huolehti tyttärensä materiaalisten tarpeiden lisäksi siitä, että hänen 
taloudellinen ja juridinen asemansa solmittavassa avioliitossa oli turvattu. Fersen antoi 
hovioikeuden notaarin laatia huomenlahjaa koskeneet asiakirjat.1041  Kreivi Piper kuoli 
keväällä 1795, 18 avioliittovuoden jälkeen, ja kreivitär jäi vastaamaan neljästä lapsesta. 
Vanhin lapsi, Axel Adolf, oli jo 17vuotias ja nuorinkin, Carl Fredrik, 9vuotias, mutta 
silti lasten tulevaisuus ja taloudellinen tilanne huolestuttivat Sophie von Ferseniä, sillä 
Piperin omaisuudesta kaikki kartanot yhtä lukuun ottamatta olivat sääntöperintötiloja, 
jotka vanhin poika aikanaan perisi, muiden lasten perinnön jäädessä sen vuoksi pienek
si. Kreivi Piper ei myöskään ollut ennen kuolemaansa kertonut puolisolleen tai kenelle
kään muullekaan taloutensa tilanteesta mitään, minkä vuoksi leski tunsi asemansa han
kalaksi ja turvattomaksi.1042 Tällaista tai muuta vaikeaa tilannetta helpottamaan tehtiin 
siis  Axel  von Fersenin  toimesta   ja   lain  määräämällä   tavalla  huomenlahjakirje  ennen 
avioliittoon astumista. Sophie von Fersen peri äidiltään Löfstadin linnan tämän kuolles
sa vuonna 1800, mikä takasi kreivittärelle taloudellisesti turvallisen elämän. Hän vietti 
Löfstadissa paljon aikaa jo ennen puolisonsa tai äitinsä kuolemaa.

Fersenien sukupiirin tyttärille haluttiin ja pyrittiin hankkimaan aatelisnaiselle sove
liaat kapiot, joihin kuului runsas liinavaatevarasto, kirjailtuja ja nimikoituja lakanoita, 
tyynyliinoja, pyyhkeitä, pöytäliinoja ja lautasliinoja sekä pukuja, huonekaluja, muoto
kuvia ja koruja. Kaikkein tärkeimmän osan kapioista muodostivat säädynmukaiset toi
lettihopeat, jotka kulkivat aatelisnaisen mukana läpi hänen elämänsä. Hedvig De la Gar
dien perukirjassa toalettihopeiden arvoksi määriteltiin 213 riikintaaleria (noin 3 800 ku
1039 Räkning för Hans Excellence Riks Rådet Riddaren och Commendeuren af Kongl: Maÿ ts Orden Hög

wälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskilte Medel, ifrån den 1 October 1776 till samma tid 1777. 
Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 7; Förteckning på Utbetalte Medel för Hans Excellces Riks 
Rådets Riddarens och Commendeurens af Kongl: Maÿts Orden Högwälborne Herr Grefwe Axel Fer
sens Räkning ifrån den 1 October 1776, till samma tid 1777. Ks. myös kuitit 37, 38, 42, 48, 52, 54, 
58–61, 63, 73, 75, 81, 88, 90–93, 97, 98, 103, 110, 152. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 7. 
Stafsundsarkivet, RA; kankaiden raakaaineista ja laadusta ks. Aldman 2008, 197–230.

1040 Pylkkänen 1982, 359–364.
1041 Förteckning på  Utbetalte Medel för Hans Excellces  Riks Rådets Riddarens och Commendeurens af 

Kongl: Maÿts Orden Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning ifrån den 1 October 1776, till 
samma tid 1777. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

1042 Hans   Axel   von   Fersenin   päiväkirja   15.6.1795,   17.6.1795,   18.6.1795,   19.6.1795,   20.6.1795, 
21.6.1795, 22.6.1795. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.
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paritaaleria).1043  Charlotta  Sparren   toalettihopeisiin   kuului  muun  muassa  peili,   kaksi 
kannellista puuterirasiaa, kynttilänjalkoja ja erilaisia vateja.1044 Anna Sofia von Fersenin 
perukirjassa on mainittu myös saippua ja pesusienirasia.1045

VAIMO JA ÄITI

Avioliiton solmimisen jälkeen aatelisnaisen elämässä alkoi uusi jakso ja hän siirtyi uu
teen rooliin puolisona ja äitinä. Vaikuttiko avioituminen ylhäisaatelin naisten kuluttami
seen? Millä tavalla ja mihin asioihin naimisissa ollut aatelisnainen käytti rahaa? Mihin 
aatelisperheessä kului rahaa silloin kun siihen kuului pieniä lapsia? Entä millä tavalla 
kuluttaminen muuttui   lasten  kasvaessa?  Fersenien  sukupiiriin  kuuluneilla  naisilla  oli 
kaikilla lapsia, ja seuraavaksi tarkastelen millaista naimisissa olleen aatelisnaisen, puoli
son ja äidin, kuluttaminen oli.

Charlotta Sparre, Anna Sofia von Fersen, Hedvig De la Gardie sekä heidän tyttärensä 
saivat   jokainen  ensimmäisen   lapsensa  noin  vuoden kuluttua  avioitumisestaan.  Ainoa 
poikkeus oli Charlotta Sparren ja Carl von Fersenin tytär Sophie von Fersen, joka kuoli 
Tukholmassa 1774, avioliittoaan seuranneena vuonna.1046 Avioituminen ja lasten synty
mä vaikuttivat merkittävästi aatelisperheiden elämäntapaan ja kulutustottumuksiin. Fer
senien esimerkin valossa näyttää siltä, että aatelisperheissä pyrittiin lapsiluvun rajoitta
miseen erilaisin keinoin. Lähes koko 1700luvun kattavalla tarkastelukaudella Fersenien 
sukupiirin perheissä oli yleensä kolmesta kuuteen lasta, joista tavallista useampi selviy
tyi hengissä vaarallisten imeväisiän ja pikkulapsiajan ohi. Tässä tarkastelluista kuudes
tatoista avioliitosta vain kolmessa oli tätä enemmän lapsia: Charlotta Fredrika von Fer
senin avioliitto Adolf Ludvig Hamiltonin kanssa oli lapseton, mutta toisesta avioliitosta 
Emanuel  De Geerin kanssa syntyi seitsemän lasta.  Eva Helena von Fersenin ja Erik 
Adelswärdin avioliitosta samoin kuin Albrect von Lantingshausenin ja kreivitär Johanna 
von Stockenströmin avioliitosta syntyi kahdeksan lasta.1047

Lapsiluvun jäämisellä neljään tai viiteen voi olla luonnollisia syitä, kuten keskenme
not. Kuitenkaan tutkija ei voi olla kysymättä, rajoitettiinko lapsilukua tietoisesti. Miksi 
muuten hedelmällisessä   iässä  ollut  nainen ei enää  olisi saanut lisää   lapsia,  jos lapsia 
aiemmin oli syntynyt kahden vuoden välein? Lasten määrän rajoittamiseen oli sekä ter
veydellisiä että taloudellisia syitä. Uudella ajalla oli aivan yleisesti kiinnitetty huomiota 
jatkuvien raskauksien ja synnytysten vaikutus naisten terveyteen.1048 Syntyvyys Ruotsin 
aatelin parissa alkoi pienentyä jo 1700luvun alussa, ja vuosina 1730–1800 aatelisper

1043 Hedvig De la Gardien perukirja. Boupptecknings och arvskifterhandlingar. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 37. Stafsundsarkivet, RA.

1044 Charlotta  Sparren perukirja.  Carl  Reinhols von Fersens arkiv vol.  1 e.  Stafsundsarkivet,  RA. Vrt. 
Svean hovioikeuteen lähetetty kappale. Adliga bouppteckningar. Svea Hovrätt,  Huvudarkivet E IX 
b:148. RA.

1045 Anna Sofia von Fersenin perukirja. Adliga bouppteckningar. Svea Hovrätt, Huvudarkivet E IX b:43. 
RA.

1046 Elgenstierna 1998b, 686.
1047 Elgenstierna 1998a, 14; Elgenstierna 1998b, 214–215, 685–686; Elgenstierna 1998c, 455, 791; El

genstierna 1998d, 149, 511–512, 613; Elgenstierna 1998e, 135, 722; Elgenstierna 1998i, 70.
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heisiin syntyi keskimäärin kolmesta kuuteen lasta. Maata omistaneissa aatelisperheissä 
syntyvyys oli hieman korkeampaa kuin perheissä, joilla ei suuria maaomaisuuksia ol
lut.1049 Perillisten määrä oli tärkeä kysymys aatelisperheissä. Suvun jatkuminen oli tur
vattava,  mutta liian monta lasta jakamassa tulevaa perintöä   ja kuluttamassa vanhem
piensa omaisuutta heikensi puolestaan suvun taloudellista asemaa. Naisten terveyden li
säksi optimaalinen perillisten määrä oli ylhäisaatelille syy rajoittaa syntyvyyttä.

Axel von Fersen oli huolissaan tyttäristään ja näiden lastensaannista, raskauksien su
jumisesta, synnytyksistä  ja niistä  toipumisista, vaikka mainitsi  harvoin asiaa suoraan. 
Myöskään äidin ja tyttären, Hedvig De la Gardien ja Sophien von Fersenin, säilyneissä 
kirjeissä ei raskauksista, synnytyksistä ja lasten määrästä puhuta. Tämä ei tarkoita, ettei
kö asiasta olisi keskusteltu ja tunnettu huolta. Sitä ei ehkä ilmaistu kirjeissä, asiaa käsi
telleet kirjeet hävitettiin tarkoituksellisesti tai ne ovat kadonneet. Elokuussa 1785, vähän 
ennen uuden tyttärenpojan syntymää, Axel von Fersen kirjoitti huolestuneena pojalleen 
Fabianille Sophien synnytyksestä   ja toipumisesta.  Lapsi syntyisi  Tukholmassa, missä 
parhaiden lääkäreiden apu oli lähellä, ja Fersen halusi olla silloin itsekin kaupungissa 
eikä kaukana maalla. »Toivoisin, että Sophie lopettaisi lasten tekemisen, hän tekee pian 
viidentensä», kirjoitti Fersen.1050 Fersenin huolella oli syynsä: tytär oli avioitumisestaan 
lähtien synnyttänyt tasaisin väliajoin uuden lapsen, ja Fersenin silmissä oli todennäköis
tä, että perillisiä olisi tullut lisääkin ilman aktiivista päätöstä olla saattamatta maailmaan 
enempää lapsia. Tuossa vaiheessa Sophie von Fersenillä ja Adolph Piperillä oli kolme 
elossa olevaa lasta, kaksi tyttöä ja yksi poika; 1779 syntyneistä kaksostytöistä toinen oli 
kuollut aivan pienenä.1051

Amanda Vickery on tutkinut Englannin gentryn kuluttamista lähteenään muun muas
sa tilikirjat. Hän tuo esiin, miten valtavasti aatelisperheen kulut kasvoivat heti, kun per
heeseen syntyi ensimmäinen lapsi. Usein kulut kasvoivat jo lasta odotettaessa, sillä lapsi 
tarvitsi puhtaita vaatteita ja kapaloita heti syntymästään. Kapaloihin, vaatteisiin ja eri
tyisesti  niiden  pesuun kului  valtavia   rahasummia.  Kolmen pienen  lapsen aiheuttama 
pesulasku 1740luvun Englannissa saattoi olla yhtä suuri kuin kymmenen palvelustytön 
vuosipalkka.   Viiden   lapsen  kengistä   tullut   suutarinlasku   vastasi   keittiöpiian   vuoden 
palkkaa. Jos aatelisperheellä ei ollut suuria tuloja – jos esimerkiksi aatelismiehen van
hemmat elivät yhä, eikä hän ollut vielä voinut saada täyttä määräysvaltaa tulevaan pe
rintöönsä – saattoi runsas lapsiluku olla sysäys taloudellisille vaikeuksille, ehkä suoras
taan alamäelle. Säädynmukaista elämäntapaa saattoi olla vaikea ylläpitää jos aatelismie

1048 Esim. Madame de Sévigné 1600luvun loppupuolen Ranskassa oli huolissaan tyttärensä tiheinä tois
tuvista raskauksista ja synnytyksistä. Hän kirjoitti hyvin suoraan sekä tyttärelleen että vävylleen, ettei 
joka vuosi tarvinnut saada lasta, ja kysyi eikö  vävy tuntenut (yleisesti tunnettuja) keinoja rajoittaa 
syntyvyyttä. Philippe Ariès siteeraa kirjeitä varhaisessa, syntyvyyden säännöstelyä uuden ajan Rans
kassa hahmotelleessa artikkelissaan. Ariès 1993 (1954), 323–327; Englannissa aateli suhtautui suu
reen lapsilukuun positiivisemmin ja syntyvyyden rajoittamista ei pidetty yhtä välttämättömänä kuin 
Ranskassa. Lewis 1986, 212, 219, 228–231.

1049 Elmroth 1981, 180–186.
1050 Axel von Fersen Fabian von Fersenille 5.8.1758. Fabian von Fersens arkiv vol. 1a. Stafsundsarkivet, 

RA. »Je voudrois bien que Sophie cessa de faire des enfans, elle va bien tot faire son cinquième».
1051 Elgenstierna 1998e, 722.
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hen tulot olivat pienet, lapsia oli paljon ja menot suuret. Erityisesti köyhissä aatelis ja 
säätyläisperheissä suuri lapsiluku pahensi perheen suhteellista köyhyyttä.1052

Sekä Carl että  Axel von Fersenin perheeseen palkattiin lisää palveluskuntaa lasten 
syntyessä. Aiempaa suurempi palveluskunta on selkein tilikirjoissa oleva merkki lasten 
syntymän aiheuttamista kuluista, mutta muutoin lasten elämä ei juuri näy Fersenien tili
kirjoissa. Kaikilla Axel von Fersenin lapsilla oli imettäjä, joka asui perheessä lasten ol
lessa pieniä. Ferseneillä oli palveluksessaan lähes aina pyykinpesijä. On myös mahdol
lista, että jonkun piian tehtävänä oli ainoastaan pyykinpesu. Vaikka monia vaatteita ei 
pesty koskaan, juuri vauvojen ja pikkulasten kapalot, liinavaatteet ja alusvaatteet kaipa
sivat tiheää vaihtamista ja pesemistä. Osa Tukholmassa Fersenien palveluksessa olleista 
palvelijoista oli todennäköisesti Carl ja Axel von Fersenin yhteisiä, sillä veljekset ja hei
dän lankonsa Lantingshausen asuivat  lähellä   toisiaan.  On mahdollista,  että  Axel von 
Fersenin tilikirjoihin merkitty pyykinpesijä huolehti molempien talouksien pyykistä sil
loin kun perheet olivat yhtä aikaa Tukholmassa. Fersenien konttorin suhteen käytössä 
oli samantapainen järjestely: Axel von Fersen, jonka taloudellisten asioiden huolehtimi
seen meni konttorin väeltä suuri osa ajasta, maksoi konttorin kuluista kaksi kolmannesta 
ja Carl von Fersen yhden kolmasosan. Samoin Fersenien perhelääkäri Olof Acrel huo
lehti Carl ja Axel von Fersenin perheistä sekä heidän lankonsa Jacob Albrect von Lan
tingshausenin perheestä, ja Axel von Fersen maksoi Acrelin palkkion.1053

Kreivittärien henkilökohtaiset kulutustottumukset

Aatelisrouvan kuluttaminen ja ulkoinen olemus ilmensivät hänen sukunsa sekä hänen 
puolisonsa suvun statusta ja valtaasemaa. Hänen kuului kuluttaa, ostaa ylellisiä esineitä 
ja tavaroita ja pukeutua viimeisimmän muodin mukaan. Mihin aatelisnainen sitten käytti 
rahaa?  Millä   tavalla  naimisissa  ollut  aatelisnainen  kulutti   rahaa  itseensä,  omaan elä
määnsä   ja  omiin  tarpeisiinsa?  Mitä  hän osti,  missä   ja  millä   tavalla   teki  ostoksensa? 
Kuka maksoi laskut? Kuinka paljon aatelisnaisella oli rahaa käytettävissään tai millaiset 
mahdollisuudet hänellä oli ostaa haluamiaan tavaroita, esineitä tai palveluita? Mitä tava
rat merkitsivät hänelle?

Avioiduttuaan Axel von Fersenin kanssa syyskuussa 1752 Hedvig De la Gardie sai 
1750luvun   lopulla   käyttöönsä   kuukausittaisen  käsirahan   (handpenning).  Summa oli 
300 kuparitaaleria, jonka kreivitär kirjanpitoa varten aina myös kuittasi saaduksi. Joskus 
harvoin hän nosti saman summan useammin kuin kerran kuukaudessa. Vuoden 1776 
rahauudistuksen  jälkeen  kreivittären  kuukausittainen  käsiraha oli  16,32 riikintaaleria, 

1052 Vickery 2006, 24–27.
1053 Ks. esim.  Räkning för  Fält  Marskalkens,  Riddarens och Commendeurens af  Kongl:  Maÿts  Orden, 

Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens enskildte Medel ifrån den 1. October 1769, til samma tid 
1770. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 6; Räkning för Öfwer Hof Jägmästarens, Ceremo
niemästarens af Kongl:  Maij:ts  Orden, och Riddarens af Kongl: Swärds Orden, Högwälborne Herr 
Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1769, til Samma tid 1770. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; Förtekning på utbetalte Medel för General Lieutenantens och 
Commendeurens af Kongl. Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån 
den 1. October 1762, till samma tid 1763. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 42. Stafsundsarkivet, RA.
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mikä vastasi suuruudeltaan aiempaa kuukausirahaa. Vuodesta 1785 Hedvig De la Gar
dien käsiraha maksettiin neljännesvuosittain ja oli suuruudeltaan 200 riikintaaleria vuo
dessa.1054 Kreivittären käyttöraha oli aivan toista luokkaa kuin hänen miehensä nostamat 
käteissummat, jotka olivat monikymmenkertaiset Axel von Fersenin nostaessa kerralla 
useita tuhansia kuparitaalereita.1055 Vuodesta 1780 lähtien myös Axel von Fersen ryhtyi 
nostamaan kuukausittain tietyn summan omiin menoihinsa. Fersenin kuukausittain nos
tama summa oli 527 riikintaaleria, mikä teki vuodessa 6 324 riikintaaleria eli moninker
taisesti enemmän kuin puolison käytettävissä olleet tulot.1056 Hedvig De la Gardien käsi
rahat oli tarkoitettu vain juokseviin menoihin, eikä kreivittären tarvinnut maksaa niistä 
kaikkia räätälien, suutarien, peruukintekijöiden tai kultaseppien laskuja. Hän ei myös
kään itse  huolehtinut   taloudenpidossa tarvituista  menoista  kuten palveluskunnan pal
koista, ruoasta, lämmityksestä, valaistuksesta tai tallista, hevosista ja vaunuista. Hedvig 
Catharina De la Gardie vastasi aatelisrouvilta odotettuun tapaan talouden organisoinnis
ta ja sen sujumisesta, muutoin taloutta varten oli palveluskuntaa ja oma kirjanpitonsa. 
Todennäköisesti Fersenien taloutta hoiti ranskalainen Barbe Hassé, joka lähteiden pe
rusteella toimi niin kotiopettajattarena, taloudenhoitajana kuin seuraneitinäkin.

Hedvig Catharina De la Gardien arkistossa säilyneistä kuiteista piirtyy esiin aatelis
naisen maailma ja elämäntapa. Kaikkein eniten kuitteja ja laskuja on räätäleiltä ja kan
gaskauppiailta, suutarin laskuja on vähemmän. Kreivitär osti paljon myös ompelutarvik
keita, lankoja, nauhoja, pitsiä ja sulkia. Aatelisnaisen ei sopinut istua toimettomana ja 
jokainen tyttö opetettiin jo varhain ompelemaan ja kirjailemaan.1057 Myös kirjepaperia 
ostettiin usein, sillä aatelin arkeen kuului ahkera kirjeiden kirjoittaminen. Aateliskult
tuurin   ilmenemismuodoista  keskustelukulttuuri  oli  merkittävimpiä.  Kirjeet  käsitettiin 
osaksi keskustelua, suullisen keskustelun kirjalliseksi ilmenemismuodoksi.1058

1054 Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1. October 1761 till Samma tid 1762. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 41;  Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1764, til samma tid 1765. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 43; Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån d: 1. October 1769, til 
samma tid 1770. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 6; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån 
den 1. October 1774, til samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45; Special Extract öfwer 
Utgifterne ifrån den 1 October 1779 til samma tid 1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47; Special 
Extract öfwer Utgifterne från den 1 October 1784 till samma tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv 
vol. 48; Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1789 till samma tid 1790. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 50; Special Extract öfwer Utgifterne från den 1. October 1793 till samma tid år 1794. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol 52. Stafsundsarkivet, RA.

1055 Esim. Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1764, til samma tid 1765. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 43; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1770., til samma tid 
1771. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 44. Stafsundsarkivet, RA; myös luku »Siviilihallinto ja politi
ikka».

1056 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1779 til samma tid 1780. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 47; Special Extract öfwer Utgifterne från den 1 October 1784 till samma tid 1785. Axel 
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48; Special Extract öfwer Utgifterne från 1. October 1789 till samma tid 
1790. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 50; Special Extract öfwer Utgifterne från den 1. October 1793 
till samma tid år 1794. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

1057 Aatelis ja säätyläisnaisten käsitöistä ja vaatteiden ompelemisesta Pylkkänen, R. 1982, 79–82; myös 
Rundquist 1989, 198–209; ks. myös luku »Välttämätöntä ylellisyyttä Pariisista».

1058 Hansson 1988, 42, 61–63, 203–204, 237–242; Hansson 2006, 413, 416, 426–428; Parlandvon Essen 
2005, 169–189.
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Barbe Hassé asioi 1760luvulla usein kreivitär Hedvig De la Gardien ja perheen tyt
tärien Hedvigin ja Sophien puolesta Tukholman kauppapuodeissa. Yleensä hän osti om
pelutarvikkeita ja kankaita, nuuskaa, pomadaa tai laventelivettä.  Barbe Hassé maksoi 
ostokset kauppiaille ja rahat tilitettiin Fersenien konttorista hänelle laskelmien tai kuit
tien mukaan. Vuonna 1760 hänelle maksettiin kuukausittain 1 500 kuparitaaleria, toisi
naan enemmänkin, talouden ja erityisesti kreivittären menoja varten.1059 Kauppiaille ja 
käsityöläisille maksuja ei kuitenkaan aina suoritettu heti kun tavarat oli ostettu, vaan 
joskus kuukausia tai vuosia myöhemmin. Kreivi Fersenin nimi riitti kauppiaille maksu
kyvyn takuuksi. Heinäkuussa 1763 Madame Hassé esitti kreivittärelle yli 1 500 kupari
taalerin laskun erivärisistä ja levyisistä taftinauhoista, valkoisesta satiinista, taftista ja 
moirésta.  Laskusta maksettiin  900 taaleria 10. heinäkuuta 1763 ja loput vasta heinä
kuussa  1764.  Lokakuussa 1765 Barbe Hassélle  maksettiin  saman  tien  1 250  taaleria 
maaliskuun alussa ostetusta hopeakirjailuin koristetusta puvusta sekä elokuussa ostetus
ta satiinihameesta ja ompelutarvikkeista. Myös Sophie von Fersenin helmi ja maalis
kuussa 1773 ostamat nauhat ja kankaat maksettiin Madame Hassélle joitakin kuukausia 
ostamisen   jälkeen.1060  Huhtikuussa   1772   ostamaansa   450   kuparitaaleria   maksanutta 
nuuskarasiaa kreivitär maksoi huhtikuussa, kesäkuussa ja joulukuussa 1773 sekä tammi
kuussa 1774, vaikka lasku oli päivätty joulukuulle 1772. Kun taiteilija Gustaf Lundberg 
toimitti joulukuussa 1779 kaksi öljyvärikopiota alkuperäisestä kreivitär Fersenin pastel
limuotokuvasta, maksettiin taiteilijan palkkio, 1 200 taaleria, heti käteisellä.1061

Aatelisnainen kulutti eniten rahaa vaatteisiin. Puvut olivat kalliita ja niitä tarvittiin 
paljon hovissa ja seuraelämässä. Räätäli Jonas Selström ja muut Hedvig De la Gardien 
käyttämät   räätälit   laskuttivat   kreivitärtä   usein.   Tammikuussa   1767   kreivitär   maksoi 
Selströmille 495 taaleria vaatteista, jotka oli tilattu vuosina 1765 ja 1766. Niihin kuului 
muun muassa valkoisesta moirésta tehty hovipuku, mustasta silkistä ommeltu hovipuku, 
jotka maksoivat molemmat 84 taaleria sekä valkoinen domino, joka oli tarkoitettu mus
tan hovipuvun kanssa käytettäväksi. Lisäksi kreivitär oli tilannut keltaisen  robe ronde 
puvun ja antanut kääntää  vanhan taftipukunsa, mikä  maksoi saman verran kuin uusi 
robe ronde eli 21 taaleria.1062 Kustaa III:n pukuuudistukseen 1778 saakka hovissa käy
tettiin arkena mustaa ja juhlissa valkoista hovipukua. Pukujen pakollista väritystä perus
teltiin  säästäväisyyssyillä,  mutta  silti  pukujen teettäminen oli  hyvin kallista.  Muualla 
kuin hovissa naiset saattoivat käyttää vaatteissaan oman mieltymyksensä mukaisia väre
jä.1063 Pukujen kääntäminen oli yleistä myös varakkaimpien parissa, sillä kankaat olivat 
niin arvokkaita, että ne haluttiin hyödyntää, vaikka muoti olisi muuttunut tai joku kohta 
puvusta kulunut käytössä.

1059 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1759, till samma tid 1760.  Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.

1060 Kuitit  10.7.1763, 7.7.1774, 19.10.1765, 1.6.1773. Hedvig Catharina von Fersens född de la Gardie 
arkiv, Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 35. Stafsundsarkivet, RA.

1061 Kuitit  31.12.1772,  18.4.1773,  4.6.1773,  6.12.1773,  22.1.1774,  23.12.1779.  Hedvig  Catharina  von 
Fersens född de la Gardie arkiv, Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 35. Stafsundsarkivet, RA.

1062 Kuitti 31.1.1767. Hedvig Catharina von Fersens född de la Gardie arkiv, Axel von Fersen d.ä:s arkiv 
vol. 35. Stafsundsarkivet, RA.

1063 Pylkkänen, R. 1982, 123–125.
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Omien kuittiensa mukaan kreivitär käytti 1760luvun aikana vaatteisiin ja kenkiin lä
hes 8 000 taaleria, mikä on luultavasti vain osa siitä summasta, jonka hän todellisuudes
sa kulutti, sillä Axel von Fersenin tileissä on vuodelle 1765 merkitty useiden tuhansien 
kuparitaalerien maksuja Madame Hassélle.1064 Kreivittären kuukausittain saama 300 ku
paritaalerin käsiraha riitti varsin hyvin hänen menoihinsa, koska hän saattoi maksaa las
kuja vähitellen, ja koska tarpeen tullen kreivi maksoi laskut ja huolehti vaimonsa han
kintojen maksamisesta. Käsirahan ei ollut tarkoituskaan riittää kaikkiin kreivittären me
noihin,  vaan toimia  pikemminkin  jonkinlaisena  »neularahana»,  helposti  käytettävissä 
olleina käteisvaroina.

Kun pitää mielessä, että Hedvig De la Gardien menoihin riitti kohtalaisen hyvin 300 
kuparitaaleria kuukaudessa, on kiinnostavaa, että hänen kälynsä Charlotta Sparre käytti 
monikymmenkertaisesti rahaa. Molempien elämäntilanne oli tuolloin samanlainen: heil
lä oli pieniä lapsia, mutta he liikkuivat aktiivisesti seurapiireissä ja hovissa. Lisäksi mo
lempien  puolisoilla  oli  näkyvä  asema,  mikä  edellytti  säädynmukaista  kuluttamista   ja 
elämäntapaa. Säilyneiden lähteiden perusteella ei vaikuta siltä, että Hedvig De la Gardie 
olisi millään muotoa ollut erityisen säästäväinen tai vähään tyytyväinen. Hän hankki uu
sia vaatteita ja tavaroita halutessaan. Tosin aviomies maksoi kaiken, mikä ylitti kuukau
sittaisen käsirahan. Myös Charlotta Sparre osti tai tilasi mitä tahtoi ja nosti miehensä 
kassasta elämäntapansa vaatimat suuret summat.

Charlotta Sparrella ei ollut kuukausittain tai neljännesvuosittain maksettua käsirahaa 
ennen 1770luvun alkua, vaan hän käytti rahaa sen verran kuin kulloinkin tarvitsi. Li
säksi tulivat monet erilaiset räätälien, suutarien ja kauppiaiden laskut, jotka Carl von 
Fersen maksoi. Carl von Fersenin perheessä kreivin ja kreivittären rahankäyttö oli muu
tenkin erilaista kuin Axel von Fersenin perheessä. Kreivi käytti kuukausittain selvästi 
pienempiä   rahasummia  kuin  puolisonsa.  Vuoden  1753   tilikirjojen  mukaan  Charlotta 
Sparre nosti kerran kuukaudessa suuren summan rahaan, yleensä 1 200 kuparitaaleria. 
Joulukuussa 1752 käteisnosto oli 18 000 kuparitaaleria.1065  Tilikautena 1761 Charlotta 
Sparre käytti yhteensä 19 500 kuparitaaleria, jotka hän nosti usein 3 000 tai 8 000 kupa
ritaalerin käteissummina, kun taas suurin summa, jonka Carl von Fersen nosti, oli 2 000 
kuparitaaleria. Muulloin kreivin nostot jäivät 300 kuparitaaleriin tai sen alle.1066 Vuonna 
1765 kreivittären käteisnostot  kohosivat 48 000 kuparitaaleriin  kreivin käteisnostojen 
summan jäädessä 1 200 kuparitaaleriin.1067  Charlotta Sparre kuittasi nostaneensa sum

1064 Räkning för Generalens och Commendurens af Kongl:  Swärds Orden, Högwälborne Herr Grefwe 
Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1764, til samma tid 1765. Axel 
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA.

1065 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1752 til samma tid 1753.  Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 4; Förtekning på utbetalte Medel för Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räk
ning ifrån den 1 October 1752 til  samma tid 1753. Carl  Reinhold von Fersens arkiv vol. 4. Staf
sundsarkivet, RA.

1066 Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens Högwälborne Herr Grefwe 
Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761. Kuitit 2, 17, 19, 
30, 39. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4. Stafsundsarkivet, RA.

1067 Förtekning på Utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl: Swärds Orden 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Räkning, ifrån den 1. October 1764 
till Samma tid 1765. Kuitit 3, 5–6, 12, 17–18, 21–23, 28–29, 38, 45. Carl Reinhold von Fersens arkiv 
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mat käteisenä, minkä lisäksi Carl von Fersenin tileissä on räätälien ja suutarien laskuja, 
joissa ei aina eritellä laskutettiinko kreiviä, kreivitärtä vai jotakuta pienistä kreivittäris
tä.1068 1770luvulle tultaessa tilanne oli muuttunut täysin. Carl von Fersen joutui sään
nöstelemään aikaisempaa tarkemmin perheensä  rahankäyttöä,  sillä  hänellä  oli erittäin 
paljon velkaa,1069 eikä ilmeisen tuhlaavaisen puolison ja viiden tyttären elättäminen sekä 
esitteleminen hovissa ja seurapiireissä samoin kuin saattaminen naimisiin ollut halpaa. 
Osittain asia lienee ratkaistu sillä, että kreivittärelle myönnettiin vuosittainen 1 800 ku
paritaalerin   rahasumma,   joka  maksettiin   neljässä   erässä.1070  Tämän   lisäksi   Charlotta 
Sparren nimi näkyy vuoden 1770 tilikirjoissa vain kaksi kertaa, jolloin kreivi maksoi 
kreivittären   järjestämät  päivälliskutsut.1071  Samanlainen  rahaasioiden   järjestely   jatkui 
myöhemminkin.   Vuonna  1775   Fersen   maksoi  Charlotta  Sparren   lakeijan  palkan,1072 

vaikka periaatteessa palvelusväki ja sen palkkaaminen olisi kuulunut hoville kreivittären 
hoviviran vuoksi.

Mihin Charlotta Sparre käytti näin paljon rahaa? Osan hän käytti vaatteisiin ja asus
teisiin,  kauneudenhoitotuotteisiin,  asumiseen,  palvelusväen palkkoihin ja matkustami
seen hovin mukana linnasta toiseen sekä kutsujen järjestämiseen tai koruihin ja hopea
esineisiin, joita kreivittärellä oli kuollessaan yli 16 000 riikintaalerin arvosta.1073 Valta
vat rahasummat selittyvät osittain sillä, että Carl von Fersenillä ja Charlotta Sparrella oli 
viisi  vuosina 1749–1759 syntynyttä   tytärtä,   ja lasten syntyminen sekä  pikkulapsiaika 

vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.
1068 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 

Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Kuitit 7, 30, 66, 144. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; Förtekning på utbetalte Medel 
för Öfwer Hof Jägmästarens,  Riddarens och Commendeurens af  Kongl.  Maij:ts  Orden,  Högwälb: 
Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 1774, til Samma tid 1775. Kuitit  
23, 138. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 
1779 til samma tid 1780. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11; Förteckning på utbetalte Medel för 
Kongl: Öfwer HofJägmastaren, Riddaren och Commendeuren af Kongl Maijts orden Högwälborne 
Herr Grefwe Carl R: von Fersens Räkning från den 1 October 1779 til samma tid 1780. Kuitit 31,  
101, 150. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.

1069 Ks. luku »Luotto osana Carl von Fersenin tuloja».
1070 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 

Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Kuitit 7, 30, 66, 144. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

1071 Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma 
tid 1770. Kuitit 89, 147. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

1072 Förtekning   på   utbetalte   Medel   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1774, til Samma tid 1775. Kuitit 23, 138. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9;  Special Extract 
öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1779 til samma tid 1780. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
11; Förteckning på utbetalte Medel för Kongl: Öfwer HofJägmastaren, Riddaren och Commendeuren 
af Kongl Maijts orden Högwälborne Herr Grefwe Carl R: von Fersens Räkning från den 1 October 
1779 til samma tid 1780. Kuitit 31, 101, 150. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarki
vet, RA.

1073 Bouppteckning efter grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen, f. Sparre. Carl Reinhold von Fersens 
arkiv vol. 1e. Stafsundsarkivet; vrt. Bouppteckning efter grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen, f. 
Sparre. Svea hovrätt, Huvudarkivet E IX b:43, Adliga bouppteckningar. RA.
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nostivat jokaisen perheen menot aikaisempaa huomattavasti suuremmiksi. Tyttärien me
noihin kului paljon rahaa 1750 ja 1760luvuilla, mutta tyttärien aineellisesta hyvinvoin
nista vastasi usein myös perheen taloudenhoitaja Amalia Arendt, jonka talouskirjanpi
dosta löytyy kuukausittain lapsille ostettuja vaatteita ja kenkiä. Osa Charlotta Sparren 
rahoista on kulunut kreivittären hoitaessa hovimestarinnan tointaan tai säädynmukaisten 
vaatteiden, kenkien ja muiden asusteiden ostamiseen, mutta iso osa rahoista meni luulta
vasti pelaamiseen: arpajaislippuihin tai suosittuihin uhkapeleihin.

Suurien menojen – varsinkin tyttärien avioitumisen ja kapioiden aiheuttamien kulu
jen – vuoksi Carl von Fersen joutui 1770luvun alusta lähtien pohtimaan perheensä ku
luttamista ja miettimään tapoja rahan säästämiseksi. Sekä kreivitär että vanhemmat tyt
täret saivat 1770luvulta lähtien neljännesvuosittaisen summan, joka kreivittären osalta 
oli  450 kuparitaaleria   ja  nuorten neitien osalta  yleensä  200 kuparitaaleria  kunnes he 
avioituivat. Charlotta Sparre joutui muuttamaan radikaalisti kulutustottumuksiaan ja elä
mäntapaansa. Hänellä ei enää 1770 ja 1780luvuilla ollut rahaa käytössään samalla ta
valla kuin ennen, ja hänen oli pakko kontrolloida rahankäyttöään varsin tarkasti. Krei
vittärellä oli kuitenkin koko ajan käytössään asunto ja palveluskuntaa kuninkaanlinnassa 
ja vaunut sekä ylihovimestarinnan palkkansa, joka oli yli tuhat plootua vuodessa. Char
lotta Sparre onnistui muuttamaan kulutustottumuksiaan ja rahankäyttöään, eikä hän vel
kaantunut. Carl von Fersenin kuoleman 1786 jälkeen kreivittären tulot koostuivat hovi
mestarinnan palkasta sekä huomenlahjatilan Steningen tuotosta, jotka riittivät ikäänty
neen kreivittären menoihin.1074

Tilikirjoja ja kuitteja  on luettava herkästi,  sillä  vaikka Fersenien tilikirjat  kertovat 
mitä on ostettu ja tilattu ja milloin tavarat on maksettu, eivät ne kuitenkaan kerro kaik
kea kulutustottumuksista tai siitä kuka päätti mitä ja kenelle ostetaan. Axel von Fersenin 
tileissä on vain vähän mainintoja lapsille ostetuista vaatteista tai tavaroista. Hedvig De 
la Gardien kuiteissa ei juuri koskaan mainita kenelle tilatut vaatteet ja asusteet tulivat. 
Kaikki vaatteet  eivät   tulleet  kreivittärelle  itselleen,  vaan kankaita  ostettiin,  pukuja  ja 
kenkiä teetettiin ja koruja hankittiin myös lapsille näiden ollessa pieniä, tyttärille toden
näköisesti myös myöhemmin. Myöskään kreivittären rooli omasta taloudesta vastannee
na kartanonemäntänä ei nouse esiin tileistä, eikä siihen juurikaan viitata perheen sisäi
sessä kirjeenvaihdossa.

Avioituneiden tyttärien auttaminen taloudellisesti

Kun tyttäret avioituivat, heidän aineellinen ja henkinen hyvinvointinsa oli periaatteessa 
aviopuolison vastuulla. Naimisissa olevista lapsista ja heidän perheistään huolehdittiin 
kuitenkin tarpeen vaatiessa taloudellisesti. Carl von Fersenin vanhimman tyttären Ullan 
ja hänen puolisonsa Nils von Höpkenin rahallinen tilanne oli tiukka, sillä Höpken oli 

1074 Bouppteckning efter grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen, f. Sparre. Carl Reinhold von Fersens 
arkiv vol. 1e. Stafsundsarkivet; vrt. Bouppteckning efter grevinnan Charlotta Fredrika von Fersen, f. 
Sparre. Svea hovrätt,  Huvudarkivet E IX b:43, Adliga bouppteckningar. RA; hovinaisten palkoista 
ks. esim. Ehrensvärd II, 1878, 147.
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tuhlannut puolet isänsä omaisuudesta jo ennen kuin täytti 20 vuotta.1075 Nils von Höpken 
oleili paljon rykmenttinsä mukana Skånessa ja Ulla von Fersenillä oli asunto kuninkaan
linnassa, jossa hän oli asunut siitä asti kun hänen nimitettiin hovinaiseksi 1775. Höpken 
joi ja pelasi paljon sekä hävisi suuria summia, mikä pahensi myös hänen vaimonsa ta
loudellista tilannetta, vaikka pariskunta asui pysyvästi erillään jo muutama vuosi häiden 
jälkeen.1076 Ulla von Fersenin jäädessä leskeksi 1779 hänellä ei ollut juuri lainkaan ra
haa, sillä Höpken ei jättänyt jälkeensä muuta kuin velkoja, ja on ilmeistä, että kreivittä
ren taloudelliset vaikeudet pahenivat miehen kuoleman jälkeen.1077 Vuonna 1780 Carl 
von  Fersen  maksoi   tyttärensä   ja   tämän  aviomiehen   suuria   räätälinlaskuja   edelliseltä 
vuodelta.1078  Fersen maksoi tyttärensä ja tämän edesmenneen miehen laskut, joita kar
huttiin siksi, että Nils von Höpken oli kuollut. Tässä näkyy konkreettisesti se, että aate
lismies ja tämän perhe saattoivat saada kauppiailta ja käsityöläisiltä luottoa jopa vuosien 
ajan, mutta kun äkkiä ei ollutkaan enää mitään, mihin luottokelpoisuus olisi perustunut, 
rupesivat kauppiaat perimään saataviaan.

Ulla ei ollut Carl von Fersenin tyttäristä ainoa, jota isä auttoi taloudellisesti vielä tyt
tären avioitumisen jälkeenkin. Charlotta von Fersenille isä antoi seitsemäntuhatta kupa
ritaaleria käteistä keväällä 1774 ja teetti 230 kuparitaaleria maksaneen turkin syksyllä 
1775. Kaikkiaan Fersen maksoi vuoden 1775 aikana tyttärensä Charlottan ostoksia 532 
kuparitaalerilla. Isä maksoi Sophie von Fersenin räätälinlaskuja keväällä 1774. Keväällä 
1780 kreivi maksoi vävynsä paroni Adelswärdin vuokran sen jälkeen kun vuokraisäntä 
oli ryhtynyt karhuamaan saataviaan. Erik Adelswärd ja Eva von Fersen olivat vuokran
neet kaupunkitalon siksi aikaa, kun olivat käymässä Tukholmassa. Lisäksi kreivin kas
sasta maksettiin Adelswärdin vaunuihin uudet ikkunalasit. Toukokuussa 1780 Carl von 
Fersen maksoi myös tyttärensä Augustan vaunujen korjauksen.1079 Taloudellisena apuna 
voi pitää myös sitä, että Augusta von Fersenin pojat Carl ja Gustaf Löwenhielm asuivat 
äidinisänsä luona tämän Tukholman talossa.1080

Myös Axel von Fersen maksoi tyttäriensä laskuja näiden avioitumisen jälkeen. Vuo
den 1775 tileihin on merkitty erikseen sarake kreivitär Klinckowströmin nimellä, sillä 
Fersen maksoi tyttärensä ostoksia – enimmäkseen räätälinlaskuja – yli 2 300 kuparitaa

1075 Forsstrand 1912, 32, 44; Söderhjelm 1945, 78.
1076 Ehrensvärd II, 1878, 12–14; Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok I, 1902, 175; Forsstrand 1912, 43–

46; Söderhjelm 1945, 78–79.
1077 Forsstrand 1912, 84–85.
1078 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1779 til samma tid 1780. Carl Reinhold von 

Fersens arkiv vol. 11;  Förteckning på utbetalte Medel för Kongl: Öfwer HofJägmastaren, Riddaren 
och Commendeuren af Kongl Maijts orden Högwälborne Herr Grefwe Carl R: von Fersens Räkning 
från den 1 October 1779 til samma tid 1780. Ks. myös kuitit 69–70, 85. Carl Reinhold von Fersens 
arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.

1079 Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1 October 1773 til samma tid 1774. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol.  9;  Förtekning på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof Jägmästarens,  Riddarens  och 
Commendeurens af Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, 
ifrån den 1. October 1774, til Samma tid 1775. Ks. myös kuitit 83, 130. Carl Reinhold von Fersens 
arkiv vol. 11; Special Extract öfwer Utgiftene ifrån den 1 October 1774 til Samma tid 1775. Carl Re
inhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA.

1080 Ks. luku »Joustavaa asumista – palatsin tai huoneiston vuokraaminen».
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lerin edestä.1081 Vuonna 1780 Axel von Fersen maksoi sekä paroni Klinckowströmin että 
kreivi Piperin vuokraamien kaupunkitalojen vuokrat.1082 Tileistä ei käy ilmi missä talot 
sijaitsivat tai maksoiko kreivi vuokrat taloista, joissa hänen tyttärensä asuivat Tukhol
massa ollessaan, vai taloista, joissa myös puolisot asuivat. Ainakaan Sophie von Fersen 
ja Adolph Piper eivät  asuneet usein yhdessä,  sillä  avioliitto  oli  muodollinen,  eivätkä 
puolisot olleet läheisiä. Tilien perusteella ei myöskään ilmene vuokrasiko Fersen vävyil
leen jotain omistamistaan taloistaan tai huoneistoista, vai maksoiko hän näiden puolesta 
vuokrat jollekin ulkopuoliselle.

Aatelisnaisten taloudellinen riippuvuus isistään ja aviomiehistään korostui erityisesti 
silloin kun naisella ei ollut omaa omaisuutta. Carl von Fersenillä oli viisi tytärtä, jotka 
kaikki piti kasvattaa, kouluttaa ja esitellä suuressa maailmassa, ja heille piti myös löytää 
aviomiehet.   Tehtävä   ei   ehkä   ollut   kovin   helppo,   sillä   kreivillä   ei   ollut   niin   paljon 
(maa)omaisuutta, että viidestä tyttärestä kukaan (jokaisesta puhumattakaan) olisi voinut 
saada suuria myötäjäisiä. Myötäjäisten määrään vaikutti myös se, että Charlotta Sparrel
la ei ollut omaa omaisuutta tyttärille jaettavaksi, ja että Carl von Fersenin tiloista suurin, 
Steninge, oli sääntöperintötila, jota tyttäret eivät voineet periä. Nuorilla kreivittärillä oli 
kuitenkin korkea syntyperä,  sukulaisuussuhteet Ruotsin ylhäisaateliin,  kauneutta sekä 
arvostettu  asema hovissa  ja  seurapiireissä.  Nämä  kaikki  vaikuttivat  Fersenin tytärten 
mahdollisuuksiin löytää aviomies ja jokainen heistä avioituikin samaan ylhäisaateliseen 
piiriin kuuluneen miehen kanssa. Kaikista rahahuolistaan ja ainaisista veloistaan huoli
matta Carl von Fersen oli niin rikas, että hänen tyttärensä saattoivat käyttää rahaa varsin 
vapaasti ja huolettomasti. Sama ei ehkä ollut enää avioliiton solmimisen jälkeen mah
dollista, mutta nuoret rouvat eivät osanneet tai halunneet muuttaa kulutustottumuksiaan, 
ja niin isä joutui maksamaan heidän laskujaan, kun aviomiehiltä ei löytynyt rahaa tai ha
lua maksaa puolison laskuja.

AATELISNAINEN KULUTTAJANA

Naisen rooli  1700luvun aristokraattisessa ranskalaisvaikutteisessa  hovimaailmassa ja 
materiaalisessa   kulttuurissa   oli   merkittävä.   Ylhäisaatelin   naisilla   oli   taloudellista   ja 
myös poliittista päätäntävaltaa, joka korostui naisten tekemissä kulutuspäätöksissä. Rik
kaat aatelisnaiset käyttivät ja heidän sallittiin käyttää paljon rahaa ja ostaa haluamiaan 
tuotteita olivatpa he naimisissa tai naimattomia.

Luksustuotteiden   ja  muodin  pääkaupunki  1700luvulla  oli  Pariisi,   jossa  Charlotta 
Sparre ja Hedvig De la Gardie molemmat asuivat muutaman vuoden ajan 1740luvulla. 
Pariisissa vietetty aika jätti jälkensä molempien kulutustottumuksiin. Kreivittäret sekä 
heidän tyttärensä tilasivat sukulaisten ja ystävien välityksessä Pariisista erilaisia ylelli
1081 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1774, til samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s 

arkiv vol. 45;  Förtekning på utbetalte Medel för Hans Excell:ce Riks Rådets, Riddarens och Com
mendeurens af Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. 
October 1774, til Samma tid 1775. Ks. myös kuitit 46, 61. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Staf
sundsarkivet, RA.

1082 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 October 1779 til samma tid 1780. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 47. Stafsundsarkivet, RA.
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syysesineitä, pukuja ja kenkiä. Huolimatta ulkomaisen ylellisyyden vetovoimasta Ruot
sin aatelin parissa huolestuttivat sen Ruotsin kansantaloudelle ja kansalaisten moraalille 
aiheuttamat vahingot monia aatelisia, kuten Axel von Ferseniä ja Carl Fredrik Scheffe
riä. Merkantilistisen talouspolitiikan aikana valtion etu ja kansalaisten henkilökohtainen 
halu saada ulkomaisia ylellisyystuotteita oli sovitettava yhteen ylhäisaatelin elämänta
vassa. Niin aateli saattoi toisaalta toimia esimerkkinä muille säädyille tukiessaan koti
maista käsityötä ja tuotantoa, toisaalta säilyttää mahdollisuudet luksuksen statuskulutta
miseen haluamallaan tavalla.

Aatelisnaisen elämän eri vaiheet vaikuttivat hänen kuluttamiseensa samalla tavalla 
kuin aatelismiehenkin. Aatelisnaisen tärkein tehtävä oli löytää sopiva puoliso, avioitua 
ja synnyttää perillisiä, mitä roolia hänen kuluttamisensa tuki. Nuoren naisen kuluttami
nen oli seurapiirien elämään soveltunutta ylellisyyskuluttamista pukuihin, koruihin ja 
muihin asusteisiin. Sopivan puolison löydyttyä aatelisnaisen kuluttamista hallitsivat ka
pioiden kokoaminen ja häävalmistelut. Kapioihin ja häihin käytettiin Fersenien piirissä 
poikkeuksetta valtavia rahasummia. Erityinen merkitys oli ylellisillä toilettihopeilla ja 
hienolaatuisilla   liinavaatteilla.  Molemmat   seurasivat   ylhäisaatelin   naista   koko  hänen 
elämänsä ajan ja siirtyivät perinnöksi seuraaville sukupolville. Toilettihopeiden merki
tys naisen muodikkuuden ja hienostuneisuuden mittana korostui aatelin seurustelukult
tuurissa, jossa naisen pukeutumis ja makuuhuone olivat seurustelun näyttämöitä.

Aviopuolison ja äidin roolit muuttivat ylhäisaatelin naisen kuluttamista, varsinkin las
ten syntyminen kasvatti talouden menoja. Charlotta Sparre ja Hedvig De la Gardien ra
hankäyttö oli runsasta: molemmat käyttivät huomattavan paljon rahaa pukuihin, kankai
siin ja muihin ulkoisen olemuksen vaatimuksiin. Charlotta Sparre käytti vuosittain mo
ninkertaisesti enemmän rahaa kuin puolisonsa, kun taas Hedvig De la Gardien menot 
olivat murtoosan Axel von Fersenin menoista. Charlotta Sparren suuret menot johtuivat 
viiden tyttären säädynmukaisesta vaatettamisesta ja kasvattamisesta, mutta merkittävän 
menoerän muodosti todennäköisesti uhkapelit, jotka kuuluivat ylhäisaatelin seurustelu
kulttuuriin 1700luvulla.  Charlotta Sparrella oli 1770luvulta lähtien aiempaa vähem
män rahaa käytössään,  koska Carl  von Fersenin  taloudelliset   resurssit  eivät   sallineet 
aiemman kaltaista ylellisyyskuluttamista. Kreivitär onnistui mukauttamaan kulutustottu
muksensa ja rahankäyttönsä  aiempaa pienempiin tuloihin,  eikä  hän velkaantunut vai
keasti. Fersenien tyttäret olivat lapsesta asti tottuneet ylhäisaatelin ylelliseen elämään, ja 
avioitumisen jälkeen heillä oli toisinaan taloudellisia vaikeuksia, jolloin sekä Carl että 
Axel von Fersen auttoivat tyttäriään maksamalla osan heidän tai heidän puolisoidensa 
laskuista.

279



Rakennuttaminen ja asuminen

Ruotsin ylhäisaatelilla ei ollut 1700luvulla samanlaista tarvetta linnojen rakennuttami
seen ja sisustamiseen kuin aiemmin, sillä edelliset sukupolvet olivat huolehtineet asiasta 
ja jättäneet linnat perinnöksi lapsilleen. Luonnollisesti jokainen sukupolvi tahtoi myös 
itse toteuttaa linnan tai kartanon rakennusprojektin, mutta 1700luvulla kimmoke siihen 
syntyi useammin halusta saada uusimman arkkitehtuurin mukainen, mukava ja tarkoi
tuksenmukainen asunto kuin halusta rakentaa ja rakennuttaa mahdollisimman suurta.

Ruotsin   ylhäisaatelin   kiivain   ja   poliittisesti   merkittävin   rakennusperiodi   sijoittuu 
1600luvulle.  Ruotsin suurvaltaa rakennettiin silloin myös aatelispalatsien ja linnojen 
muodossa, vaikka linnat olivat jo tuolloin menettäneet sotilaallisen merkityksensä puo
lustuslinnoituksina. Ruotsin poliittisen aristokratian linnojen rakentamista tutkinut Fred
ric Bedoire painottaa, että 1600luvulla linnojen rakentaminen oli politiikkaa, ja puhuu 
linnojen rakentamisen kultaajasta (guldålder), koska aateli rakennutti kymmeniä valta
via kivilinnoja vuosisadan aikana. Linna, ympäröivät maat ja niistä muodostetut sääntö
perintötilat olivat ylhäisaatelille dynastinen symboli, joka vahvisti suvun mahtiasemaa 
valtakunnan huipulla. Suuri linna heijasteli rakennuttajansa suvun kunniaa ja jatkuvuut
ta, historiaa ja tulevaisuutta. Aateli rakensi säätynsä, statuksensa ja asemansa mukaises
ti, ei välttämättä varallisuutensa mukaisissa rajoissa. Aatelin linnojen rakennuttamisen 
taustalla oli aatelin ja kruunun valtakamppailu, jonka aateli lopulta hävisi.1083 Poliittisia 
tavoitteita rakennuttamisella oli myöhemminkin, mutta ei enää yhtä selkeästi. Seuraa
valla vuosisadalla ei Ruotsissa myöskään enää nähty samanlaista rakennusvimmaa kuin 
1600luvulla.  Gösta  Selling  osoittaa,   että   1700luvulla  uusien   ranskalaisvaikutteiden 
mukaan rakennetut linnat olivat usein pienempiä ja intiimimpiä kuin 1600luvun valta
vat kivilinnat,  ja sisustus oli  tärkeä  elementti  edustavan asunnon tai  kodin luomises
sa.1084 Mittakaava oli muuttunut ylhäisaatelin rakennuttamisessa samoin kuin muussakin 
kuluttamisessa.

Aatelin   omaymmärrys   pohjautui   maaomaisuuteen   ja   linnan   rakentaminen   suvun 
omistamille   maille   korosti   maaomaisuuden   merkitystä.   Suurilla   rakennusprojekteilla 
maaseudulla ja Tukholmassa välitettiin eteenpäin paitsi maaomaisuuden merkittävyyttä 
aatelin omakuvalle, myös Ruotsin valtakunnan voimaa ja suuruutta sekä aatelissäädyn 
mahtavuutta suhteessa kruunuun ja valtakunnan muihin säätyihin.1085 Ruotsin vanha aa
teli  oli leimallisesti  maaaatelia,  kun taas uusi aateli  oli tyypillisemmin virkaaatelia. 
Viimeistään 1700luvun loppua kohti vanha aateli alkoi menettää valtaasemaansa uu
delle aatelille. Maanomistuksen merkitys ei kuitenkaan vähentynyt, sillä myös uusi vir
kaaateli ja rikkaat porvarit pyrkivät vakiinnuttamaan yhteiskunnallista asemaansa maa
omaisuutta kartuttamalla. Maaomaisuudella, sen perimisellä tai ostamisella sekä raken
tamisella ja sisustamisella osoitettiin niin vertaisille kuin muillekin yhteiskunnan ryh

1083 Bedoire 2000; Bedoire 2001.
1084 Selling 1991.
1085 Ellenius 2005, 443, 449–455, 475–480.
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mille aatelin voima ja mahti. Rakentamiseen käytettiin omaisuuksia eikä aateli aina pys
tynyt tai edes halunnut sisustaa ja kalustaa valmiiksi rakennuttamiaan linnoja.

Linna oli omistajansa kuva ja heijasteli omistajansa yhteiskunnallista statusta, makua 
ja sosioekonomisia rajoja tai edellytyksiä.1086 Kaikkialla Euroopassa aateli käytti suun
nattomia summia rakentamiseen. Englannissa ja Irlannissa linnoista tuli usein niin valta
via, että  aateliset eivät omien sanojensakaan mukaan halunneet asua niissä, koska ne 
olivat niin suuria ja epäkäytännöllisiä.  Varsinkin 1700luvulla edellisten vuosisatojen 
linnat alkoivat tuntua liian mahtipontisilta ja epäkäytännöllisiltä.1087 Englannissa linnan 
tai talon (country house) rakennuttaminen vertautui paratiisin luomiseen. Linnan lisäksi 
puistot ja puutarhat kuuluivat paratiisiin.1088 Ranskassa aatelin linnoissa oli usein jälkiä 
1400 ja 1500lukujen torneista ja muureista, vaikka puolustus ei enää 1600 ja 1700lu
vulla ollut tärkeä osa linnaa. Linnoja rakennettiin ja uudistettiin asukkaan ja aikakauden 
mukaan ja sen mukaisesti linnat olivat sekoitus uutta ja vanhaa arkkitehtuuria, uusia ja 
vanhoja käsityksiä asumisesta ja huonejaosta.1089 Samalla tavalla myös Ruotsin aatelin 
1600luvulla rakennetuissa linnoissa oli usein huoneita, jotka vielä 1700luvun loppu
puolella oli sisustettu edellisen vuosisadan muodin mukaan kultanahkatapetein ja ras
kain barokkihuonekaluin.  Toisia huoneita  oli  saatettu  sisustaa uudelleen ja niihin oli 
hankittu uusimman muodin ja ihanteiden mukaiset kalusteet.

Ylhäisaatelin   elämäntapaan   1700luvulla   kuului   kaikkialla   Euroopassa   asuminen 
sekä  pääkaupungissa että  maaseutukartanoissa  ja  linnoissa.  Talvet  vietettiin  pääkau
pungissa tai muissa hallintokaupungeissa ja hovissa, kesät maaseudulla omissa karta
noissa tai ystävien luona viikkojen tai kuukausienkin pituisilla vierailuilla. Pääkaupun
gissa asuminen oli välttämätöntä aatelisille siviilivirkamiehille ja aktiivisesti politiikassa 
mukana olleille aatelismiehille. Pääkaupungissa oleminen oli myös tehokkain tapa val
voa henkilökohtaisia etuja jonkin viran saamiseksi tai poliittisen kunnianhimon vuoksi. 
Palatsi  tai  kivitalo  pääkaupungissa oli 1600 ja 1700luvun vaihteessa tullut  yhä   tär
keämmäksi osaksi aatelisen statuksen representaatiota ja manifestaatiota sekä aatelista 
elämäntapaa. Hallinnon ja poliittisen elämän keskittyessä Tukholmaan tarvitsivat aateli
set yhä useammin edustavan kaupunkitalon. Jos kaupunkitaloa ei suvussa jo ollut, eikä 
sellaisen rakentamiseen löytynyt sopivaa tonttia tai rahaa, oli yleinen tapa vuokrata talo. 
Niin tekivät sekä maan omat aateliset että ulkomaiset diplomaatit. Myös maaseutukarta
noita vuokrattiin, mutta harvemmin. Kartanoissa asuminen ei ollut vain kesänviettoa, 
vaan samalla aateli  saattoi  hoitaa asioita paikallisten kanssa, valvoa sadonkorjuuta ja 
tarkastaa henkilökohtaisesti esimerkiksi kuinka maatalouden parannukset sekä ruukkien 
rakentaminen tai laajentaminen sujuivat. Aatelilla oli valtaa ja vaikutusvaltaa omista
millaan mailla. Maaomaisuus oli tuottavaa omaisuutta, minkä vuoksi sitä kannatti hoitaa 
ja valvoa. Kartanot merkitsivät aatelille paitsi tärkeää tulonlähdettä, myös mahdollisuut
ta viettää aikaa rauhallisessa ympäristössä, kaukana kaupunkien melusta, hälystä, saas
teista – ja tarvittaessa myös etäällä politiikan tai hovin koukeroista, eturistiriidoista ja 
juonitteluista. Maaseudulle saattoi lähteä silloin, jos jostain syystä ei halunnut tai voinut 

1086 Figeac 2006, 13.
1087 Barnard 2004, 39.
1088 Wilson & Mackley 2007.
1089 Figeac 2006, 13 ja passim.
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esiintyä seurapiireissä tai hovissa, tai jos poliittinen tilanne niin vaati. Maaseutukarta
noon saattoi vetäytyä myös jos joutui karkotetuksi hovista tai muusta julkisesta elämäs
tä. Kaikilla aatelisilla ei myöskään ollut varaa elää sesonkia pääkaupungissa, vaikka he 
olisivat   halunneetkin.  Asuinpaikan  vaihtaminen  vuodenajan   ja   sesongin  mukaan  oli 
mahdollista, vain jos aatelilla oli tarpeeksi suuri palveluskunta ja varoja suuren palve
luskunnan ja useiden asuntojen ylläpitoon. Palvelijat hoitivat muuttamisen linnasta tai 
talosta toiseen ja huolehtivat siitä, että kaikki sujui ongelmitta.

AATELISPALATSI PÄÄKAUPUNGISSA

Tukholmassa asui 1700luvulla enemmän aatelisia kuin missään toisessa kaupungissa 
koko Ruotsin valtakunnassa. Vuonna 1751 Tukholmassa oli 55 700 asukasta, joista aa
telisia oli 958, melkein kaksi prosenttia kaupungin väkiluvusta, kun koko maassa aateli
sia oli vain puoli prosenttia asukkaista.1090 Aateli keskittyi pääkaupunkiin, joka oli hal
linnon ja poliittisen toiminnan samoin kuin kaupan keskus.

Miten ylhäisaateli asui Tukholmassa? Missä sen linnat ja palatsin sijaitsivat ja miten 
ne oli rakennettu ja sisustettu? Fersenit asuivat Blasieholmenilla, joka oli 1600luvulta 
lähtien  ollut   aatelin   suosima  kaupunginosa.  Vastapäätä  Blasieholmenia,  Strömmenin 
toisella puolen sijaitsivat Skeppsbron suurkauppiaiden ja laivanvarustajien komeat talot. 
Aatelispalatsit ja Skeppsbron mahtiporvarien talot erottuivat kaupunkikuvasta komeu
della, joka viesti omistajiensa yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja poliittisesta valta
asemasta, mutta myös näiden kahden ryhmittymän välisestä kilvasta yhteiskunnan hui
pulla.

Fersenien palatsin rakennuttaminen ja korjauttaminen

Axel von Fersenin Blasieholmenilla, tonteilla numerot 110 ja 112, sijainnut palatsi oli 
1790luvun alussa vakuutettu 1 740 000 kuparitaalerin arvosta, mutta kreivin perukirjan 
mukaan sen arvo oli 1 620 000 taaleria.1091 Palatsin todellinen arvo lienee ollut lähempä
nä vakuutusarvoa, sillä perukirjaan merkitty arvo pyrittiin verotuksellisten syiden takia 
painamaan aina  mahdollisimman alhaiseksi.  1600luvulla   rakennetun  ja  1750luvulla 
kunnostetun kivitalon  lisäksi   tontilla  sijaitsivat   talli,  satulavaja,  vaunuvaja,  pesutupa, 
mankelitupa, aitta tallipihassa ja huvimaja puutarhassa. Fersenin omistamat tontit käsit
tivät kokonaisen korttelin, jolla sijaitsi myös pieni punainen kivitalo, jossa oli Fersenien 
konttori.1092 Korttelissa sijaitsi myös Soopin köyhäintalo (Soopska fattighus), jonka Fer

1090 Carlsson 1949, 15–16.
1091 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 

arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1092 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.
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senien äidinäiti  Anna Maria Soop oli  perustanut  ja rakennuttanut  1700luvun alussa. 
Köyhäintalossa asui vanhoja naisia, jotka olivat palvelleet Fersenien taloudessa tai kar
tanoissa.1093

Axel von Fersen aloitti Fersenien palatsin (Fersenska palatset) nimellä 1700luvulla 
tunnetuksi tulleen kivitalonsa korjaukset heti palattuaan Ranskasta Ruotsiin 1750luvun 
alussa.  Rakennusta  kutsuttiin  vielä   tuolloin Wachtmeisterin  taloksi  (Wachtmeisterska  
huset), sillä se oli aiemmin ollut Fersenin äidin suvun omistuksessa. Talo oli huonossa 
kunnossa, koska sitä ei ollut korjattu eikä juurikaan huollettu kymmeniin vuosiin. Se oli 
saanut rapistua hiljalleen ja kärsiä myös osin välinpitämättömistä vuokralaisista, kuten 
Ranskan ministeri Jacques de Campredonista ja hänen taloudestaan, joiden jäljiltä talos
ta löytyi rikkinäisiä ikkunaruutuja, turmeltuja kultanahkatapetteja ja vahingoittunut por
taikko. Lisäksi ministeri oli jättänyt vuokransa maksamatta. Talo oli ollut vuokralla jat
kuvasti sen jälkeen, kun Anna Maria Soop oli teettänyt siellä kunnostuksia 1709. Rans
kan ministerin jälkeen vuokralaisina oli  Ruotsin ylhäisaatelia,  kreivitär  Ebba Lewen
haupt,   paroni   Fleming,   valtaneuvos   Clas   Sparre   ja   1748   viimeisenä   vuokralaisena 
valtaneuvos Johan Gyllenborg.1094

Korjausten arkkitehdiksi Fersen valitsi yliintendentti Carl Hårlemanin.1095 Sisustuk
sen viimeisteli Jean Eric Rehn, joka oli Hårlemanin seuraaja hoviintendenttinä.1096 Tun
nettujen   arkkitehtien  valinta   osoittaa  Fersenin  halunneen   saada  kaupunkipalatsistaan 
edustava koti   itselleen  ja  tulevalle  perheelleen.  Fersenien palatsin  rakennushistoriaan 
perehtynyt Anna von Ajkay arvelee,  että  Axel von Fersenin palatessa yli kymmenen 
Ranskassa vietetyn  vuoden  jälkeen  Tukholmaan vuonna 1749 näytti  Wachtmeisterin 
talo Fersenin silmissä synkältä, ahtaalta ja rappeutuneelta Ranskassa ja Saksassa nähty
jen modernien ja valoisien aatelin kaupunkipalatsien jälkeen.1097 Uusien arkkitehtonisten 
virtausten tunteminen saattoi hyvinkin olla yhtenä syynä siihen, että Fersen palkkasi ta
loaan kunnostamaan juuri Hårlemanin ja Rehnin, jotka molemmat olivat saaneet ranska
laisen koulutuksen ja opiskelleet Ranskassa. Toinen tärkeä syy oli se, että Fersen ajatteli 
asettua aloilleen Ruotsissa ja hän tarvitsi itselleen kaupunkitalon. Säädynmukaisen ra
kentamisen ja asumisen edellytykset täyttyivät, kun arkkitehtina oli maan arvostetuin ja 
tunnetuin arkkitehti Hårleman, joka lisäksi kuului samaan ranskalaismieliseen hattueliit
tiin kuin Fersenit.

Aatelismiehen ihanteisiin kuului arkkitehtuurin tunteminen. Sitä opiskeltiin muiden 
todelliselta aatelismieheltä vaadittujen taitojen ohella muun muassa grand tourilla, jossa 
nuori aatelismies tutustui arkkitehtuurin historiaan ja uusimpiin virtauksiin.  Myös ly
hyemmät matkat tarjosivat mahdollisuuden arkkitehtuurin ja muuttuvien asumismuoto
jen tarkkailuun sekä impressioiden ja ideoiden kotiin tuomiseen.1098 Kulloinkin vallin
neen tyylin mukaisen kaupunkipalatsin, talon tai maaseutulinnan rakennuttaminen oli 

1093 Ajkay 1977, 37–38.
1094 Ajkay 1977, 32; Wrangel 1914, 72–73.
1095 Ajkay 1977, 44–58; Hårlemanista ks. esim. Alm & alii 2000 ja Alm 1993.
1096 Pro  Memoria  Angående  min  hushållning  31.8.1757.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  32a.  Staf

sundsarkivet, RA.
1097 Vrt. Ajkay 1977, 44.
1098 Barnard 2004, 311, 317–318, 326–327; Wilson & Mackley 2007, 47–108.
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1700luvulla  merkki rakennuttajansa sivistyksestä,  hienostuneisuudesta   ja yläluokkai
suudesta.1099

Asuntojen ja kotien arkkitehtuuri muuttui 1700luvulla. Kun aikaisemmin asuminen 
oli perustunut huoneisiin, joilla ei ollut yhtä käyttötarkoitusta ja jotka olivat läpikulku
huoneita, alkoivat tilat 1700luvulla eriytyä. Ylhäisaatelin talossa ei enää vietetty koko 
päivää yhdessä huoneessa, vaan vuorokauden ajan ja sosiaalisen tilanteen mukaan ma
kuuhuoneessa, pukeutumishuoneessa, salongissa, seurusteluhuoneessa, ruokasalissa tai 
kirjastossa. Tämä tilojen eriytyminen vei myös palveluskunnan ja isäntäväen kauemmas 
toisistaan.  Palvelijat  eivät  enää  kulkeneet  huoneissa  ja olleet  yhtä  paljon tekemisissä 
isäntiensä kanssa kuin aikaisempina vuosisatoina. Heillä oli nyt omat käytävänsä, por
taikkonsa ja kulkutiensä. Monessa pienessä huvilinnassa oli ruokasali, jossa ei tarvittu 
palveluskuntaa jatkuvasti illallisen ajan, vaan tarjoilu hoidettiin intiimimmin. Tämä esti 
palvelijoita kuulemasta mistä illallisvieraat keskustelivat ja toi näille enemmän yksityi
syyttä.1100

Asumisen muodonmuutokseen vaikuttaneet virtaukset lähtivät 1700luvun alkupuo
lella   liikkeelle  Ranskasta.  Ranskan ylhäisaatelin  kaupunkitaloissa (hôtel)  ja   linnoissa 
huonejako noudatti 1700luvun alussa kuitenkin vielä monessa vanhoja ihanteita, vaik
ka uudet käsitykset asumisesta alkoivat pian näkyä myös rakentamisessa. Suuret salit 
hylättiin ja niiden sijaan rakennettiin pienempiä, mukavampia ja intiimimpiä huoneita. 
Sosiaalinen kanssakäyminen ja yksityiselämä alkoivat erottautua ja saivat omat tilansa. 
Ranskassa vastaanottohuoneet ja seurustelutilat olivat yleensä kaupunkitalon pohjaker
roksessa.   Asuinhuoneet   sijaitsivat   ensimmäisessä   kerroksessa,   missä   puolisoilla   oli 
omat   huoneistonsa,   jotka   sijaitsivat   yleensä   vastapäätä   toisiaan.  Taloudenhoitoon   ja 
muuhun asumiseen liittyneet tilat, keittiö, palvelusväen huoneet, varastot, pesutupa, tal
lit ja varastot sijaitsivat yleensä talon siivessä, kaukana isäntäväestä. Niin näiden tilojen 
äänet ja hajut eivät kulkeutuneet isäntäperheen korviin tai nenään, eikä heidän myös
kään tarvinnut usein törmätä palveluskuntaan.1101

Näihin uusiin ihanteisiin Carl Hårleman oli perehtynyt Ranskassa ollessaan ja niiden 
mukaisesti hän suunnitteli Axel von Fersenin palatsin uudistukset 1750luvun alussa. 
Palatsi   oli   huonossa  kunnossa,   joten  kunnostustyöt   olivat   perusteelliset   ja   rakennus 
muutettiin kokonaan vastaamaan aikansa käsityksiä sopivasta, mukavasta ja edustavasta 
ylhäisaatelin kaupunkitalosta. Hårleman ei muuttanut pohjakerroksen toimintoja ja tila
jakoa,  vaan jätti  sen kokonaan  talouden ylläpitoon  ja   taloustöihin  varatuiksi   tiloiksi. 
Pohjakerroksessa sijaitsivat  keittiö,  posliinikeittiö,   ruokavarastoja,   taloudenhoitajan ja 
hovimestarin huoneet sekä muita palveluskunnan huoneita ja tiloja. Ensimmäinen ker
ros oli asuinkerros, niin kuin 1700luvulta lähtien oli tapana. Hårleman korosti sen mer
kitystä  rakennuksen tärkeimpänä  osana muita kerroksia suuremmilla ja korkeammilla 
ikkunoilla. Toisessa kerroksessa sijaitsivat lasten ja vierashuoneet. Uudistusten myötä 
barokin kaupunkitalosta tuli rokokoon kaupunkipalatsi, Wachtmeisterin talosta Fersenin 
palatsi. Carl Hårleman lisäsi palatsiin pääportaikon lisäksi pienen palvelijoiden portai

1099 Barnard 2004, 35.
1100 Figeac 2001, passim.
1101 Figeac 2001, 115–120; Figeac 2006, 248–257; Scott, K. 1995, 3; Selling 1991, 79–88; StavenowHi

demark 2006, 378.
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kon ja erilaisia pieniä  käytäviä   tai erityisiä   läpikulkuhuoneita,1102  jotka mahdollistivat 
sen, että isäntäperhe ja palveluskunta eivät kohdanneet arjen askareissa enää samalla ta
valla kuin 1600luvun taloissa, joissa tilat olivat suuria ja niiden toiminnot eriytymättö
miä.  Uutta olivat myös pienemmiksi  tiloiksi   jaetut huoneet.  Pienemmistä   tiloista  tuli 
viihtyisiä ja mukavia ja niitä oli helpompi sekä lämmittää että valaista.

Sen lisäksi, että Fersen korjautti ja uudisti vanhan Wachtmeisterien talon säädynmu
kaiseksi aatelispalatsiksi, rakennutti hän tontilleen muitakin rakennuksia, muun muassa 
kahdentoista hevosen tallin, vaunuvajan, leivin ja panimotuvan, mankelihuoneen ja va
rastoja, joiden yläkertaan tuli palvelijanhuoneita. Kadunvarteen rakennettiin myös pitkä 
siipirakennus, johon tuli myymälätiloja.1103 Osa uusista rakennuksista oli tarkoitus vuok
rata ulkopuolisille, mikä myöhemmin tapahtuikin, ja Fersenin vuokralaisina oli muun 
muassa toisia aatelisperheitä, porvareita ja käsityöläisiä sekä palatsin toisessa kerrokses
sa armeijan eläkekassan (Arméens Pensionskassa) konttori.1104

Rakennuskulujen kattamiseksi Fersen lainasi tilivuoden 1750–1751 aikana pankista 
24 000 kuparitaaleria, joiden vakuutena Fersen panttasi konttorin käytössä olleen punai
sen kivitalon. Langoltaan Jacob Albrect von Lantingshausenilta Fersen lainasi ilman va
kuutta 21 000 kuparitaaleria.1105 Huhtikuussa 1755 Fersen lainasi neiti Ulrica Eleonora 
Strömfeltiltä 24 000 kuparitaaleria.1106 Kaikkien lainojen käyttötarkoitusta ei tilikirjoissa 
mainita, mutta todennäköisesti Fersen käytti rahat palatsinsa korjaamiseen.

Yli puolet Axel von Fersenin menoista tilikautena 1750–1751 aiheutui kaupunkitalon 
rakentamis ja korjaamiskuluista. Vanhan talon korjauksiin käytettiin lähes 30 000 ku
paritaaleria ja uudiRAkennuksiin lähes 17 000 kuparitaaleria. Rakennuksilla työskenteli 
jatkuvasti pari kolmekymmentä miestä. Lisätyövoimaa tarvittiin ajoittain kantamaan tii
liä tai kuljettamaan lasteittain kalkkia, hiekkaa ja savea, sillä kerralla saattoi olla kannet
tavana tai siirrettävänä kymmenen tai kaksikymmentätuhatta tiiltä. Uuden Blasieholms
torgetin varteen rakennetun rakennuksen työmaalle ajettiin vuoden aikana 33 500 muu
ritiiltä, 18 vaunulastillista savea, 140 vaunulastillista hiekkaa ja 64 vaunulastillista val
koista   kalkkia.   Helmikuussa   1751   tarvittiin   kolme   kuormaa   heinää   hevosille,   jotka 
kuljettivat rakennustarpeita työmaalle. Vanhan palatsin kunnostamiseen tarvittiin puo
lestaan 53 700 muuritiiltä,  341 vaunulastillista hiekkaa,  114 vaunulastillista harmaata 
kalkkia, 474 vaunulastillista muurilaastia, 100 parrua, 155 tolttia lautaa, tynnyrillinen 
tervaa ja 2 600 viiden tuuman naulaa.  Tontilta räjäytettiin kalliota useaan kertaan, ja 

1102 Ajkay 1977, 46–55.
1103 Ajkay 1977, 52–53.
1104 Ks. esim. Räkning för General Majorens och Riddarens, hörwälborne herr Grefwe Axel Fersens ens

kildte Medel ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39; 
Räkning för General Lieutenantens och Commendeurens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr 
Grefwe Axel Fersens enskildte Medel, ifrån den 1. October, till samma tid 1760. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.

1105 Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel von Fersens influtne 
enskÿldte Medel, ifrån den 1 October 1750 til samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38. 
Stafsundsarkivet, RA.

1106 Räkning för General Majorens och Riddarens Högwälborne herr Grefwe Axel Fersens enskildte Me
del, ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsar
kivet, RA.
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maaaineista kuljetettiin pois rakentamisen tieltä.1107 Rakentamis ja korjauskulut olivat 
suuret, noin 14 000 kuparitaaleria, myös 1750luvun puolivälissä,  vaikka niihin kului 
vain noin kahdeksan prosenttia Fersenin kaikista menoista vuonna 1755. Tuolloin tontil
le rakennettiin uusi talli ja kivimuuri kiertämään suunniteltua puutarhaa.1108 Rakennus
kulujen osuus kreivi Fersenin vuosittaisista menoista pieneni, kun palatsin korjaaminen 
ja uudistaminen lähenivät päätöstään.

Säädynmukainen sisustus

Axel von Fersenin palatsissa edettiin sisätöihin ja sisustamiseen 1750luvun puolivälis
sä. Tilivuonna 1755 kahdeksan prosenttia Axel von Fersenin menoista, noin 14 000 ku
paritaaleria, käytettiin huonekalujen ostamiseen.1109 Todennäköisesti Carl Hårleman oli 
tehnyt palatsin sisustusta varten suunnitelmia ja Axel von Fersen oli ne hyväksynyt en
nen Hårlemanin kuolemaa 1753. Sisustuksen viimeistelystä vastasi Hårlemanin oppilas 
ja seuraaja hoviintendenttinä Jean Eric Rehn, eikä Fersen halunnut, että mitään sisus
tustöitä  tehtiin ilman, että  Rehn hyväksyi ne.1110  Tutkijat ovat usein painottaneet, että 
kuluttamiseen ja materiaaliseen kulttuuriin liittyvien ratkaisujen tekijä voi jäädä lähdeai
neistossa pimentoon. Tileissä miehen nimelle merkityt ostot ja tilaukset saattoivat olla 
puolison aktiivisesti ja määrätietoisesti tekemiä valintoja.1111 Toisaalta miesten aktiivista 
roolia kuluttajina ei pidä unohtaa, eikä antaa stereotyyppisen kuvan naisesta viettiensä 
viemänä kuluttaja hämärtää sukupuolten välisiä erilaisia tai toisinaan hyvinkin saman
laisia kulutusvalintoja.1112 Hedvig De la Gardien roolia Fersenin palatsin sisustamisessa 
on vaikea tavoittaa, mutta on selvää, että hänen roolinsa oli hyväksyä puolisonsa Hårle
manin ja Rehnin kanssa tekemät  valinnat.  Fersenin palatsin sisustus oli  nimenomaan 
kreivin hanke. Sen sijaan samaan aikaan tulipalon jäljiltä korjatussa ja uudelleen sisus
tetussa  Löfstadin   linnassa  kreivitär  vastasi  huonekaluista   ja  muusta   sisustuksesta.1113 
Tukholman palatsi oli Fersenin suvun omaisuutta, kun taas Löfstad oli Hedvig De la 
Gardien äidinperintöä.

Fersenin palatsin sisustustöissä oli useita tukholmalaisia käsityöläismestareita. Lat
tioita,  ovia   ja   seinäpaneeleita   tekivät   puusepät  Åbrandt   ja  Beck.  Kaakeliuunintekijä 
Hellmickiltä ja kaakeliuunintekijä Holmilta tilattiin palatsiin uusia kaakeliuuneja. Hell
mickin leskelle maksettiin 400 kuparitaaleria kaakeliuuneista, joista oli aiemmin, joko 

1107 Special Extract af Förtekningen på utgifterne ifrån d. 1 Octob: 1750, til samma tid 1751.  Axel von 
Fersen d.ä:s arkiv vol. 38. Stafsundsarkivet, RA.

1108 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755.  Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarkivet, RA.

1109 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755.  Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarkivet, RA.

1110 Pro  Memoria  Angående  min  hushållning  31.8.1757.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  32a.  Staf
sundsarkivet, RA.

1111 Esim. Retford 2006, 323.
1112 Esim. Finn 2000.
1113 Pro  Memoria  Angående  min  hushållning  31.8.1757.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  32a.  Staf

sundsarkivet, RA.
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tilauksen tai toimituksen yhteydessä, maksettu jo osa. Holm toimitti palatsiin ja myös 
talliin yksinkertaisia ja yksivärisiä kaakeliuuneja, jotka tulivat lasten ja vierashuonei
siin sekä palveluskunnan tiloihin. Lokakuussa 1754 palatsiin hankittiin huonekaluja ja 
tapetteja  –  tai  maksettiin  aiemmin tilatut   tavarat.  Tuolloin  ostettiin  erilaisia   tapetteja 
sekä   maksettiin   puuseppä   Lorentz   Nordinille   340   kuparitaaleria   ranskalaistyylisestä 
mustasta rokokookirjoituspöydästä. Kultaaja Örn työskenteli palatsissa useamman kuu
kauden ajan, sillä monet seinäpaneeleista koristeltiin kullatuin listoin. Kreivi Fersenin 
kabinettiin   tuli  pienet  kullatut   listat   ja  kullatut  peilinkehykset.  Kabinetin  kultaustyöt 
maksoivat 1 580 kuparitaaleria. Maalarimestari Johan Paschille maksettiin kabinetissa 
tehdyistä maalaustöistä, todennäköisesti ovenpäällysmaalauksista tai seinämaalauksista, 
kaksituhatta  kuparitaaleria.  Kabinettiin   tuli   todennäköisesti  myös se Ranskasta  tilattu 
peili, jonka tulli ja rahtikulut nousivat 690 kuparitaaleriin ja pelkkä kantaminen Tuk
holman satamasta Blasieholmenille maksoi yhdeksän kuparitaaleria. Ranskasta tilattiin 
muitakin peilejä, mutta ne olivat selvästi pienempiä kuin kreivin kabinettiin tullut. Ku
vanveistäjä Ljung teki kreivin kabinettiin reliefejä tai mahdollisesti marmoritakan.1114

Johan Pasch ja Lorentz Nordin kuuluivat vapaudenajan arvostetuimpiin tukholma
laismestareihin.  Molemmat  olivat  opiskelleet  Ranskassa   ja  saaneet   sieltä   tärkeimmät 
vaikutteensa. Pasch työskenteli Hårlemanin kanssa muissakin aatelispalatseissa, ja Hår
lemanin kuoleman jälkeen Pasch jatkoi työskentelyä  Rehnin kanssa.1115  Näin tapahtui 
myös Fersenin palatsin kunnostus ja uudistustöissä. Nordin puolestaan kuului ranska
laisen rokokoon edustajiin Tukholman puuseppämestarien keskuudessa ja hän teki pal
jon huonekaluja kuninkaalle ja aatelisille.1116

Vuoden 1755 aikana tai hieman aikaisemmin tapetintekijä Serreltä hankittiin tuoleja 
Axel von Fersenin kabinettiin 680 kuparitaalerilla. Läkkiseppä Lyders toimitti avotak
koja varten kipinäsuojukset, seppä Winberg puolestaan teki kreivin kabinettiin verho
tangot. Puuseppä Beck toimitti kreivin talouteen yksinkertaisempia huonekaluja, joista 
osa tuli kabinettiin, osa pienen kesällä  1753 syntyneen, tyttären huoneeseen ja loput, 
luultavasti vaatimattomia sänkyjä, tuoleja ja pöytiä, palvelusväen huoneisiin. Tyttären 
huoneeseen laitettiin vihreät vahakankaiset tapetit ja vihreät verhot. Puuseppä Sterckiltä 
tilattiin yksinkertaisia huonekaluja moneen huoneeseen päätelleen suuresta 800 kupari
taalerin summasta, jonka hän kreivi Ferseniltä laskutti. Tuolintekijä Österman laskutti 
kreiviltä valmistamistaan tuoleista 153 kuparitaaleria ja nyörintekijä Bröske 70 kupari
taaleria   erilaisista   nyöreistä   verhoihin,   vuodekatoksiin   tai   kattokruunujen   ripustami
seen.1117

1114 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755.  Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 39. Stafsundsarkivet, RA; Förteckning på utbetalte Medel för Hr General Majorens 
och Riddarens Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755.  Ks. 
myös  kuitti   96  kabinetin   maalaustöistä,   kuitti   47  kaakeliuuneista   sekä   kuitit   139   ja  183  kuvan
veistäjän töistä. Stafsundsarkivet, RA.

1115 BöhnJullander 1987; Danielsson 1998, 90–106, 117–118, 143–157.
1116 Söderström 1993, 130–136.
1117 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755.  Axel von Fersen 

d.ä:s arkiv vol. 39; Förteckning på utbetalte Medel för Hr General Majorens och Riddarens Grefwe 
Axel Fersens Räkning, ifrån den 1 October 1754, till samma tid 1755. Ks. myös kuitit 102, 103. Staf
sundsarkivet, RA.

287



Palatsin sisustaminen vaati taitavaa ammattityövoimaa ja taidokkaiden yksityiskoh
tien veistäminen, maalaaminen tai kultaaminen oli aikaa vievää. Monet käsityöläismes
tarit   työskentelivätkin  Fersenin  palatsissa  useiden  kuukausien   tai   jopa  vuosien  ajan. 
Yleensä he laskuttivat tehdystä työstä useassa pienessä erässä, ja työn valmistuttua mak
settiin loputkin. Näyttää siltä, että ammattimiehille maksettiin lähes poikkeuksetta vii
meistään kun työ oli valmis, rakentamisen ja sisustamisen aiheuttamien kulujen maksa
miseen käytettiin harvoin pitkiä maksuaikoja.

Fersenin palatsin sisustustyöt jatkuivat koko 1750luvun, aina 1760luvun alkupuo
lelle saakka. Muodin ja esteettisten ihanteiden mukaiseen sisustamiseen saattoi helposti 
kulua yhtä  paljon rahaa kuin itse rakennuttamiseen tai  mittavaan korjauttamiseen.1118 
Mikäli rahat uhkasivat loppua, aateli lykkäsi linnojensa sisustamista. Irlannin aatelin ku
luttamista tutkinut Toby Barnard huomauttaa, että ainakaan Irlannissa rakentamiseen ei 
saanut loputtomasti lainaa, mikä ehkäisi rakennuttajien taloudellisia vaikeuksia.1119 Ra
hojen huvetessa oli aatelin pakko viivyttää  linnojen tai palatsien sisustamista, kunnes 
heidän henkilökohtainen taloudellinen tilanteensa oli  parantunut.  Axel von Fersenillä 
pitkään jatkuneiden sisustustöiden syy ei näytä olleen taloudellisen tilanteen huonontu
minen, vaan ammattitaitoisen työvoiman puute. Taidokas ja tarkka käsityö oli hidasta. 
Tukholman taitavimmat ammattimiehet olivat kysyttyjä ja heidän saamisekseen täytyi 
olla valmis tekemään myönnytyksiä ja esimerkiksi odottamaan kuukausia, jotta he va
pautuivat edellisistä suurista töistään. Arkkitehti Jean Eric Rehn ja maalarimestari Johan 
Pasch tekivät yhteisen opintomatkan Eurooppaan 1755–1756 ja saattoivat vasta matkal
ta palattuaan jatkaa töitään Ruotsissa.1120 Matkan jälkeen jatkuivat myös Fersenin palat
sin sisustustyöt. Fersen puolestaan osallistui koko ajan aktiivisesti politiikkaan ja halusi 
toisaalta valvoa kaikkia rakennus ja sisustustöitä, joita hänen taloissaan tehtiin, mikä 
osaltaan hidasti töiden valmistumista.

Fersenin  palatsissa   sisustettiin   joitakin  huoneita  vielä   1760luvun  alussa.  Maalari 
Forsberg maalasi palatsin ylimmän kerroksen ikkunoita, ovia ja seinäpaneeleita. Krei
vittären huoneistoon teetettiin kaksinkertaiset ikkunat ja pikkukreivi Hans Axelin huo
neeseen tilattiin uusi kaakeliuuni vanhan pariksi. Tukholman huutokauppakamarista os
tettiin turkkilaiset tapetit, keltaiset damastitapetit, painetut palttinatapetit, kultakehyksi
nen peili, yhdeksän posliinifiguuria ja pottatuoli, jotka todennäköisesti sijoitettiin toisen 
kerroksen vierashuoneisiin tai lastenhuoneisiin. Kaakeliuuneja piti korjauttaa yhtenään, 
palatsia ja koko Fersenin omistamaa korttelia ympäröivien katujen kunnossapito vaati 
kiinteistönomistajan  panosta,  minkä  vuoksi  Axel  von Fersen  kustansi  katukiveyksen 
omista varoistaan,1121 jotta kadun puhtaanapito olisi ollut helpompaa. Tällaiset korjauk
set ja pienemmät uudistukset lisäsivät huomattavasti asumismukavuutta. Kaksinkertai

1118 Barnard 2004, 52; Scott 1995, 13 ja  passim; Wilson & Mackley 1999, 450–455; Wilson & Macley 
2007, 257–295.

1119 Barnard 2004, 52.
1120 BöhnJullander 1987, 80–84; Danielsson 1998, 103–105.
1121 Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1. October 1761 till Samma tid 1762. Axel von Fersen 

d.ä:s arkiv vol. 41; Förtekning på utbetalte Medel för General Lieutenantens och Commendeurens af 
Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1 October 1761, 
till Samma tid 1762. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 41; Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1. 
October 1762, till samma tid 1763. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 42. Stafsundsarkivet, RA.
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set ikkunat, joissa ruudut oli kitattu kiinni puitteisiin pitivät lämmön hyvin huoneessa ja 
päästivät paljon valoa sisään. Kaakeliuunit lämmittivät tasaisesti savuttamatta juuri lain
kaan ja yksi pesällinen puuta riitti lämmittämään huoneen koko päiväksi.1122 Lisää läm
pöä ja valoa saatiin kynttilöistä, joiden valo heijastui moninkertaisena seinille kiinnite
tyistä peileistä.

Aristokratian 1700luvun puolimaissa rakennuttamat linnat ja palatsit sekä perusta
mat sääntöperinnöt voidaan liittää ylhäisaatelin haluun vahvistaa niin poliittista kuin ta
loudellista asemaansa, jotka se koki uhatuiksi. Hovipuolueen pyrkimys kuninkaan val
lan kasvattamiseen johti vuonna 1756 vallankaappausyritykseen. Vallankaappaus kui
tenkin epäonnistui ja sen suunnittelijat teloitettiin, heidän joukossaan aatelismiehiä ku
ten   kreivi   Eric   Brahe.   Tapaus   ravisteli   aatelissäätyä   ja   sen   uskoa   oman   poliittisen 
valtansa pysyvyyteen. Myös rikkaan porvariston rakentaminen, elämäntapa ja kulutta
minen, jotka kaiken aikaa muistuttivat yhä enemmän ylhäisaatelin elämää, uhkasivat yl
häisaatelin  elämäntapaa   ja  valtaasemaa.  Axel  von Fersenin  vahva poliittinen  asema 
sekä aktiivinen rooli yhtenä vallankaappauksen tukahduttajista, mutta myös suvun ase
ma Ruotsin Ritarihuoneessa uutena, 1600luvulla aateloituna sukuna vaativat rakennut
tamisen ja sisustamisen kautta näytettyä ja vahvistettua statusta. Monumentaalirakenta
minen oli tärkeää myös sukudynastian tulevaisuudelle, säädynmukaisilla rakennuksilla 
aatelissuvut pyrkivät puolustamaan ja turvaamaan jälkipolville saman statuksen kuin it
selleen.1123

Axel von Fersenin palatsin sisustus ja huonejako kävivät  eri aikoina läpi lukuisia 
muutoksia sen mukaan, keitä  Fersenin taloudessa kulloinkin asui. Axel von Fersenin 
kuollessa   1794  palatsin   ensimmäisessä   kerroksessa   sijaitsivat   kreivin   ja   kreivittären 
huoneistot ja ruokasali sekä pienempiä huoneita. Kreivittären huoneistoon kuului suuri 
seurusteluhuone eli förmaaki ja pienempi seurusteluhuone, makuuhuone, garderobi, pu
keutumiskabinetti ja kamarineidon kamari. Kreivin huoneistoon kuului seurusteluhuone, 
makuuhuone, kabinetti sekä käytävä,  joka johti kamaripalvelijan huoneeseen. Yläker
rassa oli Fersenien nuoremman pojan Fabian Reinhold von Fersenin huoneet eli sali, 
seurusteluhuone ja makuuhuone, suuri ja pieni kabinetti, pieni garderobi ja lakeijan ka
mari.  Siellä  sijaitsivat myös kabinetti,  Hans Axel von Fersenin entinen makuuhuone, 
neiti Klinckowströmin makuuhuone ja pieni garderobi sekä kamarineidon kamari. Li
säksi talossa oli huonekaluvarasto ja ullakko täynnä   tavaraa.1124  Talossa oli siis koko 
ajan valmiina huoneet Axel von Fersenin nuoremmalle pojalle sekä vanhemman tyttä
ren   Hedvig   Eleonoran   ja   Ture   Leonard   Klinckowströmin   tyttärelle   Hedvig   Amalia 
Charlottalle, joka oli isoäitinsä rakkain lapsenlapsi.1125

Fersenin kaupunkitalo oli sisustettu niin kuin 1700luvulla aatelin asunnot yleensä: 
jokaisella huoneella oli oma tehtävänsä, huonekalut oli sijoitettu huoneen reunoille ja 

1122 StavenowHidemark 2006, 387.
1123 Bedoire 2000, 74–75; Aikakauden poliittisesta tilanteesta ja vallankaappausyrityksestä  ks. Malmst

röm I–VI, 1893–1901, erit. IV, 1899, 203–246; ks. myös Jägerskiöld 1945, 202–231.
1124 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 

arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1125 Hedvig De la Gardien perukirja. Boupptecknings och arvskifterhandlingar. Axel von Fersen d.ä:s ar
kiv vol. 37. Stafsundsarkivet, RA.

289



niiden sekä seinien värit oli valittu niin että kalustus näytti kauniilta seiniä vasten.1126 

Asuinhuoneet oli tapetoitu kankailla tai niissä oli seinämaalaukset, ja tärkeimmissä huo
neissa,  kuten  kreivittären  seurusteluhuoneissa   ja  makuuhuoneessa,  oli  useita   seinään 
kiinnitettyjä peilejä ja marmoritakat.

Kreivitär Hedvig De la Gardien huoneiston suuri förmaaki oli palatsin tärkein seurus
teluhuone, jossa vastaanotettiin vieraita ja vietettiin juhlia. Neljän oven yläpuolella oli 
kipsiset ovenpäällyskoristeet, seinäpaneeleihin oli kiinnitetty viisi peiliä, ja myös italia
laisen marmoritakan yläpuolella oli peili. Peilit ja huoneen kolme suurta ikkunaa veivät 
niin suuren osan seinäpinnasta, että huoneessa oli vain kaksi taulua, kreiviparin tyttärien 
Hedvig von Fersenin ja Sophie von Fersenin muotokuvat. Ikkunoissa oli vihreäruudulli
set taftiverhot ja huonekalut, leposohva ja kaksitoista nojatuolia, oli päällystetty vihreäl
lä nukkakankaalla (schagg). Huoneessa oli myös ikkunoiden tai peilien alla kaksi pöy
tää, joissa oli valkoinen marmorilevy, mahonkinen teepöytä, pieni mahonkinen ompelu
pöytä, lakattu tarjotinpöytä sekä kaksi posliinista potpourriruukkua, kolme paria kullat
tuja   kynttelikköjä   ja   kristallikruunu.   Pieni   seurusteluhuone   oli   kalustettu   vielä 
ylellisemmin. Ruusunpunaiset damastitapetit oli kiinnitetty kullatuilla listoilla. Kahden 
peilin lisäksi seinillä oli Axel von Fersenin, Hans Axel von Fersenin ja Fabian von Fer
senin muotokuvat sekä Hedvig De la Gardien langon ja Axel von Fersenin hyvän ystä
vän kreivi Clas Ekebladin muotokuva.  Huoneessa oli sohva, kaksitoista nojatuolia ja 
kuusi käsinojallista tuolia, jotka kaikki oli kullattu ja verhoiltu samalla ruusunpunaisella 
damastilla kuin seinätkin. Huoneen molemmissa kulmissa oli marmorikantinen kulma
kaappi ja tuoliryhmän keskellä kullattu marmorikantinen pöytä. Pöydällä ja kulmakaa
peissa oli koristeesineitä: tummansininen ja vaaleansininen posliinimaljakko, kaksi val
koista alabasterimaljakkoa ja pronssinen pöytäkello. Kaksi paria kullattuja kynttelikköjä 
toi valoa huoneeseen. Marmorinen avotakka antoi lämpöä ja ikkunoiden paksut kudotut 
villaverhot  pitivät   lämmön sisällä  huoneessa.1127  Förmaakeista  pienempään perhe ko
koontui seurustelemaan keskenään tai  pienessä  ystäväseurueessa.  Siellä  oli  enemmän 
huonekaluja kuin suuressa seurusteluhuoneessa, jossa seurusteluun ei ehkä tarvittu yhtä 
paljon istuimia. Suuremman huoneen muotokuvat esittivät perheen tyttäriä, pienemmän 
suvun miehiä, mikä antoi toiselle huoneelle naisellisen ja toiselle miehisen luonteen.

Hedvig De la Gardien makuuhuoneen seinät  oli päällystetty punaisella damastilla. 
Kangas, kaksi peiliä  sekä kaksi ovenpäällysmaalausta oli kaikki kiinnitetty kullatuilla 
listoilla. Huoneen kolmessa ikkunassa oli punaiset taftiverhot. Makuuhuone oli pienem
pi kuin seurusteluhuoneet ja myös intiimimmin sisustettu. Huoneessa oli vain neljä pu
naisella damastilla verhoiltua nojatuolia, joiden puuosat oli kullattu. Muita seurusteluun 
viittaavia huonekaluja ei ollut. Yhdessä nurkassa oli pähkinäpuinen nurkkakaappi, jonka 
kansi oli vihreää marmoria. Marmorikantisen lipaston päällä oli potpourriruukku itäin
tialaista posliinia. Pähkinäpuisessa yöpöydässä oli vihreä marmorikansi ja kullatut helat 
sekä päällä pöytäkello. Seinillä roikkui kreivittären pojan, Hans Axel von Fersenin, ja 
sisaren, Brita Sofia De la Gardien, muotokuvat. Sängyssä oli katos punaisesta damastis

1126 Selling 1991, 11–12.
1127 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 

arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.
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ta, untuvatäytteiset patja ja tyynyt sekä paraatitäkki, joka todennäköisesti oli vanutikattu 
ja   runsaasti  kreivittären   itsensä  kirjoma silkkipeite.  Kreivittären  makuuhuoneessa oli 
myös pieni mahonkipöytä sekä yksi talon harvoista kirjahyllyistä, pähkinäpuinen ja kul
lattuhelainen kirjakaappi. Ferseneillä ei ollut kaupunkitalossa tai missään linnassa huo
netta, jota olisi nimitetty kirjastoksi tai käytetty kirjastona, vaan kirjoja oli makuuhuo
neissa ja kreivin kabinetissa.1128

Makuuhuoneet   ja   pukeutumishuoneet   olivat   ylhäisaatelin   asunnoissa   puolijulkisia 
seurustelutiloja, joissa vastaanotettiin vieraita ja seurusteltiin pukeutumisen ja toiletin 
aikana.  Garderobit  olivat  makuuhuoneita   ja  pukeutumiskabinetteja   intiimimpiä   tiloja, 
ehkä  kaikkein  yksityisimmät   tilat   aatelislinnoissa.  Palveluskunnalla  oli  niihin  pääsy, 
mutta ei vierailla. Hedvig De la Gardien garderobissa oli vihreät puoliverhot, petsattu 
leppäpuinen vaatekappi, pähkinäpuinen ja marmorikantinen nurkkakaappi, kaksi kullat
tua seinälampettia,  matkaapteekki,  pottatuoli  sekä  pieni matto. Pukeutumishuoneessa 
oli kaksi pähkinäpuista vaatekaappia, mahonkilipasto ja sänky sekä tamminen matka
arkku. Ikkunassa oli vihreä rullaverho. Myös Hedvig De la Gardien pukeutumispöytä 
oli verhottu vihreällä kankaalla, todennäköisesti silkillä tai damastilla. Pöydällä oli ho
peisia toilettiesineitä, kannellisia rasioita ja vateja. Pukeutumispöydän edessä oli kan
kaalla verhoiltu tuoli. Seinillä oli kuusikymmentä erikokoista kuparipiirrosta kullatuissa 
kehyksissä ja lattialla suuri matto. Huoneistoon kuului myös kreivittären kamarineitsyen 
huone, jossa oli vihreäksi maalattu sänky, kirjoituslipasto, pikkupöytä ja joitakin muita 
huonekaluja. Huoneen ikkunassa oli vihreä rullaverho.1129

Erityisesti aatelisnaisten pukeutuminen ja toiletti olivat seurapiiritilaisuuksia, joissa 
säädynmukaisella   ja  edustavalla  sisustuksella  sekä  pienemmillä  ylellisyysesineillä  oli 
tärkeä rooli siinä ylellisten tavaroiden maailmassa, jossa 1700luvulla yhä enenevässä 
määrin elettiin. Aatelisnaisen toilettipöydällä olleet muodikkaat, hienostuneet ja kalliit 
hopeaesineet symboloivat materiaalista jatkuvuutta sekä suvun ja säädyn valtaasemaa 
yhteiskunnassa.1130  Toalettihopeat olivat jokaisen aatelisnaisen ylpeydenaihe. Viimeis
tään avioituessaan ylhäisaatelin nainen tarvitsi säädynmukaisen valikoiman toilettiho
peaa, kuten Fersenien tyttärien häävalmisteluiden kohdalla ilmeni.

Pukeutumispöytä ja sille asetellut toilettitarvikkeet olivat käyttöesineitä, joiden avul
la aristokratian nainen valmistautui ja koristautui rooliinsa talonsa viehkeänä emäntänä. 
Kallisarvoiset toilettitarvikkeet, kauneudenhoitovälineet ja meikkiaineet, kuten pomada, 
puuteri, poski ja huulipuna sekä parfyymi, olivat myös sosiaalisia markööreitä, joiden 
avulla aatelisnainen osoitti statustaan. Muodin ja ylellisyyden sekä representaation vä
listä suhdetta tarkastellut Carolina Brown kirjoittaa, että 1700luvulla makuuhuoneesta, 
budoaarista ja kabinetista sekä niiden kalusteista kuten juuri toilettipöydästä tuli näyttä
möitä, joilla eliittien naisten ja myös miesten toiletista ja pukeutumisesta tuli julkisia se
remonioita, joissa huoneiden sisustuksella ja toilettitarvikkeilla oli suuri merkitys sää

1128 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1129 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1130 Brown 2007, 401, 406.
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dynmukaisen kuluttamisen ja elämäntavan symboleina. Eliittien naiset maalauttivat it
sestään muotokuvia, joissa he istuivat ylellisesti sisustetuissa pukeutumishuoneissa toi
lettipöytiensä ääressä.1131 Kun Hans Axel von Fersen oli grand tourillaan Pariisissa, hän 
meni kreivi Gustav Philip Creutzin kanssa tapaamaan kreivitär de Brionnea,

[...] joka otti meidät vastaan pukeutumiskabinetissaan […] näin osan hänen pukeutumi
sestaan, mikä miellytti minua kovasti, sen jälkeen kun hänet oli puuteroitu hän otti esiin 
pienen sormeni pituisen hopeaveitsen ja poisti huolellisesti puuteria useamman kerran, 
sitten yksi hänen naisistaan [palvelijoista], sillä hänellä oli niitä kolme, toi suuren rasian, 
hän avasi sen, ja näin 6 purnukkaa punaa, vieressä oli rasia täynnä pomadaa, joka minus
ta vaikutti mustalta, hän otti sitä sormeensa, tahrasi sillä poskensa, [ja] se oli kauneinta 
Punaa jota voi nähdä, hän lisäsi sitä huolella ottaessaan [lisää punaa] kaikista kuudesta 
purnukasta, kahdesta kerrallaan, sitten hän nousi ja meni makuhuoneeseen, josta hänen 
tyttärensä Mademoiselle de Loraine tuli [...].1132

Tukholmassa talon herran Axel von Fersenin huoneet oli sisustettu rauhallisin vihrein ja 
harmain  sävyin.  Seurusteluhuoneessa  oli  vihreät   tapetit   ja  vihreät   rullaverhot.  Myös 
kaikki huoneen tuolit oli verhoiltu vihreällä kankaalla ja pähkinäpuisessa lipastossa oli 
vihreä marmorikansi. Kaikkien neljän oven päällä oli ovenpäällysmaalaukset ja seinällä 
suuri peili. Kreivin seurusteluhuoneessa pelattiin usein, sillä huoneessa oli kolme pähki
näpuusta ja yksi lepästä valmistettu vihreällä veralla päällystetty pelipöytä. Seinillä oli 
Hedvig  De  la  Gardien   isän valtakunnankansleri  kreivi  Magnus De  la  Gardien  suuri 
muotokuva ja pienemmät muotokuvat Hedvig De la Gardien sisaresta Eva De la Gar
diesta   sekä  äidistä  Hedvig  Lilliestä.  Esille   ripustettuihin   sukumuotokuviin  kuuluivat 
myös Axel von Fersenin isovanhempien, valtaneuvos ja kreivi Johan Reinhold von Fer
senin ja hänen puolisonsa vapaaherratar Anna Sofia von UngernSternbergin muotoku
vat. Kreivin makuuhuoneessa oli harmaat seinäpaneelit ja maalatut tapetit, kaksi oven
päällysmaalausta ja seinillä suuri peili. Ikkunoissa oli rullaverhot ja verhot. Huonekalui
hin kuuluivat suurempi ja pienempi pähkinäpuinen lipasto, joissa molemmissa oli vihreä 
marmorikansi, kaksi pientä mahonkista taittopöytää sekä vihreällä damastilla verhoillut 
sohva, neljä nojatuolia ja kaksi tuolia. Sängyssä oli damastikatos, untuvapatjat ja sängyn 
vieressä pähkinäpuinen pottakaappi ja posliinipotta. Myös makuuhuoneessa oli useita 
sukumuotokuvia: Hans von Fersenin, Eleonora Wachtmeisterin, Hedvig De la Gardien, 
Jacob Albrect von Lantingshausenin muotokuvat. Axel von Fersenin makuuhuoneessa 
oli myös Sergelin kipsireliefi Sophie von Fersenistä.1133

1131 Brown 2007, 406. Mm. François Boucher ja Pehr Hilleström maalasivat molemmat useita toisintoja 
aiheesta.

1132 Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 4. Stafsundsarkivet, RA. »qui nous reçut dans Son 
Cabinet de toilette […] je la vis fair une partie de sa toilette, ce qui m’amusa tres fort, apres s’etre 
poudré elle tira un petit couteau d’argent, de la longeur de mon doigt, et ota soigneusement la poudre 
a plusieurs reprises, ensuite une de ses femmes, car elle en avoit trois, aporta une grande boite, elle 
l’ouvrit, et je vis 6 pots de rouge, à côté il y avoit un autre petite boite remplie d’une pomade qui me 
parut noire, elle en prit sur le doigt, s’en barbuilla les joues, c’étoit le plus beau Rouge qu’on puisse 
voir, elleeut le soin de l’augmenter en prenant de tous les six pots, deux à deux, elle se leva ensuite, et 
alla dans la chambre a coucher ou sa fille Mad:lle de Loraine vint [...].»
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Ferseneillä, niin kuin muillakin aatelissuvuilla, sukumuotokuvia oli kaikissa linnois
sa ja kaupunkipalatseissa, sillä muotokuva sopi hyvin traditionaaliseen aateliseen arvo
maailmaan. Muotokuvien kautta sukuylpeys näytettiin julkisesti ja säilytettiin tuleville 
sukupolville, ja samaan aikaan muotokuvat toivat esiin kuvattavansa yksilöllisyyden ja 
persoonallisuuden kulloinkin vallinneiden ihanteiden mukaisella tavalla.1134 Englannissa 
aateli pyrki vastaamaan elämäntapaansa kohdistuneeseen arvosteluun muotokuvien esit
tämällä kuvalla ihanteellisesta aatelisesta elämäntavasta.1135

Halutun ja arvostetun taiteilijan maalaamat perheenjäsenten muotokuvat olivat osoi
tus tilaajansa muodinmukaisuudesta ja taloudellisesta asemasta. Taiteilijan valinta kertoi 
taiteentuntemuksesta ja kiinnostuksesta esteettistä kohtaan, mutta myös konventioiden 
ja kulloinkin arvostetuimpien taiteilijoiden tuntemusta. Joulukuussa 1775 Carl von Fer
sen maksoi kolmesataa kuparitaaleria kuninkaalliselta muotokuvamaalari Carl Friedrich 
Branderilta tilatun tyttärenpoikansa pikkukreivi Gustaf Löwenhielmin muotokuvasta.1136 

Aatelin ja rikkaan porvariston sekä kuninkaallisten suosima muotokuvamaalari Gustaf 
Lundberg laskutti Hedvig De la Gardielta 1 200 kuparitaaleria 23. joulukuuta 1779 kah
desta öljyvärikopiosta, jotka hän tai hänen ateljeensa oli tehnyt kreivittären alkuperäi
sestä  pastellimuotokuvasta.1137  Todennäköisesti  nämä  muotokuvat sijoitettiin johonkin 
pienempään huoneeseen tai annettiin lahjaksi ystäville tai sukulaisille alkuperäisen ele
gantin pastellimuotokuvan ollessa Tukholman palatsissa tai jossakin kartanoista.

Axel von Fersenin kabinetti oli sisustettu kirjastoksi ja työhuoneeksi. Vetäydyttyään 
aktiivisesta politiikasta 1770luvun alkupuolella Fersen käytti yhä  enemmän aikaansa 
lukemiseen ja muistelmiensa kirjoittamiseen.1138  Kabinetissa oli  vihreät  kangastapetit, 
mahonkinen kirjoituspöytä, pähkinäpuinen pöytä, jossa oli laatikot, kaksi pähkinäpuista 
ja marmorikantista kaappia, kaksi erilaista sohvaa, kahdeksan nukkakankaalla verhoil
tua käsinojallista  tuolia  sekä  matto,  kipinäsuojus  ja rullaverhot.  Pähkinäpuisissa kaa
peissa oli kreivin mitali, medaljonki ja pronssiesinekokoelmat sekä kolmenkymmenen 
kuninkaan muotokuvan kokoelma, kultainen miekka ja muita koristeesineitä. Kuudessa 
kirjakaapissa oli »Kirjoja, Karttoja ja Piirustuksia, erityisen koko Kirjaston kattavan Ka
talogin mukaan».1139 Fersenin kabinetissa oli kaikkein eniten henkilökohtaisia esineitä. 

1133 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1134 Barnard 2004, 152–162; Dewald 1996, 160; Retford 2006b; ks. myös luku »Aatelismiehen muotoku
va – Carl ja Axel von Fersen Gustaf Lundbergin maalaamina».

1135 Retford 2006a.
1136 Förtekning   på   utbetalte   Medel   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Riddarens   och   Commendeurens   af 

Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1774, til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Ks. myös kuitti 34. Stafsundsarki
vet, RA.

1137 Gustaf Lundbergin kuitti 23.12.1779. Hedvig Catharina von Fersens född de la Gardies arkiv. Axel 
von Fersen d.ä:s arkiv vol. 35. Stafsundsarkivet, RA.

1138 Esim.  kamariherra  Gustaf   Johan  Ehrensvärd  mainitsi  Fersenin  kirjoittaneen  muistelmiaan  kesällä 
1776. Ehrensvärd I, 1878, 35.

1139 Axel von Fersenin perukirja.  Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA; »Böcker, Chartor och Ritningar, efter särskilt Catalogue öfwer hela Bibliotheket».
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Missään  muussa  perukirjassa  mainituista  huoneista   ei  henkilökohtaisia   esineitä   ollut 
näin paljoa. Fersen ei ollut keräilijä sanan todellisessa sivistyneessä merkityksessä. Hä
nellä ei ollut merkittäviä taide, mitali tai naturaliakokoelmia tai kirjastoa samaan ta
paan kuin monilla muilla ylhäisaatelisilla.  Kokoelman koko ja esineiden määrä  eivät 
välttämättä merkinneet keräilijälle yhtä paljoa kuin esineiden arvo – taiteellinen, tieteel
linen, rahallinen tai tunnearvo. Kabinetti ja sen sisältävä maailman olivat Fersenille tär
keitä,   ja yhtä  lailla tärkeää  oli, että  kabinetin irtaimiston peri hänen vanhin poikansa 
Hans Axel von Fersen.1140

Suurempien  huoneiden  lisäksi  kreivin  huoneistoon kuuluivat  »käytävä»   (gången), 
kamaripalvelijan huone ja lakeijan huone. »Käytävä» merkitsi lähinnä samaa kuin krei
vittären huoneiston garderobi. Siellä oli tuoli, kolme erilaista kaappia, bidee, peruukki
kotelo ja peruukkiteline, posliinipotta ja hiilihanko. Kamaripalvelijan huone oli sisustet
tu  vaatimattomasti  harmaaksi  maalatuilla  huonekaluilla   ja   siellä   säilytettiin   suuressa 
kaapissa kreivin vaatteita. Osaa vaatteista pidettiin lakeijan kamarissa olleiden viiden 
vaatepuun päälle aseteltuina.1141

Ruokasalilla oli keskeinen rooli aateliskulttuurissa. Yhdessä syöminen oli aatelisen 
seurustelukulttuurin   kosmopoliittinen   ilmenemismuoto   ja   tilaisuus,   jota   kulttuuriset 
koodit ja etiketti säätelivät. Posliiniastiat, lasit, hopeiset tarjoiluastiat ja valkeat lautaslii
nat sekä huolella valmistetut ateriat tarjosivat ruokailijoille päivittäistä luksusta ja isän
täväelle mahdollisuuden korostaa taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista statustaan. Fer
senien  palatsin   ruokasalissa oli  keltaiseksi  maalatut  seinäpaneelit,  neljä  ovenpäällys
maalausta, viisi seinäpaneeleihin kiinnitettyä peiliä, metallinen kattokruunu, villamatto
ja   sekä   neljä   klaffipöytää   ja   kaksikymmentäneljä   tuolia.1142  Ruokasali   oli   sisustettu 
suurta ylhäisaatelista vieraanvaraisuutta varten.

Perukirja kertoo Fersenien palatsin sisustuksesta tilanteessa, jossa rakennuksessa oli 
suurten korjausten ja muutosten jälkeen asuttu yli 30 vuotta. Todennäköisesti sisustus 
pysyi kohtuullisen muuttumattomana koko tuon ajan. Kreivin tilikirjoista löytyy varsin 
vähän mainintoja ostetuista huonekaluista sen jälkeen, kun suurimmat sisustustyöt oli 
saatu päätökseen niin kaupungissa kuin maaseudullakin. Korjauttaessaan Blasieholme
nin taloaan Axel von Fersen hankki paljon uusia huonekaluja,1143 mutta muutoin huone

1140 Axel von Fersenin ja Hedvig De la Gardien testamentit 30.5.1776, 24.5.1787. Axel von Fersens och 
hans hustrus  testamenten,  boupptecknings  och arvskifteshandlingar  efter  Axel  von Fersen  1776–
1796. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. Stafsundsarkivet, RA.

1141 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1142 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1143 Esim. Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 39; ks. myös Förtekning på utbetalte Medel för Fält Marskalkens, Riddarens och 
Commendeurens af Kongl: Maïj:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning ifrån den 
1. October 1770, till Samma tid 1771. Ks. myös kuitti 34. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 44; För
tekning  på  utbetalte  Medel   för  Hans  Excellence  Riks  Rådets,  Riddarens  och  Commendeurens  af 
Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. Oct: 1773 til 
samma tid 1774. Ks. myös kuitti 36. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.
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kaluja ostettiin hillitysti. Vanhat, muodista pois jääneet tai rikkoutuneet huonekalut vie
tiin maaseutukartanoihin tai siirrettiin palveluskunnan tiloihin tai ullakolle. 1700luvulla 
ei kalusteita ollut paljoa ja jokaisen huonekalun käyttökelpoisuus ja hyödyllisyys mietit
tiin tarkasti.  Huonekaluja myytiin ja ostettiin myös huutokaupoista.1144  Osan henkilö
kohtaisista esineistä, kirjoista, kartoista, koristeesineistä tai toilettitarvikkeista kreivi ja 
kreivitär  ostivat   ja maksoivat   itse käteisellä   tai   joku heidän läheisistä  palvelijoistaan 
maksoi ostetut tuotteet käteisellä, eikä kaikkia kuitteja säilytetty. Tämän vuoksi monet 
hankinnoista eivät näy Fersenien tileissä.

Sisustusta  uudistettiin,  muodistettiin   ja  muutettiin   tarpeen  mukaan.  Perheiden  elä
mänvaiheet muuttuivat, lapsia syntyi, kasvoi ja muutti pois kotoa. Tällaiset muutokset 
näkyivät myös sisustamisessa ja huoneiden käyttötarkoituksen muokkaamisessa kuhun
kin elämäntilanteeseen sopivaksi. Axel von Fersen antoi sisustaa uudelleen huoneet poi
kaansa Fabian von Ferseniä sekä tämän matkakumppania ja vanhaa ystäväänsä Jean Bo
lemanya varten keväällä 1785, kun poika oli vielä grand tourillaan Euroopassa Bolema
nyn kanssa. Fabian von Fersenin tulevat huoneet olivat olleet hänen sisartensa käytössä 
ja Bolemanyn tulevissa huoneissa oli puolestaan asunut Fabian von Fersenin kotiopetta
ja, maisteri Anders Borg. Molempiin huoneistoihin kuului makuuhuoneen lisäksi kabi
netti, garderobi palvelijan nukkumista varten sekä toinen garderobi tavaroiden säilyttä
mistä   varten.   Axel   von   Fersen   suunnitteli   muutostöiden   olevan   valmiita   seuraavan 
vuonna, kun Fabian von Fersenin oli määrä palata matkaltaan takaisin Tukholmaan.1145

Huonekalut ja sisustaminen kertoivat varakkuudesta kaikissa yhteiskuntakerroksissa. 
Lipastojen ja kaappien sisältö, kullatut kyntteliköt ja valkeat vahakynttilät paljastivat ja 
valaisivat   symbolisella   tavalla   talon   asukkaiden  varakkuuden   ja   sosiaalisen   aseman, 
vaikka kaikkea ei olisi näytettykään. Aatelin piirissä huonekalut olivat merkittävä osoi
tus vallankäytöstä.  Huonekalut kertoivat  omistajansa statuksesta,  mutta  sisustamiseen 
liittyi samaan aikaan myös kysymys tarkoin valitun pienen seurapiirin intiimistä kanssa
käymisestä sekä mukavuudesta. Nojatuoli, sohva tai käsinojallinen pikkutuoli oli sosiaa
lisen erottautumisen merkki, sillä se oli kalliimpi ja mukavampi istua kuin penkki, jak
kara tai tavallinen yksinkertainen tuoli.1146 Ylellisten huonekalujen ja sisustusesineiden 
sekä kankaiden ostaminen tai teettäminen olivat ylhäisaatelille tapa statuskuluttamisen 
kautta näyttää  oma asema seurapiirien ja hovin hierarkioissa. Se oli myös tapa tukea 
korkealaatuista käsityötä ja taideteollisuutta.

Terassipuutarha Tukholmassa

Palatsin kunnostamisen ja sisustamisen lisäksi Axel von Fersen teetti tontilleen terassi
puutarhan, josta aukesi näköala kuninkaanlinnan ja vanhankaupungin sekä Tukholman 
1144 Esim. Carl von Fersens arkiv vol. 1c. Stafsundsarkivet, RA; Barnard 2004, 122; Pariisin Tukholman 

lähettiläs markiisi d’Havrincourt myi huutokaupassa muun muassa vaatteita, huonekaluja viinejä läh
tiessään Tukholmasta 1762. Wrangel 1912, 114.

1145 Axel von Fersen Fabian von Fersenille 10.3.1785. Fabian von Fersens arkiv vol. 1a. Stafsundsarkivet, 
RA; vrt. Barnard 2004, 73–75, kartanoiden sisustuksen muuttamisesta miellyttämään nuoria suosikki
sukulaisia ja vastaamaan heidän toiveitaan.

1146 Roche 1997, 188–194, 197–198; PardailhéGalabrun 1988, 366–401.
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eteläisten   kaupunginosien   suuntaan   yli   Strömmenin.   Puutarhan   rakentaminen   kesti 
kauan, oli työlästä  ja maksoi paljon. Suuret kustannukset aiheutuivat pääasiassa siitä, 
että puutarhan ympärille rakennettiin korkeat muurit, joiden avulla terassipuutarha nos
tettiin kallioisella tontilla ylös etelänpuoleisesta kadusta ja samaan tasoon palatsin kans
sa. Muurien ympäröimä alue täytettiin, niin että siitä muodostui sopiva alusta pienelle 
puutarhalle. Axel von Fersen antoi tarkat ohjeet siitä, miten puutarhan rakentamisen oli 
tarkoitus  sujua.  Kuninkaan puutarhojen  pehtori  auttoi  »ulkomaisten  puiden»  taimien 
hankkimisessa.1147 Kyseessä olivat erilaiset pensaslajit, sillä suuret puut eivät kuuluneet 
niihin muotopuutarhojen ihanteisiin, joita Fersenin terassi noudatti. Suuria puita ei olisi 
myöskään voitu istuttaa Fersenin puutarhan pieneen maaalaan.

Puutarhaan rakennettiin huvimaja ja lintulakka, ja kreivi palkkasi puutarhureita.1148 
Huvimaja sisustettiin kahdella valkoisella pöydällä ja 18 korituolilla.1149  Huvimajassa, 
jota kutsuttiin myös Orangerieksi oli Johan Paschin seinämaalaukset ja sitä lämmitettiin 
talvisin kaakeliuuneilla, jotta siellä olleet hedelmäpuut olisivat selvinneet talven yli.1150 
Johan Pasch oli koristellut myös lintulakan seinät ja katon maalauksin, todennäköisesti 
kukin ja lehvin.1151 Puutarhaan istutettiin kukkia ja »villejä puita» vuonna 1762, mutta 
ne eivät kaikki kestäneet Tukholman ilmastossa. Syksyllä 1764 puutarhassa tehtiin jäl
leen pohjustustöitä ja keväällä 1765 sinne istutettiin 231 »villiä puuta» ja sireenipensas. 
Syksyllä 1765 istutettiin vielä 400 kukkasipulia.1152

Puutarha oli usein yhtä tärkeä osa aatelista representaatiota kuin kaupunkipalatsi tai 
linna maaseudulla. Puutarha oli näkyvä keino näyttää muille omistajansa yhteiskunnalli
nen asema. 1700luvulla puutarha ja luonto olivat omistajilleen mitta heidän yhteiskun
nallisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta arvostaan, mutta myös mielihyvän lähde.1153 Pa
riisissa kaikkien suurten kaupunkitalojen rakennuttajat halusivat 1700luvulla perustaa 
myös puutarhan, minkä vuoksi he muuttivat pois kaupungin ahtaasti asutusta keskustas
ta ja rakennuttivat hôtelinsa uusille muodikkaille esikaupunkialueille (faubourg), kuten 
SaintGermainiin.1154 

1147 Pro Memoria Angående min hushållning.  Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 32 a. Stafsundsarkivet, 
RA; Special Extract öfwer Utgisterne, ifrån den 1. October 1761 till Samma tid 1762. Axel von Fer
sen d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA; Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1. October 
1762, till samma tid 1763. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 42. Stafsundsarkivet, RA.

1148 Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1759, till samma tid 1760. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 41. Stafsundsarkivet, RA.

1149 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1150 Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1. October 1761 till Samma tid 1762. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 41; Förtekning på utbetalte Medel för General Lieutenantens och Commendeurens af 
Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1 October 1761, 
till Samma tid 1762. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 41. Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1. 
October 1762, till samma tid 1763. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 42. Stafsundsarkivet, RA; Ajkay 
1977, 56–57; BöhnJullander 1987, 96–97.

1151 BöhnJullander 1987, 96–97.
1152 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1764, til samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 

arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA.
1153 Mukerji 1993, 454–456.
1154 Coquery 1998, 194–201, 223–224.
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Axel von Fersenin perustama terassipuutarha oli aatelinen kaupunkipuutarha pienois
koossa. Se oli osa kaupunkikuvaa ja puutarhan valmistuttua siitä tuli suosittu tapaamis 
ja näyttäytymispaikka Tukholman ylhäisaatelin piirissä. Johan Sevenbomin maalaukses
sa vuodelta 1777 terassipuutarha, Fersenska terassen, noudattaa vanhojen muotopuutar
hojen   ihannetta.  Keskellä   terassia  on  hiekkakäytävien  ympäröimä  pyöreä  nurmialue, 
josta lähtee säteittäin matalien istutusten, muotoon leikattujen pensaiden ja kukkapenk
kien reunustamia käytäviä. Käytävien kulmissa ja puutarhan keskellä sijainneella ruohi
kolla oli jalustojen päällä  suuria ruukkuja tai uurnia. Maalauksessa Tukholman eliitti 
käyskentelee puutarhassa, seurustelee pienissä ryhmissä ja näyttäytyy muodin ja sää
dynmukaisesti pukeutuneena. Terassia ympäröi pensasaita muualta paitsi eteläreunalta, 
missä terassi päättyy hienostuneeseen rautaaitaan, jonka ääreltä avautui näkymä yli ku
ninkaanlinnan, kaupungin ja satamaalueiden.1155

Joustavaa asumista – palatsin tai huoneiston vuokraaminen

Carl von Fersenillä oli Tukholmassa Blasieholmenilla kaksi taloa, jotka hän oli perinyt 
vanhemmiltaan.  Suurempi niistä  oli  kunnostettu   ja  sisustettu  uudelleen  1740luvulla. 
Fersenin ei niin ollen tarvinnut ajatella kaupunkitalon peruskorjaamista samaan tapaan 
kuin veljensä. Carl von Fersen rakennutti tontille 1750luvun alussa tallin ja vaunuva
jan,1156 mutta muutoin hän ainoastaan teetti korjauksia tai uudistuksia vain tarvittaessa. 
Suurempaa Blasieholmenin taloistaan Fersen vuokrasi ulkopuolisille 1760luvulta 1780
luvulle asti. Yleensä vuokralaisena oli Euroopan suurvaltojen diplomaatteja.1157 Fersen 
muutti   itse asumaan 1770luvun lopulla  palatsiinsa,  jossa eli  kuolemaansa 1786 asti. 
Kreivin tyttärenpojat Carl ja Gustaf Löwenhielm asuivat 1780luvulla isoisänsä luona. 
Osa talosta oli edelleen 1780luvulla vuokralla, ja siellä asui jonkin aikaa kreivi Gustav 
Philip Creutz. 1750luvun alusta vuoteen 1776 Carl von Fersen asui Kungsträdgårdsga
tanilla lankonsa Jacob Albrect Lantingshausenin talossa, jonka Fersenin sisar ja Lan
tingshausenin puoliso, kesällä 1751 kuollut Anna Sofia von Fersen oli perinyt vanhem
miltaan.1158 Fersen vuokrasi Lantingshausenilta huoneistoa, jonka vuokra oli 1760luvun 
alussa 2 300 ja vuosikymmenen puolivälissä 3 600 kuparitaaleria. Vuosina 1770 ja 1775 
Fersenin vuokra oli 2 800 kuparitaaleria.  Huoneistoon Fersen teetti  omaan laskuunsa 
muun muassa maalaustöitä maalari Forsbergilla kesällä ja syksyllä 1760.1159

1155 Sevenbomin maalaus kuuluu Tukholman kaupunginmuseon kokoelmiin.
1156 Ks. Eleonora Wachtmeisterin tilikirjat. Hans von Fersens arkiv vol. 67–75; Wrangel 1914, 112.
1157 Carl von Fersenin tilikirjat. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4–11. Stafsundsarkivet, RA; Ma

talslängd Stockholm 1755. Jacob E04356 6/7; Mantalslängd Stockholm 1770. Blasieholmen och Jo
hannes   församling   med   Skepsholmen   E04372   1/6.   Stockholms   stadsarkiv;   Forsstrand   1912,   25; 
Wrangel 1914, 67; ks. myös luku »Vuokratulot».

1158 Carl von Fersenin tilikirjat. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4–11. Stafsundsarkivet, RA; Wran
gel 1914, 112–115.

1159 Special Extract öfwer utgifterna ifrån den 1 October 1760, till samma tid 1761.  Carl Reinhold von 
Fersens  arkiv  vol.  4;  Förtekning  på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof   Jägmästarens  och  Riddarens 
Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1760, till Samma 
tid 1761. Ks. myös kuitti 40. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4; Förtekning på Utbetalte Medel 
för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl 
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Kun Carl von Fersen muutti 1770luvulla takaisin Blasieholmstorgetin varrella ole
vaan taloonsa, hän teetti siellä uudistuksia. Muurarimestari Högman, maalari Ferngren 
ja maalari Bolander palkattiin töihin. Bolander maalasi uudelleen neljäntoista huoneen 
ikkunaluukut, ovet ja seinäpaneelit. Suuren salin seinät maalattiin jäljittelemään vihreää 
marmoria ja ikkunaluukut maalattiin keltaisiksi englantilaisin lyijynvalkoisin koristein. 
Useisiin huoneisiin laitettiin myös uudet tapetit. Kaakeliuunimestari Öfwerborg toimitti 
taloon kuusi uutta kaakeliuunia, joista kolme oli sinivalkoisia ja yksi vihreä.1160

Carl von Fersenillä oli mahdollisuus antaa suurin talonsa kokonaan tai osittain vuok
ralle ja saada siitä huomattavat vuokratulot,1161 koska ei itse tarvinnut suurta taloa edus
tamiseen. Hovimiehenä hän oli suuren osan ajastaan hovissa eli Tukholman kuninkaan
linnassa tai maaseudulla jossakin kuninkaallisista huvilinnoista, eikä tarvinnut palatsia 
omaan käyttöönsä. Carl von Fersen ja hänen puolisonsa Charlotta Sparre asuivat lasten
sa syntymän jälkeen (nuorin tytär syntyi 1759) ja sen jälkeen, kun Charlotta Sparresta 
1760 tuli hovimestarinna vain harvoin samassa taloudessa, vaikka molempien sosiaali
nen ympäristö oli sama, hovi ja Tukholman seurapiirit. Ainoastaan vuoden 1760 henki
kirjoissa Charlotta Sparre on merkitty samaan osoitteeseen kuin Carl von Fersen, muu
toin henkikirjoissa mainittiin hänen asuinpaikakseen kuninkaanlinna. Hoviviran etuihin 
kuului asunto Tukholman kuninkaanlinnassa, jossa Charlotta Sparre asui kuolemaansa 
1795 asti.1162

Palatsien vuokraaminen ulkopuolisille merkitsi vuokratulojen lisäksi menoja. Vuok
raisäntä maksoi palovakuutuksen ja kiinteistöverot (contribution). Taloissa oli myös jat
kuvasti tehtävä korjauksia, joiden kustannukset lankesivat usein omistajan maksettavik
si. Tällaisia olivat kaakeliuunien puhdistus ja korjaus, ikkunoiden ja katon korjaus tai 
katulyhtyjen asentaminen talojen seiniin ja niiden kunnossapito. Carl von Fersen kus
tansi neljä katulyhtyä Blasieholmenin taloonsa ja yhdeksän lyhtyä Lantingshausenin ta
loon syksyllä 1774. Talvella 1775 maalari Bolander teki Fersenin suureen taloon uudet 
seinämaalaukset, koska taloon oli tulossa Englannin ministeri (lähettiläs) uudeksi vuok
ralaiseksi. Samalla hankittiin uusi pieni kaakeliuuni ja korjattiin vanhoja uuneja. Nel
jään huoneeseen teetettiin kokonaan uusi parketti. Venäjän ministeri vuokrasi Ferseniltä 

Reinhold  von  Fersens   enskildte  Räkning,   ifrån   den  1.  October  1764   till  Samma   tid  1765.  Carl 
Reinhold von Fersens arkiv vol. 5; Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens, Rid
darens och Ceremoniemästarens Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån 
den 1. October 1769, til Samma tid 1770. Ks. myös kuitit 147, 153. Carl Reinhold von Fersens arkiv 
vol. 7; Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens, Riddarens och Commendeurens 
af Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1774, til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

1160 Förteckning på utbetalte Medel för Kongl: Öfwer HofJägmastaren, Riddaren och Commendeuren af 
Kongl Maijts orden Högwälborne Herr Grefwe Carl R: von Fersens Räkning från den 1 October 1779 
til samma tid 1780.  Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA Ks. myös kuitit 
90, 91, 105, 111, 112, 141.

1161 Ks. luku »Vuokratulot».
1162 Mantalslängd   Stockholm   1760.   Johannes   med   Blasieholmen   Defekt.   E04371   1/4;   Mantalslängd 

Stockholm 1790. Staden Inre östra E04547 14/15; Mantalslängd Stockholm 1790. Staden Södra Väst
ra E04548 13/14. Stockholms stadsarkiv. Kaikkia henkikirjoja ei ole säilytetty, vaan Tukholman kau
punginarkistoon on talletettu henkikirjat vain joka kymmenenneltä vuodelta. Sen vuoksi on vaikea 
saada kovin tarkkaa kuvaa siitä, missä aateliset kulloinkin asuivat.
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pienempää tämän omistamista taloista, ja siellä puolestaan tehtiin korjauksia keittiössä 
ja muissakin huoneissa syksyllä 1779.1163

Monet korjaukset ja muutokset, kuten kaakeliuunien rakentaminen ja nuohoaminen, 
uusien ikkunoiden vaihtaminen, katulyhdyt ja uudet huonekalut paransivat asumismuka
vuutta. Seinämaalauksilla, parketeilla ja sisustuksella taloista tehtiin muodinmukaisia ja 
edustavia ylhäisaatelin koteja. Toisaalta esimerkiksi katulyhdyt olivat selvä sosiaalisen 
erottautumisen keino: ne olivat kalliita, jonkun palvelijan täytyi huolehtia niistä, valo loi 
turvallisuutta pimeyteen ja lyhdyt valaisivat kaikkien nähtäväksi palatsin sisäänkäynnin. 
Keittiöiden siirtyminen erillisestä rakennuksesta päärakennuksiin niin kaupunkitaloissa 
kuin maaseutulinnoissakin 1700luvun puolivälistä alkaen helpotti arkista elämää aate
listalouksissa. Ruoka pysyi lämpimänä, kun sitä ei tarvinnut kuljettaa pihan poikki kyl
minä vuodenaikoina. Palovaara keittiöissä vähentyi uudenaikaisten liesien takia. Niiden 
avulla ruoka ja leivonnaiset oli myös helpompi kypsentää tasaisen lämmön vuoksi.

Carl von Fersen toimi usean vuosikymmenen ajan hovijahtimestarina ja ylihovijahti
mestarina. Metsästyksen vuoksi hän osti toukokuussa 1764 Djurgårdenista 8 000 kupa
ritaalerilla erilaisia rakennuksia, jotka korjautti ja sisusti miellyttäväksi metsästysmajak
si, jossa saattoi levähtää kesken metsästyksen tai järjestää juhlia ja huveja. Fersen palk
kasi metsästysmajalle (Hof Jägmästare Bostället) puutarhurin pitämään huolta alueesta. 
Metsästysmajan lisäksi Fersenillä oli Djurgårdenissa kalamaja (Fiskare Torpet), myös
kin metsästyksen ja kalastuksen harjoittamisen vuoksi. Sielläkin järjestettiin toisinaan 
kutsuja.1164 Myöhemmin, 1770luvun puolivälissä Fersen vuokrasi kalamajan tuottoisal

1163 Förtekning på utbetalte Medel för Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1 Octo
ber 1752 til samma tid 1753. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2; Förtekning på utbetalte Medel 
för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens 
Räkning ifrån den 1.  October  1760,  till  Samma tid 1761. Ks. myös kuitti  40.  Carl  Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 4; Förtekning på Utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens af 
Kongl: Swärds Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens enskildte Räkning, ifrån 
den 1. October 1764 till Samma tid 1765. Ks. myös kuitit 36, 37.  Carl Reinhold von Fersens arkiv 
vol. 5; Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens, Riddarens och Commendeurens 
af Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1774, til Samma tid 1775. Ks. myös kuitit 54, 61, 75, 117. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9; 
Förteckning på utbetalte Medel för Kongl: Öfwer HofJägmastaren, Riddaren och Commendeuren af 
Kongl Maijts orden Högwälborne Herr Grefwe Carl R: von Fersens Räkning från den 1 October 1779 
til samma tid 1780. Ks. myös kuitit 171, 177. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarki
vet, RA.

1164 Strödda ekonomiska handlingar. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 1 c; Special Extract öfwer ut
gifterne, ifrån den första October 1764, til samma tid 1765. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 5; 
Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1sta October 1769 til samma tid 1770. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol. 7; Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens, Riddarens och Ce
remoniemästarens Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. Octo
ber 1769, til Samma tid 1770. Ks. myös kuitit  147, 153. Carl  Reinhold von Fersens arkiv vol. 7; 
Special Extract öfwer Utgiftene ifrån den 1 October 1774 til Samma tid 1775. Carl Reinhold von 
Fersens arkiv vol.  9;  Förtekning på  utbetalte  Medel   för  Öfwer  Hof Jägmästarens,  Riddarens  och 
Commendeurens af Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, 
ifrån den 1. October 1774, til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarki
vet, RA;
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la arentisopimuksella eräälle matami Lundbladille.1165 Djurgårdenin kuninkaalliset met
sästysmaat olivat sopivan lähellä  Tukholmaa sekä kuninkaan ja aatelin kaupunkiresi
denssejä, niin että siellä saattoi metsästää vaikka päivittäin myös Tukholmassa oleske
lun aikana.

LINNA MAASEUDULLA

Linnan rakennuttaminen kertoo aatelismiehen halusta jättää   jotain konkreettista jälki
polville   sekä   ilmentää   rakennetun  ympäristön   avulla   omaa  kulttuurista   ja   poliittista 
suuntaustaan sekä varallisuuttaan. Se kertoo myös halusta ankkuroitua perittyyn maa
omaisuuteen, siihen omaisuuden osaan, joka vahvimmin määritti ylhäisaatelin omaku
vaa.

Kaupunkitalojensa lisäksi Carl von Fersen omisti Steningen linnan Tukholman lähel
lä sekä terveysvesilähteen ja kartanon Medevissä. Anna Sofia von Fersen peri vanhem
miltaan suuren Granhammarin kartanon. Kreivittären kuoleman jälkeen hänen puolison
sa Jacob Albrect von Lantingshausen sisustutti   ja uudisti  kartanon yliintendetti  Carl 
Hårlemanin johdolla muodinmukaiseksi   ja uudenaikaiseksi  ylhäisaatelin  maaseutulin
naksi.1166 Axel von Fersen omisti Tukholman palatsin lisäksi Mälsåkerin linnan ja Ljun
gin kartanon sekä puolisonsa Hedvig De la Gardien avioliittoon tuoman Löfstadin lin
nan. Lisäksi hän omisti useita pienempiä kartanoita ja tiloja eri puolilla maata.1167

Dynastinen perintö – Steninge ja Mälsåker

Steningen linnan rakennutti leskikuningatar Hedvig Eleonoran suosikki ja myöhemmin 
Fersenien äidinäidin Anna Maria Soopin toinen puoliso kreivi Carl Gyllenstierna vuosi
na 1681–1698. Arkkitehdiksi Gyllenstierna oli kiinnittänyt Nicodemus Tessin nuorem
man, joka toteutti linnan italialaisen huvilan ihanteiden mukaan säterikattoineen ja kak
sine puutarhan terassille sijoitettuine siipirakennuksineen tai paviljonkeineen.1168 Stenin
ge oli suhteellisen lyhyen matkan päässä Tukholmasta, hyvällä säällä matka sinne kesti 
vaunuissa kolme neljä tuntia.1169 Carl von Fersen ja Charlotta Sparre oleilivat linnassa 
usein. Linnassa viihtyivät varsinkin kreivitär ja lapset 1750 ja 1760luvulla, jolloin per

1165 Räkning   för   Öfwer   Hof   Jägmästarens,   Ceremoniemästarens   Riddarens   och   Commendeurens   af 
Kongl: Maj:ts Orden Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Enskildte Medel ifrån den 
1: October 1774 til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9. Stafsundsarkivet, RA.

1166 Sjöberg 2000, 225–228.
1167 Axel von Fersenin maaomaisuudesta ks. Jordebok öfver alla Ägendomar, som tilhöra Hans Excellen

ce Herr Riks Rådet, Fält Marskalken Riddaren och Commendeuren af Kongl. Maijts Orden Högwäl
borne Grefve Axel Fersen, författad år 1790. Fersenska kontoret vol. 37. Stafsundsarkivet, RA.

1168 Bedoire 2001, 8, 240.
1169 10.6.1795, 11.6.1795. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.
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heen tyttäret olivat pieniä.1170 Steningen tilukset Fersen antoi vuokralle, koska ei ollut 
halukas viljelemään niitä itse.

Carl von Fersen ei kokenut välttämättömäksi rakennuttaa tai sisustaa kokonaan uu
delleen linnojaan tai kartanoitaan. Hänellä  ei olisi ollut siihen myöskään taloudellisia 
edellytyksiä ilman raskasta velkaantumista. Steningen linnan oli Carl Gyllenstierna ra
kennuttanut ja sisustanut vastaamaan ja edustamaan ylhäisaatelin poliittista merkitystä, 
mutta   myös   miellyttäväksi   maaseutuhuvilaksi.   Sellaisessa   käytössä   se   oli   vuosisata 
myöhemmin, kun Fersenit asuivat siellä. 1760luvun alusta lähtien sekä Carl von Fersen 
että Charlotta Sparre viettivät suuren osan ajastaan eri kuninkaallisissa linnoissa tai ys
täviensä  maaseutukartanoissa, eivätkä  senkään vuoksi kokeneet tarpeelliseksi tai mie
lekkääksi uuden rakentamista. Kun Hans Axel von Fersen kesällä 1795 kävi Steninges
sä, hän vaikuttui linnan harmonisesta kauneudesta, mutta pahoitteli sitä, että Carl von 
Fersen ja  Charlotta  Sparre eivät  olleet  omistusaikanaan huolehtineet   linnasta  eivätkä 
puutarhasta, jotka molemmat olivat päässeet huonoon kuntoon ja olivat kunnostamisen 
tarpeessa.1171

Carl von Fersenin tileissä ei ole mainintoja siitä, että hän olisi ostanut uusia huoneka
luja, tapetteja tai muita sisustusesineitä Steningeen, Medeviin tai muihin kartanoihinsa. 
Fersen ei ollut kiinnostunut sisustamaan uudelleen 1600luvun lopulla ylellisesti sisus
tettua  Steningeä,   koska  aristokratian   rauhallista  maalaiselämää   kuvasteleva  Steninge 
riitti hänen elämäntapansa sivunäyttämöksi hovin ollessa päänäyttämö kreivin ja kreivit
tären sekä heidän tyttäriensä elämässä.

Axel von Fersenille linnat merkitsivät jatkumoa sukupolvien välillä. Hän halusi säi
lyttää äidiltään perimänsä Mälsåkerin linnan barokkiasussaan. Nicodemus Tessin van
hemman piirtämässä ja Gustav Soopin rakennuttamassa Mälsåkerissa oli vielä 1700lu
vun lopussakin monessa linnan viidestäkymmenestäkahdesta huoneesta kultanahkatape
tit ja raskaita barokkihuonekaluja. Vain keskimmäisessä kerroksessa oli tehty uudistuk
sia 1750 ja 1760luvulla. Joitakin huoneita oli muutettu sopimaan paremmin kreivin ja 
hänen perheensä tarpeisiin muun muassa seinäpaneelein ja uusin kaakeliuunein.1172

Arkkitehtuurista kiinnostunut upporikas Gustaf Soop tilasi linnan piirustukset Nico
demus Tessin vanhemmalta jo 1660luvun lopulla,  mutta rakennustyöt  alkoivat vasta 
kymmenisen vuotta myöhemmin. Soop rakensi Mälsåkerin linnan puolisolleen Christina 
Soopille sekä heidän tyttärelleen Anna Maria Soopille ja tämän puolisolle Axel Wacht
meisterille,  Carl   ja  Axel  von Fersenin  äidin  Eleonora  Wachtmeisterin  vanhemmille. 
Linna rakennettiin siis naisille, aviovaimolle ja tyttärelle, eikä suvun miespuolisille peri
jöille. Kahdeksan vuotta kestäneet rakennustyöt päättyivät 1680, vuosi Gustaf Soopin 
kuoleman jälkeen. Sisätyöt, kipsikatot ja maalaukset aloitettiin 1674. Sisustukseen kiin
nitettiin erityistä huomiota, parkettilattiat tehtiin männystä, seinäpaneelit ja ovet maalat

1170 Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens Högwälborne Herr Grefwe 
Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October 1760, till Samma tid 1761. Carl Reinhold 
von Fersens arkiv vol. 4. Stafsundsarkivet, RA; ks. myös  Charlotta  Sparren kirjeet Carl Sparrelle, 
Fredrik Sparrelle ja Ulrika Strömfeltille. E 3061, E 2974, E 3075 Börstorpsamlingen, RA.

1171 10.6.1795. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 5. Stafsundsarkivet, RA.
1172 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 

arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA; Andrén 1945, 15, 21.
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tiin harmaiksi ja koristettiin harmain lehtiaihein. Keskimmäisen kerroksen asuinhuonei
den kattoihin kiinnitettiin maalatut kangaskatot, joissa aiheina olivat erilaiset köynnök
set, hedelmät ja simpukat. Ylimmässä kerroksessa sijaitsi seitsemäntoista metriä pitkä 
juhlasali, jonka stukkokaton Gustaf Soop tilasi Carlo Carovelta. Carove teki stukkokatot 
myös   yhteentoista  muuhun  huoneeseen   ja   portaikkoon.   Juhlasalin   seinät   koristettiin 
maalatuin ja kullatuin pilasterein sekä verhoiltiin vihrein ja keltaisin kultanahkatapetein. 
Sisustustöiden päättyessä  1677 myös rakennuttajan puoliso oli kuollut,  ja Mälsåkerin 
perivät Anna Maria Soop puolisonsa Axel Wachtmeiserin kanssa. Wachtmeister oli yk
sinvaltiuden   ja   reduktion  kannattaja,  mutta  hänen  onnistui  pitää  Mälsåker   reduktion 
ulkopuolella vaihtamalla se toisiin kartanoihin.1173

Axel von Fersen halusi tietoisesti säilyttää mahtavan barokkilinnan mahdollisimman 
alkuperäisenä.  Juhlakerroksen huoneisiin ei  tehty muutoksia hänen aikanaan.  Samoin 
stukkokatot  ja maalatut  kangaskatot,  ovet  ja ikkunasyvennykset  säilytettiin  ennallaan 
kaikissa kerroksissa. Keskimmäiseen kerrokseen sisustettiin sali, ruokasali ja pienempiä 
huoneita Carl Hårlemanin johdolla. Seinät paneloitiin ja maalattiin ja niihin kiinnitettiin 
peilejä,  mutta  katot  jätettiin  1600luvun asuun. Asuinhuoneissa avotakkoja  korvattiin 
kaakeliuuneilla ja vanhoja huonekaluja uusilla. Myös ikkunoita uusittiin ja korjattiin. 
Kultanahkatapetit saivat olla yhä 1790luvun alussa monen huoneen seinällä muistutta
massa ylhäisaatelin ja Ruotsin valtakunnan suuruuden ajasta 1600luvulla.1174

Kaikkein eniten Mälsåkerissa tehtiin korjauksia ja uudistuksia 1760luvun puolivälis
sä, jolloin muutostöihin käytettiin yli 33 500 kuparitaaleria, noin 14 prosenttia Axel von 
Fersenin  kaikista  menoista   vuonna  1765.  Lasimestari  Börtzelille  maksettiin   valtaisa 
6 000  kuparitaalerin   summa  uusista   ikkunaruuduista.  Erilaisia  kunnostustöitä   tekivät 
myös peltiseppä, seppä, puuseppä ja muurarimestari.1175

Axel von Fersen piti Mälsåkeria tärkeimpänä sukukartanonaan, jollaisena sen merki
tys aatelisideologiassa sukupolvet ylittävänä  perintönä  oli keskeinen. Fersen ja hänen 
perheensä viettivät linnassa paljon aikaa varsinkin kesäisin. Fersenin jätettyä aktiivisen 
politiikan kreivi ja kreivitär olivat linnassa myöhään syksyyn, usein tyttäriensä ja heidän 
lastensa kanssa. Mälsåker oli myös Fersenin kartanoista Ljungin ohella kaikkein tuottoi
sin. Maanviljelyn lisäksi siellä poltettiin tiiliä, jotka myytiin eteenpäin, jollei Fersen itse 
tarvinnut niitä jossain rakennus tai korjaushankkeessaan.1176

1173 Bedoire 2001, 243–245; Bedoiren mukaan Gustaf Soopin puoliso olisi ollut kreivitär Oxenstierna, 
mutta kreivitär Eleonora Oxenstierna avioitui Gustaf Soopin pojan Carl Gustaf Soopin kanssa. Elgen
stierna 1998g, 368.

1174 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1175 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1764, til samma tid 1765. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 43. Stafsundsarkivet, RA.

1176 Mälsåkerin osuudesta Axel von Fersenin tuloista ks. luku »Maaomaisuus, kartanot ja ruukit»  sekä 
liitteet, taulukko III.

302



Suurvaltaajan linnan modernisoiminen – Löfstad

Kreivitär Hedvig De la Gardien äidiltään perimä ja avioliittoon Axel von Fersenin kans
sa mukanaan tuoma Löfstad rakennettiin ja sisustettiin uudelleen vuosina 1751–1755 
tammikuussa 1750 tapahtuneen tulipalon jälkeen. Korjaustöistä vastasi täälläkin Ferse
nin   luottoarkkitehti   yliintendentti   Carl   Hårleman.1177  Löfstadin   linna   oli   rakennettu 
1600luvun alussa ja laajennettu vuosisadan puolivälissä kreivittären isoisän Axel Lil
lien toimesta. Palon jälkeisissä  korjaustöissä  1600luvulle tyypillinen katto muutettiin 
mansardikatoksi, ikkunoita suurennettiin ja uudenaikaisesti varustettu keittiö sijoitettiin 
kellarikerrokseen.1178 Fasadiin, aivan päätykolmion alapuolelle, maalattiin linnan omis
tajaparin nimikirjaimet AF ja HCDG sekä vuosiluku 1753. Rakennustöistä vastasi Löfs
tadin pehtori,   joka raportoi   töiden edistymisestä  Fersenien konttoriin,  sillä  Axel  von 
Fersen halusi tietää kuinka korjaustyöt sujuivat.1179 Erityistä huomiota sai osakseen lin
nan   lämmitys.   1750luvun   alussa   kilpailutettiin   kaakeliuuninvalmistajia   niin   hinnan 
kuin laadunkin suhteen ja teetettiin sinivalkoinen mallikaakeliuuni. Linnaan tilattiin niin 
sinivalkoisia kuin vihreitä  ja marmoroitujakin uuneja, mutta uunien toimittajaa ei voi 
varmuudella tietää, sillä kaakeliuunien tilaukseen liittyviä kuitteja ei ole säilynyt.1180

Vuosikymmenen loppupuolella linnaa sisustettiin. Hedvig De la Gardiella oli vapaat 
kädet kalustamisen suhteen, mutta suuren salin värityksen päätti kreivi. Maalarimestari 
Johan Pasch tai joku hänen työntekijöistään lähetettiin Tukholmasta Löfstadiin tarkista
maan, että sali maalattiin valkoiseksi ja listat celandoninvihreiksi kesällä 1758.1181

Löfstadin sisustuksesta on olemassa paljon tietoja jo ennen Axel von Fersenin peru
kirjaa, sillä linnan arkistossa on säilynyt useita irtaimiston inventaareja, jotka kertovat 
linnan sisustamisesta ja elämästä. Löfstadissa irtaimistoa inventoitiin Hedvig De la Gar
dien äidin, kreivitär Hedvig Catharina Lillien, kuoleman jälkeen 1746, sekä myöhem
min vuonna 1763 ja 1770luvun alusta lähtien vuosittain. Inventaareihin on kirjattu huo
nekalut,  taloustavarat,  astiat,  vuode ja liinavaatteet.  Kupari,  rauta ja tinaesineet on 
eroteltu muista taloustavaroista. Lisäksi inventaareihin kirjattiin erilaiset ajopelit, maa
taloustyökalut,   kalastusvälineet,   puutarhatyökalut   ja   toisinaan  myös  varastoissa  ollut 
vilja. Inventaariolistojen täsmällisyys vaihtelee, mutta niiden tarkoitus on selvästi ollut 
pitää kirjaa siitä, ettei tavaroita hävinnyt tai varastettu, ja että mahdollisesti rikkoutuneet 
korjattiin tai niiden tilalle hankittiin uusia.1182 Linnojen ja palatsien sisustus inventoitiin 
siis aika ajoin, usein jos omistussuhteissa tapahtui tai oli tapahtumassa muutoksia tai jos 
sisustusta ajateltiin muuttaa, mutta myös yksinkertaisesti irtaimiston luetteloimiseksi ja 
kartoittamiseksi sekä rikkoutuneen tavaran korvaamiseksi.

1177 Jägerskiöld 1956, 701; Lindqvist, G. 1992a, 21, 25–26; Selling 1991, 265.
1178 Lindqvist, G. 1992a, 11, 21–26.
1179 Pro Memoria Beträffande Byggnaden wid Löfsta 28.8.1754. Löfstadarkivet C III a:1. Landsarkivet i 

Vadstena.
1180 Lindqvist, G. 1992b.
1181 Pro  Memoria  Angående  min  hushållning  31.8.1757.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  32a.  Staf

sundsarkivet, RA.
1182 Löfstadin kartanoa koskevat inventaarit kattavat tutkimusperiodin vuodet  1763, 1770, 1773, 1775, 

1777–1790, 1792, 1793, 1795, 1796, 1799. Löfstadarkivet E II:1–2. Landsarkivet i Vadstena.
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Vuoden 1763 inventaari kertoo paljon myös siitä, kuinka linnassa asuttiin. Linnan 
keskimmäinen kerros, kreiviperheen asuinkerros, oli sisustettu yksinkertaisesti ja varsin 
niukasti.  Salissa oli  kaksi   tusinaa  venäläisellä  punaisella  nahalla  päällystettyä   tuolia, 
neljä maalattua pöytää, pieni harmaaksi maalattu senkki, harmaa seinäkello, hiilihanko, 
viisitoista olutlasia ja puolitoista tusinaa viinilasia. Axel von Fersenin ja Hedvig De la 
Gardien huoneisiin  kuuluivat  kreivin garderobi   ja  kamari,  kreivittären makuukamari, 
garderobi ja kabinetti sekä förmaaki.1183

Axel von Fersenin kamarin seinät oli päällystetty sinisellä, valkoisella ja keltaisella 
puuvillakankaalla ja verhot oli ommeltu samasta kankaasta. Huoneessa oli kaksi noja
tuolia ja neljä tuolia, jotka myös oli verhoiltu samaisella kankaalla. Puuvillaverhojen li
säksi ikkunoissa oli sinisestä palttinasta tehdyt rullaverhot. Huonekaluihin kuului suuri 
pähkinäpuinen kirjakaappi, intarsiakoristeltu pähkinäpuinen lipasto, jossa oli marmori
nen pöytälevy, pähkinäpuinen kirjoituspöytä, niinikään pähkinäpuinen ja marmorikanti
nen yöpöytä, suuri kultakehyksinen peili ja kaksi ovenpäällysmaalausta. Kirjakaapissa, 
kirjoituspöydässä,   lipastossa   ja  yöpöydässä  oli  kullatut   lukko  ja  vetimet.  Huoneessa 
mainitaan olleen myös messinkinuppiset hiilihanko, lapio ja pihdit, mutta ei sänkyä. In
ventaarista ei käy lainkaan ilmi, oliko kreivillä omaa sänkyä linnassa. Todennäköisesti 
kreivipari nukkui kreivittären makuukamarissa, jossa oli suuri katosvuode. Fersenin ka
binetissa oli  pottatuoli,  puujalkainen  vihreällä  palttinalla  verhoiltu  pesuteline,  puinen 
kulmahylly sekä sinivalkoinen posliinipotta.1184

Förmaaki eli seurusteluhuone oli sisustettu linnan edustavimmaksi huoneeksi. Seinät 
oli  päällystetty   sinivalkoraidallisella  puuvillakankaalla.  Huoneen kolmessa   ikkunassa 
oli samasta kankaasta tehdyt verhot ja sinisestä palttinasta rullaverhot. Huoneessa oli 
kaksi sinivalkoraidallisella kankaalla päällystettyä sohvaa, joissa kummassakin oli kah
deksan tyynyä. Samalla kankaalla oli päällystetty myös seitsemän nojatuolia. Kahdessa 
nurkassa oli pieni pähkinäpuinen ja marmorikantinen kulmakaappi ja huoneen seinus
toilla oli kaksi pähkinäpuista, marmorikantista lipastoa, joissa oli kullatut messinkihelat. 
Lisäksi kalusteisiin kuului ruskea teepöytä, kaksi vihreällä veralla päällystettyä pähkinä
puista pelipöytää  sekä  yksi leveä  pähkinäpuinen pelipöytä.  Vuorikristallisen kristalli
kruunun suojana oli ohuesta vihreästä kankaasta valmistettu suojapussi. Seinillä oli kak
si suurta kullattua peiliä, kullatusta messingistä valmistettu lampettipari, takan yläpuo
lella  paneeliin  upotettu  peili   sekä  kolme ovenpäällysmaalausta.  Huoneessa  oli  myös 
pelilauta nappuloineen,  shakkilauta, shakkipeli  pienessä punaisessa askissa, messinki
nuppiset  hiilihanko,   lapio   ja  pihdit  sekä  pölyharja.  Ovenpäällysmaalausten   lisäksi  ei 
mainita yhtään muotokuvaa tai taulua.1185

Kreivittären makuukamarin seinät  oli  päällystetty  sinivalkopunaisella  sintsillä.  Sa
malla kankaalla oli päällystetty kuusi pientä leposohvaa, niin kutsuttua bergereä, ja tusi
na tuoleja, joissa oli irralliset tyynyt. Myös verhot oli tehty samasta sintsistä, kun taas 

1183 Inventarium på de Meubler och husgerådssaker. som finnes wid Löfstad den 30 October 1763. Löfs
tadarkivet E II:1. Landsarkivet i Vadstena. Samalla otsikolla on kolme inventaariota, jotka poikkea
vat hieman toisistaan. Olen käyttänyt sitä, jonka Axel von Fersen hyväksyi ja allekirjoitti.

1184 Inventarium på de Meubler och husgerådssaker. som finnes wid Löfstad den 30 October 1763. Löfs
tadarkivet E II:1. Landsarkivet i Vadstena.

1185 Inventarium på de Meubler och husgerådssaker. som finnes wid Löfstad den 30 October 1763. Löfs
tadarkivet E II:1. Landsarkivet i Vadstena.
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rullaverhot   olivat   täälläkin   sinisestä   palttinasta.   Huoneessa   oli   myös   pähkinäpuinen 
marmorikantinen ja messinkihelainen lipasto ja kaksi samanlaista yöpöytää. Seinällä oli 
suuri vanhanaikaiseksi mainittu kultakehyksinen peili. Vuode oli ranskalaismallinen, eli 
siinä oli katos ja sitä ympäröivät verhot. Myös sängyn katos, verhot ja täkki olivat sini
valkopunaista sintsiä, mutta peite oli vihreää villakangasta. Vuodevaatteisiin kirjattiin 
kolme patjaa, joista yksi oli olkitäytteinen, erilaisia tyynyjä, kaksi punaista taftityynylii
naa sekä  karmosiininpunainen taftinen  tikattu   täkki,   jonka alapuoli  oli  yksinkertaista 
palttinaa.  Huoneessa  oli  myös  hiilihanko,   lapio   ja  pihdit.  Kreivittären  makuuhuone 
kuului linnassa samalla tavoin kuin kaupunkipalatsissakin julkisiin tai puolijulkisiin ti
loihin, joissa seurusteltiin ja vastaanotettiin vieraita. Se oli todennäköisesti vieressä ol
leen förmaakin lisäksi linnan tärkein ja edustavin huone. Pelkästään erilaisten istumi
seen varattujen huonekalujen määrä oli niin suuri, että makuuhuoneen luonne seuruste
lutilana on selvä. Kreivittären garderobi puolestaan oli selkeästi yksityinen, intiimi tila, 
jossa oli kreivin garderobin tapaan pottatuoli,  jonka istuintyyny oli mustasta nahasta. 
Kreivittärellä  oli  myös samanlainen pesupöytä  kuin kreivillä  sekä  kaksi sinivalkoista 
ovaalia pottaa.1186 Ovaalinmuotoiset potat oli tarkoitettu lähinnä naisille ja niitä saattoi 
käyttää myös seisten.

Kreivittären kabinetti oli pieni huone, joka oli sisustettu hyvin yksinkertaisesti: siellä 
oli pähkinäpuinen marmorikantinen lipasto kuten muissakin huoneissa sekä lisäksi män
tyinen pöytä, neljä vihreällä palttinalla verhoiltua tuolia, yksi sinisellä puuvilla tai villa
sametilla  verhoiltu   tuoli.   Ikkunoissa  oli   rullaverhot  vihreästä  palttinasta   ja  seinät  oli 
päällystetty  punavalkovihreäruudullisella  puuvillakankaalla.  Kabinetin  vieressä   olleet 
kaksi palveluskunnan kamaria oli tapetoitu paperitapetein ja kalustettu yksinkertaisesti 
maalatuin mäntyhuonekaluin ja kokoontaitettavin sängyin.  Kamarineitsyen huoneessa 
oli myös suuri ompelukehys. Viereisessä lastenhuoneessa oli sinivalkoiset paperitapetit 
ja ikkunoissa vihreät rullaverhot. Seinällä oli suuri kultakehyksinen peili, mutta ei aika
kaudelle tyypillisiä ovenpäällysmaalauksia, kuten ei kreiviparinkaan huoneissa. Huone
kalut olivat osin vanhoja ja parittomia: ruskea teepöytä, vanha taittopöytä, kaksi vanhaa 
nojatuolia, joista toinen oli päällystetty punaisella kankaalla, kaksi sinisellä kankaalla 
verhoiltua   tuolia,  yksi  sinikeltaisella  kankaalla  verhoiltu   tuoli,  pieni   lasten  nojatuoli, 
pieni mäntypöytä  sekä viisi vuodetta. Neljässä  vuoteessa oli sinivalkoiset katokset ja 
verhot, kun taas yhden vuoteen katos ja verhot olivat punaista sarssia ja koristellut kel
tamustilla  silkkitupsuilla.  Neljässä  ensimmäisessä   sängyssä  nukkuivat  olkipatjoilla   ja 
vanhojen täkkien alla perheen tyttäret Hedvig ja Sophie (jotka esiintyvät inventaarissa 
perheen käytössä olleilla nimillä  Fröken Hedda ja Fröken Fiken) sekä lapsia hoitanut 
mamselli ja edellisenä vuonna syntyneen pojan Fabianin imettäjä. Garderobissa oli pot
tatuoli   ja  potta.1187  Punakatoksinen  sänky oli   todennäköisesti  kreivi  Fabianin.  Hänen 
vuoteessaan oli olkipatjan lisäksi jouhipatja. Vanhempaa poikaa Hans Axelia ei mainita 
inventaariossa lainkaan. Mahdollisesti hän asui jossakin toisen kerroksen kahdestatoista 
vierashuoneesta, vaikka se ei inventaariosta käykään ilmi. On myös mahdollista, että 

1186 Inventarium på de Meubler och husgerådssaker. som finnes wid Löfstad den 30 October 1763. Löfs
tadarkivet E II:1. Landsarkivet i Vadstena.

1187 Inventarium på de Meubler och husgerådssaker. som finnes wid Löfstad den 30 October 1763. Löfs
tadarkivet E II:1. Landsarkivet i Vadstena.
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hän ei ollut muun perheen kanssa Löfstadissa, vaan asui jonkun sukulais tai ystäväper
heen luona.

Lastenhuoneen   sisustus  vaikuttaa   karulta   yksinkertaisine   ja   vanhoine  huonekalui
neen. Ero linnan julkisten tilojen eli kreiviparin huoneistojen ja lasten tilojen välillä on 
suuri. Aikakauden arkkitehtoniset ihanteet korostivat seurustelutilojen merkitystä suu
rella koolla ja ylellisellä  sisustuksella, silkkitapeteilla,  kullatuilla ja silkkiverhoilluilla 
huonekaluilla, tauluilla, esineillä ja kaakeliuunien koristeluilla. Arkkitehtuuri synnytti ja 
uusinsi perheen sisäisiä hierarkkisia suhteita, mutta myös hierarkiaa palveluskunnan ja 
isäntäväen sekä isäntäväen ja heidän vieraidensa välillä. 1700luvun yhteiskunnassa ko
din ja perheen isäntäpari oli hierarkian huipulla olipa kyse aatelista, kuninkaallisista tai 
yhtä lailla porvaris tai pappisperheestä.1188 Lapset, vieraat ja palvelusväki olivat talon 
isännän ja emännän määräysvallan alaisia, mikä näkyi konkreettisesti heidän pienem
missä ja vaatimattomammin sisustetuissa asuinhuoneissaan.

Löfstadin vierashuoneet oli sisustettu pelkistetysti ja niissä oli yleensä sänky, pöytä, 
joitakin tuoleja ja yöpöytä. Osassa vierashuoneista seinät oli verhoiltu alemman kerrok
sen tapaan puuvillakankaalla ja niissä oli rullaverhot. Yksi tai kaksi vierashuonetta oli 
selvästi sisustettu odottamaan vieraita, kun taas jotakin toista käytettiin nähtävästi varas
tona. Linnan ylimmän kerroksen vierashuoneiden ja keskikerroksen asuin ja paraati
huoneiden lisäksi pohjakerroksessa oli palveluskunnan tiloja. Siellä  oli kokin kamari, 
renkien ja piikojen kamarit, fatabuuri, jossa säilytettiin liina ja vuodevaatteita ja muita 
tekstiilejä, hovimestarin kamari, konttori ja keittiö, joiden kaikkien irtaimisto on kirjattu 
ylös. Lisäksi inventaariin merkittiin linnassa olleet tina, messinki, rauta, kupari ja 
peltiesineet sekä aito ja epäaito posliini, joka vielä jaettiin uuteen ja vanhaan.1189 Talous
tavaroita ja varsinkin astioita oli suhteellisen vähän, sillä perhe toi mukanaan säädyn
mukaisessa  elämisessä   tarvitut  vaakunakoristellut  astiat,  mikäli   linnassa  oli   tarkoitus 
järjestää päivällis tai illalliskutsuja.

Komea ja suuri Löfstadin linna oli 1760luvulla sisustettu säädynmukaisesti, mutta 
yksinkertaisesti vastaamaan Ruotsin ylhäisaatelin maaseutulinnoilleen asettamia vaati
muksia. Suurvaltaajan linna oli lenkki menneiden ja tulevien sukupolvien välillä. Sen 
statusarvoa ylhäisaatelisen dynastian jatkuvuuden merkkinä  nosti  myös keskeinen si
jainti korkealla mäellä,  aivan valtakunnantien vieressä itäisellä  Göötanmaalla. Linnan 
tulipalo talvella 1750 saattoi Axel von Fersenin ja Hedvig De la Gardien tilanteeseen, 
jossa linna oli korjattava. He valitsivat barokin aikakauden mahtavuuden kunnioittami
sen, mutta eivät tinkineet mukavuuksista. Linnan sisätilat uudistettiin, niistä tuli ajan
mukaisia ja mukavasti sisustettuja aatelisen elämän tiloja. Jokapäiväisen elämän järjes
tämistä helpotti myös se, että keittiö ja muut taloustilat siirrettiin palon jälkeen linnan 
kellarikerrokseen ja pohjakerrokseen.

Axel von Fersen oli tyytyväinen linnan korjauksiin sekä 1770luvulla palkkaamiinsa 
pehtoriin ja puutarhuriin, jotka saivat Löfstadin kukoistamaan. Kesäkuussa 1777 ylpeä 
tilanherra  kirjoitti  Löfstadista   tyttärelleen  Sophielle  ylistäen  maaseudun kauneutta   ja 

1188 Porvariston kotien tilaratkaisuista, sisustuksesta ja hierarkioista vrt. Andersson 2009, 105–214.
1189 Inventarium på de Meubler och husgerådssaker. som finnes wid Löfstad den 30 October 1763. Löfs

tadarkivet E II:1. Landsarkivet i Vadstena.
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kypsyvää kukkeutta: »peltoni ja niittyni lupaavat hyvää satoa, lehmäni lypsävät hyvin 
[...] olen erittäin tyytyväinen uuteen Pehtoriini ja uuteen Puutarhuriini [...].»1190

Uuden linnan rakentaminen – Ljung

Suurvaltaajan linnat olivat Axel von Fersenille tärkeitä monumentteja ylhäisaatelin his
toriasta, vallasta ja traditioista. Hän halusi kuitenkin rakennuttaa itselleen ja perheelleen 
myös kokonaan uuden, oman aikakautensa ihanteita ja hänen omia vaatimuksiaan vas
taavan linnan. Sopivaksi paikaksi muodostui Ljung ItäGöötanmaalla, lähellä Motalaa ja 
Löfstadia sekä kohtuullisen matkan päässä Fersenin omistamasta Finnåkerin ruukista. 
Axel von Fersenin isältään Hans von Ferseniltä  perimässä Ljungissa oli 1730luvulla 
hirsistä rakennettu pienikokoinen päärakennus, jota Axel von Fersen korjautti vain tar
vittaessa. Sisustustakin uusittiin niukasti: vuonna 1763 Ljungiin ostettiin uudet paperita
petit,1191 mutta muutoin sinne vietiin muualta huonekaluja ja tavaroita. Axel von Fersen 
ja Hedvig De la Gardie viettivät Ljungissa paljon aikaa, vaikka päärakennus oli ainoas
taan yksikerroksinen ja tuskin vaatimatonta herraskartanoa suurempi. Kun uuden Ljun
gin rakennustyöt alkoivat, siirrettiin vanha päärakennus Medevin kylpyläalueelle.

Ljungin linnan peruskivi muurattiin kesäkuussa 1774, mutta Fersen oli suunnitellut 
rakennuttavansa uuden päärakennuksen Ljungiin jo paljon aikaisemmin. Ensimmäiset 
Jean Eric Rehnin piirustukset, jotka Fersen hyväksyi allekirjoituksellaan, päivättiin vuo
sina 1768 ja 1770. Rakennustöiden suunnitteluun ja aloittamiseen liittyi myös tiiliteh
taan perustaminen Ljungiin.1192 Uusi linna tarvitsi rakennusaineeksi kymmeniä tuhansia 
tiiliä, jotka oli taloudellisesti ja logistisesti tehokkainta valmistaa paikan päällä. Englan
tilaisten kartanoiden ja linnojen rakentamista muun muassa rahoituksen näkökulmasta 
tutkineet Richard Wilson ja Alain Macley painottavat, kuinka linnan rakentaminen oli 
aina hyvin paikallista. Käytännössä kaikki työ tehtiin rakennuspaikalla tiilien polttami
sesta ja lautojen sahaamisesta aina kottikärryjen, tikapuiden tai rakennustelineiden ra
kentamiseen. Vain kaikkein hienoimmat takat, puupaneelit tai huonekalut tilattiin Lon
toosta. Myös työmiehet olivat yleensä paikallisia, vaikka parhaat ja taitavimmat käsityö
läiset ja ammattimiehet palkattiin pääkaupungista tai suurista keskuksista. Näin aatelin 
suuret rakennusprojektit olivat aina paikallisesti merkittäviä taloudellisia ja työllistäviä 
hankkeita.1193 Näin oli myös Axel von Fersenin Ljungissa, jonka rakennustyöt aloitettiin 
1774 ja sisustus valmistui kymmenisen vuotta myöhemmin, ja jonka rakennustyömaalla 
työskenteli kymmeniä miehiä ja naisia usean vuoden ajan.

Ennen Ljungin rakennuttamiseen ja sisustamiseen paneutumista on pohdittava tar
kemmin, miksi Axel von Fersen halusi rakennuttaa itselleen ja perillisilleen uuden lin

1190 Axel von Fersen Sophie von Fersenille 22.6.1777. Löfstadarkivet B XXV a:14. Landsarkivet i Vads
tena. »mes champs, et mes prés promettent belle récolte, mes vaches donnent beaucoup du lait, [...],  
je suis fort content de mon nouvel Inspecteur ainsi que de mon Jardinier, [...]»

1191 Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1. October 1762, till samma tid 1763. Axel von Fersen 
d.ä:s  arkiv vol. 42.  Stafsundsarkivet,  RA; ks. myös Ljungin inventaari  20.12.1763. Löfstadarkivet 
E II. Landsarkivet i Vadstena.

1192 Selling 1991, 268.
1193 Wilson & Macley 1999, 444–450, 465–466.
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nan. Eivätkö mahtavat Mälsåker ja Löfstad riittäneet kreiville? Fersen tiesi, että hän tai 
hänen poikansa tulisivat myös perimään Carl von Fersenin Steningen, koska tällä ei ol
lut poikaa, joka olisi voinut periä sääntöperintötilan. Lisäksi Södermanlannissa Mälare
nin pohjoisrannalla oleva Mälsåker ja Märstassa aivan Tukholman pohjoispuolella si
jaitseva Steninge olivat lähempänä Tukholmaa kuin ItäGöötanmaalla sijaitseva Ljung. 
Entä mistä alkaen Fersen pohti uuden linnan rakentamista? Jos Fersen oli suunnitellut 
uuden linnan rakentamista Ljungiin jo kauan, mihin viittaisi ainakin se, että ensimmäi
set Rehnin piirustukset olivat vuodelta 1768, miksi rakennustyöt aloitettiin vasta 1770
luvun puolivälissä? Fersen oli silloin 55vuotias, ei enää nuori. Linnan rakentaminen oli 
aikaa vievää, eikä Fersen voinut olla varma kuinka kauan hän voisi nauttia lopputulok
sesta. Miksi hän ei ruvennut rakennuttamaan linnaa jo aiemmin, 1750 tai 1760luvulla? 
On mahdollista, että uuden päärakennuksen pystyttäminen Ljungiin oli haave, jonka to
teuttamista Fersen joutui odottamaan pitkään. 1750 ja 1760lukua Axel von Fersenin 
elämässä leimasivat poliittinen osallistuminen, Pommerin sota, perittyjen linnojen kun
nostaminen ja osin uudelleen sisustaminen sekä neljän lapsen syntyminen. Ne kaikki 
nielivät paljon rahaa, joten on täysin mahdollista, että Fersen päätti jättää Ljungin ra
kentamisen ja keskittyä poliittiseen uraansa. Politiikkaan osallistuminen vaati paitsi ra
haa myös läsnäoloa Tukholmassa, minkä vuoksi Fersenille ja hänen perheelleen riitti 
Ljungin vanha pieni päärakennus. Lisäksi lähellä Ljungia sijaitsi Löfstadin barokkilinna 
ja Mälarenin rannalla toinen barokkilinna Mälsåker. Ljungin rakennuttamisen taustalla 
on nähtävissä voimakkaana Fersenin vahva aristokraattinen omakuva, jossa keskeisellä 
sijalla oli aatelin valtaasema verrattuna hallitsijaan. Tätä ylhäisaatelista omakuvaa vah
visti ja korosti uuden linnan rakennuttaminen. Fersen halusi myös siirtää eteenpäin tule
ville  sukupolville  saman ajatusmaailman,   ja  siinäkin rakennuttamisella  oli  keskeinen 
merkitys.

Gösta Selling esittää klassikkotutkimuksessaan Ruotsin 1700luvun kartanoista syyk
si Ljungin rakentamiselle sen, että Fersen halusi saada vanhuudenpäivikseen maaseutu
residenssin, jossa ei olisi tarvinnut tehdä kompromisseja uuden ja vanhan välillä, niin 
kuin 1600luvulla rakennetuissa Mälsåkerissa ja Löfstadissa oli pitänyt tehdä. Vetäyty
minen politiikasta vuodesta 1773 lähtien toi Fersenille aikaa ja myös halua olla pidem
piä aikoja maaseudulla, poissa Tukholmasta ja kauempana hovista. Jean Eric Rehnin va
litseminen arkkitehdiksi oli luontevaa – lähes itsestään selvää – Rehnin maineen takia, 
mutta myös siksi, että hänen johdollaan oli sisustettu Fersenien palatsia Tukholmassa jo 
1750–1760luvun vaihteessa. Myös molempien ranskalaiseen rokokoohon pohjautuvat 
esteettiset käsitykset yhdistivät heitä.1194

Ljungin uudelle päärakennukselle valittiin uusi paikka, rauhallinen ja vehreä kohta 
aivan Motalan joen (Motala ström) rannalla.1195 Näin kreivi saattoi yhä asua vanhassa 
Ljungin kirkon vieressä sijainneessa päärakennuksessa rakennustöiden aikana ja seurata 
niiden edistymistä läheltä.

Jean Eric Rehn piirsi uudesta päärakennuksesta massiivisen kolmikerroksinen aate
lislinnan korkeine mansardikattoineen. Linnan julkisivu on etelään, jossa se ja kaksi sii
pirakennusta  ympäröivät   linnanpihaa.  Kolme  suoraa  puistokujaa   lähtee   säteittäin   eri 

1194 Selling 1991, 265.
1195 Selling 1991, 266.
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suuntiin, kohti Ljungin kirkkoa jossa vanha päärakennus sijaitsi, sekä kohti lähellä kul
keneita valtateitä. Linnan fasadista erottaa eri kerrokset sekä niiden tärkeyden ikkunoi
den koon ja muodon sekä julkisivun koristeluiden perusteella. Pihan puolella ikkunoita 
on kussakin kerroksessa yhdeksän, puutarhan ja joen puolella yksitoista. Ensimmäisen 
kerroksen asuinhuoneet eroavat pohjakerroksen palvelusväen tiloista ja ylimmän ker
roksen vierashuoneista suurempien ja korkeampien ikkunoidensa sekä rakennuksen kes
kellä symmetrisesti sekä etelän että pohjoisen puolella olevien parvekkeiden kautta. Par
vekkeiden sirot kaiteet ovat takorautaa. Julkisivua rytmittävät rakennuksen molemmissa 
päissä olevat risaliitit.1196

Pohjakerroksessa oli  suuri  eteisaula  ja  siitä   lähtevien  käytävien molemmin puolin 
keittiön lisäksi palveluskunnan huoneita, konttori (office), pesutupa, huonekaluvarasto 
ja ruokavarastoja. Keittiössä oli oma uloskäynti, mikä ei vielä tuolloin ollut lainkaan ta
vallista. Sen sijaan 1770luvulla keittiö sijaitsi jo useammin itse linnassa tai kartanossa 
kuin erillisessä siivessä. Ljungissa keittiön läheltä johti pieni palveluskunnan käyttöön 
tarkoitettu rappu seuraavan kerroksen ruokasalin takana olevaan tarjoilutilaan.1197 Lisäk
si Ljungiin rakennettiin koko rakennuksen laajuinen tiiliholvattu kellarikerros, mikä se
kään ei ollut 1700luvulla tapana.1198 Axel von Fersen toteutti arkkitehti Rehnin ehdo
tuksen mukaisesti  nämä  uudenaikaiset   ja  asumismukavuutta  parantaneet   tilaratkaisut. 
Kaikki ei linnassa kuitenkaan ollut uudenaikaista, vaan Fersen halusi korostaa Ljungissa 
myös ylhäisaatelin historiallisuutta ja kunniakasta menneisyyttä.

Ljungin sisäänkäynti oli vaikuttava, suuri eteisaula henki suurvaltaajan kaikuja. Au
lan katto on holvattu ja pilareiden kannattelema, lattiassa on kookas, eri kivilaaduista 
tehty tähtikuvio, joka sijoittuu aivan linnan keskikohtaan. Aula ulottuu läpi rakennuk
sen, ja puutarhaan antava ovi on, toisin kuin pääovi, lasiovi, josta valo pääsee tilaan. 
Axel von Fersen kiinnitytti aulan molemmille sivuille kivitaulun, joista toisessa kerro
taan linnan ja tilusten muodostumisesta ja historiasta sekä toisessa linnan rakentamises
ta. Siinä mainitaan nimeltä paitsi arkkitehti Jean Eric Rehn myös rakennusmestari Wil
helm Kihlberg, muurarimestari Nils Törnberg ja kivenhakkaaja Johan Hult. Mälsåkerin 
1600luvulta peräisin olevaa sisäänkäyntiä muistuttanut arkaainen sisäänkäynti ja muis

1196 Fersenska  kontoret  vol.  52.  Stafsundsarkivet,  RA;  Façade  af  Stenhus  Byggnaden  på  Ljungs Her
regård i Öster Göthland, Plan af Nedre Våhningen till Stenhus Byggnaden vid Ljungs Herregård i Ös
ter Göthland, Plan af Andra Våhningen till Stenhus Byggnaden på Ljungs Herregård i Öster Göth
land.  Överintendentetsämbets   ritningsamling.  Profana  byggnader  PL 33:1–3  Ljung herrgård.  RA; 
Gösta Sellingin 1937 ilmestyneessä (faksimile 1991) teoksessa  Svenska herrgårdshem under 1700
talet on julkaistu kaikki Ljungia koskevat rakennuspiirustukset ja niiden säilytyspaikaksi mainitaan 
Stafsunds arkiv. Piirustukset eivät  kuitenkaan tulleet muun aineiston mukana Ruotsin valtionarkis
toon 1955, jolloin Stafsundin omistajat lahjoittivat arkistoaineiston valtiolle, vaan ovat todennäköi
sesti yhä Stafsundissa. Yliintendentinkonttoriin oli kaikista rakennuspiirustuksista toimitettava kopio 
ja nämä kopiot ovat tutkijoiden käytettävissä Ruotsin valtionarkistossa. Olen kuitenkin tässä tukeutu
nut Sellingin julkaisemiin piirustuksiin, koska ne ovat intendentinkonttorin piirustuksia täydellisem
mät sekä tehty nimenomaan Axel von Fersenin nähtäviksi ja hyväksyttäviksi. Niissä on myös inten
dentinkonttorin piirustuksia enemmän tietoa eri huoneiden käyttötarkoituksesta ja ne on tehty rans
kaksi, Rehnin ja Fersenin yhteisellä kielellä. Osa tiedoista ja havainnoista perustuu vierailuuni Ljun
gin linnassa 26.5.2008.

1197 Selling 1991, 270, fig. 247.
1198 Kihlberg 1998, 17.
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tolaatat veivät vierailijan ajatukset ylhäisaatelin vuosisataisiin perinteisiin, ja korostivat 
niin menneen kuin tulevankin merkitystä sekä yksittäisen aatelismiehen tai suvun paik
kaa sukupolvien jatkumossa ja aatelissäädyssä.

Ensimmäiseen kerrokseen johtava portaikko oli yhtä arkaisoiva kuin eteisaula. Baro
kin perinteitä, monumentaalisuutta ja vanhakantaisuutta kunnioittavasta aulasta ja por
taikosta noustiin paraatihuoneisiin, jotka puolestaan oli sijoitettu rokokooarkkitehtuurin 
ihanteiden mukaisesti. Näihin ihanteisiin kuului erityisesti ruokasalin sijoittaminen eril
leen muista  huoneista,  koska siellä  palvelusväen oli  kuljettava  työtehtävissään muita 
huoneita useammin. Myös pienen oleskeluhuoneen sijoittaminen niin, että portaikosta 
tultiin ensin sinne eikä suurempiin huoneisiin, seurasi rokokoon suurten ranskalaisten 
arkkitehtuuriteoreetikkojen  Charles  Étienne  Briseux’n   ja   Jacques  François  Blondelin 
periaatteita.  Kreivin ja kreivittären huoneistot sijoittuivat linnan etupihan puolelle.1199 
Rehn oli perehtynyt huolella ranskalaiseen arkkitehtuurikirjallisuuteen, jota todennäköi
sesti myös Axel von Fersen tunsi. Ranskalaisen arkkitehtuurin ihanteet näkyivät vahvoi
na myös Ljungissa.

Linnan julkisivun puolella sijaitsivat peräkkäin kreivin ja kreivittären huoneistot si
joitettuina epäsymmetrisesti suhteessa taloon ja toisiinsa. Länsipuolella oli kreivittären 
suurempi huoneisto ja itäpuolella kreivin pienempi huoneisto. 1700luvulla talon rouvan 
huoneisto oli aina suurempi kuin herran. Kreivitär Fersenin huoneistoon kuului raken
nuspiirustusten   mukaan   suuri   seurusteluhuone   (Chamb:   de   Compagn),   makuuhuone 
(Chamb: a Coucher) sekä pienen, nimeämättömän käytävän tai garderobin takana ra
kennuksen puutarhan puolella ollut kabinetti (Cabinet).1200 Piirustuksiin tehtiin kuiten
kin muutoksia joko heti tai myöhemmin rakennustöiden kuluessa, ja kreivittären huo
neistoon rakennuksen länsipäätyyn tuli kahden huoneen sijaan kolme. Kabinetti ja käy
tävä   tai   garderobi   muutettiin   kreivittären   makuuhuoneeksi   ja   pukeutumishuoneeksi 
(toalettkammare).   Suunnitellusta   makuuhuoneesta   tuli   pieni   seurusteluhuone   suuren 
seurusteluhuoneen viereen.1201  Niin kreivittären yksityiset  tilat  siirtyivät  kokonaan ra
kennuksen lyhyelle sivulle. Koko julkisivun pituisen huoneiden jonon yksityisin tila oli 
kreivin makuuhuone, joka ylhäisaatelin linnoissa kuului seurustelutiloihin.

Kreivin huoneistoon kuuluivat Rehnin piirustusten mukaan alkovilla varustettu ma
kuuhuone (Chamb a Coucher de Monsieur) ja kabinetti (Cabinet), molemmat talon jul
kisivun puolella. Piirustuksissa oli lisäksi palveluskunnan huoneeksi (domestique) mer
kitty tila kreivin kabinetin ja ruokasalin välillä.1202 Siitä tuli myöhemmin, joko rakennus
vaiheessa tai vasta sitten kun Fersenit jo olivat muuttaneet linnaan, kreivin pukeutumis
huone (toalettkammare).  Pukeutumishuoneen   ja  kabinetin  välillä  oli  vielä  garderobi. 
Lisäksi kreivin makuuhuoneesta jätettiin pois alkovi.1203

Asuinkerroksen suurin huone oli  rakennuksen pohjoispuolella  sijaitseva  ruokasali, 
jonka neljä suurta ikkunaa antoivat puutarhaan ja joelle. Suuren seurusteluhuoneen li
säksi ruokasali oli tärkeä seurustelutila, jonka arvo huoneiden välisessä hierarkiassa oli 

1199 Selling 1991, 267–268, 271, fig. 249; vrt. Scott 1995, 1–3.
1200 Selling 1991, 271, fig. 249.
1201 Kihlberg 1998, 37.
1202 Selling 1991, 271, fig. 249.
1203 Kihlberg 1998, 30–34.
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korkea. Se näkyi myös Rehnin suunnitelmissa ruokasalin sisustukseksi: ruokasalin sei
nät peitettiin kokonaan kermanvärisiksi maalatuin ja kullatuin puisin paneelein, joihin 
sijoitettiin   Fersenien   sukumuotokuvat.   Ylärivissä   ovaaleissa   kehyksissä   oli   rouvien 
muotokuvat ja alarivissä neliskanttisissa kehyksissä herrojen muotokuvat.1204 Yhteensä 
muotokuvia oli 18, joukossa Axel von Fersenin ja Hedvig De la Gardien muotokuvat, 
heidän  lastensa   ja  vävyjensä   sekä  Axel  von Fersenin  vanhempien   ja   isovanhempien 
muotokuvat ja muiden läheisten perheenjäsenten ja sukulaisten muotokuvia.1205 Ruoka
sali  on muita  huoneita symmetrisempi.  Sinne tuli  seitsemän korkeaa pariovea,   joista 
vain osa oli käytössä, osa oli valeovia. Huoneen lyhyillä sivuilla oli toisiaan vastapäätä 
kaksi tulisijaa, rappukäytävän puoleisessa seinällä suuri kaakeliuuni ja sitä vastapäätä 
siro kalkkikivestä veistetty avotakka.

Ljungin ylin kerros rakennettiin ja sisustettiin kokonaan vieraiden käyttöön. Keskellä 
kulki koko rakennuksen pituinen kalkkikivilattiainen käytävä, jonka molemmissa päissä 
oli valoa sisään tuova suuri ikkuna. Käytävän molemmin puolin oli yhteensä kymmenen 
numeroitua vierashuonetta, joissa jokaisessa oli käytävän puolella pieni alkovi tai garde
robi (Rehnin piirustuksissa domestique), jossa vieraiden palvelijat saattoivat nukkua ja 
olla tarvittaessa lähellä isäntiään, ja jossa oli myös pottatuoli.1206

Päärakennuksen lisäksi Ljungiin rakennettiin samanaikaisesti kaksi siipirakennusta, 
jotka oli tarkoitettu kartanon työntekijöille. Läntiseen siipeen tuli puutarhurin asunto, 
huone puutarharengeille, taloudenhoitajalle sekä joitakin yksinkertaisia vierashuoneita. 
Itäisessä siivessä oli leivintupa ja maitokamari, palvelusväen ruokasali sekä renkien ja 
piikojen kamarit.1207 Päärakennuksen ja siipien välittömään läheisyyteen Axel von Fer
sen rakennutti suuren navetan ja muita talousrakennuksia. Ljungissa, niin kuin useim
missa maaseudun  linnoissa   ja  kartanoissa,   linnan  ja  kartanotalouden erotti   toisistaan 
vain linnanpiha. Maanviljelys ja karjatalous olivat alati läsnä. Keittiöpuutarha ja pellot 
näkyivät linnan ylimpien kerrosten ikkunoista. Lehmät, lampaat, kanat ja muut kotieläi
met samoin kuin kartanossa kasvatetut vihannekset ja marjat tarjosivat kreivilliseen ruo
kapöytään oman lisänsä.

Ljungin linnan rakennustyöt kestivät toistakymmentä vuotta ja etenivät ainakin aluk
si hitaasti, sillä aulan muistotaulussa mainittu muurarimestari Nils Törnberg sai palkan 
savupiippujen muuraamisesta vasta 1780, kuusi vuotta linnan peruskiven muuraamisen 
jälkeen. Hän myös toimi työnjohtajana rakennuksella, mihin Fersen hänet palkkasi kah
dentuhannen kuparitaalerin vuosipalkkaa vastaan.1208 Sen jälkeen kun Ljungin seinät ja 
katto oli rakennettu ja savupiiput muurattu sekä lattiat tehty, aloitettiin myös sisätöiden 
tekeminen. Monissa tapauksissa niin Ruotsissa kuin muuallakin Euroopassa sisustami
nen saattoi maksaa yhtä paljon kuin itse rakennuksen pystyttäminen.1209 Ensimmäinen, 

1204 Selling 1991, 271, fig. 249, 273, fig. 253.
1205 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 

arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen 1776–1796. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA.

1206 Selling 1991, 271, fig. 248.
1207 Selling 1991, 268.
1208 Räkenskaper ang. byggnads och renoveringarbeten vid Ljungs gård 1731–1788. Fersenska kontoret 

vol. 52a. Stafsundsarkivet, RA.
1209 Wilson & Mackley 1999, 454.
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ja myös kallis, hanke oli kaakeliuunien muuraaminen ja pystyttäminen. Vuonna 1782 
maksettiin Fersenien konttorista matkarahat kahdelle tukholmalaiselle kaakeliuuninteki
jälle, Henrik Öfverbergille ja Olof Lehrbäckille.1210 Öfverberg oli arvostettu kaakeliuu
nintekijä  ja on todennäköistä,  että  Ljungin paraatihuoneiden yhteensä  kahdeksan ele
ganttia sinivalkoista kaakeliuunia ovat hänen valmistamiaan Jean Eric Rehnin luonnos
ten pohjalta.1211

Pohjakerroksen huoneisiin ja toisen kerroksen vierashuoneisiin tilattiin vuonna 1783 
kaakeliuunit   paikalliselta   valmistajalta,   norrköpingiläiseltä   kaakeliuunintekijältä  Olof 
Humblalta. Hän toimitti Ljungiin yksitoista vihreää kaakeliuunia, jotka maksoivat sata 
kuparitaaleria kukin ja sijoitettiin linnan pohjakerrokseen. Humbla teki myös ensimmäi
sen kerroksen palveluskunnan huoneiden kaksi sekä ylimmän kerroksen vierashuonei
den   kaksitoista   helmenväristä   kaakeliuunia.   Helmenharmaita   kaakeliuuneja   pidettiin 
vihreitä hienostuneempina. Ne myös maksoivat enemmän, kaksisataa kuparitaaleria ku
kin.1212

Rakennus ja sisustustöiden ajoittaminen on vaikeaa, koska kaikkia laskuja ei ollut 
tapana maksaa heti laskun tultua. Tosin Fersenien aineiston perusteella rakentamisesta 
ja sisustamisesta aiheutuneet laskut maksettiin yleensä heti, kun työmiehet tulivat saata
viaan hakemaan. He myös laskuttivat tehdystä työstä yleensä heti, eikä vasta pidemmän 
ajan kuluttua,  niin  kuin monilla  kauppiailla  tai  kaupunkien käsityöläisillä  oli   tapana. 
Käytäntö oli sama sijaitsipa rakennustyömaa Tukholmassa tai maaseudulla.

Ajoittamisen lisäksi rakentamisen kokonaiskustannusten selvittäminen on vaikeaa tai 
mahdotonta. Ljungin rakentaminen nieli valtavia rahasummia, mutta läheskään kaikesta 
ei ole säilynyt kuitteja ja osa kuluista on tilikirjoissa kirjattu sellaisten momenttien alle, 
että niistä ei voi olla täyttä varmuutta. Lisäksi torpparit ja lampuodit osallistuivat toden
näköisesti rakentamiseen apumiehinä  ja raakaaineiden toimittajina päivätyö ja vero
velvollisuutensa puitteissa, eikä tehtyjä taksvärkkejä välttämättä aina kirjattu tileihin.

Richard Wilson ja Alan Macley kirjoittavat, että myös Englannissa rakentamisen to
dellisia kustannuksia on äärimmäisen vaikea selvittää, koska rakentaminen kesti yleensä 
useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Sen jälkeen, kun linnan tai kartanon seinät ja katto 
olivat paikalla, saattoivat sisätyöt alkaa ja nekin kestivät usein vuosikausia. Englannissa 
aateliset eivät myöskään olleet kovin ahkeria tilinpitäjiä, eivät edes oman aikansa odo
tusten   näkökulmasta.1213  Kaikkein   suurimmat   rakennuskulut   aiheutti   työvoima,   joka 
Englannissa  muodosti  yleensä   hieman   reilun  puolet  menoista.  Materiaalikulut  olivat 
puolestaan  usein  noin kolmannes  koko rakennuskustannuksista.  Kustannuksia  saattoi 
vähentää käyttämällä paikallista työvoimaa, joka ei tosin aina ollut yhtä ammattitaitoista 
kuin suurissa kaupungeissa.1214

Näin tehtiin myös Ljungissa. Jean Eric Rehn piirsi luonnoksia ja ehdotuksia eri huo
neiden sisustusta, uuneja ja seinäpaneeleita varten. Osan kaakeliuuneista valmisti tuk

1210 Räkenskaper ang. byggnads och renoveringarbeten vid Ljungs gård 1731–1788. Fersenska kontoret 
vol. 52a. Stafsundsarkivet, RA.

1211 Selling 1991, 277; ks. myös Wahlberg 1983, kuvaliite s. 114 ja 115 välillä.
1212 Räkenskaper ang. byggnads och renoveringarbeten vid Ljungs gård 1731–1788. Fersenska kontoret 

vol. 52a. Stafsundsarkivet, RA.
1213 Wilson & Mackley 1999, 442–443, 454; Wilson & Mackley 2007, 257–295.
1214 Wilson & Mackley 1999, 446–449, 465–466.
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holmalaismestari, osan paikalliset tekijät. Puusepät Ljungberg ja Molin, jotka vuodesta 
1777 lähtien tekivät paneeleita, ovia ja ikkunoita päärakennukseen ja molempiin siipira
kennuksiin, olivat kotoisin Ljungin läheltä. Samoin oli maalari Per Olofsson, joka maa
lasi yksinkertaisimmat maalaustyöt, todennäköisesti ainakin pohjakerroksessa ja ylim
män kerroksen vierashuoneissa. Hän maalasi myös osan linnan lattioista jäljittelemään 
parkettia.1215  Gösta Sellingin mukaan tällainen maalaustapa yleistyi  vasta 1800luvun 
alkuvuosina ja Ljungin lattiat edustavat tavan ensimmäisiä ilmentymiä.1216 Nathan Falc
ker ja Johan Wurtzelius Linköpingistä ja maalari Machlin Norrköpingistä vastasivat pa
raatihuoneiden maalauksista ja viimeistelystä Rehnin luonnosten pohjalta. Kaikki kolme 
työskentelivät   Ljungissa   useamman   vuoden   1780luvun   ensimmäisellä   puoliskolla. 
Falcker maalasi ja kultasi ruokasalin paneelit ja listat sekä kiinnitti niihin sukumuotoku
vat. Hän marmoroi ruokasalin avotakan ja todennäköisesti myös kreivittären suuren seu
rusteluhuoneen avotakan.  Suuren seurusteluhuoneen   laakerinlehtiköynnöksiä  esittävät 
seinäkoristeet Falcker teki Rehnin piirustusten mukaan paperimassasta. Neljään vieras
huoneeseen Falcker maalasi ja kiinnitti paperitapetit, jotka Axel von Fersen oli hänen 
tekemiensä  mallien  pohjalta   hyväksynyt.1217  Paraatihuoneiden  ovenpäällysmaalaukset 
olivat niin elegantit ja virtuoosimaisen taitavasti toteutetut, että on todennäköistä, että ne 
maalasi joku Ruotsin taitavimmista maalareista,1218 vaikka maalarin nimeä ei löydy sen 
enempää maalauksista itsestään kuin kuiteistakaan.

Axel von Fersen oli hyvin tarkka siitä, miten kaikki asiat sujuivat hänen omistamis
saan linnoissa ja tiluksilla. Jo aiemmin on ilmennyt, että ollessaan poissa – esimerkiksi 
Pommerin sodan aikana – hän jätti  kamreerilleen Lars Paganderille yksityiskohtaisen 
tarkat ohjeet pienimmistäkin talouteensa ja omistuksiinsa liittyvistä  asioista.1219  Aivan 
samalla   tavalla  hän halusi  olla  selvillä  siitä  kuinka Ljungin rakennustyöt   sujuivat   ja 
päättää  pienistäkin  asioista.  Niinpä  maalari  Nathan Falcker  matkusti  1784 Ljungista 
Löfstadiin keskustellakseen Fersenin kanssa siitä millaiset tapetit ja seinämaalaukset ja 
muut koristemaalaukset Ljungiin tulisi.1220 Kesällä 1783 Fersen kirjoitti tyttärelleen Sop
hielle, että rakentaminen edistyi hyvin ja hän toivoi voivansa jo seuraavana vuonna asua 
Ljungissa.1221

Pieteetillä rakennetusta ja sisustetusta Ljungista tuli kokonaistaideteos, joka kaikessa 
ilmensi rakennuttajansa ja omistajansa kreivi Axel von Fersenin elämäntapaa, ihanteita 
ja selviytymisstrategioita. Ljungin linnan osana ylhäisaatelin kulttuuriperintöä, elämän
tapaa ja ideologiaa havaitsi myös linnan rakennuttajan poika Hans Axel von Fersen, kun 
1215 Räkenskaper ang. byggnads och renoveringarbeten vid Ljungs gård 1731–1788. Fersenska kontoret 

vol. 52a. Stafsundsarkivet, RA.
1216 Selling 1991, 277.
1217 Räkenskaper ang. byggnads och renoveringarbeten vid Ljungs gård 1731–1788. Fersenska kontoret 

vol. 52a. Stafsundsarkivet, RA.
1218 Selling 1991, 277.
1219 Pro Memoria 31.8.1757. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 32a; Pro Memoria Angående min hushåll

ning 31.8.1757. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 32a. Stafsundsarkivet, RA; ks. myös Gidlöf 1969, 
27–30.

1220 Räkenskaper ang. byggnads och renoveringarbeten vid Ljungs gård 1731–1788. Fersenska kontoret 
vol. 52a. Stafsundsarkivet, RA.

1221 Axel von Fersen Sophie von Fersenille 23.8.1783. Löfstadarkivet B XXV a:14. Landsarkivet i Vads
tena.
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hän matkusti  sinne ensimmäistä  kertaa isänsä kuoleman jälkeen kesällä  1795. Kreivi 
hurmaantui näkemästään, puutarhasta, linnasta ja sen kauniista huoneista, vaikka kriti
soi silkkiverhoiltuja huonekaluja epäkäytännöllisiksi silkin kuluessa ja likaantuessa hel
posti maaseudulla. Fersen tarkasti perimänsä linnan tilukset kanalasta aina navettaan ja 
meijeriin asti pehtori Björckströmin opastuksella ja iloitsi siitä, kuinka huolella kaikki 
oli rakennettu ja hoidettu. Fersen nautti omaisuudestaan ja kirjoitti päiväkirjaansa hä
nessä heränneestä voimakkaasta rakkaudesta maahan ja maaomaisuuteen sekä surumie
lisyydestään, koska oli valinnut toisenlaisen elämän itselleen.1222 Ylhäisaatelin ideologi
nen sitoutuminen maaomaisuuteen ja omistamaansa paikkaan ilmeni linnojen rakenta
misena ja omaisuuden siirtämisenä sukupolvelta toiselle. Maaomaisuus muodosti aate
lille   ideologisen,  poliittisen,   sosiaalisen   ja   taloudellisen  perustan,   selkärangan,   jonka 
varassa aateli seisoi suorana ja oman käsityksensä mukaan itseoikeutettuna hallitsevana 
luokkana.  Tämän siteen tunsi myös kosmopoliittinen hovimies  ja upseeri  Hans Axel 
von Fersen saapuessaan isänsä rakennuttamaan Ljungiin:

Mansikat alkoivat kypsyä mutta vielä ei ollut herneitä eikä sadonkorjuuta. Heinää ei oltu 
korjattu  ja se näytti  huonolta.  Pehtorini  Björckström on erinomainen henkilö.  Kiersin 
kaikki karjapihan ja maatilan rakennukset, kaikki on hyvässä kunnossa ja rakennettu ih
meen [hyvin], ja iloitsin omistuksistani. Kaiken tuon nähdessäni käsitin hyvin maaomai
suuden [omistamisen] nautinnon ja kuinka siihen voi kiintyä, ja kaduin kovasti [että] kos
kaan matkustin [ulkomaille] ja että minussa on vastakohtainen tunne, joka kutsuu minua 
pois kotoani, jossa minun on niin hyvä olla ja jossa nautin paljon suurempaa arvostusta 
kuin muissa maissa.1223

LINNA ARISTOKRAATTISEN KULUTTAMISEN JA ELÄMÄNTAVAN MILJÖÖNÄ

Rakentaminen ja asuminen olivat osa ylhäisaatelin yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja ta
loudellisen aseman representaatiota, ja tarkastelemalla aatelismiestä rakennuttajana saa 
käsityksen ylhäisaatelin elämäntavasta ja kuluttamisesta laajasti. Rakentamiseen ja asu
miseen liittyivät aina esteettiset kysymykset, joiden kautta voi tarkastella aatelin suhdet
ta arkkitehtuuriin, taiteisiin ja kulttuuriin. Axel von Fersen valitsi linnojensa ja kaupun
kipalatsinsa  arkkitehdit  aikakauden   tunnetuimpien   ja  arvostetuimpien   joukosta,  mikä 
kertoo  kiinnostuksesta   rakennustaidetta  kohtaan   ja  halusta   jättää   jotain  konkreettista 
seuraaville sukupolville. Axel von Fersenin valitsemat arkkitehdit edustivat myös samaa 
ranskalaismielistä aatelista kulttuurikosmopoliittisuutta kuin Fersenkin. Carl von Fersen 

1222 1.7.1795, 2.7.1795. Dagböcker. Hans Axel von Fersens samling vol. 6. Stafsundsarkivet, RA.
1223 2.7.1795.  Dagböcker.  Hans  Axel  von  Fersens  samling  vol.  6.  Stafsundsarkivet,  RA.  »Les  fraises 

commencoient a venir, mais il n’y avoit pas encore de petits pois et pas encore de recolte. Les foins 
n’etoient pas faits et avoient mauvaise apparence. Mon inspecteur Björckström est un exellent sujet. 
Je parcourus tous les batiments de la basse cour et de la ferme, tout est bien entretenu et bati a mer
veille, et je jouissois de ma possession. Je concevois bien en voyant tout cela le plaisir de la proprié
tee et combien on peut s’y attacher, et je regrettois bien d’avoir jamais voyagé et d’avoir un sentiment 
contraire qui m’apelle hors de chés moi, ou je suis si bien et ou je jouis d’une consideration bien plus 
grande que dans les autres pays.»
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puolestaan tyytyi linnoihinsa ja kaupunkitaloihinsa siinä asussa, jossa ne peri, eikä teh
nyt suuria muutoksia huonejakoon tai sisustukseen. Hän ei myöskään rakennuttanut uut
ta linnaa veljensä tavoin; suurvaltaajalla rakennettu Steninge oli hänen tärkein linnansa. 
Carl  von Fersen  asui  hovivirkansa  vuoksi  usein  eri  kuninkaallisissa   linnoissa,  antoi 
vuokralle niin maaseutulinnansa kuin kaupunkipalatsinsakin ja asui välillä itsekin vuok
ratussa huoneistossa Tukholmassa.

Sukupolvelta toiselle siirtyvää kulttuuriperintöä olivat myös ne 1600luvulla, Ruotsin 
ylhäisaatelin   suurvaltaaikana,   rakennetut   linnat,   jotka  Axel  von Fersenille  edustivat 
aristokraattista   ja  dynastista   jatkuvuutta.  Merkittävimmät   sukulinnat  olivat  Carl  von 
Fersenin Steninge ja Axel von Fersenin Mälsåker,  molemmat saatu äidinperintönä  ja 
molemmat rakennettu naisten innoittamina Nicodemus Tessin nuoremman (Steninge) ja 
Nicodemus Tessin vanhemman (Mälsåker) piirustusten mukaan. Axel von Fersen piti 
Mälsåkeria tärkeimpänä sukulinnanaan ja säilytti sen ylenpalttisen upean barokkisisus
tuksen lukuun ottamatta joitakin asumismukavuutta parantaneita muutoksia 1700luvun 
puolivälissä.

Talojen huonejako ja sisustus suunniteltiin ilmentämään omistajansa, asujansa ja ra
kennuttajansa yhteiskunnallista, taloudellista ja sosiaalista asemaa. Huoneiden käyttö
tarkoitus eriytyi 1700luvulla, jolloin syntyi uusia aiempaa pienempiä ja intiimimpiä ti
loja, joissa saattoi ottaa vastaan ystäviä tai viettää aikaa lukemalla ja kirjoittamalla. Ar
jen vaatimusten tyydyttäminen oli  jokapäiväistä  ylellisyyttä   ja sisustukseen käytettiin 
huomattavia summia. Keittiö siirrettiin siipirakennuksesta päärakennukseen, kaakeliuu
nit ja kaksinkertaiset ikkunat pitivät huoneet lämpiminä ja valoisina, sirot pehmustetut 
tuolit ja sohvat olivat mukavia istua, ompelupöydässä tai sekretäärissä oli sopivasti laa
tikoita tavaroiden säilyttämiseen sekä muita käytännöllisiä yksityiskohtia. Nämä huone
kalut olivat keveitä, jotta ne tarvittaessa oli helppo siirtää syrjään, jos huonetilaa tarvit
tiin erilaiseen käyttöön.

Asuminen ja vieraiden vastaanottaminen sekä vastavierailujen tekeminen olivat osa 
ylhäisaatelin elämäntapaa,  ja asumiseen, elämiseen ja säädynmukaiseen edustamiseen 
kului paljon rahaa. Asumisen aiheuttamista kuluista ja usein myös uuden rakennuttami
sesta  vastasivat  Fersenien   sukupiirissä  pääasiassa  miehet.  Arkkitehtuurin   tunteminen 
kuului sivistyneen ja hienostuneen aatelismiehen tietoihin ja taitoihin, mikä todennäköi
sesti lisäksi osaltaan aatelismiesten halua ryhtyä suuriinkin rakennusprojekteihin. Mah
taviin linnoihin suunniteltiin ja istutettiin yleensä myös suuret puistot ja puutarhat, mut
ta Axel von Fersen ei perustanut uutta puistoa yhteenkään linnoistaan. Tukholman pieni 
terassipuutarha oli sen sijaan tarkkaan suunniteltu kaupungin eliittien näyttäytymispai
kaksi ja kuninkaallisten puutarhojen vastapainoksi.

Ylhäisaatelin   rakennuttaminen,   sisustaminen   ja   korjausrakentaminen   olivat   usein 
konservatiivisia, kuten Axel von Fersenin Ljung, jossa eteisaulan arkkitehtuuri viittaa 
suoraan suurvaltaajan aatelislinnoihin.  Konservatiivisuus syntyi  halusta  painottaa ra
kentamisen  merkitystä   sukudynastian   ilmenemismuotona.   Asuinhuoneissa   sen   sijaan 
Axel von Fersen ja Hedvig De la Gardie suosivat 1700luvun keveitä ja siroja huoneka
luja, ja Mälsåkerissa barokkiasuun jätettiin linnan juhlakerros sekä ne huoneet, joita per
he ei käyttänyt usein. 1750 ja 1760luvulla sisustettu Löfstad ja 1780luvulla sisustettu 
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Ljung, samoin kuin Fersenin palatsi Tukholmassa edustavat rokokoon ja kustavilaisuu
den sisustusihanteita.

Ylhäisaatelin sukuylpeyttä korostaneen palatsin tai linnan rakentaminen ja sisustami
nen tekivät aatelista merkittävän työllistäjän. Aihe ansaitsisi tulla perusteellisesti kartoi
tetuksi, sillä tätä puolta ei ole tarpeeksi huomioitu Ruotsin arkkitehtuuri ja taidehisto
riallisesti painottuneessa linnojen tutkimuksessa. Tukholman ja paikallisten keskusten 
taitavimmat käsityöläiset työskentelivät kuukausien tai vuosien pituisia aikoja aatelin ja 
rikkaan porvariston linnojen parissa. Ylhäisaatelin käsityöläisiltä tilaamien huonekalu
jen, kaakeliuunien ja erilaisten asumismukavuutta parantaneiden uudistusten välityksel
lä informaatio ja uudet ajatukset asumisesta levisivät alemman aatelin ja säätyläistön pa
riin.

Ylhäisaateli rakensi linnoja ja palatseja monista eri syistä, dynastisen tai poliittisen 
kunnianhimon ajamina, statuksen ja sosiaalisen erottautumisen merkeiksi,  kiinnostuk
sesta arkkitehtuuriin ja rakkaudesta keräilyyn tai velvollisuuden tunteesta. Säädynmu
kainen rakentaminen ja asuminen edellyttivät taloudellisia sijoituksia, joiden katsottiin 
tuottavan voittoa seuraavien sukupolvien sosiaalisen statuksen muodossa. Aateli rakensi 
tulevaisuudelle, ja myös ymmärsi sen itse, sillä rakennushankkeet kestivät usein vuosi
kymmeniä.  Axel  von Fersenin  huolella  korjauttama   ja   sisustama Tukholman  palatsi 
sekä rakennuttama Ljungin linna ovat Ruotsin 1700luvun kosmopoliittisen ylhäisaate
lin ja maata omistaneen luokan ideologian ja statuksen ilmentymiä.
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Palveluskunta ylhäisaatelin elämäntavan ylläpitäjänä

Runsas palveluskunta oli välttämättömyys ylhäisaatelin elämäntavalle, joka perustui sii
hen, että palvelijat tekivät kodeissa kaiken kotitalouden ylläpitoon liittyvän työn. Palve
luskunta oli niin tärkeä osa aatelin elämää, että siitä oli tullut itsestään selvyys. Aatelille 
palvelijoilla oli tärkeä merkitys paitsi kotitalouden sujumisesta vastanneina työntekijöi
nä myös aseman manifestoijina. Runsas palveluskunta korosti isäntäväen yhteiskunnal
lista, taloudellista ja sosiaalista valtaasemaa.

Esiteollisella ajalla palvelijat olivat välttämättömyys lähes kaikissa säädyissä joka
päiväisen elämän sujumiselle.1224 Se mikä erotti ylhäisaatelin palvelijat muun aatelin ja 
muiden säätyjen palvelijoista oli määrä ja palvelijoiden eriytyneet tehtävät sekä palve
luskunnan koko, erityisesti miespuolisten palvelijoiden korkea määrä. Lisäksi ylhäisaa
teli  halusi  pitää  itsellään yksinoikeuden palkata työntekijöitä   tehtäviin,  jotka lisäsivät 
sen omaa statusasemaa, kuten ulkomaiset kotiopettajat tai kampaajat ja parturit.

Euroopan ylhäisaatelin palveluskunta ei 1700luvulla ollut enää yhtä lukuisa kuin se 
oli ollut keskiajalla ja 1600luvulla.1225 Siihen ei myöskään juuri kuulunut aatelissyntyi
siä palvelijoita, kuten 1500 ja 1600luvulla paašipoikia tai 1800luvulla kotiopettajatta
ria   ja   seuraneitejä.   1700luvulla   Ranskassa   varakkaissa   aatelisperheissä   oli   yleensä 
kymmenestä kahteenkymmeneen palvelijaa ja Englannissa kahdestakymmenestäviidestä 
jopa viiteenkymmeneen palvelijaa. Aiemmin moni palkolliset olivat olleet miehiä, mut
ta 1700luvulta lähtien suuri  osa palvelijoista oli  naisia.1226  Ruotsissa palveluskunnan 
määrä vaihteli aatelisperheiden sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen aseman mukaan. 
Suurimmissa talouksissa oli palvelijoita saman verran kuin Ranskan tai Englannin yl
häisaatelin perheissä, kun taas varattomammissa aatelisperheissä oli ehkä vain piika tai 
pari.1227  Henkilökohtaisia  miespalvelijoita   ja   lakeijoita  oli  1700luvulla  vain kaikkein 
vauraimmissa aatelistalouksissa. Hedvig De la Gardien isä, valtaneuvos ja kreivi Mag
nus De la Gardie piti vielä 1730luvulla, todennäköisesti ainoana Ruotsissa, palveluk
sessaan aatelisia paašipoikia, jotka seisoivat kreivin vaunujen astinlaudalla hänen mat
kustaessaan vaunuissa.1228 Mutta ilman piikoja ja palvelustyttöjä ei selvinnyt yksikään 
aateliskartano tai kaupunkitalo. Piika olikin 1700luvulla naisten yleisin ammatti kau
pungeissa.1229 Sisäpalvelijoiden lisäksi jokaisessa aatelistaloudessa oli niin maalla kuin 
1224 Tätä  aihetta käsitellään eri näkökulmista mm. teoksessa Rahikainen & VainioKorhonen 2006. Yl

häisaatelin palveluskunnasta 1700luvun Tukholmassa ks. Ilmakunnas 2006b.
1225 Ruotsissa esim. kreivi Jacob De la Gardien ja kreivitär Ebba Brahen palveluskuntaan kuului 1600lu

vulla 40–50 henkilöä. Stadin 2004, 146.
1226 Girouard  1978,  208;  Girouard  2000,  250–251;  Meldrum 2000,  15–17;  Schwartz  1999,  237,  249; 

1700luvun alussa Bretagnen köyhästä aatelista 16 prosentilla ei ollut palvelijoita lainkaan ja 43 pro
sentilla oli vain yksi tai kaksi palvelijaa. Ehkä yhdessä tai kahdessa perheessä oli yli kymmenen pal
velijaa. Girouard 2000, 255. Palvelijat eivät siis aina kuuluneet aatelistalouksiin, jos ne olivat varatto
mia eivätkä pystyneet palkkaamaan palvelijoita; palvelijoista 1700luvun Ranskassa ks. Maza 1983 ja 
Englannissa ks. Meldrum 2000.

1227 Sama tilanne vallitsi muuallakin Euroopan aatelin parissa. Maza 1983, 60–61.
1228 Malmström II, 1895, 245n2.
1229 VainioKorhonen 2006a, 112.

317



kaupungissakin  myös   tallirenkejä   ja  navettapiikoja   sekä  muuta  palveluskuntaa,   joka 
huolehti vaunuista, hevosista, muista eläimistä ja ulkorakennuksista. Se, että naispuoli
sia palkollisia oli jokaisessa aateliskodissa johtuu pitkälti siitä, että kartanoiden sisätöis
tä suuri osa oli ruoanlaittoa, säilömistä, pesemistä, silittämistä, vaatteiden ompelemista 
ja korjaamista, kankaan kutomista, siivoamista ja muita naisten töitä.  Lisäksi naisille 
maksettiin vähemmän palkkaa, joten työnantajan oli edullisempaa palkata piikoja kuin 
miespalvelijoita tekemään välttämättömät talon työt.

Ylhäisaatelin  perheissä  palveluskuntaa oli siis paljon ja sen tehtävät  olivat eriyty
neempiä kuin alemman aatelin ja muiden säätyjen palvelijoiden työt. Kokin tai ulkomai
sen kotiopettajan tai kotiopettajattaren palkkaaminen ilmensi aatelin korkeaa statusta. 
Puutarhuri hoiti puutarhaa ja puistoa, jotka symboloivat aatelin valtaa ja vaurautta. Liv
reepukuinen kuski komeiden vaunujen kuskipukilla ja livreepukuinen miespalvelija rat
sastamassa vieressä tai seisomassa vaunujen takana oli sosiaalisen arvon merkki, jonka 
huomasivat niin vertaiset kuin alempisäätyisetkin. Henkilökohtaiset mies ja naispalve
lijat olivat välttämättömiä ylhäisaatelin jokapäiväisen elämän sujumisen kannalta, mutta 
myös statussymboleita. Heistä  saattoi lisäksi ajan kuluessa kehittyä  luottopalvelijoita, 
joilla oli merkittävästi vaikutusvaltaa isäntäväen taloudessa.

Palveluskunnan elintärkeä rooli aatelin elämän sujumisessa oli aikalaisille selvyys, 
jota ei tarvinnut pohtia sen enempää.  Enemmän pohtimisen aihetta antoi kunnollisen 
palvelusväen   löytäminen   ja   kelvottomien   palvelijoiden   yleisyys,   mikä   oli   kestoaihe 
muun muassa kirjeenvaihdossa. Itsestäänselvyytensä vuoksi palveluskunta on lähteissä 
usein lähes näkymätön ja tiedot on kerättävä sirpaleisista tiedoista, sillä Fersenien tiliai
neistossa ei ole täysin kattavia tietoja perheen palkollisista. Aateli ei maksanut henkira
haa, joten Tukholman kaupungin henkikirjoissakin on Fersenien palveluskunnasta vain 
fragmentaarisia  mainintoja.  Myöskään kirjeissä   ja päiväkirjoissa ei  alati   läsnä  olleita 
palvelijoita  useinkaan mainittu.  Edes   tilikirjoissa  ei  palvelijoita  aina mainita,  vaikka 
periaatteessa   tileihin  merkittiin  palveluskunnan palkat.  Yhdistämällä  Fersenien   tiliai
neiston tiedot kirjeiden ja henkikirjojen tarjoamaan informaatioon on silti mahdollista 
tarkastella palveluskunnan roolia osana ylhäisaatelin elämäntapaa ja tämän elämäntavan 
ylläpitäjänä.

PALVELIJOIDEN MÄÄRÄ JA TEHTÄVÄT FERSENIEN TALOUDESSA

Suurta aatelistaloutta johdettiin 1700luvulla kuin yritystä. Fersenien palveluksessa oli 
Tukholmassa kamreeri, joka johti konttoria (Fersenska kontoret), josta puolestaan hal
linnoitiin Fersenien koko omaisuutta, tärkeimpinä ruukkeja ja kartanoita. Kamreerin li
säksi konttorissa oli yksi tai kaksi miespuolista kirjanpitäjää sekä juoksupoika tai renki. 
Konttori hoiti ensin Hans von Fersenin omaisuutta ja hänen kuolemansa jälkeen 1736 
hänen puolisonsa ja lastensa sekä näiden jälkeläisten omaisuutta 1850luvulle saakka.1230 
Jokaisessa ruukissa  ja  kartanossa oli  puolestaan pehtori   ja  suuri  määrä  palkollisia   ja 
alustalaisia. Tässä keskityn tarkastelemaan Fersenien palveluskuntaa osana ylhäisaatelin 

1230 Fersenien konttorista ks. luku »Fersenit ja heidän arkistonsa».

318



elämäntapaa. Tarkasteltavana ovat ne palkolliset, jotka eniten olivat perheen tai eri per
heenjäsenten kanssa tekemisissä.

Vapaus olla tekemättä ruumiillista työtä ja kotitalouden raskaita askareita sekä mah
dollisuus tiettyyn joutilaisuuteen erottivat aatelin muista säädyistä. Erityisesti erikoistu
neet tai koulutetut palkolliset, kuten kamreeri, kirjanpitäjä, yksityissihteeri, kokki, ka
marineitsyt, taloudenhoitajatar tai kotiopettaja ja kotiopettajatar, symboloivat ylhäisaa
telin taloudellista ja sosiaalista ylivertaisuutta. Aatelin mahdollisuus ja halu palkata am
mattilaisia talouteensa toimivat sosiaalisen erottautumisen keinoina.

Ylhäisaatelin jokapäiväisen elämän saumattomasta sujumisesta huolehtivat alemmat 
palvelijat.  Miespalvelijat  palvelivat aatelisperheen mieshenkilöitä  tai koko perhettä  ja 
sen   sukulaisia   ja   ystäviä.  He  olivat   tallirenkejä,   kuskeja,   puutarhureita,   sisärenkejä, 
juoksupoikia, lakeijoita ja kamaripalvelijoita. Naiset olivat puolestaan taloudenhoitajia, 
keittäjättäriä, kamarineitsyitä, sisäpiikoja, keittiöpiikoja, lapsenpiikoja, imettäjiä tai pe
sijättäriä.  Naispalvelijat huolehtivat aatelisperheen naispuolisista jäsenistä,  heidän tar
peistaan ja toiveistaan sekä  koko talouden hoitamisesta. Kaikkein ylhäisimmissä  per
heissä kokki oli mies, eikä keittäjätärtä ollut välttämättä lainkaan. Palveluskunnan sisäi
nen hierarkia oli selvä ja kertoi omalta osaltaan ylhäisaatelin perheissä vieraileville per
heen kulttuurisesta ja sosiaalisesta asemasta,  johon kuului palveluskunnan runsaus ja 
erilaisiin tehtäviin erikoistuneet palvelijat.

Kreivi Hans von Fersenin taloudessa Tukholmassa oli 1720luvun alussa kymmenen 
palvelijaa, joista kuusi oli naisia. Kreivitär Eleonora Wachtmeisterin vaatteista, kampaa
misesta, ostoksilla käymisestä ja muista henkilökohtaisista tarpeista huolehti kamaripii
ka Anna Törnqvist. Saksalainen lapsenpiika Greta Wiedermayer ja lapsenpiika Maija 
hoitivat Fersenien lapsia, viisivuotiasta Carl Reinholdia, nelivuotiasta Anna Sofiaa ja 
parivuotiasta Fredrik Axelia. Taloudenhoidosta vastasivat keittäjätär Stina Lindberg ja 
keittiöpiika Rönin. Pesijätär Annikan vastuulla olivat talouden puhtaat liinavaatteet, pai
dat, sukat ja muut sellaiset vaatteet, joita pestiin. Lisäksi kreivi Fersenin taloudessa oli 
kolme   lakeijaa,   Johan  Tumbo,  Zacharias  Formin   ja   Johan Stalberg   sekä   kuski  Eric 
Oxellgren.1231

Lakeijoiksi  henkikirjoissa merkityt Tumbo, Formin ja Stalberg saattoivat hyvinkin 
hoitaa hevosia ja tehdä muita töitä, jotka kuuluivat rengeille. Miespalvelija toi uskotta
vuutta ja arvovaltaa aatelisperheelle, minkä lisäksi lakeija kuulosti jo sananakin arvok
kaammalta kuin renki. Miesten töiden arvostaminen näkyy myös siinä, että heidän ni
mensä  merkittiin henkikirjoihin kokonaisuudessaan,  kun piioista ja muista alemmista 
naispalvelijoista mainittiin vain etunimet. Kamarineitsyt, keittäjätär ja saksalainen lap
senpiika olivat arvoasemaltaan korkeammalla kuin muut sisä ja keittiöpiiat tai pyykkä
rit, ja niinpä myös he esiintyivät lähteissä koko nimellään.

Kymmenen vuotta aiempaan verrattuna Hans von Fersenin palveluskunnasta heijas
tui 1730luvun alussa Ruotsin heikko taloudellinen ja poliittinen tilanne pitkien sotien 
jälkeen sekä se, että aatelin oletettiin huolehtivan hyväntekeväisyydestä ja yhteiskunnan 
vähäosaisista.  Vuonna 1731 kreivi  Fersenin  15  palvelijasta  ainoastaan  kamarineitsyt 
Anna Törnqvist ja lapsenpiika Greta Wiedermayer olivat olleet talossa jo kymmenen 

1231 Mantalslängden Stockholm 1721. Ladugårdsland Nedre med Blasieholmen E04425 5/5. Stockholms 
stadsarkiv.
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vuotta aiemmin. Henkikirjojen mukaan heistä kahdesta vain Anna Törnqvist sai raha
palkkaa. Muistakin palvelijoista vain osa sai palkkaa. Kamaripalvelija Herman Zettren, 
metsästäjä Måns Matts, kuski Lars Beronofski ja sisärenki Lars Galle eivät kukaan saa
neet rahapalkkaa, vaan pelkästään ruoan, vaatteet ja ylöspidon. Ne muodostivat palkan 
tärkeimmän  osan  myös   rahapalkkaa  saavilla  palvelijoilla.  Beronofski   ja  Galle  olivat 
vanhoja sotilaita, jotka olivat olleet mukana vuosisadan alun sodissa, ja Galle oli ollut 
pitkään sotavankina. Heidät oli palkattu kreivin talouteen hyväntekeväisyydestä. Erityi
sen selkeästi tämä korostuu, koska toinen kuski Hans Schmeyser sai 180 kuparitaaleria 
palkkaa vuodessa. Lakeijat Nils Åberg, Anders Siöberg, Olof Götyreen sekä erityisesti 
ranskalaiseksi mainittu neljäs lakeija, Renne Du Prai, saivat livreet, kynttilöitä, vaatteet, 
ylöspidon sekä 48 kuparitaaleria rahapalkkaa vuodessa. Palveluskuntaan ei enää 1730
luvun alussa kuulunut keittäjätärtä, vaan sisäpiika Anna Larsdotter ja keittiöpiika Stina 
olivat saaneet ruoanlaiton vastuulleen. Pyykinpesijä Maja osallistui mahdollisesti myös 
muihin talon töihin.1232 Se, että henkikirjoissa ei ollut mainintaa keittäjättärestä tai ko
kista, ei tarkoita, etteikö kreivillä olisi voinut sellainen olla palveluksessaan. Henkikir
joihin ei aina merkitty aatelisia, eikä palkattomia palvelijoitakaan tarvinnut henkikirjoit
taa.  Myös  muiden palvelijoiden  määrä,  nimet   ja  palkat  ovat  usein tulkinnanvaraisia, 
eikä kaikkia tietoja kirjattu ylös.

Palvelijoiden keskinäinen hierarkia sekä naisten ja miesten väliset palkkaerot näky
vät selvästi. Kuskin palkka oli 180 kuparitaaleria, lakeijoiden 48 kuparitaaleria, kamari
piian 54 kuparitaaleria, kun taas piiat ja pyykkäri saivat kukin 40 kuparitaaleria vuodes
sa.1233  Siitä, sisälsikö naisten palkka vaatteet,  ei ole tietoa. Todennäköisintä  kuitenkin 
on, että  Fersenit kustansivat pääsääntöisesti vain kalliit  livreet sekä miespalvelijoiden 
vaatteita ja saappaita tai kenkiä.  Naispalvelijat  saivat toisinaan käyttöönsä emäntänsä 
vanhoja vaatteita tai ostivat säätyläisnaisten vanhoja vaatteita huutokaupoista.1234 Nais
palvelijoiden palkkaan saattoi myös kuulua kankaita, joista he ompelivat vaatteita itsel
leen.

Carl ja Axel von Fersen opiskelivat 1730luvulla ensin Upsalan yliopistossa ja sit
temmin Lundissa, mutta poikien ja heidän kotiopettajansa poissaolo ei vaikuttanut Hans 
von Fersenin palveluskunnan määrään. Vuonna 1735 hänellä oli palveluksessaan viisi
toista henkeä, niin kuin oli ollut myös vuosikymmenen alussa. Palveluskunta oli kuiten
kin aivan erilaista kuin muutamaa vuotta aikaisemmin. Vanhat hyväntekeväisyydestä ja 
usein ilman rahapalkkaa palkatut miespalvelijat olivat todennäköisesti kuolleet, ja pal
veluskunnasta kaikille maksettiin ainakin pientä rahapalkkaa. Palveluskunnan tehtävät 
olivat myös selkeämmät, ja Fersen oli palkannut kirjanpitäjän huolehtimaan tilinpidosta 
ja omaisuudestaan. Palveluskuntaan kuului kirjanpitäjän lisäksi kreivin henkilökohtai
nen kamarilakeija, kolme lakeijaa, kuski, sisärenki, kaksi kamaripiikaa, kolme sisäpii
kaa,   keittäjä,   keittiöpiika,   pyykkäri   ja   kaksi   ratsumiestä.1235  Kamaripiiat   huolehtivat 
Eleonora Wachtmeisterista ja Anna Sofia von Fersenistä.
1232 Mantalslängden Stockholm 1731. Ladugårdsland Nedre med Blasieholmen E04430 3/3. Stockholms 

stadsarkiv.
1233 Mantalslängden Stockholm 1731. Ladugårdsland Nedre med Blasieholmen E04430 3/3. Stockholms 

stadsarkiv.
1234 Ilmakunnas 2006b, 105–106; Pylkkänen, R. 1982, 76–77.
1235 Hof Cassa Räkning 1735. Ks. myös kuitti 80. Hans von Fersens arkiv vol. 62. Stafsundsarkivet, RA.
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Leskikreivitär  Eleonora  Wachtmeisterilla  oli  vuonna  1740 palveluksessaan  kaksi
kymmentäseitsemän henkeä. Iso osa heistä oli naisia, heidän joukossaan taloon alunpe
rin   lapsenpiiaksi   tullut  Greta  Wiedermayer.  Greta  Wiedermayer  oli  kohonnut  piiasta 
kreivittären arvostetuksi henkilökohtaiseksi palvelijaksi, jonka vuosipalkka oli kaksin
kertainen muiden palvelusneitsyiden (jungfru) palkkaan nähden. Kreivittärellä oli palve
luksessaan lakeijoiden, palvelijattarien, keittiöpiikojen ja piikojen ohella kaksi kokkia, 
Daniel Steffens ja Peter Gramsdorff.1236  Palveluskunnan suuri määrä kertoo Fersenien 
sosiaalisen statuksen kohoamisesta 1720luvulta lähtien. Hans von Fersen saavutti tär
keän aseman ensin upseerina,  sittemmin yhtenä  Svean hovioikeuden presidenttinä   ja 
hattupuolueessa   aktiivisesti   toimineena   aatelismiehenä.  Hänen  pojilleen   suunniteltiin 
vielä loistavampaa tulevaisuutta. Suvun yhteiskunnallisen statuksen vakauttamiseen ja 
kohottamiseen   yhä   korkeammalle   pyrittiin   myös   palveluskunnan   suurella   määrällä. 
Hans von Fersenin kuollessa 1736 hänen poikansa Carl ja Axel ja tyttärensä Anna olivat 
niin nuoria, etteivät vielä olleet saavuttaneet isän suunnittelemaa statusasemaa. Siihen 
pyrkimisessä ulkoisilla puitteilla, kuten juuri palvelijoiden suurella määrällä oli merki
tystä. Aatelismies ei ollut todellinen aatelismies, jollei hänellä ollut palveluksessaan liv
reepukuisia lakeijoita, kuskia, henkilökohtaista miespalvelijaa ja kokkia.

Carl von Fersenillä oli vuonna 1760 yhdeksäntoista palvelijaa, jotka huolehtivat krei
vistä, tämän puolisosta Charlotta Sparresta sekä heidän viidestä tyttärestään. Fersenien 
palvelijoista yksitoista oli naisia ja kahdeksan miehiä. Miespalvelijoihin kuuluivat kuski 
Swen Asplund, lakeijat Petter Forsberg ja Johannes Forsberg, tallirenki Magnus Falkst
röm, sisärenki Petter Siöberg ja juoksupoika Johan Hultin. Vapaaehtoinen metsästäjä 
(jägaren) Olof Fagelgren liittyi todennäköisesti kreivin toimeen ylihovijahtimestarina. 
Fersenillä oli palveluksessaan myös juoksija (löparen) Johan Petter Norberg.1237 Juoksi
ja oli (mies)palvelija, joka juoksi ylhäisaatelin vaunujen edellä tai toimitti viestejä.1238 
Livreepukuisena juoksija raivasi kaupungin vilskeessä  tietä  ylhäisaatelin vaunuille tai 
kantotuoleille,  joita ohjasivat livreepukuiset kuskit  tai  kantoivat yhtä  lailla livreeseen 
puetut miespalvelijat. Näin korkeaarvoiset aateliset kulkivat paikasta toiseen näyttäväs
ti, osoittaen säätynsä ylemmyyttä. Juoksijoiden statusarvo oli suuri, mutta moni aateli
nenkin  piti  heidän  palkkaamistaan  myös   turhana  ylellisyytenä   ja  näyttämisenhaluna. 
Runsaslukuinen palveluskunta oli välttämättömyys ylhäisaatelille, mutta kaikkea ei enää 
1700luvulla suvaittu säädyn sisälläkään säästäväisyyden ja kohtuullisuuden noustessa 
hyveiksi. Vuoden 1766 ylellisyysasetuksessa juoksijan palkkaamiselle asetettiinkin kor
kea tuhannen hopeataalerin vuosimaksu, jolla tapaa pyrittiin hillitsemään.1239

Carl von Fersenin kymmenestä naispalvelijasta 1760luvun alussa kolme, Stina Kÿst
rea,  Anna Bonde   ja  Caisa  Grisp,  oli   palvelusneitsyitä   (jungfru)   ja   seitsemän,  Anna 
Wikström, Lisa Berg, Lena Upman, Caisa Lundberg, Anna Söderberg, Lisa Berström ja 
Maria Lund olivat piikoja (piga). Talouden päivittäisestä sujumisesta ja organisoinnista 

1236 Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan högwälborne fru Eleonora Wachtmeister ifrån den 1. October 
1739 til samma tid 1740. Hans von Fersens arkiv vol. 67. Stafsundsarkivet, RA.

1237 Mantalslängden Stockholm 1760. Johannes med Blasieholmen Defekt E04371 1/4. Stockholms stad
sarkiv.

1238 Svenska akademiens ordbok. Hakusana löpare. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (Luettu 6.1.2005)
1239 Modée 1774, 7146.
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vastasi mademoiselle Amalia Arendt.1240 Mademoiselle Amalia Arendt oli ranskalaiselta 
kuulostavasta tittelistään huolimatta kotoisin Pommerista. Hän toimi Carl von Fersenin 
taloudenhoitajana aina 1780luvulle saakka. Lisäksi hän opetti 1780luvun alussa rans
kaa  Fersenin   tyttären  Augustan   lapsille.1241  Taloudenhoitajana   ja  kreivin   lastenlasten 
ranskanopettajana  Amalia  Arendtin  asema  taloudessa  oli  korkeampi  kuin yhdenkään 
toisen palvelijan.

Axel von Fersenillä oli vuonna 1760 palveluksessaan kuusitoista henkilöä: madame 
Barbe Hassé,  portinvartija  Georg Schimpte,   lakeijat  Petter  Walström ja Petter  Selin, 
kuski  Anders  Dalström,  sisärenki  Gustaph  Ericson,  palvelusneitsyt  Britta  Österman, 
piiat Caisa Bergström, Anna Lindström, Anna Hunning, Greta Silander, Greta Lundst
röm, Britta Borgström, Greta Löfström, Maria Hedberg sekä pikkupiika Stina.1242 Rans
kalainen Barbe Hessé oli palkattu Fersenien palvelukseen 1757 kreivittären henkilökoh
taiseksi palvelijattareksi.1243 1760luvun alussa perheessä oli myös imettäjä 1762 synty
nyttä  Fabiania  varten.1244  Myös  Vuosina  1753,  1755  ja  1757 syntyneillä  Hedvigillä, 
Hans Axelilla ja Sophiella oli ollut kullakin imettäjä ylhäisaatelin parissa yleisen käy
tännön mukaisesti.1245

Fersenien palveluksessa oli 1760luvun alkupuolella myös ranskalainen mademoisel
le Domér,   joka toimi Axel von Fersenin lasten kotiopettajana ja opetti  mahdollisesti 
myös Fersenien langon Jacob Albrect von Lantingshausenin lapsia. Ranskalaiset koti
opettajattaret olivat arvostettuja ja haluttuja ylhäisaatelin parissa. Heille myös makset
tiin hyvää palkkaa: mademoiselle Domérin vuosipalkka oli 900 kuparitaaleria.1246 Kor
kean palkan lisäksi ulkomaalaisista kotiopettajattarista piti vuoden 1766 ylellisyysase
tuksen mukaan maksaa kahdensadan hopeataalerin vuosimaksu.1247 Fersenin perheessä 
ranskalainen kotiopettajatar  haluttiin   tyttärille  huolimatta  ylimääräisten  verojen,  koti
opettajattaren palkan ja ylläpidon aiheuttamista kuluista. Ei kuitenkaan ole selvää, nou
datettiinko ylellisyysasetuksen kyseistä pykälää koskaan. Ainakaan Fersenien tileissä ei 
ole mainintoja tällaisista maksuista, eikä niitä mahdollisesti koskaan maksettukaan, sillä 
yleensä lakien ja asetusten ei katsottu suoraan koskevan aatelia. Aatelin oli kuitenkin 

1240 Mantalslängden Stockholm 1760. Johannes med Blasieholmen Defekt E04371 1/4. Stockholms stad
sarkiv.

1241 Hammar 1991, 27.
1242 Mantalslängden Stockholm 1760. Johannes med Blasieholmen Defekt E04371 1/4. Stockholms stads

arkiv.
1243 Pro Memoria Angående min hushållning. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 32a. Stafsundsarkivet, RA.
1244 Förtekning   på   utbetalte   Medel   för   Generalens   och   Commendeurens   af   Kongl:   Swärds   Orden, 

Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. October 1763, till Samma tid 1764. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 42. Stafsundsarkivet, RA.

1245 Lähdeaineistossa nämä imettäjät näkyvät vasta 1770luvun puolivälistä lähtien, kun heitä avustettiin 
taloudellisesti. Ks. esim. Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1774, til samma tid 
1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

1246 Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån den 1. October 1761 till Samma tid 1762. Axel von Fersen 
d.ä:s  arkiv vol. 41;  Förtekning på  utbetalte Medel för Generalens och Commendeurens af Kongl: 
Swärds  Orden,  Högwälborne Herr  Grefwe Axel  Fersens Räkning,   ifrån den 1.  October  1763,   till 
Samma tid 1764. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 42. Stafsundsarkivet, RA; ks. myös luku »Ylhäis
aatelin tyttäristä kasvatettiin säätytietoisia kuluttajia».

1247 Modée, 1774, 7146; Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1765–1766:2, 412–413.
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omalla   esimerkillisellä   käytöksellään   osoitettava   muulle   yhteiskunnalle   moraalinen 
ylemmyytensä.1248

Carl von Fersenin tyttärien kotiopettajatar 1760luvulla oli puolestaan ranskalainen 
Mademoiselle Liegeon. Mademoiselle Liegeon ei ollut aivan tyypillinen kotiopettajatar, 
sillä lähdettyään Ferseneiltä hänestä tuli yksi Kustaa III:n hovin ihailluimmista näytteli
jättäristä.1249

Carl von Fersenin palveluksessa oli 1770 seitsemän naista ja viisi miestä. Naisista 
Amalia Arendtin, Maria Lindmanin ja Stina Lindmanin ammateiksi ilmoitetaan palve
lusneitsyt   (jungfru).  Neljästä  piiasta   (piga) kerrotaan vain heidän etunimensä:  Caisa, 
Anna, Britta ja Anna. Miespalvelijoista henkikirjoittaja sen sijaan merkitsi sekä nimen 
että toimen: heitä olivat ostaja (inkiöparen) Niclas Cederlöf, lakeija Gustav Törn, kuski 
Bengt Hammarberg, tallirenki Jacob Lindberg ja sisärenki Olof Ljungren. Kymmenen 
vuoden aikana Amalia Arendt oli vakiinnuttanut asemansa kreivin taloudenhoitajana ja 
palveluskunnan päänä. Piikoja oli aikaisempaa vähemmän, mutta Fersenin perhekin oli 
aiempaa pienempi, koska enää kolme tyttäristä asui kotona.1250 Palvelijoiden työmäärä 
väheni heti kun isäntäperheen koko pieneni. Tuntuvimmin työmäärään lienee vaikutta
nut pyykin ja vaatehuollon väheneminen.

Axel von Fersenin taloudessa oli 1770luvun alussa kaksikymmentäviisi palvelijaa, 
kaksitoista  miestä   ja  kolmetoista  naista.  Naisista  kaksi  oli  kamarineitsyitä   (kammar
jungfru)  ja  yksitoista  piikoja (piga).  Fersenin miespuolisiin  palkollisiin  vuonna 1770 
kuului  kotiopettaja   Johan  Forslund,  kokki   Johan  Babtist  Thommas,  puutarhuri  Lars 
Lindström vaimoineen ja tyttärineen,  kamaripalvelija Johan Hesse vaimoineen,  kuski 
Johan Lundbeom sekä viisi lakeijaa, kaksi tallirenkiä ja sisärenki.1251 On merkillepanta
vaa, että kamaripalvelijan ja puutarhurin vaimot kuuluivat Fersenien talouteen palveli
joina. Siinä missä naispalvelijan oli naimisiin mennessään erottava senhetkisestä palve
luspaikastaan,   saattoi  miespalvelija   jatkaa   työtään  avioitumisensa   jälkeenkin.  Vaimo 
keskittyi oman talouden hoitamiseen, mutta perhe saattoi hankkia lisäansioita vaimon 
työssäkäynnillä.

Axel von Fersenin kaksikymmentäviisi palvelijaa oli suuri määrä Ruotsin mittakaa
vassa, ja oli sitä myös verrattuna muiden Euroopan maiden ylhäisaateliin ja heidän pal
kollisiinsa.  Palvelijoiden  määrä   riippui  sekä   todellisesta   tarpeesta  että  aatelin  halusta 
erottua muista säädyistä  palkkaamalla  ammattitaitoista  palveluskuntaa,   jonka ylläpito 
oli kallista. Työvoima, varsinkin piikojen ja renkien kaltainen erikoistumaton työvoima, 
oli aatelin näkökulmasta halpaa ja sitä kannatti palkata riittävästi jokapäiväisen elämän 
mukavasti sujumiseksi. Palvelusväen edullisuus tarkoitti, että myös muiden säätyjen va
rakkailla oli mahdollisuudet palkata paljon palvelijoita.

Aatelisperheessä naispalvelijoita tarvittiin tekemään taloudenhoitoon kuuluvat välttä
mättömät ja vuodenaikojen mukaan vaihdelleet työt. Talouden emäntä valvoi palvelus
väkensä työtä, ja usein aatelisnaiset myös osallistuivat talouden töihin, kuten puutarhan
1248 Vrt.  Axel von Fersenin puheenvuorot 1765–1766 valtiopäivillä koskien vuoden 1766 ylellisyysase

tusta. Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1765–1766:2, 74–82, 85–99, 193–205, 412–
414.

1249 Hammar 1991, 19.
1250 Mantalslängden Stockholm 1770. Johannes med Blasieholmen E04372 1/6. Stockholms stadsarkiv.
1251 Mantalslängden Stockholm 1770. Johannes med Blasieholmen E04372 1/6. Stockholms stadsarkiv.
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hoitoon, vaatehuoltoon, säilömiseen tai  leipomiseen.  Naispalvelijoiden arkiaskareisiin 
kuului polttopuiden ja hiilen sekä veden kantaminen, pyykkääminen, siivous ja ruoan
laitto. Päivittäisten arkiaskareiden lisäksi palvelijoita työllisti ylhäisaatelin muutto kau
punkitalojen ja maaseutulinnojen välillä. Taloustyöt, ruoka ja vaatehuolto sekä siivous 
olivat piikojen vastuulla. Keittiötä hallitsi keittäjätär tai taloudenhoitaja ja joissakin per
heissä, kuten Ferseneillä, miespuolinen kokki. Myös siivoaminen, pyykinpesu ja silittä
minen työllistivät naisia. Ne molemmat olivat naispalvelijoiden tai toisinaan ulkopuolis
ten pyykkärien vastuulla.1252 Pyykin peseminen, kuivattaminen, silittäminen ja manke
loiminen oli raskasta ja aikaa vievää työtä. Suurta osaa vaatteista ei koskaan pesty, kos
ka hienot kankaat ja muut materiaalit eivät kestäneet vesipesua, mutta aatelisperheissä 
kiinnitettiin erityistä huomiota alus ja liinavaatteiden puhtauteen. Valkoiset, hienoista 
materiaaleista  valmistetut   ja  puhtaat  alus  ja   liinavaatteet  olivat  aatelille  kunniaasia, 
joka kertoi omistajansa moraalista ja sosiaalisesta statuksesta vähintäänkin yhtä paljon 
kuin näkyvät vaatteet.1253 Ylellisen puhtaiden ja mankeloitujen lakanoiden, pöytä ja lau
tasliinojen käyttäminen suuressa taloudessa vaati lähes aina yhden piian tai pyykkärin 
kokopäiväisen   työpanoksen.   Pyykinpesun   lisäksi   naispalvelijoiden   oli   huolehdittava 
alus ja liinavaatteiden silittämisestä ja mankeloimisesta, puhtaiden lakanoiden sijaami
sesta vuoteisiin sekä pöytien kattamisesta ennen ruokaaikoja.

Vaatteiden puhtaanapito oli hyvin työlästä, eikä aatelin omilta palvelijoilta aina riittä
nyt siihen aikaa. Suurissa kaupungeissa, kuten Pariisissa, pyykkärien palveluita käytti
vät aatelin lisäksi muutkin yhteiskuntaluokat.1254 Myös Tukholmassa Carl ja Axel von 
Fersen pesettivät molemmat ulkopuolisilla pyykinpesijöillä muun muassa sukkiaan. Pe
seminen ja  puhtaanapito  olivat  vaikeita   tehtäviä.  Sukkien pesettäminen Tukholmassa 
1740luvulla luvulla maksoi kahdeksasta kahteentoista kuparitaaleria. Uudet silkkisukat 
saattoivat maksaa kolmestakymmenestäviidestä aina neljäänkymmeneen kuparitaaleriin 
parilta.1255  Daniel Rochen tutkiman ranskalaisen ylhäisaatelisen Schombergin perheen 
pesulaskut kasvoivat koko 1700luvun ja ne muodostivat merkittävän osan vuotuisista 
menoista.1256 Amanda Vickeryn tutkimassa englantilaisessa alemman aatelin tai gentryn 
perheessä  puolen  vuoden pesulasku vastasi  kymmenen piian  vuosipalkkaa.1257  Aateli 
käytti puhtauteen ja puhtaisiin vaatteisiin aikaa ja rahaa niin Ruotsissa, Ranskassa kuin 
Englannissakin. Erityisesti huolehdittiin näkyvästä puhtaudesta, sukista, paidoista, kau
luksista tai nenäliinoista.1258

Piikojen ja renkien töihin kuuluivat aatelisperheessä kaikkein raskaimmat taloustyöt, 
joita ilman talous ei olisi toiminut lainkaan. Miespalvelijat ja kamarineitsyet puolestaan 
huolehtivat   isäntiensä   ja emäntiensä  henkilökohtaisista   tarpeista.  Erityisesti  vaatteista 
huolehtiminen ja pukeutumisessa ja kampaamisessa avustaminen kuuluivat heidän teh

1252 Ilmakunnas 2006b, 103–106.
1253 Roche 1989, 153–160, 350–353, 364–370.
1254 Roche 1989, 371–378.
1255 Ks. esim. Hof Cassa Räkning hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 

Octob: 1740 til samma tid 1741. Hans von Fersens arkiv vol. 68; Högwälbne H:r Grefwen Axel von 
Fersen [tilikirja 1736–1747]. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 1. Stafsundsarkivet, RA.

1256 Roche 1989, 367–370.
1257 Vickery 2006, 26.
1258 Roche 1989, 369–370.
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täviinsä. Kamarineitsyet osallistuivat todennäköisesti myös kankaankudontaan sekä lii
navaatteiden ja erilaisten vaatekappaleiden ompeluun, sillä vain osa vaatteista teetettiin 
räätäleillä ja ompelijoilla.1259

Palvelusväen todellisen tarpeen muutokset näkyvät hyvin esimerkiksi piikojen mää
rässä. Carl von Fersenin viidestä tyttärestä kukaan ei enää vuonna 1780 asunut isänsä 
luona ja palveluskunta oli pienentynyt vuosikymmentä tai kahta aiemmasta. Nyt kreivil
lä oli yksitoista palvelijaa, joista kaksi oli palvelusneitsyitä ja neljä piikoja. Lisäksi hä
nellä   oli   palveluksessaan   metsästäjä,   kaksi   lakeijaa,   kuski   ja   tallirenki.1260  Amalia 
Arendt oli yhä kreivin palveluksessa, mutta muista palvelijoista kukaan ei ollut sama 
kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Ylhäisaatelin taloudessa kaksi lakeijaa, kuski, tallirenki ja neljä viisi naispalvelijaa 
vaikuttaa   olleen   välttämätön   vähimmäismäärä   palvelijoita.   Pienemmälläkin   määrällä 
pärjäsi, varsinkin jos taloudelliset mahdollisuudet palveluskunnan palkkaamiseen eivät 
olleet hyvät tai jos isännän tai emännän korkea ikä johti seuraelämän hiljenemiseen ja 
niin muodoin myös palveluskunnan tarpeen vähenemisen. Vuonna 1790 iäkäs ylihovi
mestarinna Charlotta Sparre ja hänen hovinaisina toimineet tyttärensä Ulla ja Augusta 
von Fersen asuivat kukin omassa asunnossaan kuninkaanlinnassa. Charlotta Sparrella 
oli palveluksessaan kamarineitsyt, kamaripiika, lakeija, kamaripalvelija ja piika. Augus
ta von Fersenillä oli kamaripiika, piika ja lakeija. Taloudellisissa vaikeuksissa olleella 
Ulla von Fersenillä oli vain yksi naispalvelija.1261 Palveluskunnan pienuuteen vaikuttivat 
palvelijoiden tarve, ylläpitokustannukset ja tilanpuute, joka hovinaisten pienissä asun
noissa vallitsi.

Axel von Fersenillä oli 1780 palveluksessaan viisitoista miestä ja yhdeksän naista. 
Kamaripalvelija Hesse ja puutarhuri Lindström vaimoineen olivat edelleen Fersenin pal
veluksessa, ja madame Hassé (Hesse)1262 toimi Hedvig De la Gardien henkilökohtaisena 
palvelijana.  Lisäksi kreivittärellä  oli  yksi kamarineitsyt,  Julia Lovisa Wilström. Axel 
von Ferseniä ja hänen nuorempaa poikaansa palveli Johan Hessen lisäksi toinenkin ka
maripalvelija, Olof Melström. Fabian von Fersenin kotiopettajana toimi maisteri Anders 
Borg. Kreivillä oli palveluksessaan viisi lakeijaa ja kuski. Talouden raskaimmista töistä 
huolehti kolmen tallirengin ja yhden sisärengin lisäksi kahdeksan piikaa.1263

Runsaslukuisen palveluskunnan palkat eivät olleet suuri kustannus Fersenien vuosit
taisissa menoissa, vaikka koulutetuille palkollisille, kamreerille, kirjapitäjille, kotiopet
tajille ja kotiopettajattarille, kokille sekä toisinaan luottopalvelijoille maksettiin korkeita 
palkkoja. Myöskään rahapalkan lisäksi maksettu ylöspito ja ruokarahat eivät muodosta
neet merkittävää menoerää. Se, mikä palveluskunnan pitämisessä maksoi, oli vaatetus, 
lakeijoiden livreet ja kuskien puvut ja saappaat.

1259 Ilmakunnas 2006b, 105.
1260 Mantalslängden Stockholm 1780. Ladugårdsland Nedre med Blasieholmen E04440 3/9. Stockholms 

stadsarkiv.
1261 Mantalslängden Stockholm 1790 Staden Inre Östra E04547 14/15; vrt. Mantalslängden Stockholm 

1790 Staden Södra Västra E04548 13/14. Stockholms stadsarkiv.
1262 Henkikirjoihin nimi on merkitty muotoon »Hesse», mutta madamen, kauppiaiden ja Fersenien kirjoit

tamissa kuiteissa »Hassé».
1263 Mantalslängden Stockholm 1780. Ladugårdsland Nedre med Blasieholmen E04440 4/9. Stockholms 

stadsarkiv.
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Livree teki ylhäisaatelin vallan julkisesti näkyväksi kaikkialla missä livreepukuiset 
palvelijat,  1700luvulla yleensä lakeijat,  kulkivat.1264  Mahdollisuus ja oikeus vaatettaa 
miespalvelijat livreeseen oli aatelille tärkeä keino osoittaa asemansa yhteiskunnassa jos
sa tietynlainen pukeutuminen – niin oma kuin palvelijoidenkin pukeutuminen – oli osoi
tus vallasta.

Carl von Fersenin lakeijoille teetettiin uudet livreet loppuvuodesta 1747. Livreet oli
vat erityisen hienot, koska ne oli tarkoitettu juhlistamaan Fersenin ja Charlotta Sparren 
häitä helmikuussa 1748. Häissä Fersenillä oli neljä lakeijaa, joista todennäköisesti yksi 
tai kaksi oli hänen äitinsä kreivitär Wachtmeisterin lakeijoita. Lakeijoiden livreisiin os
tettiin uudet granaattikoristeiset napit kauppias Burgmanilta 63 kuparitaalerilla; nyörin
tekijä  Dahlberg  toimitti  nappeja  34 kuparitaalerilla.  Kauppias  Schwartsilta  hankittiin 
kangas ja vuorikangas livreisiin, jotka räätäli Cortell ompeli. Kankaat maksoivat 765 ja 
ompelutyö 134 kuparitaaleria. Cortell ompeli lakeijoille myös uudet lievetakit. Yhteensä 
uusien livreiden kulut olivat 1 034 kuparitaaleria, mikä oli yli kuudennes Fersenin vuo
sittain käytettävissä olleesta rahasta.1265

Carl von Fersen osti lakeijoidensa livreisiin yli 1 300 kuparitaalerilla kangasta tam
mikuussa 1761. Vuonna 1770 Fersenin tyttäristä kaksi avioitui ja Fersen teetti kahdelle 
lakeijalleen uudet vihreät livreet, joiden kangas maksoi 392 kuparitaaleria ja nyörit 106 
kuparitaaleria.  Lakeijat  saivat  myös saapasrahaa sekä   rahaa hattuja   ja kenkiä  varten. 
Fersenin kuski sai uudet hännystakin, hatun, sukat ja kengät. Livreet maksoivat monin
kertaisesti lakeijan vuosipalkan verran. Kreivi Fersenin taloudessa lakeijan vuosipalkka 
oli tuolloin noin 120 kuparitaaleria.1266 Carl von Fersen maksoi vaatteet myös palveluk
sessaan olleelle juoksijalle ja kestävät nahkahousut metsästäjälle. Metsästäjäkin pukeu
tui tietyissä tilanteissa livreeseen, mikä liittyi varmasti Fersenin toimeen hovin ylijahti
mestarina   ja   hovimetsästyksen   seremoniallisuuteen.   Kun   Fersenin   palvelukseen   tuli 
huhtikuussa  1770  uusi   tallirenki,   teetettiin   hänelle   hännystakki   sekä   annettiin   rahaa 
saappaiden ja hatun ostamiseen.1267

1264 Meldrum 2000, 171–173; vrt. Sarti 2002, 211–213.
1265 Hof Cassa  Räkning  hållen  hos  Grefwinnan  högwälborna  Fru  Eleonora  Wachtmeister   ifrån den  1 

October 1747 till samma tid 1748. Hans von Fersens arkiv vol. 75. Stafsundsarkivet, RA.
1266 Special Extract öfwer utgifterna ifrån den 1 October 1760, till samma tid 1761. Carl Reinhold von 

Fersens arkiv vol. 4; Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens, Riddarens och Ce
remoniemästarens Högwälborne Herr Grefwe Carl Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. Octo
ber 1769, til Samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 7. Stafsundsarkivet, RA.

1267 Esim. Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens och Riddarens Högwälborne Herr 
Grefwe Carl  Reinhold von Fersens Räkning ifrån den 1. October  1760, till  Samma tid 1761. Ks. 
myös kuitti 44. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 4; Förtekning på utbetalte Medel för Öfwer Hof 
Jägmästarens,  Riddarens  och  Ceremoniemästarens  Högwälborne  Herr  Grefwe  Carl  Reinhold  von 
Fersens Räkning ifrån den 1. October 1769, til Samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 
7;  Förtekning på  utbetalte Medel för Öfwer Hof Jägmästarens, Riddarens och Commendeurens af 
Kongl. Maij:ts Orden, Högwälb: Herr Grefwe Carl Reinh: v. Fersens Räkning, ifrån den 1. October 
1774, til Samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 9; Förteckning på utbetalte Medel för 
Kongl: Öfwer HofJägmastaren, Riddaren och Commendeuren af Kongl Maijts orden Högwälborne 
Herr Grefwe Carl R: von Fersens Räkning från den 1 October 1779 til samma tid 1780. Carl Re
inhold von Fersens arkiv vol. 11. Stafsundsarkivet, RA
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Kreivitär Hedvig De la Gardie matkusti 1774 suuren seurueen kanssa Wismariin ha
kemaan Kustaa III:n lähettämänä herttua Carlille puolisoa. Matkavalmisteluihin ja mat
kaan  käytettiin  valtava   summa  rahaa.  Kreivitär  otti  matkalle  mukaansa   juoksijan   ja 
miespalvelijan,  kamaripalvelija  Olof  Melströmin.  Melströmin  matkaasuun käytettiin 
muun muassa 24 kyynärää  nauhaa ja kaksi kyynärää  vahattua kangasta ja matkaasu 
maksoi 325 kuparitaaleria. Juoksijan livreeseen tarvittiin yhteensä 55 ½ kyynärää erilai
sia nyörejä, jotka ostettiin nyörintekijä Callingilta 235 kuparitaalerin hintaan. Räätälin 
palkkio uudesta livreestä oli 88 kuparitaaleria.1268 Työvoima oli halpaa, lakeijan tai kus
kin palkka samoin kuin räätälin palkkio olivat pieni osa siitä, mitä ylhäisaateli maksoi 
heidän vaatettamisestaan livreihin.

Vuoden 1766 ylellisyysasetus kielsi koristenyörien käytön muun muassa lakeijoilta, 
kuskeilta,  rengeiltä  ja »heidän kaltaisiltaan».1269  Koristenyörien käytön kieltäminen ei 
vaikuttanut Fersenien eikä varmasti muidenkaan ylhäisaatelisten tapaan teettää lakeijoil
leen koristeelliset ja runsain nyörein koristetut livreet. Livreen merkityksestä aristokra
tialle kertoo sekin, että valtaneuvosten lakeijoiden livreiden kulta tai hopeanyörejä ei 
kielletty, vaikka asiasta keskusteltiin valtiopäivillä.1270 Livreepukuinen lakeija oli näky
vä osa ylhäisaatelin statuksen julkista näyttämistä. Livree edusti säädynmukaista pukeu
tumista,  mutta sillä  representoitiin lakeijan isännän säätyä  eikä  puvun kantajan omaa 
säätyä tai asemaa.

Kesällä 1778 Axel von Fersen pyysi Ranskassa ollutta poikaansa Hans Axelia ole
maan säästäväisempi eikä käyttämään yhtä paljon rahaa kuin aiemmin. Han Axel von 
Fersen vastasi olevansa niin säästäväinen kuin kykeni, »en edes vaateta kuskiani [livree
seen tai muuhun näyttävään asuun], se [kuskin asu] on verkaa, mutta ajattelen teettää 
yhden hyvin valkoisen sellaisen [livreen] hihakäänteiden ja kauluksen kera lakeijalleni, 
täällä ei ole enää muodikasta käyttää suuria livreitä [...]».1271 Nuori Fersen piti äärim
mäisenä  säästäväisyytenä  sitä,  että  ei  vaatettanut  kuskiaan  tai   lakeijaansa  livreeseen. 
Suuret livreet eivät myöskään olleet hänen mukaansa enää ajanmukaisia Pariisissa, jossa 
muodin jatkuva vaihtelu loi osaltaan yhä uusia keinoja erottautua sosiaalisesti yhtä hy
vin vertaisista kuin kolmannen säädyn rikkaistakin. Suuret livreet koettiin tietyissä pii
reissä ehkä vanhanaikaisiksi, mutta se ei tehnyt livreepukuisesta lakeijasta vähemmän 
tärkeää osaa aatelin elämäntavalle ja sen representaatiolle. Fersenin mainitsema valkoi
nen livree oli vähintäänkin yhtä ylellinen kuin runsaasti nyörein koristeltu kultanappi
nen suuri livree. Ylellisen siitä teki harvinainen ja vaikeasti puhtaana pidettävä ja puh
distettava vaalea väri, ja jo yksin lakeijan palveluksessaan pitäminen oli ylellisyyttä, jo

1268 Förtekning på utbetalte Medel för Hans Excellence Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af 
Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. Oct: 1773 til 
samma tid 1774. Kuitit  133–135, 173, 174.  Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, 
RA.

1269 Modée 1774, 7145.
1270 Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1765–1766:2, 196–207.
1271 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 1.10.1778. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. Stafsund

sarkivet, RA. »je n’habille pas même mon cocher c’est une draperie, mais je compte fair fair un tres 
blanc avec  un parement  et  un colet  a mon laquaïs,  ce n’est  plus la  mode ici  d’avoir  de grandes 
livreés.»
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hon kaikilla ei ollut varaa, mutta joka ylhäisaatelille oli muodostunut välttämättömyy
deksi.

Kun Hans Axel von Fersen oli ostanut Royal Suèdois rykmentin 1784 ja kun Rans
kan valtion eläkkeitä, joka Fersenillekin oli myönnetty, pienennettiin Ranskan valtionta
louden heikon tilan vuoksi 1787, päätti Fersen luopua osasta palvelijoitaan vähentääk
seen menojaan. Neljän tallirengin sijaan hän piti palveluksessaan vain kolme, kahden la
keijan sijaan yhden, ja kokkinsa hän oli säästösyistä irtisanonut jo paria vuotta aiem
min.1272

Oikeus pitää palveluksessaan livreepukuisia lakeijoita koettiin ylhäisaatelin piirissä 
niin peruuttamattomaksi perusoikeudeksi, ettei sitä voinut rajoittaa horjuttamatta aatelin 
olemassaolon edellytyksiä. Kun Ranskassa vallankumouksen aikana aatelilta poistettiin 
sen vanhat privilegiot ja oikeudet, aatelisarvot ja niiden perinnöllisyys, vaakunat ja liv
reet,   niin   nimenomaan   livreiden  käytön   kieltämisen  koettiin   loukkaavan   aateluuden 
ydintä, sen olemassaolon edellytystä.1273

Palveluskunta   oli   aatelille   välttämätöntä   jokapäiväisen   elämän   sujumisen   vuoksi, 
mutta palvelijoiden määrällä ja tehtävillä oli myös statusarvoa. Tutkijat ovat esittäneet, 
että uudella ajalla rikkaat rikastuivat ja köyhät köyhtyivät sen vuoksi, että peruselintar
vikkeiden hinta nousi enemmän kuin ylellisten ruokatavaroiden, esineiden, vaatteiden 
tai muiden luksuskuluttamiseksi laskettavien hyödykkeiden hinta. Työvoima oli halpaa, 
minkä vuoksi yhteiskunnan eliiteillä oli mahdollisuus pitää palveluksessaan erikoistu
nutta runsasta palveluskuntaa, kun taas työtätekevien luokkien ansioista suurin osa kului 
peruselintarvikkeiden hankkimiseen. Ylellisen elämän kustannukset laskivat suhteessa 
vaatimattoman elämän kustannuksiin.1274

HENKILÖKOHTAISET JA KORKEAARVOISET PALVELIJAT

Aatelistalous ei tullut toimeen ilman lukuisia piikoja ja sisärenkejä. Ylhäisaatelinen ta
lous  puolestaan   tarvitsi   jokapäiväisen  elämän  mukavasti  sujumiseen  perheenjäsenille 
omia henkilökohtaisia palvelijoita sekä erikoistuneita palveluskunnan hierarkiassa kor
kealla olleita ammattilaisia, kuten kokkeja, hovimestareita tai kotiopettajia.

Mitä korkeammalla palveluskunnan sisäisessä hierarkiassa palvelija oli, sitä eriyty
neemmät hänen työtehtävänsä olivat ja sitä enemmän hänellä tuli olla aatelin palvelemi
sessa oleellisia erikoistaitoja. Kamarineitsyen tuli osata käyttäytyä sievästi, ommella hy
vin ja kammata emäntänsä hiukset niin arkeen kuin juhlaankin. Emäntä saattoi lunastaa 
itselleen palvelijoidensa arvostuksen ja kunnioituksen kohtelemalla näitä oikeudenmu
kaisesti ja osoittamalla osaavansa itsekin niitä töitä, joita odotti palvelijoidensa suoritta
van.1275  Kotiopettajattarelta   edellytettyihin   taitoihin   kuului   erityisesti   ranskan   kieli. 
Miespuoliset kotiopettajat olivat puolestaan korkeasti koulutettuja, ja moni loi myöhem

1272 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 23.8.1785, 3.12.1787. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. 
Stafsundsarkivet, RA.

1273 Maza 1983, 312–314.
1274 Hoffman & Jacks & Levin & Lindert 2002.
1275 Vickery 1998, 140–147.
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min pitkän uran akateemisessa maailmassa tai kulttuurielämässä, kuten Carl ja Axel von 
Fersenin kotiopettajat Niclas (von) Oelreich ja Sven Bring (aateloituna Lagerbring).1276 
Palvelijoilta edellytettiin nuhteetonta ja hyvää käytöstä ja uskollinen palvelija oli isän
nälleen todella arvokas.

Sopivien palvelijoiden löytämiseen nähtiin vaivaa, etsimisessä kyseltiin sukulaisilta 
ja ystäviltä suosituksia ja apua. Helmikuussa 1788 Hans Axel von Fersen valmistautui 
matkustamaan seuraavana kesänä Ranskasta Ruotsiin tavatakseen perheensä. Hän kir
joitti veljelleen Fabian von Fersenille ja pyysi tätä etsimään itselleen ruotsalaisen lakei
jan. Fersen toivoi lakeijan olevan pitkä ja sopusuhtainen, kuuliainen ja osaavan saksaa. 
Fersenin toivoi saavansa lakeijan, joka pysyisi hänen palveluksessaan pitkään ja jonka 
hän voisi ottaa mukaansa matkustaessaan.1277  Fabian von Fersen tarvitsi tammikuussa 
1792 uuden palvelijan ja pyysi sisartaan Sophieta auttamaan palvelijan etsimisessä. Fa
bian von Fersen toivoi löytävänsä  kymmenen kuparitaalerin kuukausipalkkaa vastaan 
miespalvelijan, joka osaisi ajaa vaunuja ja tarjoilla pöydässä sekä muutoinkin palvella 
kreiviä tämän toivomalla tavalla.1278 Henkilökohtainen miespalvelija oli osoitus isäntän
sä korkeasta sosiaalisesta statuksesta, mutta miespuolisen palvelijan etuihin naispuoli
siin verrattuna kuului myös se, että he toimivat isäntäväen turvana matkoilla.

Fersenien palveluskunta vaihtui tiheästi, niin kuin muissakin talouksissa. Suuri osa 
palvelijoista oli nuoria naisia, jotka siirtyivät muualle, menivät naimisiin tai ryhtyivät 
tekemään muita töitä jossakin elämänsä vaiheessa. Palveluskunnan suuresta vaihtuvuu
desta huolimatta Ferseneilläkin oli palveluksessaan joukko henkilökohtaisia ja palvelus
kunnan sisäisessä hierarkiassa korkealla olleita palvelijoita useiden vuosien, jopa vuosi
kymmenien ajan. Tällaisia olivat muun muassa taloudenhoitajat, hovimestarit ja kokit.

Amalia Arendt vastasi Carl von Fersenin taloudesta ja toimi useita vuosia tämän ta
loudenhoitajattarena.  Amalia Arendtin vastuulla olivat talouskirjanpito ja talouskassa. 
Hän teki tarvittavat ostokset tai tilasi kreivin talouteen halutut elintarvikkeet, tuoreet vi
hannekset ja leivät,  kalan, lihan ja muut elintarvikkeet.1279  Amalia Arendtin asemasta 
kreiviperheessä ja taloudellisesta vallasta kertoo paitsi pitkä, useiden vuosikymmenten 
palvelusaika, niin myös se, että hän lainasi talouskassasta usein pieniä, muutaman kupa
ritaalerin summia rahaa jatkuvasti veloissa olleelle työnantajalleen.1280

Ranskalainen Barbe Hassé palkattiin Axel von Fersenin talouteen 1750 ja 1760lu
vun taitteessa ja hän oli kreivin palveluksessa ainakin kymmenen vuotta.1281 Hän toimi 
Hedvig De la Gardien henkilökohtaisena palvelijana ja mahdollisesti Fersenien tyttärien 
kotiopettajattarena.  Barbe Hassé  opetti  kreiviparin   tyttärille  ainakin ranskan kieltä   ja 

1276 Fersenien kotiopettajista ks. luku »Kasvatus ja koulutus – sijoitus tulevaisuuteen».
1277 Hans  Axel  von  Fersen  Axel  von  Fersenille  27.2.1788.  Axel  von  Fersen  d.ä:s  arkiv  vol.  9.  Staf

sundsarkivet, RA.
1278 Fabian von Fersen Sophie von Fersenille 26.1.1792, 30.1.1792, 5.2.1792. B XXV a:10. Landsarkivet 

i Vadstena.
1279 Amalia Arendtin talouskirjanpito. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 15–19. Stafsundsarkivet, RA.
1280 Esim. Hushålls Bok ifrån den 1. October 1769 til samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv 

vol. 15; Hushålls Bok ifrån den 1. October 1774 til samma tid 1775. Carl Reinhold von Fersens arkiv 
vol. 17; Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 18. Stafsundsarkivet, RA.

1281 Mantalslängden Stockholm 1760. Johannes med Blasieholmen Defekt E04371 1/4; Mantalslängden 
Stockholm 1770. Johannes med Blasieholmen E04372 1/6. Stockholms stadsarkiv.
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muita aatelisneideiltä  vaadittuja   taitoja.  Fersenillä  oli  1760luvun alussa palvelukses
saan myös ranskalainen mademoiselle Domér, kuten aiemmin on mainittu.

Barbe Hassé oli korkealla palvelijoiden hierarkiassa, ja hänellä oli mahdollisuus vai
kuttaa omaan työhönsä. Barbe Hassé asioi usein kreivittären ja nuorten neitien puolesta 
Tukholman  kaupoissa   ja  puodeissa.  Yleensä  hän osti  ompelutarvikkeita   ja  kankaita, 
nuuskaa, pomadaa tai laventelivettä. Barbe Hassé maksoi ostokset kauppiaille ja rahat 
tilitettiin   hänelle  Fersenien  konttorista   laskelmien   tai   kuittien  mukaan.  Heinäkuussa 
1763 madame Hassé esitti  kreivittärelle yli 1 500 kuparitaalerin laskun erivärisistä  ja 
levyisistä taftinauhoista, valkoisesta satiinista, taftista ja moirésta. Laskusta maksettiin 
Barbe Hassélle 900 kuparitaaleria heinäkuussa 1763 ja loput vuotta myöhemmin. Loka
kuussa  1765  Barbe  Hassélle  maksettiin   saman   tien  1 250  kuparitaaleria  maaliskuun 
alussa kreivittärelle ostetusta hopeakirjailuin koristetusta puvusta sekä elokuussa oste
tusta satiinihameesta ja ompelutarvikkeista. Myös Axel von Fersenin nuoremman tyttä
ren Sophie von Fersenin helmi ja maaliskuussa 1773 ostamat nauhat ja kankaat mak
settiin madame Hassélle joitakin kuukausia ostamisen jälkeen.1282 Barbe Hassélla oli siis 
mahdollisuus ainakin osittain valita, millaisia ja minkä hintaisia tuotteita hän kreivittä
relle osti. Lähteistä ei selviä, millaista palkkaa madame Hassélle maksettiin, mutta se 
lienee   ollut   vertailukelpoinen   mademoiselle   Domérin   yhdeksänsadan   kuparitaalerin 
kanssa. Toinen Barbe Hassén korkeasta asemasta Fersenin palvelijoiden parissa kertova 
seikka on se, että hän oli naimisissa ja hänellä oli poika. Madame Hassén puoliso oli 
aiemmin mainittu kamaripalvelija Johan Hesse.1283 Oli hyvin epätavallista, että naispal
velijat  olisivat   jatkaneet   työssään avioitumisen  jälkeen,  eikä  naimisissa olleita  naisia 
juurikaan otettu palvelukseen. Naisilla oli myös mahdollisuus edetä palvelijattaren am
matissa ja oppia uusia, vaativampia taitoja, mutta heitä ei koulutettu kuten miehiä.

PARIISISSA KOULUTETTU KOKKI

Keittotaidolla, kulinarismilla ja syömisellä oli merkittävä sija aatelin elämäntavassa ja 
seuraelämässä,   jossa  tärkeää   roolia  esittivät  erilaiset  ateriat  suurista  seremoniallisista 
juhlaillallisista ja banketeista 1700luvulla yleistyneisiin intiimeihin illallisiin tai teen ja 
kaakaon juontiin pienessä seurueessa.

Aatelisperheelle oli kunniaasia pitää palveluksessaan taitavaa ja luotettavaa keittiö
henkilökuntaa. Kokin palkkaaminen osoitti isäntäperheen olleen sosiaalisen hierarkian 
huipulla sekä kiinnittäneen huomiota gastronomian hienouksiin, mikä haluttiin näyttää 
myös päivällis ja illallisvieraille tarjoamalla toinen toistaan hienompia ruokalajeja ja 
viinejä. Ylhäisaateli halusi myös tehdä jokapäiväisestä elämästään mukavaa ja nautitta
vaa,  missä  hyvällä   ruoalla  oli   suuri  merkitys.  Ruotsin   rikkaimmat  aateliset  pyrkivät 
hankkimaan palvelukseensa koulutetun ja kaikki keittotaidon hienoudet hallinneen ko
kin. Kreivi Carl Gustaf Tessin toi mukanaan ranskalaisen kokin palatessaan Ruotsiin 

1282 Hedvig   Catharina   von   Fersens   född   De   la   Gardie   arkiv   vol.   35.  Kuitit   10.7.1763,   19.10.1765, 
1.6.1773, 7.7.1774. Axel von Fersen d.ä:s arkiv. Stafsundsarkivet, RA.

1283 Mantalslängden Stockholm 1770. Johannes med Blasieholmen E04372 1/6. Stockholms stadsarkiv.
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toimittuaan   lähettiläänä   Pariisissa   1739–1742.1284  Kreivi  Hans  Henrik  von  Liewenin 
ranskalainen kokki valmisti heti Ruotsiin tultuaan keväällä 1776 illallisen, jossa läsnä 
olivat kuningas, kuningatar, herttuatar Hedvig Elisabeth Charlotta sekä hoviväkeä. Illal
linen oli  sekä  kokille  että  kreiville   tilaisuus näyttää  kykyjään,  osaamistaan ja status
taan.1285 Amiraali Carl Tersmeden kertoo muistelmissaan, kuinka hän vuonna 1740 toi 
pitkän ulkomailla oleskelun päätteeksi mukanaan Ruotsiin henkilökohtaisen palvelijan
sa, ranskalaissyntyisen Portugalissa varttuneen kokin ja kampaajan nimeltä Le Clou. Le 
Cloun kokintaidot herättivät ihastusta Tersmedenin perhe ja ystäväpiirissä sekä heidän 
vieraissaan, ja häntä lainattiin sukulaisperheisiin tärkeiden kutsujen alla.1286

Axel von Fersen ja valtaneuvos Erik Sparre af Söfdeborg lähettivät molemmat ruot
salaisen kokkinsa Pariisiin koulutettavaksi 1770luvulla. Axel von Fersenin kokki Eric 
Lindgren oli aloittanut kokkipoikana Fersenien keittiössä. Lindgren lähti 1770 tai 1771 
Pariisiin  Ruotsin  lähettilään kreivi Gustav Philip Creutzin luo oppimaan ranskalaista 
gastronomiaa.   Kokin   kouluttaminen   keittotaidon   saloihin   kesti   kauan,   Lindgren   oli 
Creutzin luona lähes kaksi vuotta. Creutz kirjoitti Fersenille syyskuussa 1771: »hän on 
jo ensiluokkainen. olen kokeillut häntä useamman kerran kun olen järjestänyt suuret il
lalliset, hän on tehnyt herkullisia ruokia, ja hovimestarini vakuuttaa minulle, että  hän 
[Lindgren] työskentelee ripeydellä ja helppoudella. ensi keväänä hän on oleva täydelli
nen. olen saanut mitä parhaita todistuksia hänen käytöksestään, hän ei juo eikä liehittele 
tyttöjä.»1287 Ensiluokkaisessa kokissa oli paljon samoja ominaisuuksia kuin kaikissa hy
vissä palvelijoissa: he työskentelivät ahkerasti, eivät nauttineet alkoholia tai seurustel
leet liian näkyvästi vastakkaisen sukupuolen kanssa. Se, että Creutz ylipäätään mainit
see Lindgrenin olevan raitis  ja hyväkäytöksinen,  kertoo kuinka tärkeä  asia luotettava 
palvelusväki oli aatelille – ja myös kuinka vaikea sellaista oli saada.

Axel von Fersenin ja Erik Sparre af Söfdeborgin kokit olivat siis yhtä aikaa Pariisissa 
opissa. Kokkien palattua Tukholmaan odottivat kaupungin seurapiirit kiihkeästi näyttöä 
heidän taidoistaan, jotka olivat kunniaksi heidän isännilleen. Kokkien keittotaito ei mi
tannut vain heidän omaa taitoaan, vaan heidät palkanneet aatelismiehen valtaa ja ase
maa. Kokkien koulutuksesta vastannut Creutz piti Lindgreniä  näistä  kahdesta kokista 
taitavampana ja parempana.1288

Viisi vuotta myöhemmin Axel von Fersen lähetti toisen nuoren kokkinsa Ranskaan, 
ja Creutz valvoi tämänkin kokin asioita ja koulutusta. Kokki oli ensin opissa erään hy
vän sokerileipurin luona ja Creutzin keittiössä tämän järjestäessä suuria illallisia. Myö
hemmin Creutz sijoitti kokin ruhtinatar Guéménéen, Ranskan kuninkaallisten lasten gu

1284 Charlotta Sparre Carl  Gustaf Tessinille 30.4.1742. Autografsamlingen vol.  196. Eriksbergsarkivet, 
RA.

1285 Ehrensvärd I, 1878, 9.
1286 Tersmeden III, 1916, esim. 21–22, 36–39, 51, 67 ja passim.
1287 Gustav Philip Creutz Axel von Fersenille 8.9.1771. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 7. Stafsundsarki

vet, RA. »il est deja excellent. je l’ai essayé plusieurs fois quand j’ay eu de grands repas, il m’a fait 
des plats exquis, et mon maître d’hotel  m’assure qu’il  travaille avec prestesse et facilité.  enfin au 
printems prochaineil sera parfait. on me donne les meilleurs temoignages sur sa conduite, il ne boit ni 
ne court les filles.»

1288 Gustav Philip Creutz Axel von Fersenille 14.10.1771. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 7. Stafsund
sarkivet, RA.
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vernantin, luo, sillä ruhtinattaren oma keittiömestari oli Pariisin parhaita. Creutzin ase
masta johtuen ja mahdollisesti myös Axel von Fersenin omien 1740luvulta periytynei
den suhteiden vuoksi ruhtinatar oli valmis ottamaan kokin oppiin keittiöönsä jo loka
kuussa,  vaikka  normaalisti   tällaiset  mestari–oppipoikasuhteet   alkoivat  vuoden  vaih
tuessa. Kokin koulutus maksoi 800 frangia vuodessa, minkä lisäksi tulivat kulut asumi
sesta ja elämisestä.1289 Sama kokki jatkoi oppiaikaansa Lontoossa, missä hän oli Ruotsin 
Lontoon lähettilään paroni Gustav Adam von Nolckenin luona. Nolckenin oli tarkoitus 
hankkia kokille paikka jostakin aatelisperheestä, jossa kokin taidot olisi voitu hioa huip
puunsa. Kun kokin oli aika palata Ruotsiin, mietittiin muun muassa mahdollisuutta, että 
tämä olisi matkustanut kotiin paroni Evert Tauben itselleen Lontoosta ostamissa vau
nuissa, jotka joka tapauksessa piti saada Ruotsiin.1290 1790luvun alussa Axel von Ferse
nillä oli palveluksessaan englantilainen kokki, johon hän oli erittäin tyytyväinen. Tosin 
Fersenin kuvauksen perusteella vaikuttaa siltä, että englantilainen kokki valmisti ruoan 
ranskalaisen keittiön tapaan.1291

Korkeasti ja kalliisti koulutettu kokki merkitsi jokapäiväistä ylellisyyttä korkealaatui
sen ruoan muodossa, mutta vielä tärkeämpi kokki oli juhlia, illallisia, tanssiaisia tai ban
ketteja järjestettäessä. Niissä kokin laittamilla ruokalajeilla oli tärkeä rooli osana seurus
telukulttuuria, mutta myös isäntäparin sosiaalisen ja poliittisen arvon mittana. Aristokra
tia seurusteli kuninkaallisten ja korkeiden diplomaattien kanssa, Fersenien suhteet ulko
valtojen   diplomaatteihin   Tukholmassa   olivat   kiinteät   ja   kanssakäyminen   lähes 
jokapäiväistä. Jokainen aatelismies ja aatelisnainen edusti paitsi itseään ja sukuaan niin 
myös maataan. Tämä teki aterioista ja niiden ulkoisista piirteistä myös poliittisia, var
sinkin kun 1700luvulla  politiikkaa  oli  mahdoton erottaa   ihmisten  henkilökohtaisista 
intresseistä.

Poliittiset ja taloudelliset tavoitteet sekoittuvat henkilökohtaiseen ja yksityiseen myös 
siinä mielessä, että ylhäisaatelin ja korkean porvariston elämäntapaan puututtiin anka
rasti ylellisyysasetuksin. Jo aiemmin on todettu, että koulutettujen ulkomaalaisten pal
velijoiden palkkaaminen tehtiin luvanvaraiseksi ja maksulliseksi 1766. Ruotsalaisen ko
kin lähettäminen Ranskaan koulutettavaksi saattoi olla tapa kiertää asiaa. Toisaalta Tuk
holmassa oli helpompaa niin isännälle kuin palvelijallekin, jos palvelusväki osasi ruot
sia voidakseen hoitaa talouden ulkopuoliset päivittäiset asiat, kuten vaikkapa tarvittujen 
ostosten tekemisen.

VANHOISTA PALVELIJOISTA JA MUISTA VÄHÄOSAISISTA HUOLEHTIMINEN

Aatelilla oli moraalinen velvollisuus huolehtia yhteiskunnan vähäosaisista, varsinkin jos 
nämä olivat heidän palkollisiaan tai alustalaisiaan. Hyväntekeväisyys oli merkki aatelin 
vallasta ja velvollisuudentunnosta.  Aatelin ylellisyydestä   tuli  hyväntekeväisyyttä,  kun 

1289 Gustav Philip Creutz Axel von Fersenille 30.6.1776. G 360, UUB.
1290 Hans Axel von Fersen Axel von Fersenille 17.8.1778, 1.10.1778. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 8. 

Stafsundsarkivet, RA.
1291 Axel von Fersen Fabian von Fersenille 22.2.1791. Fabian Reinhold von Fersens arkiv vol. 1a. Staf

sundarkivet, RA.
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sitä jaettiin almujen ja avustusten muodossa vähempiosaisille.1292 Fersenien tilikirjoissa 
on varsinkin 1730 ja 1740luvulla jatkuvasti mainintoja köyhille upseereille, sotilaille, 
maistereille, leskinaisille tai piioille jaetuista almuista.1293 Erityisen merkityksen hyvän
tekeväisyys sai vanhoista ja uskollisista palvelijoista huolehtimisessa. Vanhoista, uskol
lisesti perhettä palvelleista pidettiin huolta senkin jälkeen, kun he eivät enää kyenneet 
työhön. Uskollisuus ja pitkäaikainen palvelussuhde palkittiin luottamuksella ja vanhuu
denturvalla.

Kreivitär Anna Maria Soop, Carl ja Axel von Fersenin äidinäiti, perusti Tukholmaan 
1730luvun alussa köyhäintalon, joka oli tarkoitettu Fersenien palveluksessa aiemmin 
olleille vanhoille naisille.1294 Carl ja Axel von Fersen puolestaan lahjoittivat  vuosittain 
tietyn summan seurakuntansa köyhäintalolle ja pitivät  myös huolta vanhoista palveli
joistaan.1295 Axel von Fersen puhui voimakkaasti köyhäin ja sairaanhoidon sekä lasten
kotien puolesta muun muassa Serafiimiritarikunnassa ja kuului vuodesta 1773 alkaen 
Serafiimiritarikunnan lasaretin johtokuntaan.1296

Pitkä palvelussuhde ei ollut mikään selviö yhteiskunnassa, jossa palvelijat vaihtuivat 
tiheään. Vain harva palvelija oli useita vuosia, saati vuosikymmeniä saman perheen pal
veluksessa. Uskollinen palvelija ja pitkäaikainen palvelussuhde merkitsivät molemmin
puolista luottamusta. Aatelille uskollisilla palvelijoilla oli myös statusarvoa, merkitsihän 
pitkäaikainen palvelussuhde sitä, että isäntäväen ja palvelijoiden väliset suhteet olivat 
hyvät ja palvelijat arvostivat isäntiään. Ferseneillä oli muutamia palvelijoita, jotka olivat 
palvelivat perhettä pitkään. Tallirenki Johan Holsten ja sisärenki Lars Westerberg olivat 
molemmat Axel von Fersenin palveluksessa kauan, 1770luvulta ainakin 1780luvulle 
asti. Myös kokki Petter Lindgren, puutarhuri Lindström ja kamaripalvelija Johan Hesse 
puolisoineen sekä kamaripalvelijasta hovimestariksi noussut Olof Melström olivat kym
meniä vuosia Axel von Fersenin palveluksessa.1297 Kaikkein pisimpään Fersenien per
hettä palvelivat lapsenpiiasta kamarineitsyeksi kohonnut Greta Wiedermayer, Carl von 
Fersenin taloudenhoitaja Amalia Arendt sekä Fersenien yhteiset kamreerit Lars Pagan
der ja Eric Nortun, joista jokainen oli useita vuosikymmeniä Fersenien palveluksessa. 

1292 Andrew 1995, 277.
1293 Esim. Hof  Cassa Räkning hos Grefwinnan  Högwälborna  Fru Eleonora  Wachtmeister  Ifrån den  1 

October 1741 til samma tid 1742. Hans von Fersens arkiv vol. 69; Hof Cassa Räkning hållen hos 
Grefwinnan Högwälborna Fru Eleonora Wachtmeister Ifrån den 1 October 1742 till samma tid 1743. 
Hans von Fersens arkiv vol. 70; Hof Cassa Räkning hållen hos Grefwinnan Högwälborna Fru Eleo
nora Wachtmeister ifrån den 1 October 1743 till samma tid 1744. Hans von Fersens arkiv vol. 71. 
Stafsundsarkivet, RA.

1294 Ajkay 1977, 37–38.
1295 Carl von Fersenin tilikirjat. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2–18; Axel von Fersenin tilikirjat. 

Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38–52. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 1–8. Stafsundsar
kivet, RA.

1296 Ehrensvärd I, 1878, 462; Jägerskiöld 1956, 686.
1297 Special Extract öfwer Utgifterne från den 1. October 1793 till samma tid år 1794. Axel von Fersen 

d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA; Mantalslängden Stockholm 1770 Johannes och Blasiehol
men E04372 1/6, Mantalslängden Stockholm 1780 Ladugårdsland Nedre m Blasieholmen E04440 
3/9. Stockholms stadsarkiv.
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Kreivitär Hedvig De la Gardie mainitsi erityisellä lämmöllä vanhoista palvelijoista Gre
ta Wiedermayerin kirjeissään tyttärelleen Sophielle.1298

Saksalainen lapsenpiika Greta Wiedermayer tuli hoitamaan Hans von Fersenin lapsia 
1710 ja 1720lukujen vaihteessa.1299 Hänen työhönsä oltiin niin tyytyväisiä, että Eleo
nora Wachtmeisterin   testamentissa  määrättiin  mamselli  Wiedermayerille  vuosittainen 
kuudensadan kuparitaalerin elinkorko.1300 Carl ja Axel von Fersen maksoivat elinkoron 
puoliksi aina 1770luvun puoliväliin asti.1301 Greta Wiedermayer hoiti myös Anna Sofia 
von Fersenin ja Jacob von Lantingshausenin 1749 ja 1751 syntyneitä lapsia ja vietti lo
pulta vanhuuttaan ainakin osaaikaisesti Axel von Fersenin taloudessa. Fersenien oles
kellessa maaseutulinnoissaan kertoi Greta kartanon ja naapuruston kuulumiset kreivittä
relle, ja toimi niin tärkeänä tiedonvälittäjänä isäntäväen sekä heidän palveluskuntansa ja 
alustalaistensa välillä.1302

Lars Pagander aloitti Hans von Fersenin kirjanpitäjänä 1730luvulla ja oli Fersenien 
palveluksessa kamreerina aina kuolemaansa asti 1785. Fersen maksoi Paganderin hauta
jaisten aiheuttamat kulut sekä maksoi Paganderin naimattomien tyttärien puolesta vuo
den vuokran pienestä Geddegårdenin tilasta, johon tyttäret olivat asettuneet isänsä kuo
leman jälkeen.1303

Imettäjä oli yksi tärkeimmistä aatelistalouteen tarvituista palkollisista, ja oli tavallis
ta, että aateliset huolehtivat aikuisina vanhoista imettäjistään. Axel von Fersen maksoi 
pientä eläkettä lastensa imettäjälle ja auttoi tätä toisinaan ostamalla jauhoja tai maksa

1298 Hedvig De la Gardien kirjeet Sophie von Fersenille. B XXV a:14. Landsarkivet i Vadstena.
1299 Mantalslängden Stockholm 1721. Ladugårdsland Nedre med Blasieholmen E04425 5/5. Stockholms 

stadsarkiv.
1300 Eleonora Wachtmeisterin perinnönjakoasiakirjat. Hans von Fersens arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, 

RA.
1301 Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1751. till samma tid 1752. Carl Reinhold von 

Fersens arkiv vol. 2; Special Extract öfwer utgifterne ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. 
Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2; Special Extract öfwer utgifterna ifrån den 1 October 1760, till 
samma tid 1761. Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2; Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 
första October 1764, til samma tid 1765. Carl  Reinhold von Fersens arkiv vol. 5; Special  Extract 
öfwer Utgifterne, ifrån den 1sta October 1769 til samma tid 1770. Carl Reinhold von Fersens arkiv 
vol. 7; Special Extract öfwer Utgiftene ifrån den 1 October 1774 til Samma tid 1775. Carl Reinhold 
von Fersens arkiv vol. 9; Tilivuonna 1751 Axel von Fersen maksoi Greta Wiedermayerille 282 kupa
ritaaleria, kun summa muutoin oli 300 kuparitaaleria. Special Extract af Förtekningen på utgifterne 
ifrån d. 1 Octob: 1750,  til  samma tid 1751. Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol.  38;  Special  Extract 
öfwerutgifterne ifrån den 1. October 1754, till samma tid 1755. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 39; 
Special Extract öfwer utgifterne, ifrån den 1. October 1759, till samma tid 1760. Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 41; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1. October 1764, til samma tid 1765. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 43; Special Extract öfwer Utgifterne, ifrån d: 1. October 1769, til 
samma tid 1770. Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 6; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån 
den 1. October 1774, til samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45. Stafsundsarkivet, RA.

1302 Axel von Fersen Jacob von Lantingshausenille 30.9.1760. E 4549 Lantingshausenska samlingen vol. 
12, RA; Hedvig De la Gardie Sophie von Fersenille 2.1.1777, 25.6.1777. B XXV a:14. Landsarkivet i 
Vadstena.

1303 Special Extract öfwer Utgifterne från den 1 October 1784 till samma tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s 
arkiv vol. 48. Stafsundsarkivet, RA.
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malla vuokran ja velkoja. Fersen maksoi avustuksia myös muille entisille naispalveli
joille, kuten vuonna 1785 eräälle mamselli Fabrellille.1304

Axel von Fersenin hautajaisia tarkasteltaessa kävi jo ilme, että kreivi määräsi testa
mentissaan lähimmille henkilökohtaisille palvelijoilleen ja koko talouden tärkeimmille 
palvelijoille   runsaskätisen   rahalahjan,   jolla   palvelijat   palkittiin   uskollisesta   työstään. 
Näin palkittiin kamreeri Nortun, kirjanpitäjä Hagerström, hovimestari Mellström, kokki 
Lindgren, kamaripalvelija Lindberg, lakeija Ljungblom ja lakeija Fjetterström. Heistä 
jokainen sai rahapalkkion, jonka suuruus ylitti  moninkertaisesti heidän vuosipalkkan
sa.1305 Runsaskätiset rahapalkkiot merkitsivät tietysti valtavaa etua ne saaneille palveli
joille, minkä lisäksi niiden avulla jo kuollut kreivi, sotamarsalkka ja valtaneuvos ulotti 
valtansa ja voimansa taloutensa yli, vaikka ei enää ollut fyysisesti läsnä.

Osa  palvelijoista  oli   saman  perheen palveluksessa  useiden  vuosikymmenten  ajan, 
mutta piiat ja rengit vaihtuivat tiheään. Ammatillista osaamista vaatineet ja palveluskun
nan sisäisessä hierarkiassa korkeammalla olleet toimet, kuten taloudenhoitaja, kokki tai 
hovimestari  pysyivät  samassa palveluspaikassa pitkään. Ylhäisaatelin  ja palvelijoiden 
suhde saattoi olla lämmin ja luottamuksellinen, palvelijoista huolehdittiin pitkän palve
lusajan jälkeen.

VÄLTTÄMÄTÖN PALVELUSKUNTA

Palveluskunta, sen monet jäsenet ja heidän eriytyneet työtehtävänsä korostivat aatelin 
asemaa yhteiskunnan huipulla. Ylhäisaatelilla oli palveluksessaan lukuisien piikojen ja 
renkien lisäksi lakeijoita, kuskeja, juoksijoita, kamarineitsyitä, taloudenhoitajia, kokkeja 
sekä kotiopettajia ja kotiopettajattaria. Kotitalouden ulkopuolella ylhäisaatelin palkolli
siin kuuluivat kamreerit, kirjanpitäjät, pehtorit sekä kartanoiden alustalaiset ja ruukkien 
työntekijät.

Fersenien palveluskunnan koko vaihteli kreivien perheen koon mukaan. Palveluskun
taa oli enemmän silloin, kun kreivien lapset olivat pieniä ja kreivit osallistuivat aktiivi
sesti  Tukholman  sosiaaliseen   ja  poliittiseen  elämään.  Perheen rakenteen  muuttuessa, 
lasten muuttaessa kotoa  ja  avioituessa palveluskunnan kokokin pieneni.  Palvelijoista 
varsinkin piiat vaihtuivat usein, eivätkä olleet montaa vuotta perheen palveluksessa. Sen 
sijaan  koulutetut   tai  erityistaitoja  hallinneet  palvelijat  olivat  Fersenien  palveluksessa 

1304 Förtekning på utbetalte Medel för Hans Excell:ce Riks Rådets, Riddarens och Commendeurens af 
Kongl: Maij:ts Orden, Högwälborne Herr Grefwe Axel Fersens Räkning, ifrån den 1. October 1774, 
til Samma tid 1775. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 45; Special Extract öfwer Utgifterne ifrån den 1 
October 1779 til samma tid 1780. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 47; Special Extract öfwer Utgifter
ne från den 1 October 1784 till samma tid 1785. Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 48; Special Extract 
öfwer Utgifterne från 1.  October  1789 till  samma tid 1790.  Axel von Fersen d.ä:s  arkiv vol.  50; 
Special Extract öfwer Utgifterne från den 1. October 1793 till samma tid år 1794.  Axel von Fersen 
d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.

1305 Axel von Fersenin perukirja. Axel von Fersens och hans hustrus testamenten, boupptecknings och 
arvskifteshandlingar efter Axel von Fersen. 1776–1796.  Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 34. Staf
sundsarkivet, RA; Special Extract öfwer Utgifterne från den 1. October 1793 till samma tid år 1794. 
Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 52. Stafsundsarkivet, RA.
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vuosikymmenien ajan. Monet heistä aloittivat Fersenien palveluksessa nuorina ja vaati
mattomissa tehtävissä.  Vähitellen he kohosivat palveluskunnan sisäisessä hierarkiassa 
yhä korkeammalle. Tällaisia olivat muiden muassa lapsenpiiasta kreivitärten luottopal
velijattareksi kohonnut Greta Wiedermayer, jolle Fersenit maksoivat avokätistä eläkettä, 
sekä  miespalvelijasta hovimestariksi  edennyt Olof Mellström ja kokkipojasta  kokiksi 
noussut  Eric  Lindström. Näistä   luottopalvelijoista  Fersenit  huolehtivat   taloudellisesti 
sen jälkeen, kun he iäkkäinä jäivät syrjään työstä tai isännän kuoleman jälkeen.

Palveluskunta oli välttämätön tekijä ylhäisaatelin elämäntavan ylläpitäjänä. Palvelus
kunta vastasi Fersenien talouden jokapäiväisestä sujumisesta säädynmukaisella tavalla. 
Aateli käytti huomattavan paljon rahaa palvelijoidensa vaatettamiseen, jotta nämä olisi
vat korostaneet  läsnäolollaan ja koristeellisilla  livreillään isäntäperheen valtaasemaa. 
Kotiopettajille maksettiin korkeita palkkoja ja kokit saatettiin lähettää useiksi vuosiksi 
Pariisiin  ja Lontooseen oppimaan gastronomian hienouksia.  Palveluskuntaan käytetyt 
rahasummat tuottivat ylhäisaatelille sen säätyaseman mukaisen elinympäristön.
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Ylhäisaatelin elämäntapa 1700luvun Ruotsissa

Ruotsin ylhäisaatelin  elämäntapaa   ja  kulutustottumuksia  1700luvulla   luonnehtii   sää
dynmukainen ylellisyyskuluttaminen. Luksuskuluttaminen oli ylhäisaatelin kulttuurinen 
ja sosiaalinen eloonjäämisstrategia, jonka avulla se pyrki säilyttämään asemansa yhteis
kunnan johtavana eliittinä   ja vahvistamaan sitä.  Tietoisten  ja osin  tiedostamattomien 
strategioiden lisäksi aatelin kuluttaminen perustui traditioihin ja normeihin, joiden mu
kaan valtakunnan johtavan säädyn korkea yhteiskunnallinen asema ilmeni  ulkoisesti. 
Säätyaseman ulkoisista merkeistä oli muodostunut ja kehittynyt yhä tärkeämpiä 1500
luvun   lopulla   ja   1600luvulla,   kun   aateli   erottautui   säätynä   ja   sosiaalisen   ryhmänä 
muusta yhteiskunnasta. Privilegiot, oikeudet ja erivapaudet takasivat aatelin muita sää
tyjä ylemmän aseman, mutta ulkoisesti yhteiskunnan hierarkkisuus ilmeni pukeutumi
sessa, asumisessa, käyttäytymisessä ja kuluttamisessa. Säätyaseman mukainen elämä ja 
kuluttaminen olivat 1700luvulla niin vakiintuneita perinnäistapoja, että niitä pidettiin 
ylhäältä  annettuina, nelisäätyoppiin perustuneen yhteiskunnan kyseenalaistamattomina 
osina.

Ylhäisaatelin   rahankäyttö  pysyi  varsin  muuttumattomana  1700luvun ajan.  Suuria 
menoeriä  olivat lasten kasvatus, aatelismiesten virkauraan tehdyt sijoitukset,  linnojen 
rakennuttaminen ja  sisustaminen sekä   tyttärien kapiot.  Ylhäisaatelin  kulutusstrategiat 
kuitenkin taipuivat ja aateli muutti kulutustapojaan tuntiessaan, ettei vanhalla strategial
la päässyt sen haluamiin tuloksiin. Silmiinpistävä, suureellinen ja ylenpalttinen kerska
kulutus oli 1600luvulla ylhäisaatelille tyypillistä, mutta 1700luvulla se ei enää toimi
nut, vaan ylhäisaateli siirtyi materiaaliseen kulttuuriin ja kuluttamiseen, joiden tärkeinä 
osina oli jokapäiväisen elämän näkyvät ylellisyydet ja ylettömyyksien välttäminen. Rik
kaat tukkukauppiaat, laivanvarustajat, ruukinpatruunat ja manufaktuuritehtailijat saavut
tivat 1700luvulla ylhäisaatelin varallisuudessa ja elämäntavan loistossa. He rakensivat 
suuria kaupunkitaloja ja ajanmukaisia maaseutulinnoja, pukeutuivat silkkiin ja samettiin 
ja ajoivat umpivaunuilla. Tässä statuskilvassa aateli saattoi vain hävitä, minkä vuoksi 
aatelin  kuluttaminen  muuttui  mahtailevasta   ja   suureellisesta   resurssien   tuhlaamisesta 
hienostuneemmaksi ja vivahteikkaammaksi kulutukseksi, jossa aatelin näkökulmasta oi
keanlainen  kuluttaminen  ja  elämäntapa  olivat  yhtä  paljon  riippuvaisia  kasvatuksesta, 
käytöksestä ja maailmankuvasta kuin elämäntavan ulkoisista puitteista.

Ylhäisaateli määritteli pitkälti itse elämäntapansa ja kuluttamisensa rajat. Säädynmu
kaisen elämäntavan edellytyksenä  olivat  oikeanlainen sukutausta,  kasvatus,  käytös  ja 
ystävät sekä säätyasemaa ilmentäneet pukeutuminen, asuminen ja kulutustottumukset, 
eivät taloudelliset realiteetit ja reaalitulot. Tarkasteltaessa ylhäisaatelin taloutta ja eko
nomista asemaa 1700luvun yhteiskunnassa esiin nousee kaksi tärkeää taloudellista re
surssia, maaomaisuus ja luottokelpoisuus. Nämä puolestaan punoutuivat yhdeksi ja kie
toutuivat aatelille tärkeään avioliittopolitiikkaan sekä ystävyys ja suojelusuhteisiin.

Aatelin itseymmärrys ja elämäntapa perustuivat siihen aineelliseen ja aineettomaan 
perintöön, joka kulki sukupolvelta toiselle. Aineellinen perintö, maaomaisuus, oli koko 
Euroopan aatelia esimodernina aikana määritellyt taloudellinen ja poliittinen resurssi, 
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joka pyrittiin pitämään saman suvun hallussa isältä pojalle. Verovapaa rälssimaa takasi 
omistajalleen arvovallan lisäksi vakaat tulot runsaasti varallisuutta vaatineen elämänta
van ylläpitämiseksi. Aatelissuvun kiinteää omaisuutta oli tarkoitus säilyttää ja kasvattaa 
sukupolvelta toiselle aatelisen statuksen ja elämäntavan turvaamiseksi. Aineettoman pe
rinnön, kasvatuksen ja koulutuksen sekä avioliittojen avulla ylhäisaateli uusinsi elämän
tapaansa ja rakensi ne kulttuuriset koodit, joihin sen elämäntapa ja kuluttaminen perus
tuivat. Aineeton perintö tarjosi mahdollisuuden myös aineellisen perinnön ja maaomai
suuden kasvattamiseen edullisten avioliittojen avulla sekä hienostuneen kasvatuksen ja 
säädynmukaisen koulutuksen avaamien uramahdollisuuksien kautta. Avioliitto oli aate
lille – niin kuin muillekin säädyille – tärkeä taloudellinen resurssi, ja ylhäisaatelin piiris
tä löytyy selkeitä avioliittostrategioita, jotka lujittivat sukujen yhteiskunnallista, talou
dellista, poliittista ja kulttuurista asemaa ylhäisaatelin piirissä. Fersenien piirissä aviolii
tot solmittiin toisten ylhäisaatelisten sukujen kanssa ja usein tyttärien puolisot tai heidän 
sukunsa kuuluivat samaan hattuaristokratiaan ja hovipiireihin kuin Fersenitkin.

Ylhäisaateli rahoitti elämäntapansa ja kulutustottumuksensa maaomaisuuden ja ruuk
kiteollisuuden tuotolla sekä vuokra ja korkotuloilla. Ylhäisaatelin elämäntavan rahoitus 
perustui   rahallisten   tulojen   lisäksi  aatelin   luottokelpoisuuteen  säätynä   sekä  aatelisten 
luottokelpoisuuteen ja hyvään maineeseen yksityishenkilöinä. Esimodernin ajan Ruot
sissa ja koko Euroopassa aateli  oli  merkittävä  maataloustuotteiden ja raudan tuottaja 
sekä tärkeä tekijä lainamarkkinoilla suurten lainojen antajana ja myös nostajana. Maa
omaisuuden tuotto oli epävakaata ja epäsäännöllistä. Lisäksi suuri osa tuloista muodos
tui tavarasta tai hyödykkeistä,  jotka oli käytettävä  aatelistaloudessa tai myytävä edel
leen, kun taas lainat toivat aatelille käteistä rahaa. Lainaaminen oli keino saaja vaihtele
vat tulot ja menot tasapainoon, ja lainoilla rahoitettiin myös suuria investointeja, kuten 
rautaruukkeja tai rakennushankkeita.

Ylhäisaatelin parissa virkaura oli miesten itsestään selvä velvollisuus aatelisina, koh
distuipa valinta siviilihallintoon, armeijaan tai hoviin. Myös poliittisen toiminnan kautta 
aatelismiehen katsottiin  olevan hyödyksi säädylleen ja  isänmaalleen Ruotsissa,  jonka 
aatelin parissa eli voimakkaana ajatus aatelisrepublikanismista. Virkapalkka ei tarjonnut 
ylhäisaatelille edellytyksiä säädynmukaiseen elämään. Aristokraattinen elämäntapa tuli 
kalliiksi,  eivätkä  palkkatulot   riittäneet  sen rahoittamiseen.  Virkauraan   tai  poliittiseen 
uraan sen sijaan investoitiin suuria rahasummia, joilla ostettiin virkoja tai kokonaisia 
rykmenttejä ja komppanioita. Uraan tehtyjen taloudellisten sijoitusten aateli odotti tuot
tavan merkittävät tulot vallan ja statuksen, virkanimitysten, palkkioiden ja eläkkeiden 
muodossa. Virkanimitykset ja virkapalkat eivät 1700luvulla kulkeneet rinnakkain, vaan 
aatelismies saattoi korkeassakin virassa saada alemman virkaasteen mukaista palkkaa 
virkaan kuuluneen palkan mennessä edelliselle viranhaltijalle. Kruunun maksamat vir
kapalkat olivat epävarmoja, mutta ne olivat elintärkeitä niille aatelisille, joilla ei ollut 
suuria maaomaisuuksia ja niiden tuottamia tuloja. Carl ja Axel von Fersenin kaltaisille 
rikkaille aristokraateille palkka tai viran tai rykmentin myyminen toivat toisinaan mer
kittäviäkin lisätuloja, mutta heidän tärkein taloudellisen resurssinsa ja tulojensa perusta 
oli kiinteä omaisuus, kartanot ja ruukit.

Armeija,   siviilihallinto   ja   politiikka   tarjosivat   uramahdollisuuksia   aatelismiehille, 
mutta hovissa nämä mahdollisuudet aukenivat myös aatelisnaisille. Hovi oli aatelisnai
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sen harvoja mahdollisuuksia vaikuttaa vallan kulisseissa yhteiskunnallisella ja poliitti
sella tasolla. Hoviviroista maksettiin hovinaisillekin korkeita palkkoja, mutta ne eivät 
riittäneet kattamaan hoviaristokratian elämäntavan ja hovin maailman aiheuttamia kulu
ja, vaan aateliset käyttivät edustamiseen ja seuraelämään osallistumiseen poikkeuksetta 
suuria rahasummia. Hovikulttuurin kosmopoliittisuus ja yhteiset koodit merkitsivät sitä, 
että aatelismiehet ja toisinaan myös aatelisnaiset saattoivat matkustaa Euroopassa hovis
ta toiseen sekä saavuttaa hovin maailmassa korkean aseman ja hallitsijoiden suosiota 
kuten Charlotta Sparre ollessaan Tessinien mukana Pariisissa 1730–1740luvun vaih
teessa  tai  Hans Axel  von Fersen Pariisissa  ja  Versaillesissa 1770luvun  lopulta  aina 
Ranskan vallankumoukseen asti.

Säädynmukainen ylellisyys asumisessa ja ulkoisessa olemuksessa oli ylhäisaatelille 
itsestään selvä osa sen jokapäiväistä elämää. Ylellisyys ei 1700luvulla, laajan julkisen 
ylellisyyskeskustelun   aikakaudella,   tarkoittanut   ylhäisaatelillekaan   ylenpalttisuutta, 
vaan   säädynmukaista   kohtuullisuutta,   päivittäisen   elämän  ylellisyyksiä.  Ylellisyyden 
määritelmä oli häilyvä, ja se mikä toiselle aatelisperheelle oli kohtuullista jokapäiväises
sä elämässä oli toiselle mitä suurinta ylellisyyttä. Teestä, kahvista ja kaakaosta tai viuh
koista, hopeanapeista ja nauhoista tuli 1700luvulla arjen ylellisyyttä alemman aatelin ja 
aatelittomien säätyläistenkin keskuudessa, mutta ylhäisaatelin elämässä ne olivat muut
tuneet välttämättömyyksiksi. Niiden nauttimiseen tai käyttämiseen toi ylellisyyttä hienot 
ja kalliit  materiaalit  sekä  ammattilaisten toteuttaman työn viimeistelty   jälki  vaikkapa 
hopeisessa teekannussa tai ohuesta itäintialaisesta posliinista valmistetussa ja Kiinasta 
Ruotsiin   laivatussa   astiastossa.  Ylhäisaatelille   säädynmukainen  elämä   ja  ylellisyydet 
merkitsivät   mahdollisuutta   erottautua   ulkoisesti   muusta   yhteiskunnasta.   Vaatteet   ja 
asusteet,  vaunut ja hevoset, rakentaminen ja asuminen ilmensivät  ylhäisaatelin hyvää 
makua,  eleganssia ja säätyasemaa hierarkkisen yhteiskunnan huipulla.  Raja hienostu
neen, elegantin ylellisyyden sekä vulgäärin ylenpalttisuuden välillä luotiin luokan sisäl
lä. Rikkaan porvariston pöytähopeat ja kattaus saattoivat ulkoisesti muistuttaa aristokra
tian ruokapöytien loistoa, mutta niiden symboliset  arvot olivat erilaiset.  Ylhäisaatelin 
pöydissä  kattauksella  näytettiin   isäntäperheen sosiaalinen ja  taloudellinen status sekä 
sukuylpeys   ja  kuuluminen  aatelissäädyn  sukupolvelta   toiselle   siirtyviin  perinteeseen, 
raharikkaiden porvareiden parissa traditioita oltiin vasta luomassa.

Ylellisyyskuluttamisessa yhdistyivät sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset aspektit, 
ja  ylhäisaateli  vahvisti   ja  uusinsi  sen avulla  symbolista  perintöään.  Ylhäisaatelin,   ja 
koko aatelin, velvollisuus oli elää ja kuluttaa säädynmukaisella tavalla, niin että elämän
tapa vastasi ylhäisaatelin etuoikeuksia ja arvoasemaa yhteiskuntahierarkiassa. Aateliset 
pitivät tärkeänä aatelissäädyn toimimista esimerkkinä muille – sitä, että aateliset itse oli
sivat olleet kohtuullisia elämässään, kuluttamisessaan ja pukeutumisessaan.  Ruotsissa 
säästäväisyysihanteet sekä valtakunnan talouden ja yhteisen hyvän parhaaksi toimimi
nen edellyttivät moraalisesti ja eettisesti muita säätyjä ylemmältä aatelilta henkilökoh
taisia uhrauksia. Se ei tarkoittanut säädynmukaisesta pukeutumisesta, sisustamisesta tai 
asumisesta   luopumista,  vaan  säästäväisyyttä   ja  pidättäytymistä  ylenpalttisuuksista,   ja 
sitä kautta myös hyveellisyyttä säädynmukaisella tavalla. Ylhäisaateli korosti moraalista 
ylemmyyttään   ja   esimerkillisyyttään   kulutusvalinnoillaan.   Aatelin   kuluttaminen   oli 
kaikkialla Euroopassa kansantaloudellisesti elintärkeää, sillä varsinkin kaupungeissa ku
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ninkaalliset ja aateli samoin kuin vauraat suurporvarit työllistivät suurta kauppiaiden ja 
käsityöläisten sekä taiteilijoiden joukkoa, joka sai elantonsa heidän tilaamistaan tava
roista ja palveluista. Kauppiaat ja käsityöläiset loivat puolestaan lisää ylellisyysesinei
den kysyntää tuomalla markkinoille houkuttelevia uutuustuotteita.

Säädynmukainen kuluttaminen sekä suhde tavaroihin ja ylellisyyteen perustuivat sää
tyaseman edellyttämään elämäntapaan, vaikka myös yksilöllisille mieltymyksille ja toi
veille jäi tilaa. Tehtyjen valintojen taustalla olivat tietoiset ratkaisut, joilla rakennettiin 
omaa   ja   säädyn   identiteettiä.   Ylellisyyskuluttamisella   ylhäisaateli   loi   eksklusiivisen 
maailman, jossa kuluttaminen oli valtakamppailun väline. Erilaiset ylellisyysesineet, si
sustus ja huonekalut, vaatteet sekä vaunut edustivat aatelisen ihanteen mukaista kulutta
mista, tavaroiden laatuun ja statusarvoon sijoittamista sekä sitä kautta suvun poliittisen 
ja yhteiskunnallisen aseman vankentamista. Hyvän maun vaatimukset, samoin kuin su
vun asema Ruotsin ylhäisaatelissa huomioitiin, ja ylettömyyksiä vältettiin säädynmukai
sesta ylellisyydestä tinkimättä.

Fersenit edustavat Ruotsin ylhäisaatelia, ja heidän kauttaan voi tarkastella 1700lu
vun kosmopoliittisen ylhäisaatelin ranskalaiseen hovikulttuuriin perustunutta elämänta
paa Ruotsissa ja laajemminkin Euroopassa. Sukulaisuus ja ystävyyssuhteiden sekä ta
loudellisten riippuvuussuhteiden kautta sekä Axel von Fersenin poliittisen roolin vuoksi 
Fersenit liittyivät osaksi Ruotsin taloudellista ja poliittista hattuaristokratiaa. He olivat 
yhtä aikaa tyypillisiä säätynsä edustajia ja yksilöitä, jotka olemalla mikrohistorian tar
kastelutavan mukaisesti »poikkeuksellisen tyypillisiä», kertovat jotakin aivan oleellista 
1700luvun ylhäisaatelin  elämäntavasta   ja  kulutustottumuksista,   joita  ei  aiemmin ole 
juurikaan tutkittu. Tutkimus Fersenien tulonmuodostuksesta, rahankäytöstä, kulutustot
tumuksista ja elämäntavasta tarjoaa runsaasti uutta tietoa ylhäisaatelin taloudellisesta ti
lanteesta, elämäntavasta ja kuluttamisesta 1700luvun Ruotsissa.

Carl ja Axel von Fersen olivat kuluttajina erilaisia, ja myös heidän suhtautumisensa 
kuluttamiseen, rahankäyttöön ja taloudellisiin kysymyksiin oli erilainen. Carl von Fer
sen oli hovimies, joka ei murehtinut taloudellisesta tilanteestaan, vaan käytti rahaa avo
kätisesti tietäen olevansa kyllin rikas ja kyllin korkealla säätyyhteiskunnan hierarkiois
sa, ettei putoamisen vaaraa ollut, vaikka tulot olisivat pienentyneet ja velat kasvaneet. 
Carl   von   Fersenin   kuluttamisen   ilmentäessä   hoviaristokratian   ylellisyyskuluttamista, 
kuuluu  Axel  von Fersenin  henkilökohtainen  kuluttaminen   siihen  kuluttamisen   tradi
tioon,   jossa aateli  erottautui  vaatimattomammalla  ylellisyyskuluttamisella.  Molemmat 
veljekset olivat erilaisista kulutustottumuksistaan huolimatta täysin tietoisia säädynmu
kaisuuden vaatimuksista ja pitivät  tärkeänä  säädynmukaisuutta kaikessa kuluttamises
saan, niin henkilökohtaisessa kuin muitakin elämänalueita koskevissa kulutuspäätöksis
sään.

Carl ja Axel von Fersen edustivat elämäntavassaan ja kuluttamisessaan aatelismiehen 
kahta eri tyyppiä. Sellaisina Gustaf Lundbergkin on heidät kuvannut muotokuvissaan. 
Carl von Fersen oli kohtelias hovimies, joka lyhyen sotilasuran jälkeen sijoitti kaiken 
hovielämään ja sen huveihin. Hän suhtautui rahaan ja taloudellisiin kysymyksiin huolet
tomasti  ja käytti  auliisti  suurta omaisuuttaan omaksi ilokseen ja muiden nautinnoksi. 
Fersen ei saanut hoviviroistaan palkkaa tai hän kieltäytyi siitä, vaikka hovivirkojen pal
kat olivat huomattavia ja vastasivat korkeiden virkamiesten palkkoja. Sen sijaan Carl 
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von Fersen käytti omaa varallisuuttaan hovin maailmassa merkittävien metsästysretkien, 
illallisten, teatteri ja oopperaesitysten, naamiaisten sekä muiden juhlien ja seremonioi
den järjestämiseen samoin kuin pukujen ja asusteiden hankkimiseen. Carl von Fersenin 
suuri maaomaisuus ja osuus Finnåkerin ruukista sekä  kaupunkitalojen ja kartanoiden 
vuokratulot merkitsivät hänelle tärkeää tulonlähdettä, mutta hän ei ollut sen kiinnostu
neempi omistuksistaan. Mikäli menot uhkasivat nousta vaihtelevia tuloja suuremmiksi, 
Fersen tasapainotti tilannetta ottamalla lainaa. Suurista lainasummista huolimatta krei
vin tulot olivat joinakin vuosina niin suuret, että hän saattoi puolestaan antaa rahaa lai
naksi kohtuullisen tuottavalla neljän tai kuuden prosentin vuosikorolla, useimmiten toi
sille aatelisille mutta myös porvareille

Carl von Fersen edustaa rahasta piittaamattoman aatelismiehen tyyppiä, aatelismie
hen, jollaisia todennäköisesti suuri osa rikkaista aatelisista oli. Vaatimattomissa oloissa 
eläneellä alemmalla aatelilla tai taloudellisesti tiukoilla olleilla ylhäisaatelisilla perheillä 
ei ollut varaa toimia tämän aatelismiehen tyypin mukaan, vaikka sellainen käytös olisi 
ollut sekä tyypillistä että ihanteellista. Carl von Fersenin varallisuus tarjosi hänelle ja 
hänen perheelleen mahdollisuuden elää hienostuneen ja anteliaan hovimiehen elämää, 
jossa elämäntapa nieli niin suuria rahasummia, että niihin oli varaa vain rikkaimmilla. 
Ideaaliin pyritään, mutta sitä on vaikea saavuttaa, mikä selittää, minkä vuoksi kamari
herra Gustaf Johan Ehrensvärd kirjoitti ihaillen siitä, kuinka Carl von Fersen oli käyttä
nyt omaisuutensa hovissa toimiessaan ja luodessaan itselleen ja muille huvien ja nautin
tojen täyttämän hoviaatelin ideaalimaailman.1306 Todellisuudessa edustamisesta, etiketis
tä ja velvollisuuksista muodostui monille ajan myötä raskas painolasti, jota taakkaa ta
loudelliset huolet lisäsivät. Carl von Fersenin kohdalla näin ei käynyt kolmenkymmenen 
hovin maailmassa eletyn vuoden jälkeenkään.

Carl  von Fersen  ei  ollut  henkilökohtaisesti  kiinnostunut   taloudenpidosta   tai   raha
asioista. Hänelle tulot ja raha olivat välineitä, joilla hankkia häntä viehättäneitä asioita, 
kuten vaatteita ja asusteita, ja joiden avulla toteuttaa omaksi ja muiden nautinnoksi aate
liseen elämäntapaan niin oleellisesti kuuluneita elämän nautintoja, yhtä lailla henkisiä, 
esteettisiä ja taiteellisia kuin aineellisia ja ruumiinnautintojakin. Carl von Fersenin edus
taman tyypillisen aatelismiehen arvomaailmassa hyötyä ei mitattu rahassa eikä yhteisen 
hyvän käsittein, vaan henkisten, esteettisten ja taiteellisten sekä aineellisten ja ruumiin
nautintojen avulla. Rahankäytön tavoitteena ei ollut porvarilliseen tapaan voiton maksi
mointi,   eikä   edes   aateliseen   ajatusmaailmaan   kuulunut   maaomaisuuden   siirtyminen 
sukupolvelta toiselle, vaan omaisuuden avulla tuotettujen erilaisten nautintojen, ilon ja 
mielihyvän määrä.

Axel von Fersenin rahankäyttö ja kuluttaminen edustavat lähes päinvastaista aatelis
miehen tyyppiä.  Siitä  huolimatta niin Axel kuin Carl von Ferseninkin rahankäytössä 
sekä rahaasioiden ja omaisuuden hoitamisessa ilmenevät monet aatelismiehen ideaali
ominaisuudet.  Axel von Fersen oli korkea upseeri ja poliitikko, aatelinen valtiomies
tyyppi, jonka taloudellisessa ajattelussa hyöty oli keskeisellä sijalla hyveen ollessa aate
lin ja koko yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin perustana.1307  Axel von Fersenin 
näkemyksen mukaan aatelin oli toimittava kaikessa, niin valtiota palvellessaan kuin yk

1306 Ehrensvärd I, 1878, 141–142.
1307 Ks. Nurmiainen 2009, passim; Runefelt 2005, passim.
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silöinäkin, esimerkkinä muille säädyille. Aatelismies oli tarvittaessa valmis uhraamaan 
isänmaansa hyväksi kaiken, henkensä, omaisuutensa, perheensä,  mutta ei kunniaansa, 
joka oli aatelisen arvomaailman peruskivi.1308 Kunnia oli aatelin tärkein arvo ja omai
suus, josta luopuminen olisi merkinnyt aateluudesta luopumista. Sukunsa, perheensä ja 
tulevien sukupolvien kunniaksi Axel von Fersen rakennutti ja sisusti Ljungin linnan il
mentämään ylhäisaatelin ikiaikaista asemaan Ruotsin valtakunnan ensimmäisenä sääty
nä.

Valtiomiestyypin arvot ja aatteet näkyvät Axel von Fersenin taloudellisessa toimin
nassa erityisen hyvin ruukkien ja kartanoiden kohdalla. Merkantilistinen ja myöhemmin 
fysiokraattinen talousajattelu korosti maanviljelyn merkitystä, kun taas hattujen talous
politiikka oli suosinut voimakkaasti manufaktuuri ja vuoriteollisuutta. Axel von Ferse
nin merkittävimmät   tulonlähteet  olivat  kartanotalouden ohella  Finnåkerin   ja  Ljungin 
rautaruukit sekä Mälsåkerin tiilimanufaktuuri.

Axel von Fersen piti ja halusi pitää koko suvun taloudellisten asioiden hoidon käsis
sään aina 1740luvulta   lähtien.  Hän oli  kiinnostunut siitä,  kuinka saisi  omaisuutensa 
tuottamaan  parhaalla  mahdollisella   tavalla.  Fersen  edusti   sitä   aatelismiehen   tyyppiä, 
jonka maailmassa rahalla oli arvonsa, vaikkakaan ei aatelisihanteita ylittävä. Axel von 
Fersen pyrki määrätietoisesti kasvattamaan tulojaan ja omaisuuttaan, missä hän onnis
tuikin, ja omana aikanaan häntä pidettiin yhtenä Ruotsin rikkaimmista ja vaikutusvaltai
simmista miehistä. Tärkeä osa ylhäisaatelin traditioita oli myös omaisuuden, pääasiassa 
maaomaisuuden, ja sen myötä ylhäisaatelin vallan säilyttäminen myymättömänä ja jaka
mattomana sukupolvelta   toiselle.  Axel von Fersen oli  tarkka ja  taloudellinen aatelis
mies, jonka käsitykset säästäväisyydestä ja kohtuullisuudesta muistuttavat Pehr Brahen 
Oeconomiasta (1585). Fersenin kohtuullisuus ja säästäväisyys olivat ylhäisaatelista koh
tuullisuutta, eli elämäntapa ja sen ulkoisen puitteet olivat itsestään selvä säätyaseman ja 
vallan näkyvä muoto. Axel von Fersen käytti epäröimättä valtaisia rahasummia asioihin, 
joihin uskoi, ja jotka olivat hänen aristokraattisessa arvomaailmassaan tärkeitä.

Fersenien erilaiset kulutustottumukset heijastavat paitsi erilaisia aatelismiehen tyyp
pejä, niin myös erilaisia luonteenpiirteitä ja elämäntilanteen vaikutusta rahankäyttöön ja 
kulutustottumuksiin. Huolimatta samasta perhetaustasta, kasvatuksesta ja ihanteista Fer
senien sukupiirissä kaikki kuluttivat paljon rahaa, mutta eri tavoin, eri asioihin ja erilai
sista arvoasetelmista lähtien. Carl von Fersen ja Anna Sofia von Fersen sekä Charlotta 
Sparre ja Hedvig De la Gardie samoin kuin Hans Axel von Fersen hankkivat paljon 
vaatteita, asusteita ja nuuskarasioiden tai viuhkojen kaltaisia pienikokoisia luksustuot
teita. Axel von Fersen puolestaan käytti eniten rahaa kartanoidensa ja ruukkiensa tuotta
vuuden parantamiseen, poliittisen uransa siivittämiseen sekä rakennuttamiseen ja ylelli
seen sisustamiseen. Myös lasten kasvatukseen, koulutukseen ja poikien virkauralle aut
tamiseen Fersenit käyttivät suuria rahasummia. Muutoinkin lapset lisäsivät heti synty
mästään  menoja,   jotka  huipentuivat  poikien  vuosien  mittaisiin  grand  toureihin  sekä 
tyttärien kapioihin ja toilettihopeisiin. Axel von Fersen ja Hedvig De la Gardie kulutti
vat poikiensa kasvatuksen viimeistelleisiin matkoihin useiden säteritilojen arvon verran 
rahaa. Tyttärien toilettihopeat saattoivat puolestaan maksaa yhtä paljon kuin suuren sä
teritilan tuotto oli parhaina vuosina. Carl von Fersenin viidelle tyttärelle hankittiin hie

1308 Ks. Wolff 2008, 87–95.
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man vaatimattomammat hopeat kapioiksi  kuin Axel von Fersenin kahdelle  tyttärelle. 
Tämä johtui pikemminkin siitä, että Carl von Fersenin taloudelliset voimavarat olivat 
veljen resursseja pienemmät, kuin siitä että tyttäriä oli enemmän. Axel von Fersenille 
lankesivat  nimittäin  maksettaviksi   tyttärien kapioiden ja poikien  grand tourin  lisäksi 
poikien upseerinvirat, komppaniat ja rykmentit. Ne olivat niin suuri taloudellinen sijoi
tus, että sellaisiin oli mahdollisuuksia ainoastaan kaikkein rikkaimmilla aatelisilla, jotka 
saattoivat useimmiten yhdistää rikkauteen virkojen saamista siivittäneen hallitsijoiden 
suosion, kuten Hans Axel von Fersen.

Jos miespuoliset Fersenit ilmensivät hovimiehen (Carl von Fersen ja Hans Axel von 
Fersen) ja valtiomiehen (Axel von Fersen) tyyppejä, niin naispuoliset Fersenit edustivat 
tyypillisimmillään poliittisesti aktiivisen ylhäisaatelin ja hovin naisia. Monien ylhäisaa
telin naisten edustama kartanonrouvan rooli jää kreivitär Fersenien osalta tulevan tutki
muksen selvitettäväksi.  Charlotta  Sparre   ja  hänen  tyttärensä  olivat  hovinaisia,  kuten 
myös Hedvig De la Gardie ja hänen tyttärensä. Heidän kaikkien elämäntapaan ja kulu
tustottumuksiin kuului runsas rahankäyttö, ylhäisen aseman mukainen pukeutuminen ja 
seuraelämään osallistuminen, vaikka tarvittaessa he myös pystyivät muuttamaan kulu
tustottumuksiaan ja vähentämään rahankäyttöään. Anna Sofia von Fersen edusti puoles
taan kaupunkilaista naimatonta aatelisnaista ja hänen kulutustaan, kun taas Hedvig De 
la Gardie osallistui sekä Axel von Fersenin poliittiseen uraan puolisonsa rinnalla että 
hovin elämään hovinaisena toimiessaan.

Kuluttamisella oli 1700luvun hierarkkisessa säätyyhteiskunnassa valtaisa symboli
nen merkitys kaikilla elämänalueilla.  Fersenit  olivat  valinnoistaan tietoisia  kuluttajia, 
jotka tiesivät luovansa työpaikkoja ja edistävänsä käsityöelinkeinoja sekä kaupankäyn
tiä omalla kulutuksellaan, mutta he olivat myös tuottajina osa 1700luvun markkinoita 
ja taloutta. Axel von Fersenin ruukit ja manufaktuurit tuottivat hyödykkeitä myyntiin ja 
hovijahtimestari ja oopperanjohtaja Carl von Ferseniä voisi puolestaan luonnehtia kult
tuurintuottajaksi. Aateli käsityöläisten työllistäjänä ja erilaisten esineiden tilaajana olisi
kin tarpeellisen jatkotutkimuksen aihe, samoin kuin toistaiseksi vähälle huomiolle jää
neet aatelin ja porvariston taloudelliset kytkökset ja verkostot.

Niin kuin 1700luvun taiteilijat kuvasivat erilaisia maailmoja, Chardin yksinkertaisia 
ja levollisia, Boucher, Fragonard ja de Troy ylellisiä ja runsaita, oli ylhäisaatelin kulut
tamisella ja elämäntavalla useita eri puolia. Ruotsissa, niin kuin Ranskassa ja Englannis
sa tai Preussissa ja Venäjällä, ylhäisaatelin elämäntavalle asetetut odotukset tulivat sekä 
säädyn sisältä että sen ulkopuolelta, eivätkä vastanneet aatelin todellisia taloudellisia re
sursseja.  Ylhäisaatelilla  oli  kuitenkin mahdollisuus  sovittaa säädynmukainen elämän
tapa ja ylellisyyskuluttaminen olemassa olleisiin ekonomisiin edellytyksiin sekä yksilöl
lisiin haluihin ja toiveisiin, sillä sen maaomaisuus ja taloudelliset voimavarat olivat suu
ret. Todellinen aatelinen ei myöskään kuluttanut naurettavan ylenpalttisella ja ylellisellä 
tavalla, vaan korkean säätyasemansa mukaisesti, ja erottautui hienostuneella käytöksel
lään eikä ulkoisella loistollaan.
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430 24 0,7% 360 20 0,4% 342 19 0,5% 8,8% 34,1% 20,7%

300 17 0,3% 183 16,9% 0 611 12,2% 30,5% 978 6,2%

324 5,6% 247 22,8% 480 13,2% 717 14,3% 411 10,1% 611 3,9% 494,00 12,8% 6,7%

56 1,0%

975 16,8% 633 58,5% 471 12,9% 703 17,3% 550 3,5% 33,6% 8,1%

429 363 471 243 250,00

302 250 399 550

61

137 360 20

107

57 1,4% 292 16 0,1%

931 52 1,3%

46,0%

11,12 0,1%

19 1 0,0% 113,00 2,9% 64,40 0,4%

286 16 1,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Carl von Fersenin tulot 1752–1784

dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr rdr rdr

Ylijäämä edelliseltä vuodelta 31 634 1 757 4 585 4 689 3 480,21

Pääomatulot 48 000 2 667 66 000 3 667 24 000 1 333 216 061 12 003 6 565,10

Nostetut lainat

Korkotulot 25 113 1 395 1 318,00 3 237,43

Arentitulot 3 300 11 000 22 325 1 240 17 600

Vuokratulot 5 830 4 440 8 640 12 900 7 400 11 000 1 050,00

Palkat 1 000

Kartanoiden tuotot 17 544 11 402 8 473 12 646 9 900 1 301,00 1 265,33

Medevi 7 720 6 542 8 473 4 370

Steninge 5 432 4 500 7 184 9 900 1 051,00 1 265,33

Vuojoki 1 092

Biekelsta 2 458

Hielmarsnäs 1 934

Asunto 1 028

Myyty hopea

Myydyt kiinteistöt 48 000 2 667

Nummer Lotteriet

Satunnaiset tulot

Muut

Tulot yhteensä 104 308 5 795 19 498 1 083 65 543 3 641 90 279 5 016 73 257 4 070 285 055 15 836 3 867,00 15 673,59

Lähde: Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2, 4–5, 7, 9, 11, 13. Stafsundsarkivet, RA.



1752 1755 1761 1765 1770 1775 1780 1784

54,6% 845 78,0% 74,9% 90,5% 64,3% 31,8%
572,00 17,5% 705,45 16,6%
240,00 7,3% 416,32 9,8%

31,0% 689,40 16,2%
32,3% 172 5,1% 73 1,7% 84 2,4% 61,5%

441 8,2% 68 6,2% 144 4,3% 123 2,8% 397 11,3% 229 2,8% 35,00 1,1% 53,22 1,3%
391 22 2,0% 110 3,3% 899 50 1,2% 507 28 0,8% 133 1,6% 609,00 18,6% 97,30 2,3%
896 50 4,6%

413,00 12,6% 475,40 11,2%
491 27 2,5% 93 5 0,2% 75,00 2,3% 695,21 16,4%

31 2 0,0% 16 1 0,1% 200 11 0,3% 283 16 0,4% 200 11 0,1% 63,00 1,9%
204 3,8% 874 49 4,5% 317 9,5% 78 1,8% 72 2,1% 70 0,8% 29,00 0,9% 54,13 1,3%

793 44 0,8%
18 1 0,0%

685 38 0,9% 105 3,0% 59 0,7%
621 35 1,0% 294 16 0,2%

155 4,4% 16,39 0,5%
274 7,8%

21,00 0,6%
300 17 0,3% 300 17 1,5% 300 17 0,5% 300 17 0,4% 300 17 0,5% 300 17 0,2%

30,00 0,7%
47,10 1,1%

96 5 0,5% 111 6 0,2% 159 9 0,2% 159 9 0,3% 159 9 0,1% 8,40 0,3% 10,00 0,2%
240 13 0,4% 240 13 0,3% 240 13 0,4% 120 7 0,1% 5,44 0,2% 5,44 0,1%

7 0 0,0% 12 1 0,0% 6 0 0,0% 71 4 0,1% 12 1 0,0% 4,37 0,1% 14,25 0,3%
245,13 5,8%

748 42 1,2% 85,00 2,6% 662,16 15,6%
224 12 0,4% 798 44 1,3% 9 0 0,0% 84,00 2,6% 50,20 1,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Carl von Fersenin menot 1752–1784

dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr rdr rdr
Herra kreivi ja talous 53 138 2 952 15 210 45 014 2 501 70 367 3 909 40 569 2 254 47 562 2 642
Herra kreivi
Kreivitär
Talous 1 014,00
Maksetut lainat 31 396 1 744 3 094 1 308 1 518 91 861 5 103
Maksetut korot 7 942 1 215 2 585 2 216 7 150 4 127
Korjaukset 1 976 2 401
Katutyöt
Palkat ja ruokarahat
Talli
Medevi
Steninge 3 668 5 707 1 398 1 296 1 260
Bielkesta
Hielmarsnäs
Hovijahtimestarin asunto 1 897 1 068
Kalastajatorppa
Ulrikaneiti / kreivitär von Höpken 2 789
Augustaneiti 4 939
Paroni Adelswärd
Jungfru Wiedermeyer
Nummer Lotterie
Lahjoitukset
Papisto
St Jacobin seurakunnan köyhäintalo
Postimaksut
Konttori
Erilaisia laskuja
Satunnaiset menot

Menot yhteensä 97 286 5 405 19 496 1 083 60 104 3 339 77 778 4 321 63 137 3 508 149 373 8 299 3 274,60 4 250,71

Lähde: Carl Reinhold von Fersens arkiv vol. 2, 4–5, 7, 9, 11, 13. Stafsundsarkivet, RA.



1751 1755 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1794

99 1,5% 728 7,5% 172 2,8% 7,9% 6,4% 224 0,7% 892,00 3,4% 8,2% 4,2% 10,1%

758 11,7% 833 8,6% 38,3% 27,1% 36,8% 44,1% 6,4% 881,60 2,3% 70,00 0,1%

38,7% 17,3% 12,4% 16,2% 29,0% 9,4% 7,2%

968 54 0,8% 863 48 0,5% 801 45 0,7% 10,4% 18,0% 5,5% 269,00 1,0% 315,80 0,8% 269,20 0,9% 269,21 0,6%

800 44 0,7% 255 2,6% 549 8,8% 694 3,8% 8,0% 475 1,5% 375,00 1,4% 444,16 1,2% 212,00 0,7% 243,90 0,5%

18,4% 26,7% 49,5% 36,6% 20,0% 33,4% 60,5% 49,5% 81,8% 77,3%

426 751 871

181 222 222 222 365 669,10

546 811 809 646

400 634 849

388 502 667 761

865 48 122 426 24

138

694 39 174 10

550

265 15 0,2% 961 53 0,6% 13,7% 9,4%

656 2,0% 656,00 2,5% 656,00 1,7% 606,00 2,0% 835,25 1,8%

120,30 0,3%

27,9%

33,9%

60 0,2% 330,00 1,3% 550,00 1,5%

390,00 1,5% 240,00 0,6%

135 8 0,0% 9,18 0,0% 20,30 0,1% 9,18 0,0% 20,30 0,0%

683,32 1,8%

69 0,2%

139,50 0,4% 58,36 0,2% 154,24 0,3%

220 2,3%

96 0,5% 257 1,4% 5,7% 945,10 2,5% 297,00 1,0% 970,32 2,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Axel von Fersenin tulot 1751–1794

dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr rdr rdr rdr rdr

Ylijäämä edelliseltä vuodelta 1 778 13 109 3 093 26 078 1 449 21 779 1 210 4 027 3 088,34 1 296,34 4 748,10

Pääomatulot 13 648 15 000 43 000 2 389 90 000 5 000 125 000 6 944 259 000 14 389 1 666,00

Nostetut lainat 45 000 2 500 30 000 1 667 73 000 4 056 4 200,00 10 912,00 2 910,00 3 400,00

Korkotulot 34 544 1 919 61 365 3 409 32 187 1 788

Vuokratulot 4 592 9 878 12 497 27 309 1 517 8 547

Kartanoiden tuotot 21 456 1 192 46 462 2 581 55 537 3 085 121 691 6 761 68 002 3 778 196 331 10 907 15 718,00 18 610,33 25 387,84 36 378,35

Mälsåker 7 668 13 509 15 675 27 175 1 510 20 454 1 136 22 756 1 264 1 810,35 1 464,14 2 972,39

Algö 3 266 4 000 4 000 4 000 6 572 1 046,44 1 307,29

Ljung 9 828 14 600 14 557 27 594 1 533 18 090 1 005 11 632 2 444,00 2 314,37 1 887,16 3 929,46

Ljungin ruukki 27 428 1 524 2 634,00 2 896,23 2 500,00 1 870,42

Löfstad 7 204 11 409 15 273 19 976 1 110 30 922 1 718 2 170,18 3 191,10 2 139,42

Harvila 6 975 9 031 12 000 13 690 1 111,00 1 111,00 1 288,27

Vuojoki 2 188 1 639,10 3 688,00 3 682,23

Finnåkerin ruukki 80 000 4 444 5 555,00 6 000,00 10 500,00 17 129,50

Sjöbacka 2 484

Steninge 2 059,37

Suomalaiset kartanot

Kartanot (nimeämätön) 33 461 1 859 9 903 5 085,00

Palkkatulot 45 661 2 537 31 915 1 773

Valtaneuvoksen eläke 11 800

Fabian Fersenin palkka

Myydyt ja huutokaupatut tavarat 32 394 1 800

Ranskasta saadut tulot 58 877 3 271

ItäIntian kauppakomppania 1 080

Tull Arende

Nummer Lotterie

Crono Fordringar

Florin pellavatehdas 1 241

Inventaarit

Muut 3 952

Satunnaiset tulot 1 719 4 620 1 481,00

Tulot yhteensä 116 309 6 462 173 816 9 656 112 309 6 239 332 190 18 455 339 990 18 888 587 348 32 630 25 986,18 37 606,75 31 045,92 47 089,67

Lähde: Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38–39, 41, 43–45, 50, 52; Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 6–7. Stafsundsarkivet, RA.



1751 1755 1760 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1794

112 2,3% 23,6% 21,0% 39,3% 865 8,0% 19,2% 27,2% 344,16 1,2% 22,3% 25,6%

239 2,5% 16,32 0,1% 200,00 0,7% 200,00 0,7% 222,52 0,6%

997 9,2% 48,7% 10,5% 10,9% 4,7% 2,8%

11,9% 7,5% 2,8%

130 0,5%

41,7% 805 6,1% 716 6,6% 864 3,1% 198,00 0,9% 780,31 2,8% 3,5% 3,4%

926 19,3%

34,4% 180 1,9%

487 27 0,3%

538 30 0,6%

451 4,8%

83 0,9%

101 6 0,0%

122 7 0,1% 520 29 0,2% 271 2,5% 98 0,4% 137,00 0,6% 384,37 1,4% 78,24 0,3% 103,20 0,3%

83 0,8%

16,2% 23,8% 401 1,4% 13,2% 130,26 0,5% 5,9%

103 0,8% 56 0,5% 67 0,2% 56,23 0,2% 61,17 0,2% 68,18 0,2% 64,36 0,2%

797 8,5% 68 1,3% 352 20 0,1%

26,6% 14,2% 130 2,5% 17,6% 14,2% 407 1,5% 13,2% 18,0% 22,9% 30,0%

162 3,4% 805 8,6% 698 13,6% 903 6,9% 10,9% 301 1,1% 586,00 2,5% 5,7% 13,2% 4,5%

21,2%

279 5,8% 233 2,5% 309 6,0% 14,1% 393 3,6% 680 2,4% 450,00 1,9% 494,10 1,7% 437,24 1,5% 425,32 1,2%

58 1,2% 232 2,5% 230 13 0,2% 222 12 0,1% 254 14 0,1% 60 0,2% 32,39 0,1% 19,20 0,1% 98,38 0,3% 28,60 0,1%

295 6,1% 209 2,2% 192 3,7% 829 6,3% 332 3,1% 827 3,0% 8,7% 8,4% 833,24 2,9% 3,0%

9,7% 5,7% 10,5% 7,4%

777,00 3,3% 373,20 1,3%

59 0,6% 639 36 0,7% 257 2,0% 354 20 0,2% 365 20 0,1% 29,00 0,1% 16,32 0,1% 301,00 1,1% 317,00 0,9%

625 6,7%

57 0,6% 300 17 0,1% 30,00 0,1% 56,21 0,2%

119,47 0,4% 288,39 1,0% 567,11 1,6%

111 1,0% 300 17 0,1%

288 16 0,1% 210 12 0,1%

4,2%

280 16 0,3% 240 13 0,1% 240 13 0,3% 600 33 0,3% 600 33 0,3% 600 33 0,1% 744,21 3,2% 611,50 2,2% 577,37 2,0% 300,00 0,9%

150 1,6% 70 1,4% 584 4,4% 302 2,8% 730 2,6% 377,00 1,6% 334,44 1,2% 566,60 2,0% 680,00 1,9%

675 38 0,4% 600 33 0,7% 600 33 0,3% 600 33 0,3% 600 33 0,1% 140,00 0,6%

252 14 0,3% 70,00 0,3%

219,14 0,8% 87,20 0,3% 88,27 0,3%

96 5 0,1% 102 6 0,1% 159 9 0,1% 159 9 0,1% 159 9 0,0% 8,40 0,0% 10,00 0,0% 10,16 0,0% 32,32 0,1%

282 16 0,3% 300 17 0,2% 300 17 0,3% 300 17 0,1% 300 17 0,2% 300 17 0,1%

96,31 0,3%

68 0,2% 39,00 0,2% 50,32 0,2% 33,41 0,1% 36,19 0,1%

36,38 0,1% 40,30 0,1%

390 22 0,1% 26,32 0,1% 28,16 0,1% 28,16 0,1% 28,16 0,1%

291 16 0,2% 158 9 0,2% 76 4 0,0% 173 10 0,1% 575 32 0,1% 29,17 0,1% 38,14 0,1% 81,40 0,3% 90,10 0,3%

114 6 0,1% 198 11 0,1% 195 11 0,2% 195 11 0,1% 201 11 0,1% 97 5 0,0% 5,20 0,0% 5,20 0,0% 5,20 0,0% 5,20 0,0%

377,30 1,3% 622,00 2,2% 805,15 2,3%

729,40 2,6%

10,0%

6,7%

69 0,7% 258 5,0% 128 1,0% 201 1,9% 4,9% 133,35 0,6% 607,31 2,1%

7 0 0,0% 38,17 0,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Axel von Fersenin menot 1751–1794

dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr dkm rdr rdr rdr rdr rdr

Herra kreivi itse 2 012 39 885 2 216 19 353 1 075 93 350 5 186 15 561 96 168 5 343 6 333,00 6 333,16 9 000,00

Kreivitär  4 303

Kreivi Axel 17 946 244 056 13 559 2 454,00 3 083,90 1 330,00 1 000,00

Kreivi Fabian 3 364,40 2 136,36 1 000,00

Kreivitär Klinckowström 2 331

Talous 38 499 2 139 14 488 12 879 15 552 1 008,29 1 198,34

Uusi rakennus 16 667

Suuri kivitalo 29 697 1 650 3 240

Korjaukset

Huvimaja

Tallin rakentaminen 8 121

Kivimuuri 1 500

Kapakkarakennus

Korjaukset 4 874 1 757

Drottningatanin talo 1 494

Ostetut kiinteistöt 27 300 1 517 46 460 2 581 7 210 3 065,00 1 666,32

Puutarha 1 859 1 009 1 212

Ostetut huonekalut 14 341 1 227

Maksetut lainat 23 008 1 278 24 000 1 333 2 333 41 697 2 317 27 715 1 540 7 327 3 065,00 5 098,43 6 498,30 10 519,34

Maksetut korot 2 917 14 487 12 562 16 262 21 361 1 187 5 415 1 605,42 3 763,17 1 594,43

Muille lainattu pääoma 6 000,00

Mälsåker 5 026 4 190 5 562 33 540 1 863 7 071 12 236

Aljö 1 037 4 169 1 083

Ljung 5 303 3 769 3 457 14 930 5 982 14 887 2 021,00 2 367,60 1 040,47

Ljungin ruukki 19 030 1 057 28 466 1 581 2 439,00 2 090,00

Ljungin rakentaminen

Löfstad 1 065 4 633

Löfstadin rakentaminen 11 243

Harvila 1 024

Vuojoki

Sjöbacka 2 000

Kastenhof

Näsin mylly 21 000 1 167

Vuokrat

Talli 2 699 1 263 10 509 5 434 13 144

Palkat

Florin pellavamanufaktuuri

Inventaarit

Papisto

Jungfru Wiedermeyer

Mamselli Fabrell

Imettäjä 1 225

Kuolinpesän yhteiset menot

Nummer Lotteriet

Postimaksut

St Jacobin seurakunnan käyhäintalo

Konttori

Saatavat kruunulta

Hänen ylhäisyytensä hautajaiset 3 494,28

Palkkiot 2 361,32

Satunnaiset menot 1 243 4 636 2 305 3 616 24 612 1 367

Muut

Menot yhteensä 86 343 4 797 168 873 9 382 92 268 5 126 237 286 13 183 195 283 10 849 501 067 27 837 23 261,59 28 340,99 28 424,86 35 098,19

Lähde: Axel von Fersen d.ä:s arkiv vol. 38–39, 41, 43–45, 50, 52; Fredrik Axel von Fersens räkenskaper vol. 6–7. Stafsundsarkivet, RA.
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