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FÖRORD 

När jag började med forskningen om den lutherska minoriteten i Paris un
der den franska revolutionen insåg jag inte hur mödosamt det skulle bli. Att 
forska i två skilda länder kräver att man kan planera sin forskning på lång 
sikt. Det har inte alltid varit möjligt och de olika vistelserna i Paris vid Ar
chives Nationales och Bibliothèque Nationale de France hade gärna kunnat 
vara längre för att framställningen skulle ha blivit fylligare. Nu är boken dock 
klar och jag vill tacka några av mina forska rkollegor, som dels läst delar av 
manuskriptet, dels uppmuntrat mig i min forskning i detta ämne. I Umeå har 
några av mina kollegor läst och kommenterat delar och i några fall slutmanus 
samt kommenterat de kapitelutkast jag lagt fram på högre seminariet vid 
institutionen och vid Centrum för befolkningsstudier. Jag vill särskilt tacka 
professor Anders Brändström, docent Per Frånberg, FD Martin Hårdstedt 
och docent Svante Norrhem. Vid mina olika besök i Paris har några av mina 
kollegor vid Centre de Recherches Historiques, L'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) hjälpt och uppmuntrat mig. Ett särskilt tack vill 
jag ge professorerna Maurizio Gribaudi och Paul-André Rosental. De har 
vid två tillfällen inbjudit mig som gästprofessor (professeur invité) till en av 
de mest stimulerande historiska forskningsmiljöer som finns i Europa. Vid 
olika internationella konferenser har jag fått värdefulla kommentarer av Dr. 
Guido Alfani, Università Bocconi i Milano och Dr. Vincent Gourdon, Centre 
National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) i Paris samt professor Gérard 
Béaur, Centre de Recherches Historiques, (EHESS). Ett stort tack går också till 
professor emeritus Andrejs Plakans, Iowa State University. Han ansvarade för 
ett specialnummer av tidskriften The History of the Family 2006, till vilket 
han inbjöd mig att medverka med en artikel på det tema som behandlas i 
boken. Min historikerkollega FD Caroline Boucher har haft vänligheten att 
kontrollera den franska stavningen, vilken under denna tid ibland kan se 
ut lite hur som helst, då man saknade stavningsregler. Ett varmt tack också 
till professor emeritus Gunnar Persson som språkgranskat bokens Summary 
samt Berit Eriksson för sättningen av boken. Jag tar dock fullt ansvar för hur 
texten slutligen har utformats. Jag vill även tacka Vetenskapsrådet som har 
bidragit med tryckningsbidrag. 

Umeå i oktober 2008 
Tom Ericsson 
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KAPITEL I 

I REVOLUTIONENS SKUGGA 

Inledning 

Den 21 januari 1793 väcktes Ludvig XVI upp i Templefängelset, där han 
hölls fängslad. Klockan var fem på morgonen. Det var hans sista dag i livet. 
Det regnade lätt denna morgon och himlen var grå. Det första han skulle göra 
denna dag var att närvara vid mässan, där han skulle få ta emot nattvarden. 
Efter besöket i kyrkan kunde han, när han satt på sitt rum framför den öppna 
spisen, tydligt höra ett rytmiskt slående på trummor. Det var Nationalgardet 
som hade samlats på gården. På gården väntade en stor grön vagn omgiven 
av långa rader av nationalgardister beväpnade med musköter och pikar, men 
också vanliga medborgare hade slutit upp för att följa kungens sista färd. Vag
nen skulle föra kungen till Place de la Révolution, den plats som tidigare hette 
Place Louis XV, efter Ludvigs far. Efter en kort promenad äntrade kungen 
vagnen, efter att ha sett sig om några gånger som för att ta ett sista farväl. 
Det var det intryck Ludvigs personlige präst, Henry Essex Edgeworth, fick 
när han såg kungen vandra fram mot vagnen. Konungen eskorterades av fyra 
hundra kavallerister och tolvhundra infanterister, när han klockan halv tio 
fördes i vagnen till avrättningen. Färdvägen gick längs rue du Temple, via rue 
Saint-Martin och rue Saint-Honoré fram till Place de la Révolution.1 Det var 
en sträcka på några kilometer. 

Vid halvtiotiden anlände vagnen med konungen till Place de la Révo
lution. Där kunde konungen se att man hade rest en plattform och på den 
stod Charles Henri Sanson, Paris stads bödel sedan 1788. Bödelsyrket hade 
Sanson fått ärva efter sin far och yrket kom sedermera att gå i arv till Sansons 
son, Henri. Kungen skulle avrättas med giljotin, en avrättningsmaskin som 
hade fått sitt namn efter doktor Joseph Ignace Guillotin. Han hade i den 
konstituerande politiska församlingen 1789 föreslagit att alla som dömdes 
till döden skulle ha rätt att bli halshuggna. Det var en rättighet som fram till 
dess endast tillkommit adelsmän. Guillotin ansåg att halshuggningsmetoden 

1 Hibbert, Christopher, The Days of the French Revolution. New York: Perennial, 2002, s. 
186-188. 
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måste vara så effektiv som möjligt, vilket innebar att avrättningen skulle ske 
mycket fort. Den skulle också vara humanitär, i den meningen att den döds
dömde skulle känna så lite smärta som möjligt. Den person som hade fått i 
uppdrag att konstruera giljotinen var klavertillverkaren (facteur de clavecins) 
Jean Tobias Schmidt, en till Paris inflyttad tysk lutheran, som var känd för 
att han kunde tillverka komplicerade maskiner.2 Schmidt hade fått patent på 
giljotinen, vilket innebar att han skulle tillverka sammanlagt 83 stycken, en 
till vart och ett av de 83 departementen. För varje giljotin Schmidt tillverkade 
fick han 824 livres.3 

Efter att konungen hade förts upp till giljotinen placerade Sansons as
sistent konungen med ansiktet nedåt. Därefter drog bödeln själv i repet och 
bilan föll och konungens huvud skildes från kroppen. Klockan var då 10.22.4 

Först stod alla närvarande förstummade. De uppgick till 20 000 åskådare.5 

Men en ung man ur nationalgardet plockade upp konungens huvud och visa
de upp det för folkmassan. För den bedriften har nationalgardisten för evigt 
blivit ihågkommen, då hans gärning finns belagd på en samtida illustration. 
Ingen lär ha sagt något under en lång stund, men sedan släppte chocken 
och massan började skrika "Leve nationen" och "Leve republiken".6 Många 
av de närvarande var så upplivade av kungens avrättning att de sprang fram 
för att fånga upp några droppar av kungens blod antingen genom att doppa 
sina fingrar i det eller så försökte man fånga upp en droppe blod på en penna 
eller på en liten bit papper. Någon sade att det smakade salt! Efter avrätt
ningen stod en av skarprättarna bredvid giljotinen och sålde små paket med 
kungens hår. Ett stort antal personer försökte få med sig något fragment från 
klädedräkten. Efterspelet påminde om en karneval enligt ett samtida vittne, 
Louis-Sébastien Mercier.7 

De dramatiska händelserna under revolutionsåren var många och åter
kommande och överskuggade det mesta i övrigt som människor upplevde. 
Men det fanns också en mer vardaglig sida, där det fanns tid för viktiga 
händelser som för den enskilde Parismedborgaren var av stor betydelse inte 
bara när de ägde rum utan också under resten av dennes liv. En sådan hän
delse inträffade den 24 januari 1791. Det hade gått nästan ett och ett halvt 
år sedan den franska revolutionen bröt ut. I den svenska Parisambassadens 

2 Driancourt-Girod, Janine, L'insolite histoire des luthériens de Paris. De Louis XLLI d Na
poléon. Bibliothèque Albin Michel Histoire, Paris 1992, s. 236-237. 

3 Ibid., s. 238. 
4 Hunt, Lynn, The Family Romance of the French Revolution. London: Routledge, 1992, 

s. 1. 
5 Ibid., s. 2. Jordan, David P., T he Kings Trial. The French Revolution vs. Louis XVI. Ber

keley: University of California Press, 1979, s. 218. 
6 Hibbert 2002, s. 188. 
7 Merciers uttalande enligt Hunt 1992, s. 61-62. 
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kapell i Hôtel Dillon, som var beläget vid nummer 94 rue du Bac på den 
vänstra Seinestranden, förberedde sig den 32-årige legationsprästen Carl 
Christian Gambs för dagens vigsel.8 På franska var hans titel "aumônier de 
l'ambassade".9 Han hade sju år tidigare, den 3 oktober 1784, blivit antagen till 
präst för att leda den svenska församlingen. Den som hade föreslagit Gambs 
var den svenske ambassadören, den välkände adelsmannen och friherren Erik 
Magnus Staël von Holstein (1749-1802). Den senare hade år 1778 anställts 
vid svenska legationen i Paris och fem år senare blev han Sveriges ambas
sadör. Staël von Holstein blev senare kanske mest känd för sitt äktenskap 
med den franske finansministern Jacques Neckers dotter, Germaine, kallad 
Madame de Staël i sitt litterära författarskap. Staël von Holstein hade starka 
sympatier för den franska revolutionen, vilket medförde att han hamnade i 
onåd hos den svenske konungen Gustav III och han kallades därför hem till 
Sverige år 1791. Staël von Holstein fick dock senare upprättelse och han kom 
att företräda Sverige vid många olika politiska förhandlingar med de franska 
revolutionsregeringarna under åren 1793 till 1799. 

Pastorn i den svenska ambassadförsamlingen, Gambs, var från Alsace 
och född i ett enkelt hantverkarhem i Strasbourg år 1759. Hans far, Jean 
Christophe, var tunnbindare, men han övergav familjen tidigt och lät hus
trun uppfostra de tre barnen.10 Efter att ha avlagt prästexamen i sin hemstad 
hade Gambs sökt sig till Paris, där han prästvigdes. Redan som ung hade han 
kommit i kontakt med Carl Friedrich Baër, som var hans företrädare som 
ambassadpräst. Baër hade också sina rötter i Strasbourg. Det var ingen tillfäl
lighet att både Baër och Gambs härstammade från Strasbourg eftersom sta
den vid denna tid var ett centrum för den lutherska minoriteten i F rankrike. 
Det var ett geografiskt område, där det tyska språket hade en dominerande 
ställning, där det låg som en sista utpost mot det stora tyska språkområdet 
öster om floden Rhen. 

Den svenska ambassadförsamlingen hade vid tiden för Gambs anställ
ning en hundrafemtioårig historia bakom sig. Den hade börjat år 1626 när 

8 Svenska kyrkan. Kyrkokansliet. Uppsala: Svenska församlingen i Paris (gamla kyrkoar
kivet^. Traunngs Register der Königlich-Schwedischen Gesandschaffs Capelle zu Paris ange
fangen im Jahre MDCCLXIIL 1764-1806 (I det följande förkortat Trainings Register). 
Driancourt-Girod 1992, s. Annexes. Sedan jag byggde upp min databas har denna 
källa tryckts och publicerats. Se Driancourt-Girod, Janine, Registres des communautés 
luthériennes des ambassades de Suède et du Danemark à Paris de 1679 à 1810. Tome II. 
Les actes. Edition Cercle Généalogique d'Alsace. 2002.1 franska texter förekommer det 
att Gambs förnamn skrivs Charles Chrétien. 

9 När Gambs gifter sig den 10.10 1791 är det den titel som står angiven i källan. Trauungs 
Register. 

10 Lods, Armand, Le dernier chapelain de lambassade de Suède à Paris, Bulletin de la 
Société de l'histoire du protestantisme français, 42, 1893, s. 146. I samband med Gambs 
giftermål anges att fadern är död. Se Trauungs Register 10.10 1791. 
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ett stort antal skandinaviska och tyska ambassadörer strålade samman i Paris. 
Platsen för mötet var den svenska ambassadens kapell, som då var beläget vid 
Quai Malaquais i församlingen Saint-Sulpice på den vänstra stranden av flo
den Seine. Anledningen till mötet var att de luthersk-protestantiska ambassa
dörerna önskade att den svenske ambassadörens personlige predikant, Jonas 
Hambraeus, skulle acceptera att tjänstgöra som de samlade lutheranernas i Pa
ris själasörjare. Hambraeus var en i samtiden mycket välkänd person. Han var 
professor i orientaliska språk vid universitetet i Paris och Collège de France, 
men också predikant för de utländska regementena som var i tjänst hos den 
franska konungen. Hambraeus hade utnämnts av den franske kungen Ludvig 
XIII till kunglig extraordinarie professor i hebreiska, syriska och arabiska 
(professeur extraordinaire du roi ès langues orientales — l'hébreu, le syriaque 
et l'arabe).11 Det skulle dock dröja några år till i början av 1630-talet innan 
församlingen lagligen erkändes av den franske konungen.12 

Församlingen kom relativt snart att dra till sig stora skaror av protestan
tiska trosbekännare, där huvuddelen var lutheraner. Den ursprungliga kär
nan, som bestod av samhällets översta sociala skikt inom de protestantiska 
ländernas utrikesförvaltningar och representanter för furstliga hov, kom att 
utökas med främst studenter från Skandinavien och de många tyska småsta
terna, som studerade under kortare eller längre perioder vid Parisuniversite
tet. Till dessa anslöt sig senare också schweizare som tillhörde det franska 
Kungliga Gardets regementen, men som i huvudsak var kalvinister. Den so
ciala breddning som församlingen genomgick blev med tiden allt tydligare 
och den aristokratiska prägeln kom nästan helt att upphöra. Samtidigt med 
detta kom det tyska språket att brukas i allt högre utsträckning inom försam
lingen vid de religiösa ceremonierna, vilket var naturligt eftersom majoriteten 
av protestanterna i Paris hade tyskt ursprung och de saknade en egen luthersk 
församling. Ambassadförsamlingen blev med tiden också i allt högre grad en 
ekumenisk församling, i den meningen att alla protestantiska trosbekännare, 
oavsett om de var lutheraner eller tillhörde den reformerta franska kyrkan el
ler den reformerta holländska kyrkan eller den anglikanska kyrkan eller om 
de var kalvinister från Schweiz, var välkomna. Från ambassadens sida gjorde 
man ingen åtskillnad mellan de olika protestantiska inriktningarna. 

Denna ekumeniska utveckling kom definitivt att ta sin framtida form i 
samband med att ediktet i Nantes upphävdes år 1685. När ediktet upphävdes 

11 Driancourt-Girod 1992, s. 37. Mathorez, Jules, Les étrangers en France sous l'Ancien 
régime. Paris: Champion, 1919-21, s. 346. 

12 Strömberg, Majlice, Jonas Hambraeus, Svenska Sofiaförsamlingen i Paris. Jubileumsskrift 
1626—1976. Ystad 1976, s. 39-55. Driancourt-Girod, Janine, Det religiösa och prak
tiska livet inom den svenska församlingen i Pa ris på 16- och 1700-talen, Svenska Sofi
aförsamlingen i Paris. Jubileumsskrift 1626—1976. Ystad 1976, s. 56-57. 



I GILJOTINENS SKUGGA 12 

i Fontainebleau den 18 oktober 1685 fick det långtgående och dramatiska 
följder för den protestantiska minoriteten i Frankrike. Fastän ambassadför
samlingen formellt var en svensk församling tycks det inte under lång tid ha 
funnits vad vi skulle kunna kalla en svenskkoloni i Paris eller på något annat 
ställe i Frankrike.13 De franska katolikerna använde sällan begreppet kalvi
nister som benämning på de franska protestanterna, utan i stället kallade 
man dem hugenotter. Begreppet hugenott har ett osäkert ursprung, men ofta 
görs det gällande att det skulle vara en förvrängning av det tyska ordet för 
edsförbundare, Eidgenossen, på grund av de nära banden till den schweiziska 
reformationen.14 

De protestantiska trosbekännarna var den numerärt största icke-katol-
ska gruppen i Frankrike. Till den räknades kalvinisterna och lutheranerna. 
Men enligt den lagliga föreställningen fanns det inga kalvinister. Det hade 
fastställts år 1685 i samband med upphävandet av ediktet i Nantes och kal
vinisternas icke-existens hade bekräftats så sent som år 1724 i en kunglig 
deklaration. Till skillnad mot kalvinisterna tolererades lutheranerna alltse
dan Westfaliska freden, även om de i skilda sammanhang ställdes inför svåra 
problem i sin religionsutövning. Vid tiden för den franska revolutionen fanns 
det 700 000 protestanter, vilket motsvarade 2 procent av befolkningen. Av 
dessa var 500 000 kalvinister och 200 000 lutheraner. Kalvinisterna fanns 
i huvudsak i Midi, det vill säga i södra Frankrike, medan det stora flertalet 
lutheraner bodde i Alsace.15 

I denna del av Frankrike fanns också andra större grupper icke-katolska 
trosbekännare. I städer som Metz och Strasbourg bodde ett stort antal mo
saiska trosbekännare, de sk. ashkenazi som hade sina rötter i O steuropa. Ar 
1789 fanns det ca. 40 000 judar i Frankrike. Under l'Ancien Régime kunde 
den judiska minoriteten relativt fritt utöva sin religion till skillnad mot kal
vinisterna, medan andra samhälleliga aktiviteter var begränsade. De hade 
inga civila eller politiska rättigheter, förutom rätten att bli dömda av sina 
egna domstolar. Fördomarna mot judarna var dock tydliga i det franska lo
kalsamhället före revolutionen. De franska judarna kom i olika omgångar 
att erkännas medborgerliga rättigheter i början av 1790-talet. Först var det 
de sefardiska judarna i sydvästra Frankrike, i Bordeaux och Bayonne, vilka 
ursprungligen kom från länderna på den Iberiska halvön, Spanien och Por
tugal, men också judarna i Avignon omfattades av de nya medborgerliga rät

13 Mathorez 1919-21, s. 356. 
14 Religionslexikonet. Bearbetning av Per Beskow och Jonas Svensson. Stockholm: Forum, 

1996, s. 194. 
15 Aston, Nigel, Religion and Revolution in France 1780—1804. Basingstoke: Macmillan, 

2000, s. 61. 
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tigheterna. Därefter utvidgades de medborgerliga rättigheterna till judarna i 
Alsace och grevskapet Lorraine.16 

Den förre ambassadpredikanten Baërs tryckta predikningar hade ti-
digt gjort ett starkt intryck på Gambs. Men också den officiella tysksprå
kiga titeln, som predikanten i den svenska församlingen hade, Königlich 
schwedischer Legations-Predikant in Paris (Kunglig svensk legationspräst i 
Paris), hade väckt Gambs beundran.17 Det kan tyckas en aning märkligt att 
Gambs tillmätte titeln en så stark attraktionskraft. Det var en föreställning 
som främst förknippades med den gamla styrande elitens världsbild. För den 
var uttryck som börd, ståndstillhörighet och titlar viktiga och av avgörande 
betydelse. Det var efter denna måttstock som människor behandlades och 
bemöttes under 1700-talet. Kanske var Gambs bara fåfäng? Det vet vi dock 
ingenting om. Han hade dock klättrat på den sociala stegen, samtidigt som 
hans karriär hade fört honom från det mer provinsiella Strasbourg till ett av 
Europas kulturella centra, Paris. 

Gambs uppfattning om den franska revolutionen var positiv. Liksom 
många andra protestantiska trosbekännare i det katolska Frankrike kände 
han i början sympati för revolutionärerna. Han beskriver med stor entusiasm 
revolutionen som gryningen i en ny era, "l'aurore d'une ère nouvelle".18 Han 
knöt stora förhoppningar till vad revolutionen skulle kunna medföra för be
folkningen. Han såg framför sig en utveckling som skulle föra med sig lika 
rättigheter för alla människor, inte bara på det religiösa området, utan han 
närde också en förhoppning om att medborgarnas liv inte längre skulle vara 
beroende av konungens välvilja eller politisk och religiös fanatism. Det var 
troligen så, att för honom kom revolutionen som en befrielse från det religiösa 
förtryck protestanterna i Frankrike hade varit utsatta för under flera århund
raden, vilket också hade påverkat hans egen församling. Den var samtidigt 
en frigörelse från ett socialt och ekonomiskt förtryck, som tidigare hade drab
bat det stora flertalet människor från de lägre samhällsskikten. Även senare 
under revolutionens mer våldsamma år, det sk. Skräckväldet, försvarade han 
revolutionen och en historiker har betecknat Gambs "som en frenetisk jako-
bin", dvs. en person som stod för en politisk och social radikalism.19 Denna 

16 Hertzberg, Arthur, The French Enlightment and the Jews. The Origins of Modern Anti-
Semitism. New York: Columbia University Press, 1990, s. 1. Se även Reinhard, Marcel, 
Nouvelle histoire de Paris. La Révolution 1789—1799. Paris: Hachette, 1971, s. 205-
208. 

17 Strömberg, Bengt, Den lutherska församlingen i Paris 1626-1806, Svenska So
fiaförsamlingen i Paris. Jubileumsskrift 1626—1976. Redaktionskommitté C.G. 
Bjurström mfl. Ystad 1976, s. 32-33. 

18 Lods 1893, s. 147. 
19 Citerat från Boëthius, Simon J., Gustaf IV Adolfs förmyndarrregering och franska re

volutionen, Historisk Tidskrift 1888, s. 212 och not 2 samma sida. 



I GILJOTINENS SKUGGA 14 

uppfattning hade säkert sin förklaring i att Gambs kom från en traditionell 
hantverkarmiljö. 

När Gambs tillträdde tjänsten hade han nog inte räknat med att han 
några år senare skulle få uppleva något så omstörtande som den franska re
volutionen, att han själv skulle stå i händelsernas centrum. Före dagens vigsel 
hade han kunnat följa händelseutvecklingen i Paris på nära håll. Han hade 
fått uppleva stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789 och han hade tagit del 
av deklarationen om de mänskliga rättigheterna i slutet av augusti samma 
år. Han hade dessutom både sett och hört hur revolutionärerna dragit in den 
katolska kyrkans gods och avskaffat tiondet och hur adeln fråntagits sina 
privilegier. Gambs kunde, liksom den svenske ambassadören, bevittna hur 
tusentals människor hade flytt från Paris. De hade brådstörtat lämnat sina 
bostäder och många hus var obebodda.20 Den församling som han själv fö
restod hade ännu inte utsatts för något hot från revolutionärernas sida. Men 
redan år 1789 kunde han dock konstatera att revolutionen hade "bortjagat 
alla främlingar".21 Det blev dock senare under revolutionen betydligt svårare 
och i en anteckning från slutet av år 1793, när Skräckväldet hade börjat, 
skrev Gambs: "I slutet av år 1793, började Chaumette och Hébert att för
följa de kristna med ett otyglat våld. Konventet har beordrat stängningen 
av många religiösa kultplatser och fängslat de troende /.../ Gud själv är mitt 
beskydd."22 

I den historiska litteraturen framhålls ofta att perioden mellan hösten 
1789 och våren 1791 kännetecknades av ett relativt lugn. Hos flera histo
riker förekommer knappast några hänvisningar till öppna konflikter. Hos 
andra används uttryck som det fridfulla året, l'année heureuse. De främsta 
revolutionsforskarna i Frankrike, som Albert Mathiez, George Lefebvre och 
Albert Soboul och några engelska revolutionshistoriker som J. M. Thompson 
och Norman Hampson behandlar i sina studier av denna period i huvudsak 
sitt intresse åt frågor som berör mer alldagliga spörsmål. Inte ens George 
Rudé, som i sin forskning studerat de folkliga upproren, har en annan upp
fattning, utan han framhåller att de arton månader som följde efter oktober 
1789 var en period som karakteriserades av ett förhållandevis socialt lugn.23 

Dessa uppfattningar skall givetvis ställas i relation till senare händelser i den 

20 Leouzon le Duc, L, Correspondance diplomatique du baron de Staël-Holstein, ambassa
deur de Suède en France, et de son successeur comme chargé d'affaires, le baron Brinkman : 
documents inédits sur la Révolution (1783—1799) Paris: Hachette, 1881, s. 183. 

21 Strömberg 1976, s. 34. 
22 Citerat i L ods 1893, s. 200. Pierre Gaspard Chaumette och Jacques René Hébert var 

revolutionsledare och i opposition mot Robespierre. 
23 För en sammanfattning av synen. Se Scott, Samuel F., Problems of Law and Order dur

ing 1790, the 'Peaceful' Year of the French Revolution, American Historical Review, vol. 
90, no. 3, 1975. 
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franska revolutionshistorien, där inte minst den tid som kallats Skräckväldet, 
la Terreur, var betydligt mer omstörtande och våldsam. Det var också en 
period som kom att påverka Gambs verksamhet i den svenska ambassadför
samlingen. 

Flykten från Paris av icke-franska medborgare var kanske det som Gambs 
uppmärksammade i första hand, vilket och för sig inte var särskilt märkligt, 
eftersom han dagligen i sin kyrkliga verksamhet företrädesvis kom i kontakt 
med medlemmarna inom sin egen församling och de var ofta nyinflyttade 
lutheraner. Strömmen av franska medborgare ut ur landet var dock betydligt 
större. Medan det i många andra delar av Frankrike var hantverkare, butiksä
gare och andra mellangrupper som flydde ut ur landet var det i stället i P aris 
adeln som utgjorde en majoritet av emigranterna. Emigrationen innebar i det 
närmaste en total dränering av eliten inom den franska adeln.24 Trots dessa 
omvälvande händelser hade revolutionen ännu inte påverkat hans kyrkliga 
verksamhet, utan han kunde fortsätta arbetet inom församlingen som vanligt 
med att förrätta de grundläggande kyrkliga ceremonierna och sakramenten. 
Det var till och med så, trots det kaos som hade uppstått, att revolutionen 
hade medfört vissa lättnader för Gambs. Dessa hade till och med tillkom
mit några år före revolutionsutbrottet i samband med tillkomsten av det sk. 
Toleransediktet år 1787. 

Före införandet av Toleransediktet fanns det tre begränsningar som 
franska medborgare inte fick överträda när det gällde giftermål. Det första 
var att man inte fick äkta en ickekatolsk trosbekännare. För det andra var 
det inte tillåtet att gifta sig i utlandet. Om så skedde skulle brudparet ome
delbart återvända till Frankrike och leva där som goda och trogna under
såtar. För det tredje, om äktenskapet ledde fram till att makarna fick barn 
skulle de uppfostras i, som det hette, den katolska lärans principer. Efter To
leransediktet införande kvarstod kravet på att makarna skulle återvända till 
Frankrike, men nu räckte det med att de levde som goda medborgare "under 
rikets lagar". Det var knappast för vigslar i den svenska ambassadens kapell 
som lagarna var skrivna, eftersom de nygifta i samma stund som de lämnade 
ambassadens kapell befann sig på gatan i Paris. Alla dessa regler upphörde 
dock den 10 mars 1790 genom införandet av civilregistren och i stället var 
det domstolarna som godkände äktenskapen, efter att vigseln kungjorts tre 
gånger och utan att någon hade haft några invändningar, eller som det står 
på franska i vigsellängden från den svenska ambassadförsamlingen, "après la 
Publication de trois bans sans opposition". 

Den franska revolutionen medförde inte bara att äktenskapen mellan 
katoliker och protestanter omprövades, utan också den katolska äktenskaps

24 Greer, Donald, The Incidence of Immigration during the French Revolution. Cambridge, 
Mass: Harvard University Press, 1951, s. 79-80. 
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lagstiftningen kom i fokus och ökade krav ställdes på en reformering. Det var 
många områden som berördes: arvslagstiftningen, synen på barn födda utom 
äktenskapet, faderskap, skilsmässor, arrangerade äktenskap, prästerskapets 
celibat, den hierarkiska ordningen inom äktenskapet och frågan om hem
gift.25 

Dagens vigsel 

Gambs förberedelser gällde dagens brudpar, vars namn var Frédéric Guil
laume Settgast och Marie Madeleine Constance Coeu. Det var just ett sådant 
äktenskap där den franska äktenskapslagstiftningen tidigare satte käppar i 
hjulen, eftersom brudgummen inte var fransk medborgare och dessutom luth
eran, medan bruden var fransyska. Frédéric Guillaume var sadelmakare. Han 
bodde vid Cour Saint-Martin, rue Saint-Martin nummer 8 i hjärtat av Paris. 
Det var den sektion som revolutionärerna hade gett namnet Lombards. Paris 
hade tidigare varit indelat i 60 distrikt, men den nya kommunallagen från 
maj-juni 1790 ändrade detta och i stället skapades 48 sektioner. Indelningen 
i sektioner gjordes av valtekniska skäl, men också av allmänna politiska skäl. 
Sektionen Lombards utgjordes av ett tämligen litet geografiskt område på 
den högra Seinestranden, som avgränsades av gatorna, rue Saint-Martin, rue 
aux Ours, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie och rue Saint-Denis.26 Lom
bards var ett av de mest tätbefolkade kvarteren i den franska huvudstaden. 
I början av 1790-talet bodde det i Lombards nästan 13 000 invånare.27 Det 
stora flertalet av gatorna var trånga och dåligt upplysta. Man har räknat ut att 
det vid slutet av 1600-talet fanns tre typer av gator i Paris. De större som var 
mellan 14 och 20 meter breda, de mellanstora som hade en bredd av 6 till 10 
meter och slutligen de små som var 6 meter eller mindre. Ungefär 30 procent 
av samtliga gator hade en bredd som understeg 5 meter.28 Husens storlek 
varierade i Lombards. Där fanns allt från tvåvåningshus med ett fönster per 
våning till femvåningshus med fem till sex fönster per våning.29 Kvarteren i 
Lombards hade en stark arbetarprägel.30 

25 Desan, Suzanne, Family on Trial in Revolutionary France. Berkeley: University 
of California Press, 2004. 

26 Mellié, Ernst, Les sections de Paris pendant la Révolution française. Paris 1898, s. 30. 
27 Rudé, George, The Crowd in the French Revolution. Oxford: Oxford University Press, 

1977, s. 242. 
28 Pardailhé-Galabrun, Annik, Introduction à la contribution de l'histoire de l'habitation 

parisien: l'exemple de la rue d'Anjou, Histoire, Economie et Société, 6 (4), 1987, s. 466. 
29 Perrin 1965, s. 61-76. 
30 Rudé 1977, s. 242. 
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Settgast var i likhet med många andra Parishantverkare inflyttad, en 
immigrant. Utifrån den befintliga samtida befolkningsstatistiken har man 
kommit fram till att var sjätte invånare i Paris var född utanför staden vid 
tiden för den franska revolutionen. Den stora majoriteten av dessa kom från 
andra delar av Frankrike. Det bör dock sägas att denna statistik är högst 
osäker, då myndigheternas kontroll av invånarna var synnerligen bristfällig. 
Settgast kom ursprungligen från den gamla hansestaden Bremen i Nordtysk
land, där hans fader, Adam Frédéric Settgast, var borgare.31 

Den tyska invandringen till Paris hade börjat under andra hälften av 
1600-talet, närmare bestämt år 1685, då ediktet i Nantes hade återkallats. 
Ediktet, som hade tillkommit år 1598 för att bilägga de stora religionsstri
digheterna i Frankrike, hade givit de franska protestanterna en betydande 
religionsfrihet. Upphävandet av ediktet medförde att närmare en halv miljon 
protestantiska trosbekännare, varav det stora flertalet var kalvinister, tvinga
des lämna Frankrike för att undvika förföljelser och i s tället slog de sig ner 
i bl.a. England, Tyskland och Nederländerna, men det fanns också de som 
emigrerade ända till Sverige och Nordamerika. När ediktet upphävdes fick 
det betydande konsekvenser för Frankrikes industri, handel och hantverk. 
Orsaken till detta var att en stor del av befolkningen som bar upp dessa nä
ringar inte var katoliker.32 Det fick till följd att Ludvig XIV var tvingad att 
ersätta dem med utländsk arbetskraft. En stor andel av den invandrande ut
ländska arbetskraften var tyskar och de var ironiskt nog dessutom lutheraner. 
De hade således samma religiösa bakgrund, protestantismen, som de frans
män som fördrevs. 

Eftersom Frédéric Guillaume var av tysk härkomst förde det också med 
sig att han lät förfranska sitt förnamn.33 Han var ursprungligen döpt till 
Friedrich Wilhelm. Om han gjorde namnbytet för att lättare smälta in i den 
nya miljön eller om det var prästen som översatte hans tyskklingande namn 
till sin franska motsvarighet är oklart. I vigselakten har han bara skrivit un
der med sitt efternamn. Men eftersom det inte var första gången Frédéric 
Guillaume stod inför prästen i den svenska ambassadförsamlingen får vi viss 
vägledning i vigsellängden från år 1785, när han ingick äktenskap med en 
fransyska, Jeanne Geoffroy från Vitry-en-Montagne, som var beläget i de
partementet Haute-Marne i Ardennerna.34 Vid detta tillfälle framgår att han 

31 Trauungs Register 26.9 1785. 
32 Franklin, Alfred, Dictionnaire historique des arts, métiers et professions : exercés dans Paris 

depuis le XlIIe siècle. Paris: Lafitte, 1987, s. 292. 
33 Eftersom Gambs i de flesta fall har skrivit personers förnamn enligt fransk stavning kan 

det mycket väl vara så att Settgast privat kallade sig Friedrich Wilhelm. Jfr. Driancourt-
Girod 1976, s. 59, där en som heter Koenig senare benämner sig Le Roy. 

34 Trauungs Register, 26.9 1785. 
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hade förfranskat sina förnamn, men hans stavningsförmåga var bristfällig. 
Han var numera änkling. Det fanns mycket goda skäl under den franska 
revolutionen att inte visa att man var utlänning eller att tala om att man var 
protestant, trots den religionsfrihet som hade utropats. En kvinna gick till 
och med så långt, för att inte behöva utstå förföljelse, att hon lät trycka sina 
klagomål för att undvika vidare rykten om att hon skulle ha konverterat till 
protestantismen.35 

Det var viktigt inom många hantverksyrken att vara gift. Hantverkarens 
livscykel och hushåll hörde intimt samman. En samtida iakttagare, Louis-
Sébastien Mercier, beskriver på ett mycket tydligt sätt hur det ekonomiska 
utbytet gestaltade sig mellan man och hustru inom hantverk och handel i 
det slutande 1700-talets Paris. Även om Merciers uppfattning präglas av en 
manlig patriarkal inställning ligger det sannolikt relativt nära verkligheten. 
"De [kvinnorna; min anm] arbetar i samförstånd med männen och trivs bra 
därmed, emedan de alltid förfogar över litet pengar. De är fullt jämställda 
med männen i sina sysslor och det mår äktenskapen bättre av."36 

Hantverksyrket var i många avseenden ett livslångt projekt. Redan som 
mycket ung började man som lärling, sedan följde en tid som gesäll. Dessa år 
upptogs till stor del med resande, de sk. gesällvandringarna, Tours de France, 
som de faktiskt kallas i den franskspråkiga historiska litteraturen. De kunde 
ofta sträcka sig över stora geografiska områden både inom och utom det egna 
landets gränser. De innebar också att man bodde hos många olika hantver
kare. Under denna tid fanns få förutsättningar att ingå äktenskap. Det var 
en mycket splittrad tid som ett exempel från en snickargesälls livscykel visar. 
Han arbetade under en treårsperiod hos tio olika hantverksmästare. I Paris 
började han sin anställning i en verkstad som var belägen vid rue Maubuée. 
Därefter flyttade han till en annan verkstad på rue Aubry-le-Boucher och 
sedan arbetade han ett år i Saint-Germain. Han lämnade sedan Paris för 
Vernon i departementet Eure i Normandie. Anställningen där blev kortvarig 
och han hamnade sedermera i storstaden Rouen. Där arbetade han hos flera 
hantverksmästare innan han slutligen slog sig ner i Villeneuve i departemen
tet Marne.37 

Sedan kom den tid när det var dags att stå på egna ben och bli sin egen, 
att förvärva mästartiteln, att övertyga det lokala hantverksskrået om sina 
färdigheter och visa upp sitt "mästerverk". Då först fanns de formella för
utsättningarna att öppna en egen verkstad och bilda familj. Ägaren till en 

35 Garrioch, David, Neighbourhood and Community in Paris, 1740—1790. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1986, s. 46. 

36 Citat från Farge, Arlette, Livets sköra tråd. Våld, makt och solidaritet 11700-talets Paris. 
Natur och Kultur, 1989, s. 32. 

37 Ibid., s. 119. 
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liten verkstad behövde en partner som kunde bidra i produktionen och för
säljningen av det som tillverkades. En hustru behövdes också för att sköta 
det ofta komplexa hantverkarhushållet, som inte enbart rymde den egna fa
miljen, utan också lärlingar, gesäller och tjänstefolk som ofta bodde under 
samma tak som hantverksmästaren. Skälet till att en hantverkare gifte sig 
kan därför ses både som en praktisk nödvändighet och som en följd av att 
verksamhetens fortlevnad var beroende av detta. Hustrun fyllde en viktig roll 
inte enbart som maka och mor, utan även som partner och delaktig i den lilla 
verkstadens och hushållets göromål.38 

Frédéric Guillaumes blivande hustru Marie Madeleine Constance var 
från en liten fransk by som heter Froissy. Den ligger i distriktet Breteuil i den 
södra delen av Normandie, i departementet Oise. Hennes sociala bakgrund 
sammanföll till stora delar med Frédéric Guillaumes. Hon kom också från 
ett hantverkarhem. Hon var dotter till en skräddare, Jean Coeu. Hennes mor, 
Marie Madelaine, född Breant, var vid tiden för dotterns bröllop inte längre 
i livet.39 

När vigselakten började hade också några bröllopsvittnen infunnit sig. 
Där fanns Philippe Guttel, en klensmedsmästare. Han bodde på samma 
adress i Paris som Frédéric Guillaume, "la même rue et maison" som det står i 
vigselhandlingen. Han kanske till och med delade bostad med Frédéric Guil
laume, men det vet vi inte med säkerhet. Det var dock mycket vanligt att flera 
hantverkare bodde under samma tak, särskilt om de var ogifta. En god vän 
till brudgummen måste Guitel i alla händelser ha varit annars hade han inte 
blivit inbjuden till bröllopet. Närvarande var också Nicolas Geoffroy, bror 
till Frédéric Guillaumes första fru. Han var vinhandlare och källarmästare i 
Chaillot, som låg strax utanför den sektion i Paris som kallades Champs-Ely
sées och som vid tiden för den franska revolutionen närmast var att betrakta 
som Paris utkanter. Ett annat bröllopsvittne var brudens svåger, Louis Didier, 
till yrket källarmästare, och boende på 5 rue du Mail i centrala Paris. Det var 
inte särskilt långt från Frédéric Guillaumes bostad, i den sektion som hette 
Place Louis XIV. Denna del förknippade revolutionärerna med det gamla 
samhället och kungadömet, varför de snabbt bytte namn på denna sektion 
till det mer prosaiska Mail, som betyder hammare. Senare ändrades nam-

38 Kvinnans centrala roll inom småföretagandet utgör grundtemat i nästan all europe
isk forskning om småborgerligheten. Se t.ex. Crossick, Geoffrey and Heinz-Gerhard 
Haupt, The Petite Bourgeoisie in Europe 1780—1914. London & New York: Routledge, 
1995. Crossick, Geoffrey, ed., The Artisan and the European Town, 1500—1900. Alders-
hot: Scolar, 1997, s. 9. Farge 1989, s. 126. 

39 Det finns ett betydande språkligt problem i vigselboken, som sammanhänger med att 
Gambs nästan genomgående har skrivit förnamn, efternamn och geografiska namn i 
deras franska form oavsett om personen är tysk, fransk etc. Jag har valt att i a rtikeln 
behålla den stavning Gambs har på för- och efternamn. 
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net till det mer revolutionärt klingande namnet Guillaume Tell, efter den 
schweiziske frihetshjälten och slutligen åter igen till Mail.40 

Även brudens far, Jean Coeu, var närvarande. Ytterligare två personer var 
där som vittnen, Henry Conrad och François Mermillot. Den förstnämnde 
var knivsmed och bodde granne med brudgummen på Cour Saint-Martin 
6. Den senare var borgare i Paris och bodde på nummer 85 rue Guérin-
Boisseau. Hur Frédéric Guillaume hade lärt känna Conrad och Mermillot, 
eller om de var släkt med varandra, framgår inte i några källor. Mermillot 
bodde ganska nära Frédéric Guillaume i den sektion som från början hade 
det administrativt klingande namnet Postes, men som senare döptes om till 
Contrat-Social. Namnet var hämtat från den välkände upplysningsfilosofen 
Jean-Jacques Rousseaus bok, 'Du Contrat social ou Principes du droit poli
tique" (1762), den som på svenska heter "Om samhällsfördraget".41 Rousseau 
var född i Genève och hans föräldrar var protestanter. Han inleder sin bok 
med de klassiska orden "Människan är född fri, och överallt är hon kedjad". 

Boken kom i flera avseenden att betyda mycket för utformningen av 
deklarationen om de mänskliga rättigheterna år 1789 och sedermera också i 
revolutionärernas agitation. När den publicerades i Genève i början av 1760-
talet förbjöds den och brändes på bål. Under lång tid fick den inte heller infö
ras till Frankrike på grund av den rådande censuren. Det stora flertalet invå
nare hade troligen aldrig läst den, eftersom majoriteten av dem varken kunde 
skriva eller läsa.42 Läskunnigheten var dock inte bara förbehållen samhällets 
högre sociala skikt. I glasmästaren Jacques-Louis Ménétras självbiografi från 
denna tid framgår att han läst flera av Rousseaus verk.43 Vid tiden för den 
franska revolutionen fanns det en stor efterfrågan på böcker, vilket inte minst 
speglas i det stora antalet bokhandlare som etablerar sig i Paris. 

Mercier beskriver i sina Tableau de Paris, att Parisborna läste tio gånger 
mer nu än för hundra år sedan. Det fanns bokhandlare överallt, i v arje gat
hörn fanns en bokhandel och många av dem sålde också böcker ute i det fria. 
Det var både gamla böcker och nya pamfletter som lockade läsarna. Träng
seln var så stor att en bokhandlare tvingades ta bort allt möblemang i hopp 
om att kunderna skulle bli trötta av att behöva stå. Det hindrade dock inte 
det stora flertalet från att stå i timmar och ögna igenom böcker och pamflet
ter och fälla omdömen om deras innehåll.44 Det stora intresset för det skrivna 

40 Soboul, Albert, The Sans-Culottes The PopularMovement and Revolutionary Government 
1793-1794. Princeton: Princeton University Press, 1980, s. xxxvii. 

41 Publicerad första gången 1762. 
42 Soboul 1980. Roche, Daniel, The People of Paris. An Essay in Popular Culture in the 18th 

Century. Leamington Spa: Berg, 1987, s. 197-233. 
43 Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra compagnon vitrier au 18e siècle présenté par 

Daniel Roche. Paris: Montalba, 1982, s. 16. 
44 Mercier citerad hos Roche 1987, s. 198. 
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ordet hängde intimt samman med att det under l'Ancien Régime fanns en 
omfattande censur som reglerade vad som fick tryckas. Enbart under år 1789 
lär 200 nya tidningar sett dagens ljus och de 36 existerande tryckerierna i 
Paris fick 11 nya konkurrenter under samma år. Under den följande tioårspe
rioden växte antalet tryckerier till 223.45 

När vigseln var avslutad skulle brudparet, vittnena och prästen under
teckna vigselkontraktet. Det visade sig då, som det står på franska i vigsel
längden, att bruden "a déclaré ne savoir écrire et a fait la marque". Hon var 
med andra ord inte skrivkunnig och kunde därför inte skriva sitt eget namn, 
utan bekräftade vigseln med ett kryss. De övriga närvarande skrev dock sina 
namn, även om några tycks ha haft vissa problem med stavningen. Därefter 
var vigselakten över och brudparet kunde tillsammans med släktingarna och 
vittnena lämna kapellet för att fira det ingångna äktenskapet på någon av 
Paris krogar eller något av de många värdshus som låg i Paris utkanter, vilka 
ofta utnyttjades vid denna typ av festligheter.46 

Perioden 1789 till 1799 har av många betraktats som caféernas guld
ålder i Paris. Louis-Sébastien Mercier uppskattar att det fanns mellan 600 
och 700 caféer. Den uppgiften gäller dock år 1780.47 De omvandlades då till 
politiska klubbar, där man på kvällarna läste tidningar, diskuterade, orerade, 
bedömde regeringen och förberedde upplopp. Där fanns såväl de mer kända 
som de Foy, Corazza, des Aveugles och Procope, som de mindre kända som 
FAmbigu-Comique, livligt frekventerat av småborgare, eller Yon en första an-
halt för nyanlända till Paris. Mindre eleganta var de s.k. guinguettes, ett slags 
värdshus, där man kunde få en matbit. De var livligt besökta och gästerna 
var främst arbetare.48 

Där tar historien om Frédéric Guillaume Settgasts och Marie Made
leine Constance Coeus vigsel slut. Men det finns också en fortsättning som 
inte bara tar oss vidare under revolutionsåren, utan också in på den följande 
Napoleontiden. Drygt två och ett halvt år efter vigseln fick paret Settgast en 
son, Jean Frédéric, den 25 augusti 1793. Barnet döptes sedan i det svenska 
ambassadkapellet dagen därpå i närvaro av två vittnen, kocken Jean Breau, 
som var barnets morfar, och Gabrielle Coeu, som var barnets moster.49 Frédé
ric Guillaume utövar fortfarande sadelmakaryrket. Under de följande tio åren 
finns det inga spår av Settgast i ambassadförsamlingens källor, men 1804 

45 Garrioch, David, The Making of Revolutionary Paris. Berkeley: University of California 
Press, 2002, s. 307. 

46 rauungs Register. 24.1 1791. Garrioch 1986, kapitel 5. 
47 Citerat i Pardailhé-Galabrun, Annik, La naissance de l'intime. 3000 foyers parisie ns 

XVIIe-XVIlIe siècles. Paris: Presses Universitaires de France, 1988, s. 78. 
48 D'Almeras, Henri, La vie parisienne sous le consulat et l'empire. Paris, 1909, s. 67-76. 
49 Driancourt-Girod 2002, s. 56. 
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dyker hans namn upp i samband med en vigsel i den danska ambassadför
samlingen, vilket visar att den lutherska minoriteten i hög grad var en mycket 
sammanhållen grupp. Vid detta tillfälle gifte sig selmakaren Gottlieb Wie-
ring med Sophie Biesenberger. Wiering hade tyskt ursprung liksom Settgast. 
Han var född i Königsberg, medan hans maka var dotter till en stenhuggare 
från Mützig i departementet Bas-Rhin i Alsace.50 Efter denna tidpunkt har vi 
inga uppgifter om Frédéric Guillaume Settgast. 

Det historiska och kulturella sammanhanget 

Berättelsen om vigseln den 24 januari 1791 kan betraktas som en detalj eller 
en bit vardagshistoria, som skulle kunna passera ganska obemärkt förbi en 
historikers ögon, om det inte hade varit så att den ingick i ett större historiskt 
och kulturellt sammanhang. Från 1785 till 1806 förrättades närmare 470 
vigslar i det svenska ambassadkapellet. Tillsammans upptar vigsellängden 
under denna tid 3 850 namngivna personer. Flera av dem förekommer flera 
gånger, vilket innebär att de antingen var närvarande som vittnen vid mer 
än en vigsel eller att de hade flera barn som gifte sig i fö rsamlingen. Antalet 
namngivna vittnen är sammanlagt 1659. Andra nämns i källorna endast för 
att lagen krävde det. Många av dem var döda sedan länge. Det gäller ett stort 
antal av brudparens föräldrar, där prästen noggrant har fört in om de är i livet 
eller inte. 

Dessa vigsellängder utgör en rik historisk källa. Historikern får ta del av 
en stor mängd historiska fakta, som gör det möjligt att se hur de människor 
som var närvarande vid varje enskild vigsel hörde samman och vilka sociala 
relationer de hade till varandra. I berättelsen om Frédéric Guillaume har flera 
olika sociala band mellan individerna framträtt. Några har varit mycket tyd
liga och direkta som släktskap. Exempel på detta är att brudens far och brud
gummens före detta svåger var närvarande. Andra sociala relationer var mer 
indirekta. Det fanns en yrkesmässig samhörighet mellan flera av personerna. 
Flera av dem var hantverkare. De kan identifieras med ett bestämt samhälls
skikt, som allt sedan skråväsendets införande utgjorde en mycket viktig och 
dominerande social grupp i E uropas stadsmiljöer. Det var särskilt påtagligt 
i Frankrike, där den småskaliga produktionen långt fram i tiden var av stor 
betydelse för den nationella ekonomin. Hantverksnäringen i de franska stä
derna reglerades genom de privilegier som den hade tilldelats av staten. Det 
innebar att skråna kunde fastställa vilka regler som skulle gälla inom respek
tive yrke. De kunde utnämna sina egna ledare, som ägde rätt att upprätthålla 

50 Ibid., kapitel IXb, s. 18. 
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dessa regler och bestämma över vilka som skulle få inträde i respektive skrå.51 

I Frankrike avskaffades dock skråväsendet under 1700-talets sista årtionden, 
men hantverkarnas traditioner levde vidare. 

Det fanns också sociala band mellan dessa individer som skapades av ett 
gemensamt geografiskt ursprung. De var nästan alla hemmahörande i Paris, 
men det geografiska rummet var till och med i flera fall mer begränsat än så. 
Flera av personerna bodde inom samma del av Paris och i samma kvarter. 
Några av dem uppgav till och med samma adress, och utan att det framgår i 
detalj finns det anledning att tro att de till och med bodde i samma lägenhet 
och hushåll. Många av de närvarande var dessutom födda på samma orter 
inom och utom Frankrike. Andra närvarande vid bröllopet bodde inte långt 
ifrån brudgummen i en närliggande sektion. Dessutom fanns det mellan des
sa människor en gemensam mentalitet som höll dem samman. De utgjorde 
en minoritet, en religiös minoritet, som fram till den franska revolutionen fått 
utstå förföljelser för sin tro. Tillsammans ger dessa iakttagelser upphov till en 
mängd frågor om vilka dessa människor var och om de utgjorde en enhetlig 
social och etnisk grupp i den parisiska miljön under revolutionsåren och den 
efterföljande Napoleontiden. Det är också av historiskt intresse att fråga sig 
hur denna minoritets relationer såg ut i förhållande till den övriga Parisbe
folkningen, den katolska majoriteten. Jag har i ett tidigare sammanhang pu
blicerat en artikel som behandlar lutheranernas i Paris integrationssträvanden 
och sociala nätverk, medan denna bok avser att ge ett bredare perspektiv.52 

I modern historisk och samhällsvetenskaplig forskning möter vi numera 
ofta begreppet sociala nätverk. Det är ett sätt att beskriva och sammanfatta 
olika relationer som människor hade till varandra i skilda historiska samman
hang.53 De nätverk som människor skapar kan vara en följd av medvetna val, 
men de kan också uppstå av ren slump. De kan vara en följd av ekonomiska 
relationer, yrkesmässig samhörighet, familje- och släktband, vänskap, grann
skap, etnicitet och religiositet. Historisk forskning om den lutherska mino
riteten i Paris är också en analys av ett lokalsamhälle. Den är ett exempel på 
vad man i historisk och samhällsvetenskaplig forskning kallar "community 
studies".54 I den forskningen brukar studierna ofta beröra mindre byar eller 
mindre städer, men här är det alltså fråga om en storstad under 1700-talet. 
Skälet till att det varit så är att den förra typen av historiska miljöer har 

51 Sewell, William H. Jr, Work and Revolution in France. The Language of Labour from the 
Old Regime to 1848. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. 

52 Ericsson, Tom, Integration and Social networks: Lutherans in Revolutionary Paris, 
1789-1797, The History of the Family, vol. 11, 3, 2006, s. 161-170. 

53 Se t.ex Wellman, Barry & Wetherell, Charles, Social Network Analysis of Historical 
Communities: Some Questions from the Present to the Past, The History of the Family, 
vol. 1, number 1, 1996, s. 97—121. 

54 Burke, Peter, History and'Social Theory. Cambridge: Polity, 1992, s. 56-58. 
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uppfattats som mindre komplexa. Det är enklare för forskaren att hålla en 
mindre enhet under uppsikt. Begreppet community har använts inom social-
antropologisk och sociologisk forskning sedan 1950-talet, men det har först 
under de sista årtiondena av 1900-talet vunnit insteg inom den historiska 
forskningen. Den traditionella historiska forskningen om enskilda byar och 
städer både i Sverige och i utlandet utfördes ofta inte med utgångspunkt från 
några allmänna vetenskapliga problemställningar utan mer för sin egen skull. 
För de flesta räckte det med att byn eller staden fick sin historia skriven. Det 
skapade en självkänsla och en stolthet hos invånarna. Den forskning som 
kallas community studies är dock någonting mer än detta. Den vill skapa en 
förståelse för samhället i stort, även det som ligger utanför det område och 
det problem som står i fokus i den enskilda studien. De historiker och sam
hällsvetenskapliga forskare som studerar en by eller en mindre stad vill kunna 
uttala sig om iakttagelser som är mer generella. 

Den stora staden utgjorde länge ett problem för forskarna på grund av 
sin storlek. En äldre generation av samhällsvetare, från George Simmel till 
Louis Wirth, betonade stadens anonymitet och människornas isolering. De 
såg i huvudsak bara till stadens storlek.55 Den moderna socialantropologiska 
och sociologiska forskningen har i stället sett storstaden som en uppsättning 
av små enheter, communities eller urbana byar, med sina speciella ekono
miska, sociala, kulturella och politiska förhållanden. I den forskningen blir 
utmaningen för historikern att studera hur dessa communities skapas, upp
rätthålls och förändras. I detta konkreta fall är det också naturligt att studera 
hur den lutherska minoriteten förhöll sig till det "majoritetssamhälle" som 
utgjordes av Paris övriga befolkning. 

Begreppet community blir dock inte mindre problematiskt bara för 
att man delar upp storstaden i mindre delar. Den topografiska och sociala 
gränsdragningens problem kvarstår. Den geografiska rörligheten är betydligt 
större i staden än på landsbygden. Kontakten med andra människor är större 
och många gånger högst tillfällig. De ekonomiska och sociala relationerna 
mellan skilda kvarter kan variera högst avsevärt. Det går inte att säga om 
1700-talets Paris att något kvarter eller någon stadsdel utgjorde en enhet i 
något avseende. Det går inte ens att säga att man kände varandra på en och 
samma gata, eftersom omflyttningen var så stor. I tidigare forskning har man 
försökt att göra en definition av begreppet community för att det skall kun
na användas för studier av olika platser och kulturer, men också för att det 
skall vara oberoende av den tid som studeras. Det är inte alldeles enkelt, men 

55 Se Simmel, George, The Metropolis and Mental Life, i Hatt, P.K. and Reiss, A.J., eds., 
Cities and Society. Glencoe, 111: Free Press, 1957. Wirth, Louis, Urbanism as a Way 
of Life, i i H att, P.K. and Reiss, A.J., eds., Cities and Society. Glencoe, 111: Fr ee Press, 
1957. 
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det tycks finnas några gemensamma drag som återkommer. I den forskning 
som använder sig av begreppet community så avser man en grupp människor 
som hör samman på grund av starka sociala band, t.ex. släktskap, arbete, ur
sprung, religion, kultur eller social status.56 De kan ha ett eller flera av dessa 
band gemensamt. I det exempel som redogjorts för här tidigare fanns flera 
gemensamma nämnare. 

Den religiösa minoritet som framträder i de källor som studeras här kan 
också ses i l juset av modern etnicitetsforskning. I den utgör gränsdragningen 
mot andra grupper av människor det viktigaste uttrycket. Den etniska iden
titetens kärna är den grupptillhörighet som uppstår och manifesteras i mötet 
med andra. Det innebär dock att gemensamma drag som språk, religion, 
kultur och social status i sig inte är avgörande kriterier för att tillhöra en 
etnisk grupp. De kan ingå i en etnisk identitet, men de är först och främst 
markörer för subjektivt etablerade gränser.57 Dessa gränser kan antingen dras 
upp av gruppen själv eller så kategoriseras den av andra som en etnisk grupp. 
De människor som framträder i den svenska ambassadförsamlingens källor 
uppfyller väl de kriterier som finns för att betecknas som en etnisk minoritet 
och att studera dem och hur de förhöll sig till varandra och till omvärlden 
tydliggör den etniska samhörigheten. Ett problem är givetvis att vittnena inte 
nödvändigtvis behöver vara protestantiska trosbekännare. De enda som vi 
med säkerhet kan fastställa är att de personer som ingår äktenskap i försam
lingen är protestantiska trosbekännare, åtminstone den ena parten. 

Det faktum att de viktigaste historiska källorna är tillkomna under en 
av de mest dramatiska perioderna i Europas historia gör forskningsuppgiften 
inte mindre intressant. Samtidigt innebär all historieforskningen som berör 
den franska revolutionen ett problem. Den franska revolutionens historia är 
ett av de mest utforskade ämnena inom den moderna historieforskningen. 
Det är nog ingen överdrift att påstå att den historiska litteraturen på detta 
område är oöverskådlig. Redan medan revolutionen pågick började dess his
toria att skrivas och sedan har det bara fortsatt. Det har skrivits hyllmeter, 
kanske till och med hyllkilometer, på snart sagt alla världens språk. I mitten 
av 1990-talet konstaterade den engelske historikern Peter Jones att ungefär 
2 000 publikationer utgavs varje år om den franska revolutionens historia.58 

Alla historiker som känner minsta håg att ta sig an denna period bör därför 

56 Se t.ex. Plakans, Andrejs, Kinship in the Past. An Anthropology of the European Family 
Life, 1500-1900. Oxford: Basil Blackwell, 1986, s. 222-240. 

57 Denna forskning är mycket omfattande. Se Barth, Fredrik, ed., Ethnie Groups and 
Boundaries. The Social Organization of Cultural Differences. Oslo: Universitetsförlaget, 
1994. 

58 Jones, Peter, The French Revolution in Social and Political Perspective. London: Arnold, 
1996. Preface. 
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tänka sig för mer än en gång. Denne historiker bör också ställa sig frågan 
om det finns något mer att tillföra om revolutionsåren, som de professionellt 
utbildade historikerna inte redan skrivit, eller som åtminstone de främsta 
kännarna av den franska revolutionens historia inte redan vet. 

Det förefaller dock som om begrepp som sociala nätverk, community 
och etnicitet bör kunna fungera som ett sammanhållande kitt i en analys av 
hur protestanterna i Paris under revolutionsåren kom att integreras i stads
miljön. 

Det har förhoppningsvis kanske redan framgått vilken inriktning denna 
bok har, nämligen att ge en bild av vardagslivet under den franska revolu
tionen, det som fransmännen kallar la vie quotidienne, och hur det gestal
tade sig för den protestantiska minoriteten särskilt den lutherska. Den skulle 
kunna formuleras på följande sätt. Mitt syfte med denna bok är att studera 
hur människor, som i stor utsträckning var födda utanför Frankrikes gränser 
- även om det fanns de som var födda i Paris och tillhörde andrageneratio-
nen invandrare — integrerades i Paris. Mitt huvudsakliga mål har varit att 
kartlägga olika sociala relationer, både sådana som var snävt avgränsade till 
familj, hushåll och släktingar, men också de som sträckte sig utanför denna 
begränsade krets. Till de senare hör de som utvecklades i arbetslivet, på ar
betsplatsen och inom och mellan olika näringar samt mellan den lutherska 
minoriteten och majoritetsbefolkningen, katolikerna. Eftersom det stora fler
talet individer som möter oss i det historiska källmaterialet i den svenska 
ambassadförsamlingen var hantverkare så kommer hantverksnäringen att få 
en särskilt framträdande plats. 

Men det fanns också andra typer av sociala relationer som kunde uppstå 
i vardagen. Några av dessa skapades i den miljö där man bodde. Kontakter 
som uppkom på gatan och i kvarteret. Många av dessa relationer var tillfälliga 
och de har därför inte heller avsatt några mer bestående spår i det historiska 
källmaterialet, vilket givetvis omöjliggör några mer långtgående slutsatser om 
deras innebörd. Andra var mer bestående och då finns det större utsikter att 
säga någonting mer om deras roll i integrationsmönstret. Sedan fanns det 
sådana som uppstod genom ett fritt val och sådana som man helst hade velat 
undvika, men som likväl fanns där, t.ex. en granne som man ogillade på 
grund av att han förde oväsen, vilket gjorde det svårt att sova på nätterna el
ler att grannen var en inbiten revolutionär, som oupphörligen skulle övertyga 
sin omgivning om revolutionens ideal och föresatser. Han kanske till och 
med gick så långt att han hotade sin omgivning. Till de mer övergripande 
relationerna hörde förhållandet mellan den religiösa minoriteten och majori
tetssamhället, det katolska. I vilken utsträckning kan man se ett närmande 
mellan dessa? Var man isolerade eller knöt man sociala relationer till den 
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katolska befolkningen? Hur var deras förhållande till revolutionen och revo
lutionärerna? 

Det finns förvånansvärt lite skrivet om minoriteterna i Paris under revo
lutionsåren om vi undantar Janine Driancourt-Girods omfattande forskning 
om lutheranerna.59 Även staden Paris 1700-talshistoria är delvis oskriven. När 
David Garrioch för några år sedan skrev sin bok "The Making of Revolutio
nary Paris" kunde han konstatera att det visserligen fanns många böcker som 
behandlade Paris under 1700-talet, men det fanns ingen mer sammanfat
tande historik, däremot ett otal böcker som skildrade olika aspekter av den 
historiska utvecklingen.60 Robert Darnton och andra har på ett förtjänstfullt 
sätt lämnat bestående bidrag till hur upplysningstiden och upplysningsidé
erna kom att utgöra ett levebröd för journalister, boktryckare och bokhand
lare. Många andra centrala områden har också belysts, som arkitekturhisto
rien, den högre utbildningen och vetenskapen samt politiken. Under senare 
år har också kvinnornas roll i staden fått en allt rikligare och mer allsidig 
belysning.61 Av de få undantagen som kan klassificeras som en introduktion 
till stadens Paris sociala historia, som dessutom finns tillgänglig på ett an
nat språk än franska, måste man nämna Daniel Roche banbrytande studie 
"The People of Paris" och Jeffry Kaplows "The Names of Kings".62 Den förra 
är en mycket bred socialhistorisk skildring av förhållandena i Paris, medan 
den senare har fokus på de lägre samhällsklasserna sociala och ekonomiska 
förhållanden. Till de mest betydelsefulla franska bidragen till Paris historia 
hör Marcel Reinhards "Nouvelle histoire de Paris", som speciellt uppehåller 
sig vid revolutionsåren.63 

59 Se doktorsavhandlingen av Driancourt-Girod, Janine, Les Lutheriens à Paris du début 
du XVI le siècle au début du XJXe siècle 1626—1809. Thèse présentée en vue du Doctorat 
d'Etat. Université de Paris-Sorbonne. Paris IV. 1990 samt följande böcker som bygger 
på denna: Driancourt-Girod, Janine, L'insolite histoire des luthériens de Paris. De Louis 
XLII à Napoléon. Bibliothèque Albin Michel Histoire, Paris 1992 och Driancourt-Gi
rod, Janine, Ainsi priaient les luthériens. La vie religieuse, la pratique et la foi des luthériens 
de Paris auxXVLIe et XVILLe siècles. Paris: Cerf, 1992. 

60 Garrioch 2002, s. 5. 
61 Se t.ex. Godineau, Dominique, The Women of Paris and Their French Revolution. Berke

ley: University of California Press, 1998. Hufton, Olwen, Women and the Limits of Citi
zenship in the Fi'ench Revolution. Toronto 1992. Melzer, Sara E. and Leslie W. Rabine, 
eds., Rebel Daughters. Women and the French Revolution. New York: Oxford University 
Press, 1992. Garrioch, David, The Every Day Life of Parisian Women and the October 
Days of 1789, Social History, vol. 24, no. 3, 1999. 

62 Roche 1987. Kaplow, Jeffry, The Names of Kings. The Parisian Labouring Poor in the 
Eightteenth Century. New York: Basic Books, Inc., 1972. 

63 Reinhard, Marcel, Nouvelle histoire de Paris. La Révolution 1789—1799. Paris: Hachet
te, 1971. 
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Källmaterial och metodiska frågor 

Det är nödvändigt att säga något om det mycket speciella källmaterial som 
finns bevarat från den svenska församlingen i Paris. I den här boken har 
min utgångspunkt varit de vigsellängder som täcker perioden från 1764 till 
1806.64 Dessa vigsellängder har många likheter med motsvarande vigselläng
der som man finner i de inhemska kyrkoarkiven. Men det finns också många 
olikheter (Figur 1). 

Figur 1. Information i vigsellängden 

BRUDGUMMEN BRUDEN VITTNEN 

Förnamn Förnamn Förnamn 

Efternamn Efternamn Efternamn 

Yrke Geografiskt ursprung Yrke 

Bostadsadress Bostadsadress Bostadsadress 

Geografiskt ursprung Myndig/Omyndig Släktskapsrelation till brudparet 

Myndig Faderns förnamn 

Faderns förnamn Faderns efternamn 

Faderns efternamn Yrke 

Faderns yrke Geografiskt ursprung 

Geografiskt ursprung Bostadsadress 

Bostadsadress Avliden 

Avliden Moderns förnamn 

Moderns förnamn Moderns efternamn 

Moderns efternamn Avliden 

Avliden 

Anm: Till detta kommer också de signaturer som brudpar, präst och vittnen underskrev vig
selakten med och där det också framkommer om någon inte är skrivkunnig och har markerat 
vigseldokumentet med ett kryss. 

En av de viktigaste skillnaderna är de uppgifter som berör vittnena. I den 
svenska församlingens i Paris vigsellängder har man delvis anpassat sig till vad 
som var brukligt i Frankrike, nämligen att om vittnena var släkt med bruden 
eller brudgummen så har man skrivit ut detta. Det gör att det förutom namn 

64 Svenska kyrkan. Kyrkokansliet. Uppsala: Svenska församlingen i P aris (gamla kyrko
ark i ve tj. Trauungs Register der Königlich-Schwedischen Gesandschaffs Capelle zu Paris 
angefangen im Jahre MDCCLXIIL 1764—1806. 



29 

och yrke (gäller nästan enbart manliga vittnen) kan stå mor, far, onkel, mos
ter, broder, syster, morfar, mormor, etc. Till detta kommer att vigselakterna 
är skrivna på tyska eller franska och vid något enstaka tillfälle på engelska. 
Från mitten av 1780-talet, i samband med Carl Christian Gambs utnämning 
till pastor i församlingen, är nästan alla vigselakter skrivna på franska. Till 
och med nymodigheter, som tillkom under revolutionsåren, gavs plats i vig
selakten. När revolutionärerna introducerade den nya kalendern, som hade 
antagits av konventet den 5 oktober 1793, där varje månad hade trettio dagar, 
som uppdelades i tre tiodagarsperioder, började även prästen i ambassadför
samlingens att i vigsellängden införa datum efter såväl den gamla som den 
nya ordningen.65 Det skedde dock inte omedelbart, utan det dröjde nästan 
fem år innan pastor Gambs första gången antecknade den nya kalenderns da
tum efter att ha skrivit in datum efter den gamla kalendern. I samband med 
ett bröllop den 30 juli 1798 står också 12 Thermidor l'An VI.66Det innebär 
att det i vigsellängden förekommer begrepp som hämtade sitt namn efter 
vad som karakteriserade årets växlingar: Vendémiaire (vinskörd), Brumaire 
(dimma), Frimaire (rimfrost), Nivôse (snö), Pluviôse (regn), Ventôse (vind), 
Germinal (frösättning), Floréal (blomning), Prairial (ängsmånaden), Messi
dor (skörd), Thermidor (värme) och Fructidor (frukt). 

Ett källkritiskt problem som finns i de ssa längder är att det inte går att 
säga om de människor som förekommer i vigsellängderna uteslutande var 
lutheraner. I bästa fall kan man sträcka sig så långt att de med stor sannolik
het var protestanter, dvs. lutheraner, kalvinister eller så tillhörde de den ang
likanska kyrkan. Bland vittnena kan det möjligen förekomma att någon var 
katolik, men eftersom det inte anges i vigsellängden vilken religionstillhörig
het vittnena hade, är det nästan omöjligt att kvantifiera detta. Däremot kan 
vi vara tämligen säkra på att brudgummen i de flesta fall var protestantisk 
trosbekännare och att majoriteten av dem var lutheraner. I några fall framgår 
det dock att personen ifråga tillhör en annan protestantisk tro. Det fanns 
dock också andra protestantiska trosbekännare i Paris vid denna tid, som till
hörde den reformerta kyrkan. De hade sin egen kyrka, där de samlades. För 
de lutherska trosbekännarna var det endast den svenska respektive danska 
ambassadförsamlingen som upprätthöll en kyrklig verksamhet. 

För att kartlägga den lutherska minoriteten i den svenska ambassadför
samlingens vigsellängder och till viss del i församlingens födelse- och dop
längder har jag upprättat en databas, där samtliga enskilda uppgifter om varje 

65 Om kalendern. Se Ozouf, Mona, Calendrier, i François Furet et Mona Ozouf, eds., 
Dictionnaire critique de la Révolution Française. Paris: Flammarion, 1988, s. 482-491. 
Veckodagarna namngavs i o rdningstal: primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sex-
tidi, septidi, octidi, nonidi, décadi. 

66 Trauungs Register 30.7 1798. 
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enskild individ har medtagits.67 Några nya variabler har också skapats på 
grundval av de kända uppgifterna. Så har t.ex. det varit möjligt att utifrån 
adresser få en bild av i vilka sektioner som lutheranerna bodde, vilket har 
möjliggjort en geografisk klassificering efter sektion. På samma sätt har en va
riabel skapats som har grupperat olika yrkesuppgifter inom bestämda sociala 
skikt, strata, för att få en mer enhetlig bild av den sociala sammansättningen. 
Det har gjorts enligt följande: l=Fabrikör, grosshandlare, akademiker, 2= 
Hantverkare, 3=Butiksägare, 4=Borgare; 5=Arbetare, 6= Lägre tjänstemän, 
7= Bönder, 8= Okänd eller uppgift saknas. 

Det faktiska forskningsarbetet har genomförts så att jag utifrån de upp
gifter som lämnas i vigsellängderna om de enskilda individerna har kun
nat koppla enskilda individer till andra historiska källor som jag funnit i 
arkiv och i den historiska litteraturen om Paris under revolutionsåren. Det 
har inneburit att jag har kunnat arbeta med olika perspektiv för att belysa 
detta kollektivs historia under den franska revolutionen. Dessa perspektiv 
främsta syfte har varit att belysa den lutherska, men också till vissa delar den 
protestantiska minoritetens vardag. Utifrån den kunskap vi har om enskilda 
händelser och mer syntetiska kunskaper i tidigare forskning har jag försökt 
placera in den grupp jag själv studerat med utgångspunkt i följande teman 
som påverkade den lutherska minoritetens integration i det franska samhäl
let: religion och äktenskap, sociala nätverk, kvarterets roll i integrationen och 
lutheranernas förhållande till revolutionen och revolutionärerna. 

Bokens disposition 

Den historia som kommer att skildras i denna bok börjar med en bred be
skrivning av det sociala och mentala klimat i Paris under 1700-talets sista 
årtionden för att läsaren skall få en inblick i hur den miljö såg ut som mötte 
invandrarna. Därefter följer en skildring av protestanternas ställning i Frank
rike efter det att ediktet i Nantes upphävdes år 1685. Upphävandet av ediktet 
framhävde på ett betydelsefullt sätt den utsatthet som drabbade protestan
terna i Frankrike oavsett om de var lutheraner eller kalvinister. Det hade 
också stor betydelse för hur integrationen i det franska samhället förlöpte för 
människor som hade en utländsk bakgrund och som dessutom inte tillhörde 

67 Doplängderna har jag använt i ett annat sammanhang mer explicit. Se Ericsson, Tom, 
Who Wants to Be a Godparent? Baptisms in a Lutheran Church in Paris, 1755-1804. 
Paper presented to the European Social Science History Conference in Lisbon 27 Fe
bruary to 1 March 2008. The session on "Urmatural Kinship: Familiarity outside of 
family, XVth—XIXth centuries. " 
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den katolska kyrkan, eftersom det i så hög grad påverkade äktenskapslagstift
ningen och den roll äktenskapet spelar i varje lands integrationsmönster. 

I de följande kapitlen kommer tonvikten att ligga på dessa olika aspek
ter av integrationsmönstren. Först behandlas de sociala nätverken och hur 
enskilda individer involverades i olika sociala sammanhang på grund av sitt 
yrke och sitt geografiska ursprung. Sedan skildras kvarterets viktiga bety
delse av utvecklingen av sociala relationer både i mer generella ordalag och 
mer specifikt ifråga om den lutherska minoriteten. Slutligen tecknas bilden 
av den lutherska minoritetens förhållande till revolutionen och revolutionä
rerna. Här skildras deras deltagande i revolutionen som aktiva aktörer, men 
också deras sociala relationer till kända och okända revolutionärer lyfts fram 
i historiens ljus. 
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KAPITEL 2 

DET SOCIALA TILLSTÅNDET I 
REVOLUTIONSTIDENS PARIS 

Inledning 

Vad var det för stad som immigranterna anlände till under 1700-talets sista 
årtionden? För att förstå det är det nödvändigt att ge en ganska uttömmande 
beskrivning av det sociala och mentala klimatet i Paris. Eftersom den stora 
majoriteten av immigranter kom från städer och byar som inte tillnärmel
sevis liknade storstaden Paris innebar mötet med Frankrikes huvudstad en 
fullständigt ny och omvälvande upplevelse. Dessa förutsättningar gällde både 
immigranterna som kom från andra delar av Frankrike och de som tidigare 
hade bott i andra länder. För det stora flertalet av de utlandsfödda immigran
terna innebar mötet med Paris dessutom, att de måste överbrygga de svårig
heter det innebar att inte dela ett gemensamt språk med invånarna i den nya 
miljön och att de förde med sig en mentalitet och en kultur som skilde dem 
från fransmännen. Det är dock viktigt att framhålla att svårigheterna för de 
utlandsfödda immigranterna kunde variera högst avsevärt. För den lilla mi
noriteten av högreståndspersoner som slog sig ner i Paris var språk, mentalitet 
och kultur något universellt i samtidens Europa, men för den stora majorite
ten av hantverkare, butiksägare och arbetare var dessa skillnader av stor be
tydelse. För att kunna integreras i den nya miljön var man tvungen att förstå 
och lära känna de förutsättningar som mötet med huvudstaden innebar. 

Den yttre miljön 

När den franska revolutionen bröt ut år 1789 hade Paris gått igenom en om
fattande förvandling alltsedan medeltiden. Under medeltiden hade staden 
omslutits av kraftiga murar, som byggdes under 1200-talet och under 1400-
talet förstärktes dessa ytterligare mot öster genom byggandet av Bastiljen. I 
början av 1600-talet, under Ludvig XIII:s (1601—43) regeringstid, fortsatte 
utbyggnaden av en ny ringmur. Muren som slutligen blev klar år 1787 hade 
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ett sextiotal portar och den var över tre meter hög och dess sträckning var 
23 kilometer.68 Syftet med dessa portar var att markera det officiella inträ
det i staden. Man ville skilja den omgivande landsbygden från staden för 
att det inre tullväsendet skulle fungera bättre. Förändringen fortsatte under 
1700-talet med en omfattande nybyggnation, dels för att tillfredsställa den 
expanderande handelns behov, dels för att stadens sociala liv krävde detta. 
Husen på de tidigare bebyggda broarna revs eller tilläts förfalla och nya broar 
byggdes. Medeltida kyrkogårdar, som tidigare legat i Paris centrala delar, flyt
tades till stadens ytterområden. 

Staden började också framtona i en ljusare dager om natten, när den 
gamla belysningen byttes ut mot en mer modern. De gamla lanternorna byt
tes ut och från och med år 1769 introducerades gatlyktor som tändes med 
olja och som var utrustade med reflektorer. Gatlyktorna uppsattes i mitten av 
gatorna på fem meters höjd och med sextio meters mellanrum. En samtida 
iakttagare var så fascinerad av nymodigheten att han var tvungen att beskriva 
hur gatlyktorna fungerade i b etraktarens öga. Beskrivningen ger vid handen 
att belysningen kanske inte i alla stycken fungerade så väl, eftersom den tyd
ligen var till mer nytta på längre avstånd än på nära håll. Orsaken till att det 
förhöll sig så beskrivs på följande sätt av ett samtida vittne: "På avstånd brän
ner lågan i ögonen och på nära håll ger den lite ljus och under den är man i 
dunklet."69 Någon har räknat ut att det fanns 5 694 gatlyktor i Paris i slutet 
av 1700-talet. Det förefaller som om de äldre och mer trångbodda kvarteren 
krävde fler lyktor. På Ile de la Cité fanns det 413 gatlyktor, medan Louvre 
endast hade 195 stycken.70 

Det stora behovet av nya gatlyktor innebar många viktiga arbetstillfällen 
för stadens glasmästare, vilket återspeglas i glasmästaren Jacques-Louis Mé-
nétras dagbok. I den berättar han att han en dag blev uppsökt av en person 
som hette Vanier, som troligen var den av stadens tjänstemän som övervakade 
uppsättningen av den nya belysningen. Vanier ville att Ménétra skulle tillver
ka hundra nya lyktor som skulle uppsättas i Maraiskvarteren, där det tidigare 
avståndet mellan de existerande lamporna var alldeles för långt. Ménétra fick 
också i u ppdrag att tillverka en ny lanterna för en polisstation, för vilken han 
fick 40 francs.71 

Uppsättandet av de nya gatlyktorna tycks emellertid inte ha fallit alla 
i smaken. De prostituerade hade klagat enligt en samtida observatör för att 

68 Hillairet, Jacques, Connaissance du vieux Paris. Paris: Rivages, 1993, s. 1, del 3, les vil
lages. 

69 Citerat hos Hillairet 1993, s. 5, del 1, rive droite. 
70 Defrance, Eugene, Histoire de l'éclairage des rues de Paris. Paris: Imprimerie Nationale, 

1904, s. 81. 
71 Journal de ma vie, s. 164-166. 
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de fått svårare att utöva sitt yrke.72 Andra kunde hylla mörkret, eftersom det 
var gynnsamt för meditation och bön.73 Det var först i början av 1790-talet 
som Philippe Lebon uppfann gasbelysningen, men det skulle dröja till år 
1829 innan den togs i b ruk i Paris.741 många delar av Paris, särskilt i stadens 
gamla centrum, var gatorna mycket trånga, högst fem meter breda, och där 
vidgades sannolikt inte vyerna av det ljus som tillfördes.75 Gatuadresserna var 
dessutom kanske inte alltid, åtminstone för en nykomling, så lätta att hitta, 
eftersom det endast var det första och sista huset på gatan som var numrerat. 
Numreringen var inristad i en sten i fasaden. När allt kommer omkring kan
ske detta inte utgjorde något större problem. Det var ju alltid möjligt att fråga 
någon om vägen till den man avsåg att besöka. 

Efter förebild från London började man också att anlägga trottoarer som 
gjorde det lättare för stadens invånare att promenera längs gatorna, utan att 
fötterna sjönk ner i den lera och de stinkande föroreningar som täckte dem. De 
mest illaluktande platserna var fängelser, kyrkor och stinkande avloppsbrun
nar. De senare rann direkt ut i floden Seine. Den värsta doften spreds dock 
från de olika marknadsplatserna.76 Louis-Sébastien Mercier ger en ingående 
beskrivning av den odör som präglade olika ställen och inrättningar i Paris. 
Han säger att om någon frågade honom "hur någon kan bo i detta skitiga 
syndens näste, där alla sjukdomar travas ovanpå varandra, mitt i en atmosfär 
av tusen ruttna ångor från slaktarnas butiker, kyrkogårdar, sjukhus, avlopp, 
strömmar av urin, högar av exkrement, färgerier, garverier, läderfärgares bo
dar; mitt i den ständiga röken från obegripliga kvantiteter trä, och ångan från 
allt kol; i mitten av arsenik, kol- och svavelaktiga delar som oupphörligen ut
stöts där koppar och metall bearbetas: om jag tillfrågades om hur någon lever 
i denna avgrund, där den tunga stinkande luften är så tjock att den syns och 
doften av dess atmosfär kan kännas i en omkrets av 15 kilometer; luft som 
inte kan cirkulera, som bara virvlar runt i denna labyrint av hus: slutligen hur 
kan människan frivilligt krypa in i de fängelser, där han kommer att finna, 
att om han släppte de djur fria som han underkuvat, skulle deras omedelbara 
reaktion bli att brådstörtat fly till ängarna för att få frisk luft, grönska, en fri 
natur parfymerad av blomdoft: Jag skulle svara att Parisborna har vant sig vid 
fuktig dimma, skadliga ångor och illaluktande dy."77 

72 Kaplow, Jeffry, The Names of Kings. The Parisian Labouring Poor i n the Eighteenth 
Century. New York: Basic Books, Inc., 1972, s. 18. 

73 Roche, Daniel, A History of Everyday Things. The Birth of Consumption in France, 1600— 
1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 117. 

74 Defrance 1904, s. 91-96. Hillairet 1993, s. 5. 
75 Roche 2000, s. 97. 
76 Corbin, Alain, The Foul and the Fragrant. Odor and the French Social Imagination. 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986, s. 54. 
77 Citerat i Corbin 1986, s. 54. 
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Dofterna varierade från ett kvarter till ett annat. Kring Hallarna var det 
ofrånkomligt att inandas en blandning av frukt, grönsaker, spannmål, ost 
och bröd. En samtida iakttagare konstaterade att det var allmänt känt, "att 
hela kvarteret kring Hallarna präglades av en stinkande odör från grönsaks-
och fiskmarknaden; lägg därtill exkrementerna och den ångande svetten från 
ett oändligt antal lastdjur".78 Stanken låg ständigt kvar i kvarteren kring Hal
larna även när de var stängda. I närheten av hallarna, vid kyrkogården Cime
tière des Innocents, tvingades invånarna att hålla fönstren stängda på som
maren. Det var det enda möjligheten för dem att undgå den omisskännliga 
lukten från kadaver som lämnats under ett mycket tunt täcke av kalk. Kring 
slakthusen var lukten av torkat blod påtaglig och det var nästan omöjligt 
att ta sig fram där utan att få blod på fötterna enligt ett samtida vittne. Det 
fanns dock ställen där man kunde möta mer behagliga dofter. Så var fallet 
vid blomstermarknaden och vid de tidpunkter när nyskördat hö i stora lass 
fördes in i staden. 

Det var inte bara utomhusmiljön som var ohälsosam, även invånarnas 
personliga hygien var svår att upprätthålla, eftersom Paris led brist på vatten. 
Beräkningar har gjorts som säger att invånarna vid utbrottet av revolution 
hade tillgång till 15 liter vatten per person. Bristen på vatten fick till följd att 
när man hade tvättat sig så slängde man inte bort det, utan i stället överläts 
vattnet till en tvätterska. I stadens offentliga badhus fanns år 1789 inte fler 
än 300 badkar. Det var därför närmast omöjligt att bada annat än i Seine på 
sommaren. Nu tycks emellertid inte smutsen ha bekymrat befolkningen sär
skilt mycket, eftersom dålig lukt i samtiden uppfattades som något positivt. 
En illaluktande människa var ett tecken på en stark och välmående person. 
Människor var till och med rädda att de skulle förlora sin styrka om de tvät
tade sig för mycket. Att ta varma bad sågs som ett uttryck för liderlighet 
och det fördömdes därför av både moralister och kyrkan. Det var som den 
franske historikern Daniel Roche har påpekat, att fransmännen associerade 
en stark lukt med god hälsa, vilket skapade ett långt kollektivt misstroende 
mot all tvagning. För det stora flertalet var det därför nödvändigt att spara på 
vattnet i samband med diskning, tvättning av kläder och vid den personliga 
tvagningen.79 

De ohygieniska förhållandena bidrog starkt till att upplysningstidens 
Paris hade en mycket hög dödlighet, en dödlighet som inte bara drabbade 
de mest utsatta i samhället som t.ex. spädbarn utan också den vuxna be
folkningen. Återkommande epidemier bidrog också till att livslängden var 

78 Citerat från Garrioch, David, Making of Revolutionary Paris. Berkeley: University of 
California Press, 2002, s. 16. 

79 Roche, Daniel, The People of Paris. An Essay in Popular Culture in the 18th Century. 
Leamington Spa: Berg, 1987, s. 157-158. 
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låg. Både unga och gamla var väl medvetna om att döden var deras närmsta 
granne. Den våldsmentalitet som fanns i samhället och som förstärktes un
der revolutionen, särskilt under Skräckväldet, bidrog ytterligare till att män
niskor hade en stor anledning att vara rädda för döden. Samtidigt kan man 
under revolutionsåren se att antalet självmord och plötsliga dödsfall stiger.80 

Det faktum att Paris var en skitig stad förorsakades av att det innan
för stadsmuren fanns ett betydande antal djur. Hästar och åsnor markerade 
sin närvaro i stadsbilden med tonvis av avföring. Det fanns dock ett förbud 
mot att hålla tamboskap innanför stadsmuren, men det fanns undantag. Ett 
sådant undantag var, att både mjölkkor och djur som senare skulle slaktas 
tolererades.81 Från mitten av 1790-talet förekommer en uppgift om att man 
har räknat upp till 39 kor i den stadsdel som hette Panthéon-Français. Tidi
gare hette den Sainte-Geneviève. Det var en stadsdel som låg i Pa ris centrala 
delar och där var också Parisuniversitetet beläget. 15 kor tillhörde en enda 
ägare, vilket tyder på att det måste ha funnits god tillgång på gröna ytor för 
bete.821 det revolutionära Paris var det dessutom lika vanligt med kycklingar 
i hemmen som kanariefåglar.83 Den lantliga prägeln kom också till uttryck i 
den mångfald av små trädgårdar som fanns inom stadsdelarna. I stadsdelen 
Popincourt hade nästan alla invånare en köksträdgård. Där odlade de som 
bodde invid stadsmuren grönsaker, vin och sparris. I små inhägnader odlades 
meloner, sallad och mindre grönsaker.84 Från stadsdelen Bondy rapporterades 
under vintern år III enligt den nya revolutionskalendern, det vill säga någon 
gång under vintern år 1794 till 1795, att en person hade blivit bestulen på hela 
sin potatisskörd.85 Det sades dock ingenting om hur stor den var. Över huvud 
taget var utbytet mellan Paris och dess rurala omgivningar påtagligt. Varje 
vecka kom drygt 1 500 bagare från ytterområdena kring Paris till marknaden 
på onsdagar och lördagar.86 

Under revolutionen var människorna väl informerade om vad som hände 
i Paris omgivningar och längs de vägar som utgjorde inkörsporten till Paris. 

80 Cobb, Richard, Death in Paris. The Records of the Basse-Geôle de la Seine. October 1795-
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82 Cobb, Richard, Paris and its Provinces 1792-1802. Oxford: Oxford University Press, 
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När polisen stoppade människor vid stadsgränsen för allehanda olaglighe
ter uppdagades ofta att de var från den omkringliggande landsbygden.87 På 
samma sätt förhöll det sig med den stora skara av tiggare och fattiga som 
hamnade hos polisen för större och mindre förseelser. De var i stor utsträck
ning från den omgivande landsbygden och de hade ofta endast vistats i Pa ris 
under en kort tid.88 

Det kanske mest betydelsefulla var dock att stadens gränser utvidgades 
betydligt. Ar 1785 hade utbyggnaden av den inre ringmuren skapat 54 tull
portar som bands samman av en tre meter hög mur. Totalt sträckte sig muren 
närmare tre mil runt staden. Stadsgränsen inkluderade nu tidigare ytterom
råden, som Faubourg Saint-Antoine i ös ter samt Faubourg Saint-Martin och 
Faubourg Saint-Denis i norr. Även de västliga byarna Passy och Chaillot och 
de gamla stadsdelarna Saint-Victor, Saint-Marcel, Saint-Jacques och Saint-
Germain i stadens södra delar hörde numera till staden.89 Paris expansion 
under 1700-talet kommer också till uttryck i det stora antalet kartor som 
publicerades. Bara under århundradets två sista årtionden, mellan 1780 och 
1799, utkom nästan femtio nya kartor över Paris.90 Den nya gränsen var inte 
bara ett led i en strävan att utvidga Paris geografiska storlek. Det fanns flera 
betydligt djupare motiv hos myndigheterna. För det första ville de komma 
tillrätta med och få kontroll över det interna tullsystemet för att stävja den 
utbredda smugglingen. Fram till dess hade den som ville föra in varor i staden 
kunnat göra det ganska obehindrat. För det andra innebar den ökade kon
trollen att möjligheterna blev bättre för att kungen skulle få in de skatter som 
medborgarna var skyldiga att betala för varuinförseln till staden. 

Det ekonomiska tillskottet till statskassan från tullinkomsterna i Paris 
var närmast gigantiskt. De uppgick till närmare 40 procent av de samlade 
nationella tullinkomsterna eller 30 millioner livres.91 Åtgärderna skapade en 
utbredd fientlig inställning mot kungen och statsmakten. Fientligheten kom 
bland annat till uttryck i k lagoskrifter från prästerskapet som levde utanför 
murarna och från det tredje ståndet. I Paris gav småfolket utlopp för samma 
känslor och ibland gick det till och med så långt att det tog sig våldsamma 
uttryck. Ringmuren gav upphov till en folklig ilska som till och med översteg 
hatet mot andra maktsymboler som t.ex. Bastiljen. 

87 Cobb 1972, s. 224. 
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Befolkning och levnadsförhållanden 

Paris befolkningsstorlek har varit föremål för en omfattande diskussion. Vid 
tiden för den franska revolutionens utbrott nämner historikerna ofta en siffra 
mellan 600 000 och 700 000 invånare. Siffrorna är på intet sätt exakta. Re
dan i samtiden var man högst oense om hur stor befolkningen var.92 I uppgif
ter från 1792, som behandlar Paris befolkning år 1789, säger en författare att 
befolkningen uppgick till en halv miljon invånare. Atta författare är överens 
om att den var mellan 550 000 och 700 000. Ytterligare åtta andra anger 
att den var 700 000 till 800 000. Två författare ökar på befolkningssiffran 
till drygt 900 000 och sju stycken anger stadens befolkning till en miljon.93 

Jacques Necker, Ludvig XVI:s finansminister, anger själv Paris befolkning till 
mellan 640 000 och 680 000, men den siffran är från år 1784.94 

Olikheterna visar hur svårt det var redan i samtiden att få ett klart 
grepp om Paris befolkning eller ens ge ungefärliga siffror. Skälet till att det 
förekommer många skilda uppgifter är att samtidens statistiker byggde sina 
resultat på olika befolkningsstatistiska källor. Några befolkningshistoriker 
utgick från skattelängder, andra utgick från bostadsräkningar och en tredje 
grupp försökte sig på avancerade beräkningar utifrån de kyrkliga längdernas 
uppgifter över antalet födda. Senare, under 1800-talet, dominerade den sist
nämnda gruppen. Deras problem var att Paris representerade en typ av städer, 
som gjorde befolkningsstatistiska beräkningar särskilt svåra att genomföra. 
Andelen ogifta var betydande. Den flytande befolkningen, de som inte hade 
någon fast bostad, tillfälliga migranter och säsongsarbetare, utgjorde en stor 
del av befolkningen. Enligt samtida uppskattningar av polisen i Paris i slutet 
av l'Ancien Régime utgjorde denna del av befolkningen mellan 100 000 och 
150 000.95 

I några av de folkräkningar som gjordes under revolutionsåren finns det 
dessutom skäl som talar för att betydande överdrifter gjordes av politiska 
skäl. Det låg i de ansvarigas i stadsdelarna intresse att ange högre siffror för 
att få en ökad andel av den nödhjälp som utdelades under svagåren. En när
mare redovisning av befolkningssiffrorna för 1792 i enskilda sektioner visar, 
att Sainte-Geneviève, senare omdöpt till Panthéon-Français, och Gravilliers 
hade den högsta befolkningstätheten, medan de sektioner som låg i de in

92 Reinhard, Marcel, Nouvelle histoire de Paris. La Révolution 1789—1799. Paris: Hachette, 
1971, s. 117. 

93 Citerad hos Roche, s. 19. 
94 Ibid., s. 20. 
95 Roche 2000, s. 38. 
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dustrialiserade delarna, faubourg Saint-Antoine och faubourg Saint-Marcel, 
hade en betydligt mindre befolkningstäthet.96 

Andra faktorer som påverkade möjligheten att beräkna befolkningen var 
att stadens gränser aldrig etablerades fullständigt, trots de ihärdiga försöken 
att skapa ordning. Till detta kommer också andra faktorer som påverkade be
folkningssiffrorna. De religiösa minoriteterna registrerades inte systematiskt. 
Paris hade vid denna tid 52 församlingar. I dessa upptogs enbart de katolska 
trosbekännarna. De var väl avgränsade i den plan över staden som hade upp
rättats av ärkebiskopen år 1786. Många av församlingarna var små, men det 
fanns också de som var enorma. Saint-Sulpice tjänade 100 000 invånare och 
Sainte-Marguerite 40 000.97 De som inte var katoliker, särskilt protestanter
na, förekom över huvud taget inte i församlingarnas register före år 1787, det 
år då Toleransediktets infördes.98 Den judiska minoriteten var man dock mer 
noggrann med att kontrollera. Det fanns en särskild kommissarie i Châtelet 
som övervakade den.99 

Vilka var det som utgjorde Paris befolkning? Det är en fråga som sys
selsatt många franska befolkningshistoriker. I det historiska källmaterialet, 
de sk. cartes de sûreté, som bygger på uppgifter som insamlades av polisen 
får eftervärlden en god inblick i åtminstone den manliga befolkningens ur
sprung. Det är som så ofta i h istorien att myndigheterna visade föga intresse 
för kvinnorna, förutsatt att de inte ägnade sig åt olagligheter som prostitu
tion och kriminalitet av olika slag. Närmare två tredjedelar av den manliga 
befolkningen vid tiden för revolutionen var födda utanför Paris. Huvudsta
den hade en särskild dragningskraft på invånarna från norra Frankrike och 
invandringen därifrån nådde sin höjdpunkt under Skräckväldet. Det stora 
överskottet av människor födda utanför staden fortsatte ända fram till Paris
kommunens dagar. 

Skillnaderna mellan Paris olika stadsdelar varierade högst avsevärt. I 
stadsdelar som faubourg Saint-Antoine och faubourg Saint-Marcel var an
delen födda i Paris större än på andra håll. Det berodde på att det där fanns 
stora andelar yrkesutbildade människor inom till exempel den stora möbel
industrin och många av de hantverksyrken som dominerade stadsdelarna 
fordrade mångårig yrkesutövning. Men det var också vanligare där, att yrkes
skickligheten gick i arv från far till son, vilket givetvis påverkade kontinuite
ten mellan generationer. På motsvarande sätt fanns en mer mobil befolkning 

96 Soboul , Albert, The Sans-Culottes : The Popular Movement and Revolutionary Govern
ment 1793—1794. Princeton: Princeton University Press, 1980, s. 26. 

97 Reinhard 1971, s. 19. 
98 Reinhard, Marcel, Notes sur l'utilisation démographique des registres d'Etat civil à la 

l'époque Révolutionnaire, Bouloisseau, Marc et al., Contributions à l'histoire démogra
phique de la Révolution française. Paris: Bibliothèque Nationale, 1962, s. 163. 

99 Reinhard 1971, s. 83. 
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med rötter i provinserna och i andra länder i stadsdelar som Fontaine-de-
Grenelle och Luxembourg, där de stora husägarna höll sig med ett betydande 
antal tjänstefolk. Även i mer tätbefolkade arbetarkvarter var andelen män
niskor födda i andra delar av Frankrike i övervikt. 

Karta över Paris sektioner 1790—91 

Sektionernas namn: 1. Tuileries, 2. Champs-Elysées, 3. Roule, 4. Palais-Royal, 5. Place-Ven-
dôme, 6. Bibliothèque, 7. Grange-Batelière, 8. Louvre, 9. Oratoire, 10. Halle-au-Blé, 11. 
Postes, 12. Place Louis XIV, 13. Fontaine-Montmorency, 14. Bonne-Nouvelle, 15. Ponceau, 
16. Mauconseil, 17. Marché-des-Innocents, 18. Lombards, 19. Arcis, 20. Faubourg-Mont-
martre, 21. Poissonnière, 22. Bondy, 23. Temple, 24. Popincourt, 25. Montreuil, 26. Quin-
ze-Vingts, 27. Gravilliers, 28. Faubourg-Saint-Denis, 29. Beaubourg, 30. Enfants-Rouges, 
31. Roi-de-Sicile, 32. Hôtel-de-Ville, 33. Place-Royale, 34. Arsenal, 35. île Saint-Louis, 36. 
Notre-Dame, 37. Henri IV, 38. Invalides, 39. Fontaine-de-Grenelle, 40. Quatre-Nations, 41. 
Théâtre-Français, 42. Croix-Rouge, 43. Luxembourg, 44. Thermes-de-Julien, 45. Sainte-
Geneviève, 46. Observatoire, 47. Jardin-des-Plantes, 48. Gobelins. 

Stadens sociala struktur var relativt tydlig, trots den osäkerhet som råder om 
folkmängdens storlek. De mer förmögna och privilegierade skikten utgjorde 
vid seklets mitt en liten andel av Paris befolkning. De bodde främst i kvarteren 
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kring Saint-Germain-des-Prés, Palais Royal och Montmartre.100 Prästerska
pet uppgick till 10 000 personer. Antalet adelsmän var 5 000. Borgerskapet 
bestod av tre grupper. Det högre borgerskapet var de som innehade de högsta 
positionerna inom finansväsendet, handeln och industrin. Det professionella 
borgerskapet benämndes i samtiden "classe moyenne". Det bestod av jurister, 
advokater, åklagare, notarier, protokollförare, läkare och apotekare. Hit räk
nades också nästan alla tjänstemän i ministerierna och i stadens administra
tion, men också författare, journalister och förläggare. I en broschyr år 1789 
beskrevs denna del av borgerligheten, som "ett folk av arbetande människor, 
dygdiga och varken korrumperade av rikedom eller fattigdom".101 

Gränsdragningen mellan denna grupp och den högre borgerligheten och 
den del av borgerligheten som benämndes "petite bourgeoisie", småborger
ligheten, var dock ofta hårfin. Den mellanställning som dessa människor, 
classe moyenne, hade i den sociala hierarkin kunde också iakttas på andra 
områden. De var väletablerade i stadsmiljön och de hade ofta tjänstefolk. 
Ibland kunde de också äga någon liten egendom i Paris omgivningar. De 
hade en begränsad klassisk utbildning, som hade gett dem vissa insikter i 
det latinska språket och den antika kulturen. De besatt således delar av de 
dygder som förknippas med ett borgerligt beteende. Det var inom just denna 
sociala grupp som flera av revolutionens mer namnkunniga personer hade sitt 
ursprung och varifrån Jakobinerna och Cordellierklubben rekryterade sina 
medlemmar. Kända revolutionärer som advokaten George-Jacques Danton 
(1759—1794), läkaren Jean-Paul Marat (1743—1793) och journalisten Camille 
Desmoulins (1760—1794) kunde på grund av sin sociala mellanställning, och 
när de rätta politiska omständigheterna infann sig, vinna gehör även hos den 
breda massan, på grund av att de så väl kände dess mentalitet.102 

Hos glasmästaren Jacques-Louis Ménétra möter oss ett annorlunda sätt 
att betrakta den sociala strukturen. För honom var individers moraliska vär
deringar viktigare än legal och ekonomisk status. Det var inte så att han för
nekade betydelsen av de två senare, men en människas beteende och färdig
heter var viktigare. Han skilde mellan de goda och de dåliga människorna. 
Till de förra räknade han dem som hade överseende med sociala skillnader, 
de som var generösa och välgörare samt de som visste hur man skulle skratta, 
dricka, äta och lyssna. Till de senare hörde de som behandlade honom illa, 
de som sökte efter fel hos andra samt de som samlade på sig rikedom och 

100 Franklin, Alfred, Dictionnaire historique des arts, métiers et professions. Exercés dans Paris 
depuis leXlIIe siècle. Marseilles: Lafitte Print, 1977, s. 609. 

101 Reinhard 1971, s. 41. 
102 Ibid., s. 43. 
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vaktade den svartsjukt.103 Ett annat synsätt på den sociala strukturen möter 
oss hos Louis-Sébastien Mercier. Enligt honom var befolkningen uppdelad 
i åtta olika samhällsgrupper i en mycket klar och tydlig hierarkisk ordning. 
Högst upp i den sociala hierarkin stod prinsar och länsherrar (les princes et 
les grands seigneurs), därefter följde jurister (les gens de robe) och kapita
lister (les financiers). Sedan följde köpmän (les négociants ou marchands), 
konstnärer (les artistes), arbetare (les manœuvriers), betjänter (les laquais) och 
pöbeln (le bas peuple).104 

Den stora majoriteten av Paris invånare var småhandlare, hantverkare, 
hantverksgesäller, arbetare, lösdrivare och fattiga. Denna del av befolkningen 
var utspridd över nästan hela Paris. Det fanns inga utpräglade arbetarkvarter. 
De tillkom först under andra imperiet på 1800-talet. Beräkningar av andelen 
arbetare per arbetsgivare visar att det för Paris som helhet gick 16,6 arbetare 
per arbetsgivare.105 Det fanns visserligen kvarter som hyste en speciell grupp 
av människor som ägnade sig åt olika arbeten av tillfällighetskaraktär, ofta 
säsongsarbeten. Några av dessa kvarter låg nära Hôtel de Ville och här var 
gatorna kantade av enklare hotell, natthärbärgen och hus med rum för resan
de. Många gånger utnyttjade husägarna denna grupp för att tjäna så mycket 
pengar som möjligt. Man inhyste ett stort antal personer i varje rum så att bo
stadsförhållandena mer liknade en barrackförläggning. Poliskommissarien i 
sektionen Buttes-des-Moulins, tidigare Place Royal, konstaterade i en rapport 
att François Fontaine som bodde vid nummer 12 rue de la Tannerie delade 
rum med sju andra personer.106 Sådana bostadsförhållanden gjorde givetvis 
alla former av familjeliv omöjliga. Människorna tvingades därför att leva en 
stor del av sitt liv utanför hemmet på billiga restauranger, barer, caféer eller 
på gatan när de inte arbetade. 

Utanför hemmet fanns det många lockelser. Under revolutionsåren fö
rekom ofta uppgifter som pekade ut spelhusen som ett särskilt gissel för be
folkningen. De tycks ha attraherat alla samhällsklasser. Det gavs ut särskilda 
förteckningar som beskrev var spelhålorna var belägna, vilka människor det 
var som drev dem, och vilka summor pengar som omsattes där. Skillnaderna 
mellan de olika spelhålorna var betydande. En del spelhålor bedrevs öppet i 
offentlighetens ljus, där protokollen skrevs ned på gatan och när polisen när
made sig suddades dessa ut och initiativtagaren och deltagarna skingrades. 
På andra ställen drevs inrättningarna av högreståndspersoner. Baronessan de 
Monmory hade ett spelhus på rue de Clery där omsättningen var betydande 

103 Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra compagnon vitrier au 18e siècle présenté par 
Daniel Roche. Paris: Montalba, 1982, s. 388-389. 

104 Mercier, Louis-Sébastien, Le Tableau de Paris, Paris: La Découverte, 1998, s. 91. 
105 Soboul 1980, s. 27. 
106 Cobb 1975, s. 243, not P. 
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enligt en samtida iakttagare. Utländska besökare var särskilt förtjusta i det 
spelhus som drevs av madame de Linières som bodde på rue des Petits-Pè
res. Om detta kunde invånarna läsa i Marats tidning L'Ami du Peuple. Hos 
madame Villier vid rue Chabannais förefaller spelhuset samtidigt ha varit en 
bordell, eftersom spelet avbröts långa stunder för att de närvarande skulle 
umgås "i muntert sällskap i små rum med madrasserade väggar, förvillande 
lika hertigens av Orléans".107 Tanken med att lämna dessa upplysningar till 
allmänheten var för revolutionens ledare, dels att peka ut spelhålorna som 
stridande mot den allmänna moralen, dels att visa att de ofta innehades av 
människor från högre samhällsskikt som kunde förknippas med l'Ancien Ré
gime, och som inte hade anpassat sig till den nya tidens samhällssyn. 

För de som var nyanlända till Paris var de möblerade rummen, garnis, 
en tillflykt, även om de hade mycket dåligt rykte. Men de hade också vissa 
fördelar. Där fanns en familjär stämning och de erbjöd en lösning på immi
granternas bostadsproblem, särskilt om man var fattig och rotlös. Louis-Sé
bastien Mercier var mycket bestämd i sin uppfattning om denna typ av boen
de. Rummen var motbjudande och smutsiga, och de hyrdes ut till skandalösa 
priser. Oavsett om man bodde på bottenvåningen eller i takvåningen var det 
ingen skillnad, utan överallt utsattes rummen för vädrets makter, vilket lade 
grunden till ohyra och smuts.108 

Hur det kunde gå till när en nykomling anlände till Paris från den fran
ska staden Auxerre har beskrivits av författaren Réstif de la Bretonne, ränn
stenarnas Rousseau eller pigornas Voltaire, som han kallats av eftervärlden.109 

Beskrivningen är hämtad från hans bok Les Contemporaines och skildrar en 
ung man som heter de Billy. Han anländer till Paris tidigt på morgonen. Väl 
framme frågar han sin hyresvärdinna om hon har något litet och billigt rum. 
Hyresvärdinnan säger till sin brorsdotter "ta med dig denna gentleman upp 
och vissa honom våra tomma rum." Brorsdottern Julie tog ett ljus och ledde 
de Billy uppför en trång och sliten trappa till sjätte våningen, där hon visade 
honom några rum. Han valde ett som vette mot gatan som kostade sex livres 
per månad (de rum som vette mot bakgården kostade bara fyra livres), och 
han hade därmed försäkrat sig om en bostad, säng och möbler, det vill säga 
ett bord, två stolar, en spegel, en vattenkanna, en handduk, ett handfat och 
en mugg för trettien dagar. De bad honom att betala halva hyran i förväg och 
att skriva sitt namn i liggaren".110 

107 Jean-Bernard, Franska revolutionens historia i anekdoter år 1791. Stockholm 1910, s. 
299-301. 

108 Roche 1987, s. 121. 
109 Restif de la Bretonne, Revolutionens nätter. Urval och inledning av Jan Myrdal. Stock
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Daniel Roche menar att Rèstifs beskrivning sammanfattar bostadsför
hållandena i ett nötskal. Det gällde att snabbt skaffa sig en bostad så att man 
inte riskerade att behöva sova utomhus, eftersom man där kunde bli tagen 
av polisen med hänvisning till att man bara drev omkring. Utan fast bostad 
räknades man till den sk. population flottante, den rörliga befolkningen, som 
saknade en fast förankring och bostad i samhället. Den hyra de Billy måste 
betala var dessutom rimlig och rummet var möblerat och han hade tillgång 
till sänglinne och handduk. Han kunde dessutom lämna rummet efter halva 
tiden om han så ville. 

Invandrarna till Paris kunde också, om de hade råd, vilket flertalet av 
dem inte hade, ta del av de bostadsannonser som regelbundet fanns i tidning
en Cronique de Paris. Där erbjöd enskilda innehavare av bostäder både lägen
heter som kunde hyras och köpas. Den 15 februari 1792 var en lägenhet som 
låg vid rue de Bondy nummer 50 möjlig att hyra. Den intresserade hyresgäs
ten fick också veta att han eller hon kunde vända sig till husets portvakt om 
man var intresserad. Lägenheten beskrevs i Cronique de Paris på följande sätt: 
"Trevlig våning hyrs ut, belägen på andra våningen med parkettgolv, speglar 
och träpaneler, nära boulevarden och sommarträdgården, möblerad eller icke 
möblerad. Ensamstående dam med tjänarinna eller en ung man föredras. Det 
finns tillgång till skjul och stall om hyresgästen har behov av detta."111 

Om man hade för avsikt att starta en mindre affärsverksamhet gavs ock
så rika möjligheter att välja ur det rika utbudet av annonser som dök upp i 
Cronique de Paris. Konditorn M. Armand hade för avsikt att dra sig tillbaka 
och flytta ut på landsbygden, varför han i mars 1792 annonserade att hans 
konditori var till salu. "En mycket trevlig konditori lokal i ett livligt kvarter, 
nära rue St. Honoré, med vackert läge nära gathörn, är till salu, eftersom 
ägaren har för avsikt att flytta ut på landsbygden."112 Samma motiv angav en 
kaféägare vid Palais Royal.113 

Samtidens läkare var mycket väl medvetna om den slum och trångbodd
het som präglade Paris under 1700-talets sista årtionden. De såg ett tydligt 
samband mellan de ohälsosamma stadsdelarna och invånarnas fattigdom. Ju 
mer ogästvänlig en stadsdel och dess bebyggelse var, desto billigare var boen
det, samtidigt som sannolikheten var större att finna de fattigaste invånarna 
där.114 Den vanligaste synen i samtidens Paris var att hyresgästen endast hade 
tillgång till ett rum och där utspelades alla dygnets aktiviteter, som matlag
ning, måltider och sömn, men också ibland utgjorde detta enda rum platsen 
där man utförde sitt arbete. Endast ca. 10 procent av parisarna hade tillgång 

111 Chronique de Paris 15.2 1792. 
112 Ibid., 13.3 1792. 
113 Ibid., 29.3 1792. 
114 Roche 1987, s. 100. 
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till ett särskilt sovrum. Köken var så få att endast de mest förmögna hade 
tillgång till dem.115 

Levnadsförhållandena utgjorde en grogrund för att invånarna skulle dras 
in i ett kriminellt beteende.116 Det var också i dessa kvarter, vars kännetecken 
var en äldre nedsliten bebyggelse och en hög befolkningstäthet, som polisen 
gjorde sina räder för att finna brottslingar. I de bevarade polisrapporterna 
och rättegångshandlingarna från andra hälften av 1700-talet framgår detta 
tydligt. Centrala delar, som Notre-Dame, Palais Royal, Hôtel de Ville, Arcis 
och Lombards, hade den största andelen brott per invånare.117 Under åren för 
revolutionen visade polisen ett särskilt intresse för de så kallade hotel garni, 
det vill säga de små hotell som hyste ett litet antal gäster. Man skapade en 
speciell organisation, maison garnie, under år III, där man anställde 48 in
spektörer och tio kontrollanter, för att övervaka kontrollen av denna typ av 
inrättningar. Kontrollen var minutiös och varje dag inlämnade inspektörerna 
och kontrollanterna sina så kallade Rapports de la surveillance, det vill säga 
övervakningsrapporter, till inrikesministeriet, vilka innehöll en statistik som 
beskrev allting som hade utspelat sig inom dessa inrättningar.118 Det var dock 
inte enbart de sk. maisons garnies som polisens skulle hålla ett särskilt vakan
de öga över, utan också, som det står i ett brev från den 19 december 1792, 
"de som satte upp affischer, kolportörer, talare (harangueurs) och utlänningar 
som löpte av och an i staden".119 

Det fanns kvarter där fattigdomen var särskilt omfattande. Ett sådant 
område var faubourg Saint-Marcel. Det var känt i sa mtiden som Paris fatti
gaste område i kontrast mot de burgna faubourg Saint-Germain och faubourg 
Saint-Honoré.120 Louis-Sébastien Mercier beskriver fattigdomen i faubourg 
Saint-Marcel på ett tydligt sätt, när han påstår att det fanns mer pengar i 
ett enda hus i faubourg Saint-Honoré än det fanns i hela faubourg Saint-
Marcel.121 Mercier tyckte själv att det inte fanns någon större anledning att 
över huvud taget besöka stadsdelen faubourg Saint-Marcel. Om man skulle 
åka dit var det endast av ren nyfikenhet, eftersom det inte fanns något som 
tvingade en att besöka detta område.122 
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Den stora massan av folket kunde lätt identifieras. Det gällde boende, 
tal, klädsel, levnadsförhållanden och vanor.123 De kvarter som senare kom att 
förknippas med den franska revolutionen hyste dock relativt få arbetare.124  

I faubourg Saint-Antoine fanns drygt 4 500 arbetare och i faubourg Saint-
Marceau bodde närmare 5 600 arbetare. I de sektioner som låg mellan Seine 
och de stora boulevarderna i norr och bortom dem fanns närmare 22 000 ar
betare.12> I dessa sektioner låg bland annat de stora textil- och trikåfabrikerna. 
I dessa fanns mellan 400 och 500 anställda i varje fabrik.126 Arbetarbefolk
ningen i sektionerna Louvre, Oratoire och Halles utgjorde nästan 5 900 och 
i sektionerna Quatre-Nations, Théâtre-Français och Thermes-de-Julien, sö
der om Seine mellan broarna Pont-Neuf och Pont Saint-Michel, kunde man 
räkna till 5656 arbetare. 

Den ansiktslyftning som Paris gick igenom under 1700-talet styrdes 
främst av ekonomiska intressen för att tillfredsställa adelns och den högre 
borgerlighetens sociala ambitioner. Adelsmän, bankirer och grosshandlare 
hade tidigt börjat förflytta sin verksamhet och bygga nya fashionabla hus i 
stadens västra kvarter, i de delar som gick under namnen Palais Royal, Cours-
la-Reine och faubourg Saint-Honoré. De låg samtliga i direkt anslutning till 
Tuilerieträdgården och Louvren. Tidigare hade Maraiskvarteren, under Hen
rik IV:s och Ludvig XIII:s tid, varit den gamla aristokratins centrum, men 
under 1780-talet var det nästan övergivet. Louis-Sébastien Mercier beskri
ver i Tableau de Paris denna del av staden som "ett trist kvarter". Mercier 
ger samtidigt en inblick i hur fort det nya Paris växte fram. På 25 år hade 
man byggt 10000 nya hus och ungefär en tredjedel av staden var ombyggd. 
Enorma skaror av människor hade hämtats från landsbygden i de omgivande 
departementen. 

Nybyggnationen hade skett, enligt Mercier, efter en omfattande mark
spekulation. Högar av sten som reste sig mot skyn vittnade om den bygg
nadshysteri som hade ägt rum i Paris.127 Med en närmast ofattbar hastighet 
reste sig byggnaderna över marken. Det tog 75 dagar att färdigställa Operan. 
För att bygga Château de Bagatelle krävdes endast 64 dagar, även om det inte 

123 Ibid., s. 105. 
124 Soboul 1980, s. 27. 
125 Soboul, Albert, Problems of Work, i Kaplow, Jeffry (ed), New Perspectives on the French 

Revolution: Readings in Historical Sociology. New York: John Wiley & Son, 1965, s. 
213. 

126 Rudé 1967, s. 16. 
127 Mercier citerad i Gœry, Anne, La section Grange-Batelière pendant la Révolution, 

Contributions à l'histoire démographique de la Révolution française. 25. Paris: Bibliothè
que Nationale, 1970, s. 97. 
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här var fråga om att bygga ett nytt slott från grunden.128 Eftersom mycket av 
den nybyggnation som ägde rum i Paris utgjordes av restaurationer av gamla 
sönderfallande byggnader medförde detta att ägarna försökte komma så bil
ligt undan som möjligt och därför använde man sig av de billigaste byggnads
materialen man kunde finna, t.ex. kvadersten, medan man använde kalksten 
eller marmor till de officiella byggnaderna.129 

Nya stora gator bredde ut sig i kvarter som tidigare hade kännetecknats 
av trånga gator och gränder. Nästan samtliga förmögna adelsmän och banki
rer i Paris och till och med kungahuset, genom kungens yngre bror greven av 
Artois, deltog i uppbyggnaden. Flera av finansiärerna namngav också de gator 
som låg i omedelbar anslutning till deras egna hus. I ekonomiskt avseende var 
det den förmögna borgerligheten som kom att berika sig på omvandlingen av 
Paris. Förutom ett hundratal adelsfamiljer framträdde det högre borgerska-
pet som stadens största ägare av fast egendom vid tiden för revolutionen och 
majoriteten av adelsfamiljerna blev i stället hyresgäster. Man har beräknat att 
ca. 75 procent av husägarna i Paris utgjordes av köpmän, hantverksmästare, 
borgare som levde på räntor och investeringar, utövare av juridiska yrken och 
läkare, medan endast 10 procent av husägarna tillhörde den forna eliten.130 

Den omfattande nybyggnationen speglas också i den numerär av skilda 
yrkeskategorier som ägnade sig åt byggnadsverksamhetens olika sidogrenar. 
Ar 1791 fanns det 627 byggmästare. Antalet företag inom takläggnings-, rör-
mokeri-, stenläggnings- och plattläggningsbranschen var mer än 240. Det 
existerade också ett hundratal snickerifirmor och mer än 200 målerier.131 

Även om många kvarter i det slutande 1700-talets Paris var svåra att ka
rakterisera utifrån en modern sociologisk klassificering, där socialgrupper el
ler klasser bildar utgångspunkten, fanns andra kännetecken i stadsbilden som 
gav kvarteren deras speciella karaktär. Dessa utgick i stället från näringar och 
yrken. Det var mycket vanligt att människor som bedrev samma yrke eller 
tillhörde en bestämd näringsgren var samlade inom ett begränsat geografiskt 
område. Det var nästan så att om man frågade personer på gatan vad de hade 
för yrke kunde de tilltalades hemvist med stor sannolikhet fastställas med 

128 Hillairet 1993, s. 102. Rudé 1977, s. 13 anger en ännu kortare byggnadstid om 6 veck
or. 
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ies, 27, 2004:1, s. 20. 

130 Ibid., s. 20. 
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dvs de skuldbrev som den franska staten lät utfärda och som berättigade till inköp av 
kronans gods. Siffrorna är i h ög grad osäkra och det verkliga antalet inom byggnads
branschen var antagligen större. 



I GILJOTINENS SKUGGA 48 

mycket god geografisk precision. Ett uttryck som "a chacun son quartier", det 
vill säga till var och en sitt kvarter, ägde i hög grad sin giltighet. 

Ile de la Cité var centrum för guldsmeder, urmakare och juvelerare. Ar 
1788 fanns det 450 guldsmeder och juvelerare i Paris och cirka 200 urma
kare.132 Denna koncentration av bestämda yrkesgrupper i vissa stadsdelar 
speglas på ett belysande sätt i ambassadförsamlingens vigsellängder under 
perioden 1789 till 1806. Samtliga personer som är upptagna där som juvele-
rarmästare, maître joaillier — Jean Marie Fries, Jean Frédéric Charles Bach-
mann, Pierre Claude Barbier, Jean Corneille Landgraff och George Frédéric 
Bapst — bodde på Ile de la Cité i sektionen Henry IV. Deras bostadsadress 
var antingen Quai des Orfèvres eller Place Dauphine.133 Som ett led i strävan
dena att demaskera l'Ancien Régime och monarkin beslöt revolutionärerna 
att torget skulle få ett nytt namn, eftersom det åsyftade den franska tronar
vingen. Det fick i stället det mer anspråkslösa namnet, Place de Thionville, 
efter staden med samma namn. 

I Saint-Jacques-de-la-Boucherie dominerade slaktarna, de som handlade 
med inälvsmat, och fiskhandlarna. Det var ofantliga mängder kött som årli
gen fördes in till Hallarna. Man har beräknat att 350 000 får, 120 000 kalvar, 
80 000 nötkreatur och 40 000 grisar gick åt för att föda Paris befolkning.134 

Matvaruhandeln, som också innefattade bagare, specerihandlare, frukthand
lare och vinhandlare, var mycket omfattande. Beräkningar har gjorts som 
säger att det fanns ungefär 600 bagare i Paris år 1788. I början av den franska 
revolutionen uppges att det fanns omkring 1 000 specerihandlare och 2 000 
vinhandlare.135 Till detta kommer också horderna av butiksanställda, vilket 
ytterligare förstärker matvaruhandelns centrala betydelse i stadens ekono
miska liv. 

I mitten av 1700-talet var matvaruhandeln den tredje största yrkesverk
samheten i Paris. Man har räknat ut att ungefär 11 procent av befolkningen 
fick sin utkomst av den.136 Kvarteren i Saint-Opportune var spannmålshand
larnas och mjölnarnas hemvist.137 Andra yrkesgrupper, som t.ex. murarna, 
fanns i stora skaror i Bonne-Nouvelle. Där har man räknat till 500 murare 
år 1788. I ett och samma hus kunde det bo upp till 40 murare.138 Möbel
hantverkarna var en annan stor och betydelsefull grupp. De var nästan alla 
samlade i kvarteren i faubourg Saint-Antoine. Sammanlagt fanns det strax 

132 Ibid., s. 51. 
133 Trauungs Register 11.5 1791, 9.4 1792 och 16.12 1792. 
134 Roche 1987, s. 243. 
135 Ibid.,s. 57-61. 
136 Sévegrand 1970, s.33. 
137 Franklin 1977, s. 609. 
138 Reinhard 1971, s. 78. 
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före revolutionsutbrottet 540 företag inom möbelindustrin.139 Den industri
ella verksamheten dominerades av textil- och klädesindustrin. Ar 1791 fanns 
det 370 företag med en stark koncentration till faubourg Saint-Denis. Aven 
tapetindustrin var betydande och den mest berömda var Réveillonfabriken i 
faubourg Saint-Antoine.140 I den sektion av Paris, som under revolutionsåren 
hette Place des Fédérés, som inneslöt merparten av de klassiska Maraiskvar-
teren var andelen tjänstefolk betydande. De utgjorde drygt 25 procent år 
1791.141 

Det är dock viktigt att påpeka att under vissa tider var arbetslösheten 
betydande. Även om denna typ av uppgifter är svåra att bekräfta finns det 
uppgifter i samtida källor där myndigheterna uppskattade denna. I juli 1791 
angav kommunalstyrelsen i Paris att det fanns 30 000 arbetare utan syssel
sättning. Kommunalstyrelsen avsatte också pengar för att bereda dessa ar
beten bland annat för att bygga en båtstation i Charentier, en kanal i Passy, 
rivande av tullarna vid la Rapée och porte Saint-Bernard samt fängelset som 
låg i anslutning till den senare platsen. 400 arbetare fick arbete med att repa
rera kajerna och åldringar fick i uppdrag att sopa gatorna.142 Ytterst orsakades 
kommunalstyrelsens beslut av att det fanns en utbredd rädsla för att de arbets
lösa skulle göra uppror. Men det faktum att det i Paris under revolutionsåren 
fanns en betydande arbetslöshet måste också ha påverkat immigranternas si
tuation, särskilt om de saknade en utbildning inom hantverksnäringen. 

Den koncentration av enskilda yrkesgrupper som kännetecknade många 
av Paris stadsdelar återkommer också i immigrationsmönstret. Immigranter
na hade en benägenhet att samlas där deras "landsmän" redan befann sig. En 
sentida betraktare, den franske författaren Alphonse Daudet, känd för sina 
Parisskildringar, beskrev stadsdelen Popincourt, som ett auvergneskt ghetto 
med barn från Cantal.143 I många fall fanns det ett tydligt samband mellan 
var man kom ifrån och det yrke man utövade. Inom vissa näringar uppkom 
något som man närmast kan likna vid ett monopol. Rekryteringen var starkt 
knuten till enskilda familjer och till vissa byar och provinser. Bland invand
rarna från Savoyen fanns det många skoputsare och golvbonare. De utövade 
också mer ovanliga yrken som fläckurtagare (dégraisseurs).144 De som kom 
från Auvergne var, enligt Louis-Sébastien Mercier, nästan alla vattenbärare, 
medan de som kom från Limoges var anställda inom byggnadsindustrin, som 

139 Ibid., s. 50. 
140 Ibid., s. 51-52. 
141 Rousseau-Vigneron, F, La section de la Place des Fédérés pendant la Révolution, Contri
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142 Citerat i Jean-Bernard 1910, s. 192. 
143 Citerat hos Sévegrand 1970, s. 53. 
144 Cobb 1972, s. 228. 
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t.ex. murare. De som hade sitt ursprung i Normandie ägnade sig främst åt 
yrken som stenhuggare och stensättare. Bärare av adelsmännens bärstolar var 
ofta hemmahörande i Lyon.145 

Bland invandrarna från Gascogne var perukmakaryrket framträdande 
och många av dem var också karabinjärer. Ambulerande skomakare var ofta 
från Lorraine.146 Portvakter och betjänter hade utländsk härkomst. De var 
i många fall schweizare.147 Kvinnliga kokerskor var inflyttande från norra 
Frankrike, ofta från Picardie vid kanalkusten, medan de högst betalda kock
arna hämtades från Languedoc. Andra kvinnliga yrkesutövare, som t.ex. 
tvätterskor, kom från Vaugirard och Grenelle i P aris utkanter.148 Det så vik
tiga frisöryrket rekryterade sina yrkesutövare från Ile-de-France, Normandie, 
Champagne och Picardie, men också från Flandern.149 Så där kunde man 
fortsätta uppräkningen yrke för yrke. Resultatet skulle bli detsamma, näm
ligen att immigranterna i Paris ofta förenade sitt geografiska ursprung med 
bestämda yrken. 

De yrkesverksamma utlänningarna visade också upp liknande mönster. 
Finsnickarna hade sina rötter i Böhmen eller Preussen. Italienare arbetade 
som musiklärare och språklärare hos adelsmännen i de noblare kvarteren. 
Engelska kvinnor var efterfrågade som guvernanter och sällskapsdamer.150 

Den judiska minoriteten, som ofta var inflyttade från Alsace, ägnade sig i 
stor utsträckning åt klädeshandel på marknaden, Marché-au-Temple.151 En 
grupp som särskilt utpekades som problematisk var den man benämnde, mu
rarna från Creuse — maçons de la Creuse — vilken inte bara bestod av mu
rare utan allehanda yrkesutövare med anknytning till byggnadsbranschen. 
Dessa byggnadsarbetare som hade sitt ursprung i departementet Haute Mar
che återkom till Paris på våren varje år, där de samlades på Place de Grève, 
som under revolutionen tjänade som avrättningsplats, och där väntade de på 
att få ett arbete, där de kunde tjäna sitt dagsverke, på någon av de många 
byggarbetsplatserna.152 Det fanns också en judisk befolkning kring de gamla 
kvarteren vid Hallarna och i latinkvarteren på den vänstra stranden vid Saint-
André-des-Arts. Sammanlagt uppgick den judiska minoriteten till cirka 500 
familjer.153 
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Sociala band och nätverk 

I immigrationsmönstret framträder också andra tydliga sociala band och nät
verk. Oräkneliga var de familjeband som fanns mellan invånarna i Paris och 
den närmaste omgivningen. I de bevarade polisprotokollen från revolutions
åren synliggörs familjebanden och de sociala nätverk som fanns mellan den 
urbana och den rurala miljön. I samband med ett förhör hos polisen i den 
sektion som hette Muséum sade Marguerite Barrois, som var havande i åtton
de månaden, att hon tillbringat sin tid i Paris hos sin bror och därefter hos sin 
kusin som var klädeshandlare. Vid ett annat tillfälle hade polisen arresterat 
en ung flicka från Montreuil-sur-Mer för att hon stulit linne och kläder från 
sin husmor. Hon hade sedan sålt stöldgodset till en klädeshandlare i Paris, 
som ursprungligen var från samma by som hon själv. Hennes bror var också 
inblandad i stölden. Han var lärling hos en perukmakare som härstammade 
från Montreuil och brodern var inneboende hos en kvinnlig hyresvärd, som 
även hon var hemmahörande i Montreuil. Den unga flickans ursäkt för att 
hon stulit var att hon behövde pengar till sig själv och sin bror så att de kunde 
återvända till föräldrahemmet.154 

Vid ett annat tillfälle hade en byggnadsarbetare från Creuse, som ligger 
i Centralmassivet, fallit ner från en byggnadsställning och avlidit. De första 
som var på plats för att identifiera honom var hans morbror och kusin, som 
också arbetade i Paris. När Nicholas Grépart, som ursprungligen kom från 
Comblât i S avoyen, drunknade gick det tre dagar innan hans far och bror, 
som båda var tillfällighetsarbetare, kom för att identifiera kroppen. Samtliga 
bodde på samma gata, rue de la Chaussée d'Antin. En liknande situation 
uppstod när Jean-Pierre Leroy föll ned från Pont de l'Unité och drunknade. 
Vid begravningen närvarade hans svärfar, glasmästaren Rondu, hans svågrar, 
målaren Delaistre och värdhusvärden Thérault samt Jean-Pierre Leroux, som 
var ägare till en liten konfektbutik. Alla bodde i samma kvarter som den 
avlidne eller på angränsade gator.155 Det var inte ovanligt att familjerna för 
sin överlevnads skull skickade sina barn, pojkar och flickor, till Paris, där 
deras utkomstmöjligheter var större än på landsbygden. Kvar på landet stan
nade den äldsta sonen.156 Denna bild framträder tydligt i t.ex. en studie av 
inflyttade män till Paris vars ursprung var Normandie. Drygt hälften var i 
åldern 15 till 24 år och de var nästan uteslutande de yngsta männen i en stor 
barnaskara.157 

154 Cobb 1972, s. 225. 
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Även om det stora flertalet Parisimmigranter kom från andra delar av 
Frankrike så kan man inte bortse från att antalet utlänningar också var bety
dande. De framträder dessutom i många skilda sammanhang där historiker 
närmare studerat den sociala sammansättningen av olika befolkningsgrup
per. 6 procent av försvararna av Châtelet var utlänningar. Befolkningen i 
faubourg Saint-Marcel utgjordes av 2 procent immigranter från andra länder 
och i faubourg Saint-Antoine var motsvarande andel 4 procent samt i Marais 
3 procent. En så stor andel som 5 procent av de anklagade vid Hôtel de Ville 
var inte fransmän. Utlänningarna bestod i huvudsak av två kategorier, petits 
gens, det vill säga småfolk, och större företagare, som bankirer och gross
handlare.158 

Gränsdragningen mellan den mer välbärgade delen av befolkningen och 
stadens breda folklager var dock ibland endast en fråga om väderstreck. På en 
och samma gata kunde de mer välbärgade invånarna bo på ena sidan i husen 
med de större våningarna och på den andra sidan, där bostäderna var min
dre, bodde de mindre välbärgade. Så var fallet på rue Taitbout i stadsdelen 
Grange-Batelière. Gatan hade fått sitt namn 1775 efter en chefsprotokollföra
re, Jean-Baptiste Julien Taitbout, som var i Paris stads tjänst.159 På den västra 
sidan bodde främst adelsmän och högre ämbetsmän, som på sina balkonger 
på kvällen kunde njuta av solnedgången. På gatans östra sida, var inslaget av 
hantverkare mer omfattande, men allra tydligast var den sociala skiktningen 
i d en intilliggande återvändsgränden, Cul-de-Sac Taitbout, som med något 
undantag beboddes av olika hantverkare.160 

Hur det faktiskt såg ut i ett enskilt hus illustreras väl i en beskrivning 
av ett "maison populaire" beläget vid rue de la Vieille—Boucherie i sektionen 
Théâtre-Français, som var beläget på den vänstra stranden. Hyresgäst var en 
skomakare med ett tiotal anställda, som betalade 1 000 livres i hyra och 44 
livres i skatt. Hans verksamhet var inhyst på bottenvåningen, där hans butik 
låg. Där fanns också en vinpress. På gården fanns en latrin, men även en liten 
envåningsbyggnad som beboddes av hans son och arbetarna. Skomakaren 
själv bodde på första våningen i huvudbyggnaden, i en lägenhet som bestod 
av två rum, ett med utsikt mot gatan och ett som vätte mot gården. De två 
rummen på andra våningen var uthyrda till två hyresgäster och där fanns 
också en klosett. Tredje våningen var uthyrd till en ensamstående hyresgäst 
och den fjärde våningen hade två hyresgäster, en skomakare och en sömmer
ska. Sammanlagt fanns det således nära tjugo människor i husets tio rum.161 

158 Roche 1977, s. 23. 
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I andra fall gick skillnaden mellan de olika sociala grupperna mellan hu
sens skilda våningsplan. En av de mest kända iakttagarna av Paris gatuliv åren 
före revolutionen, Louis-Sébastien Mercier, som publicerade sina upplevelser 
i Tableau de Paris, beskriver mycket ingående hur den sociala strukturen i 
enskilda byggnader såg ut. Han säger att det i Paris praktiserades en mycket 
tydlig social segregation i de enskilda husens interiör. Den första våningen 
var 'Tétage noble", där bodde adelsmännen, våningen ovanför befolkades av 
småborgarna, hantverkarna, och på den tredje våningen bodde de fattigaste 
och högst upp, på fjärde våningen, författare och konstnärer.162 Många gator 
hade också en påtaglig könsmässig uppdelning. Den manliga dominansen 
var påfallande inte bara i de delar av staden, där de militära anläggningarna 
fanns.163 

162 Mercier 1998, s. 28-29. 
163 Ibid., s. 115. 
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KAPITEL 3 

REVOLUTIONSTIDENS MENTALA KLIMAT 

Inledning 

Den mentalitet som präglade tiden före och efter den franska revolutionens 
utbrott var i många fall en följd av de svåra ekonomiska och sociala förhål
landen som satte sina spår i vardagslivet. Paris befolkning hade fått utstå 
svåra umbäranden som vid flera tillfällen hade fört ut folket på gatorna i 
olika manifestationer. I de flesta av dessa manifestationer var det magen som 
styrde, det vill säga priserna, tillgången på och ransoneringen av livsmedel, 
vanligen bröd och mjöl. Flera av dessa manifestationer var spontana medan 
andra tog sig en mer organiserad form. I några av dessa fanns en tydlig karak
tär av fattiguppror. Så var fallet i d et spektakulära mjölkriget 1774, där den 
upproriska massan i huvudsak bestod av lönearbetare och daglönare. Samma 
förhållanden rådde när den berömda tapetmanufakturen Réveillon skövlades 
i april 1789. Manufakturens ägare, Jean-Baptiste Réveillon, hade varit oför
siktig nog att påstå att arbetarnas mjölranson var alldeles tillräcklig för att 
leva på. 78 procent av aktörerna var arbetare. 

När den politiska motivationen ökade minskade karaktären av fattigupp
ror, som vid brännandet av tullbommarna, som först och främst måste ses 
som en skatteprotest. 

Manifestationerna hade också andra gemensamma drag. Deltagarna 
var relativt unga och senare blev det också allt vanligare att kvinnor deltog. 
Ibland var de till och med i majoritet och då gällde ofta frågor om tillgång på 
det dagliga brödet och livsmedel. När specerihandlarna plundrades, i hopp 
om att man skulle hitta tvål, socker och kaffe, skedde detta efter att den eko
nomiska krisen blivit mer påtaglig från våren 1792 fram till sommaren 1793. 
Vid detta tillfälle var andelen lönearbetare 60 procent.164 Dessa iakttagelser 
av massan ger samtidigt vid handen att få av aktörerna var de verkligt fattiga, 
de som saknade arbete, eller att den bestod av tidigare kriminella. 

164 Vovelle Michel, Revolutionens mentalitet. Samhälle och tänkande underfranska revolutio
nen. Stockholm: Arbetarkultur, 1988, s. 76-77. 
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Den religiösa toleransen 

Den religiösa toleransen gentemot främmande trosbekännare ökade avsevärt 
i samband med Toleransediktets utfärdande några år före revolutions utbrot
tet. Fram till dess hade de protestantiska minoriteterna i Paris alltsedan åter
kallandet av ediktet i Nantes haft betydande svårigheter att upprätthålla de 
religiösa ceremonierna. Problemen gjorde sig mest kännbara i samband med 
begravningar. Protestanterna i Paris hade under ediktets tid tillgång till tre 
olika begravningsplatser, Trinitékyrkogården som låg vid rue Saint-Denis, 
Saint-Germain-kyrkogården som var belägen vid rue Saints-Pères samt be
gravningsplatsen i faubourg Saint-Marceau. Med ediktets återkallande år 
1685 följde en dramatisk förändring och protestanterna fråntogs samtliga 
kyrkogårdar, som i s tället överlämnades av kungen till andra religiösa sam
fund. Kyrkogården vid rue Saints-Pères skänktes till Hôpital de la Charité 
och den i faubourg Saint-Marceau hamnade slutligen i klostret Sainte-Ge-
nevièves ägo. En särskild kunglig befallning som tillkom år 1686 hänvisade 
protestantiska trosbekännare att begrava sina släktingar "på fälten" eller som 
det står på franska "dans les champs". 

Innebörden av detta var för den stora majoriteten av lutheraner att de, 
efter poliskommissariens medgivande, hänvisades till allehanda mer eller 
mindre olämpliga platser, som ur religiös, men också ur sanitär synpunkt 
var avskräckande. Dit hörde muren som omgärdade Paris och floden Seines 
strand, men också mer makabra platser utnyttjades som begravningsplatser, 
som t.ex. vedlagren i Port-au-Plâtre i faubourg Saint-Antoine. Vissa mer väl
bärgade protestantiska trosbekännare, som t.ex. industriidkaren Christophe 
Phillipe Oberkampf, kunde dock undvika detta genom att inrätta en privat 
kyrkogård i sin trädgård i Jouy.165 De lokala myndigheterna gav samtidigt 
mycket klara direktiv om när begravningarna skulle äga rum. De skulle ske i 
hemlighet om natten för att de inte skulle dra till sig den övriga befolkning
ens uppmärksamhet och det var viktigt att det skedde tyst, "en silence, sans 
chants ni musique", det vill säga, under tystnad och utan sång och ingen 
musik.166 

Själva tillvägagångssättet vid ett dödsfall inom den protestantiska mino
riteten följde ett bestämt ritual. Först anlände kommissarien som hade hand 
om ärendet och i närvaro av två vittnen skrevs ett protokoll. Det överlämnades 
sedan till polischefen, le lieutenant général de police. Polischefen kontaktade 
sedan den allmänne åklagaren, le procureur du Roi, som gjorde en anteck
ning i marginalen att han inte hade något att erinra. Därefter återfick kom

165 Driancourt-Girod, Janine, Vie religieuse et pratiques d'une communauté luthérienne à 
Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme 
Français, CXIX, 1973. s. 19. 

166 Ibid., s. 22. 
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missarien alla handlingar och det ingick i hans arbetsuppgifter att fastställa 
tidpunkt för begravningen. Valet av tidpunkt var mycket viktigt, eftersom 
man till varje pris ville undvika upplopp. Därför reglerades också eskorten. 
Under 1600-talet följdes varje eskort av minst en bågskytt för att säkerställa 
att allt gick lugnt till. Senare, under 1700-talet, var det tillräckligt om kom
missarien och hans skrivbiträde var närvarande vid jordfästningen. Närvaron 
av en högt uppsatt lokal myndighetsperson gav liktåget en officiell karaktär 
och därmed ansåg man sig undvika glåpord eller störande uppträden. 

Trots det religiösa förtryck som riktades mot främmande trosbekännare 
i Paris fanns det dock faktorer som gjorde att myndigheterna tvingades inta 
en mer återhållsam attityd under 1700-talets första årtionden. De utländska 
protestanterna i Paris utgjorde en ganska stor befolkningsgrupp, vars svåra 
förhållanden uppmärksammades i mer storpolitiska sammanhang. Vid fre
den i Utrecht 1713, som följde på det spanska tronföljdskriget, ingick som en 
del i fredsfördraget att de nordeuropeiska staternas undersåtar måste behand
las och begravas under acceptabla förhållanden. På motsvarande sätt skulle 
katoliker behandlas i de protestantiska länderna. Även i det handelsfördrag 
som slöts år 1716 med de hanseatiska städerna ingick en likartad överens
kommelse. Till följd av detta beslutade statsrådet i Paris att inrätta en begrav
ningsplats för utländska protestanter som förlades till Porte Saint-Martin. 
Denna kyrkogård kom sedermera att flyttas bakom hôpital Saint-Louis, som 
en följd av utbyggnaden av boulevardsystemet. 

Men det var inte bara begravningarna som skapade konflikter mellan 
protestanter och katoliker under 1700-talets första hälft. Drabbades en för
samlingsmedlem inom den lutherska församlingen av sjukdom var man nå
gorlunda säker så länge man omhändertogs av någon bekant eller av en i 
församlingen vidtalad person. Däremot kunde intagandet på något av Paris 
sjukhus få långtgående konsekvenser. På sjukhusen försökte man omvända 
protestanterna till katoliker, även på dödsbädden, och om de avled behand
lades de många gånger på ett föraktfullt sätt. En skräddare från Zürich som 
hamnat på det välkända sjukhuset l'Hôtel Dieu, det vill säga Guds hotell, och 
som sedermera dog där, fick allt annat än omvårdnad och from kärlek. Efter
som sjukhuspersonalen inte kunde förmå honom att anta den katolska tron 
hade man helt sonika tänkt kasta hans lik bland avfallet, men efter att några 
lutheraner begärt att få honom utlämnad fick han en anständig begravning 
i en trädgård. 

Vid ett annat tillfälle lät man en ung student från Leipzig dö, då han 
vägrade att omvända sig, varefter hans lik kastades ut från sjukhuset. En 
munk tillhörande les Frères hospitaliers dök sedan upp ett år senare hos den 
svenske pastorn och begärde 60 livres för vården av studenten och i samma 
stund hade han frågat varför inga sjuka hade skickats till sjukhuset sedan 
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dess, vilket kanske hade en ganska naturlig förklaring. Som en följd av de 
trakasserier som lutheranerna utsattes för grundade de svenska och danska 
församlingarna en egen sjukstuga.167 Det bör dock sägas att l'Hôtel Dieu, 
grundat redan år 660, i alla avseenden var ett sjukhus man borde undvika 
oavsett vilken trostillhörighet man hade. Dödligheten var ofattbart hög. 20 
procent av de intagna dog. Det påstås att två eller fyra, eller faktiskt ända upp 
till sex personer kunde ligga i en och samma säng. Och i folkmun talades det 
om att varje säng ockuperades av "en sjuk, en döende och en död".168 

Sociala föreställningar 

Det fanns också en social föreställningsvärld i 1700-talets Parismiljö som 
berörde alla som flyttade in till huvudstaden oavsett om de var fransmän eller 
utlänningar. En allmän uppfattning bland Paris invånare var att kriminali
teten var vida utbredd. Det talades till och med om att det fanns kriminella 
subkulturer. Och det sades att till dessa rekryterades ofta inflyttare och där 
tränades de i sin kriminella roll. Bakom denna tro fanns en föreställning om 
att Paris, i likhet med andra stora städer, attraherade stora folkmassor från 
landsbygden som sökte arbete. De som inte lyckades få arbete hade då inget 
annat alternativ än att bli brottslingar. De sociala förhållandena var också 
sådana att denna föreställning hölls vid liv. Eftersom många av stadens ny
komlingar tvingades att bosätta sig i de mest trångbodda kvarteren, i rum 
och lägenheter fulla av ohyra, som var allt annat än människovänliga, och 
som man kunde hyra för en spottstyver, blev man omedelbart misstänkt när 
polisen gjorde sina räder. Något brott behövde inte ens vara begånget, utan 
det var tillräckligt att en person uppfattades av polisen som misstänkt på 
grund av han var fattig, en främling eller att han var smutsig. 

Det var en mycket förenklad människosyn, som endast delade upp män
niskorna i två grupper, de som hade ett arbete och de som saknade detta. De 
senare benämndes den farliga underklassen, les classes dangereuses. Det var 
arbetet som var grunden till ett socialt accepterande, en uppfattning som 
också delades av finansministern Jacques Necker och andra samtida betrak
tare inom de högre samhällsskikten.169 Det gick dock en viktig skiljelinje 
mellan den farliga underklassen och de som betraktades som sanna fattiga, 
ärliga fattiga eller fattiga arbetare, vilka av tradition varit föremål för fat
tigvård, allmosor eller välgörenhet. En präst i Saint-André-des-Arts försam

167 Ibid., s. 20-21. 
168 Hillairet, Jacques, Connaissance du vieux Paris. Paris: Rivages, 1993, s. 15. 
169 Roche, Daniel, The People of Paris. An Essay in Popular Culture in the 18th Century. 

Leamington Spa: Berg, 1987, s. 65. 
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lingen uttryckte denna viktiga skillnad år 1789 genom att tala om att det 
fanns "den fattige vars födsel och yrke gör honom till en av de våra och den 
fattige som bor på härbärgena".170 Det var således en viktig skillnad mellan 
den man kände och den okände. De kända fattiga inkluderade alla gamla 
och svaga, dvs. de som en gång hade varit en del av lokalsamhället. Än
kor och övergivna kvinnor räknades hit liksom sjuka och offer för personliga 
tragedier eller familjetragedier. Den lytte och den mentalt störde som hade 
bott i kvarteret utgjorde inget undantag, utan kunde påräkna stöd från gran
narna. Denna viktiga betydelseskillnad upprätthölls också och den kom till 
uttryck i de mest oväntade sammanhangen. Det var inte ovanligt att även de 
kriminella var medvetna om denna distinktion, eftersom de ofta hänvisade 
till att deras brott hade begåtts i ett ögonblick av svaghet och inte på grund 
av fattigdom.171 

Denna syn genomsyrade polisens arbete i Paris under revolutionsåren, 
vilken fick till följd att polisen ständigt gick och letade efter misstänkta brotts
lingar. Den engelske historikern Richard Cobb menar att det inte var någon 
skillnad i myndigheternas syn under hela 1700-talet. De var intresserade av 
allt som på något sätt kunde knytas till brottslighet. De var särskilt besatta av 
det som kallades esprit public, det vill säga den allmänna opinionen. Esprit 
public var inte bara sådana åsikter som kunde uppsnappas och sättas sam
man efter att man avlyssnat samtal i kaféer, marknadsskvaller och rykten, 
utan man var också intresserade av vad människor i g runden tänkte.172 Det 
utvecklades som en följd av detta en regel som sade att man aldrig skulle 
kalla något vid dess rätta namn, använd alltid en eufemism, använd aldrig ett 
direkt språk, använd alltid ett språk fyllt av gåtor. Resultatet av detta blev att 
människor för att undvika att bli tagna av polisen utvecklade nya begrepp för 
redan existerande ord. En soldat blev en försvarare av fosterlandet och giljoti
nen kallades rättvisans svärd.173 Denna misstänksamhet mot allt och alla till-
lämpades utan åtskillnad och polisen gavs också särskilda förhållningsorder 
om hur man skulle gå tillväga i sin jakt på misstänkta invånare som hotade 
ordningen. 

Den djupt rotade misstänksamheten mot utlänningar hade redan eta
blerats under l'Ancien Régime. Ar 1779 hade riktlinjer dragits upp över vilka 
principer som skulle gälla vid polisens övervakning av nyanlända personer 
från andra delar av Frankrike och utlänningar. Således ett decennium före 

170 Citerad i Garrioch, David, Making of Revolutionary Paris. Berkeley: University of Cali
fornia Press, 2002, s. 54. 

171 Wills, Antoinette, Crime and Punishment in Revolutionary Paris. Westport, Conn: 
Greenwood Press, 1981, s. 96-102. 

172 Cobb Richard, The Police and the People. French Popular Protest 1789—1820. Oxford: 
Oxford University Press, 1972, s. 49. 

173 Ibid. 
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den franska revolutionens utbrott hade polisen fått särskilda uppgifter och 
befogenheter som riktade sig mot immigranter. Polisen skulle vara särskilt 
uppmärksam på dem som hyrde ut så kallade chambres garnies, dvs. möble
rade rum, och på dem som bodde där.174 Alla kringresande fick visa upp sina 
pass och att de hade giltiga papper i övrigt. Hotell och härbärgen inspektera
des på nätterna för att inte hyresgästerna skulle uppmärksamma att poliserna 
var i antågande. Gästgivare kunde bli av med sina tillstånd att sälja mat och 
dryck om de inte kunde uppvisa ett fläckfritt leverne och att de kunde läsa 
och skriva. Man gick till och med så långt att vanliga medborgare var tvung
na att redovisa för polisen vilka släktingar som var inhysta hos dem. 

Enskilda yrkesgrupper var också utsatta för polisens ständiga inspektion. 
De som handlade med gamla kläder, les fripiers, var till exempel förbjudna att 
sälja militära uniformer, eftersom polisen var rädd för att dessa skulle använ
das som förklädnad vid brott. Antikvitetshandlarna, les brocanteurs, fick ofta 
besök av polisen på grund av misstanken om att de försålde stulna föremål. 
Järnhandlare och låssmeder var omgärdade av stränga förhållningsorder om 
att inte sprida olika nycklar. Det gällde både gamla och nya nycklar som inte 
fick skiljas från det lås de ursprungligen varit avsedda för.175 Misstankarna 
mot enskilda grupper av yrkesutövare tog sig ibland rent komiska uttryck. 
Positivhalare och gatusångare sågs som potentiella uppviglare, vilket med
förde att positivhalaren endast fick spela melodier som tidigare framförts på 
officiella operahus, vilket skulle man tycka också hade vissa fördelar med sig. 
Frågan är bara hur det lät? De som tillhörde den senare gruppen måste först 
visa upp sina musiktexter för polisen innan de fick sina licenser.176 

För den enskilde var kanske inte den faktiska brottsligheten det som 
man i f örsta hand hade anledning att frukta. Olika former av tjuvnadsbrott 
har alltid funnits. Under perioder av den franska revolutionen fanns det an
dra hotbilder som kunde te sig mer allvarliga. Ett sådant problem var det 
faktum att många var beväpnade. Många människor gick omkring på Paris 
gator med någon form av mordvapen som de hade fått sig tilldelade av revo
lutionskommittéerna i sektionerna. Detta problem återkom ofta i den kor
respondens som ägde rum mellan sektionerna och den centrala kommittén 
för allmän säkerhet. I t.ex. sektionen Montreuil fanns närmare 3 000 beväp
nade personer, i Gravilliers ca. 1 500 och Quinze-Vingts drygt 2 000.177 Det 

174 Millot, Vincent, La surveillance des migrants et des lieux d'accueil à Paris du XVIe 
siècle aux années 1830, i Roche, Daniel, La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin 
XVIIe- débutXIXe siècle). Paris: Fayard, 2000a, s. 24. 

175 Jean-Bernard, Franska revolutionens historia i anekdoter år 1791. Stockholm, 1910, s. 
79. 

176 Cobb 1972, s. 21-26. 
Ml Rudé, George, The Crowd in the French Revolution. Oxford: Oxford University Press, 

1977, s. 123. 



I GILJOTINENS SKUGGA 60 

innebar att mellan 10 och 15 procent av befolkningen bar vapen, som kunde 
användas när som helst. 

Ordets makt 

Till detta kom också revolutionärernas vilja att förändra samhället i en rikt
ning bort från allt som förknippades med l'Ancien Régime. Ett sådant uttryck 
fick också följder i språkbruket och namngivningen av gator och torg i Paris, 
men också orter och städer i andra delar av Frankrike fick nya namn om de 
uppfattades som stridande mot revolutionärernas idéer och uppfattningar. 
Begrepp som herr (monsieur) och fru (madame) förklarades som olämpliga i 
en förordning som utfärdades den 21 augusti 1792. De skulle i stället ersättas 
med de mer jämlika begreppen för medborgare, citoyen om det var en man 
och citoyenne om det var en kvinna. För att påminna invånarna i Paris om 
det nya tilltalsnamnet sattes det upp plakat på klubbar och offentliga kontor, 
där man kunde läsa att man numera satte en ära i att tilltala varandra med
borgare, "Ici on s'honore du titre du citoyen". Gatunamn och namn på platser 
med anknytning till kungadömet eller den katolska kyrkan byttes också ut 
och ersattes med mer tidsenliga namn, som knöt an till den nya regimen. 
De nya namnen var dessutom ofta unika namn, eftersom det fanns åtskil
liga gator och torg över hela Frankrike som hade samma namn. Minsta stad 
på den franska landsbygden hade gatu- och torgnamn med anknytning till 
monarkin och den katolska kyrkan. Det storslagna torget Place Royale, som 
var beläget i Maraiskvarteren, blev place des Fédérés. Place Louis XV döptes 
om till place de la Révolution. Den gata som hette rue Bourbon hade fått sitt 
namn efter kungasläkten Bourbon. Den var den absoluta monarkins främsta 
företrädare och hade styrt Frankrike i 200 år sedan 1589. Gatan fick ett nytt 
namn. Den fick i stället heta rue de Lille. Det torg som hade fått sitt namn 
efter Louis le Grand, det vill säga Ludvig den store, fick det mer modesta 
namnet place des Piques (pikarna). Piken var en viktig symbol för den sanne 
revolutionären. 

Ett annat exempel var den gata vars namn var rue Monsieur le Prince. 
Den hade en alltför rojalistisk klang och därför anpassades dess nya namn 
till ett av revolutionens främsta slagord, frihet, vilket medförde att det nya 
namnet blev rue de la Liberté. På samma sätt var det med rue du Roi de Si
cile, som hade uppkallats efter Charles d'Anjou. Han hade 1266 krönts till 
kung av Neapel och Sicilien. Den döptes om till rue des Droits de l'Homme 
för att hylla deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Ibland kunde 
dock ändringen av gatunamn ta sig mer pragmatiska uttryck. En av Voltaires 
vänner, Charles Vilette, föreslog att rue Plâtrière borde byta namn till rue 
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Jean-Jacques Rousseau, eftersom Rousseau hade bott i ett av husen på tredje 
våningen. Vilette ansåg att det var mycket viktigare att veta för medborgarna 
att Rousseau en gång var en av gatans invånare än att man hade tillverkat gips 
(plâtre) där.178 

Eftersom man inte längre fick kalla någon madame fick gatan med samma 
namn, rue Madame, följaktligen namnet rue des Citoyennes. Även välkända 
män som hade tjänat monarkin och som hade fått i gator i Paris uppkallade 
efter sig var nu inte längre önskvärda. En av Frankrikes stora politiker under 
1600-talet, kardinal Richelieu, hade gett sitt namn åt två gator i Paris, rue de 
Richelieu och rue de la Neuve Richelieu. Dessa fick nu nya namn, rue de la 
Loi och rue Chalier. Det senare namnet var en hyllning till Joseph Chalier, en 
framträdande revolutionär som stod Marat, Desmoulins och Maximilien de 
Robespierre (1758—1794) nära. De gator och torg som hade namn efter hel
gon avkristnades på ett enkelt sätt genom att man tog bort helgonangivelsen, 
saint eller sainte, i deras namn, vilket fick tillföljd att rue Saint-Denis blev rue 
Denis och rue Saint-Roch fick heta rue Roch. Till och med små gränder som 
hade namn som anknöt till kyrkan uppmärksammades av revolutionärerna. 
Den lilla återvändsgränden Cul-de-Sac Saint-Fiacre fick hädanefter endast 
heta Cul-de-Sac Fiacre. Även kyrkorna fick nya namn. Notre-Dame kalla
des Temple de Raison för att betona en av upplysningens mest framträdande 
föreställningar och tankar, förnuftets seger över religion och vidskepelse.179 

Intet heller ordet croix, kors, som i place de la Croix—Rouge, fick vara kvar, 
utan torget fick ett nytt namn, Bonnet-Rouge. Bonnet som var jacobinernas 
mössa respekterade visserligen färgen i det tidigare namnet, men betydelsen 
i övrigt var helt borta. 

Även namn på städer och byar genomgick samma förändring. Det var 
inte fråga om några enstaka fall utan flera tusen städer och mindre orter 
kunde inte längre åberopa sina ofta mycket gamla namn. Anknytningar till 
monarkin och till religionen togs antingen helt bort eller så fick orten ett 
helt nya namn. Saint-Germain-en-Laye, öster om Paris, fick heta Montagne 
du Bon Air. Jean-Jacques Rousseau s roman Emile fick ge namn åt det forna 
Montmorency, som i sin tur hade fått sitt namn från konnetabeln, dvs. över
befälhavaren för den franska armén, som dog i striderna mot kalvinisterna. 
Titeln konnetabel hade egentligen en antik förebild, men hade under århund
radena övergått från att ha varit en beteckning för en högt uppsatt hovman 
till att bli beteckningen för den franska arméns främsta företrädare. 

178 Jean-Bernard 1910, s. 102. Heig, Manfred, Les noms de rues de Paris à travers V histoire. 
Problèmes linguistiques et sociologiques. Dissertation. Eberhard-Karls-Universität Tübin
gen. Bamberg 1972, s. 197. Heig hänvisar i sin tur till Lacombe, P, Les noms de rues de 
Paris sous la Révolution. Nantes 1886. 

179 Ozouf, Mona, Religion révolutionnaire, i Furet & Ozouf 1988, s. 603-613. 
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Det hände också att revolutionärerna i sin beundran av revolutionens 
ledare också gärna gav sina barn namn som kunde associeras till dessa. Men 
det kunde också ibland bli rent komiskt, som när utrikesministern, Char
les-François Lebrun, gav sin dotter namnet Civilisation-Jemmapes-Républi-
que.180 Jemmapes hade dottern fått efter slaget 1792 vid denna ort i Belgien, 
då den franske generalen Charles François Dumouriez besegrade österrikar
na. Namnet var kanske inte alldeles väl valt eftersom hjälten vid Jemmapes 
året efter besegrades vid Neerwinden och därefter avsattes av konventet och i 
stället betraktades han som en fiende. Beräkningar som har gjorts av franska 
historiker visar att revolutionen fick ett betydande genomslag i namnfloran. 
I Marseille och Basse-Provence var andelen revolutionära förnamn omfat
tande. I t.ex. Marseille under år II var upp till 50 procent av dopnamnen 
direkt kopplade till revolutionen.181 

En något mer bisarr namngivning lär ha föreslagits av de revolutionära 
stamkunderna på café Procope belägget på den vänstra stranden. De ansåg 
att man borde håna kontrarevolutionärerna och rojalisterna genom att of
fentlig vanära dem. Det bästa och mest framgångsrika sättet skulle vara att 
namnge Paris många kloaker efter dem, vilket innebar att t.ex. den närlig
gande kloaken vid rue Saint-André-des-Arts skulle få namnet, égout abbé 
Royon.182 Royon var en mycket stark anhängare till monarkin och utgivare 
av tidningen L'Ami du Roi. Han anklagades 1792 av den lagstiftande försam
lingen för missbruk av pressfriheten och blev stämd inför Högsta Domstolen, 
där han åtalades för brott mot statens säkerhet och grundlagens regler. 

Till denna stora tilltro till ordets betydelse kan man också foga intro
duktionen av den nya kalendern, som på ett mer jordnära sätt skulle belysa 
årsrytmen och de olika årstiderna. Man kanske inte behöver gå så långt som 
den franske revolutionshistorikern Michel Vovelle och säga att den republi
kanska kalendern var "ett strålande företag", men den hade ett starkt drag av 
rationaliseringssträvan med sin anpassning till upplysningens natursyn och 
moraliska värden.183 Det var ett sätt att introducera ett kulturellt budskap, 
som markerade att gamla värderingar hade fått ge vika för nya föreställning
ar. Mottagandet var dock inte ensidigt positivt. Det var främst de redan över
tygade, de revolutionära kommunerna, som välkomnade den republikanska 
kalendern. Men också de gjorde undantag vid tillämpningen av den, som 
t.ex. ifråga om kommersiella transaktioner, där den gamla kalendern fortsatte 
att gälla. Kommuner som låg nära Paris tycks i mycket högre grad ha fortsatt 

180 Robiquet, Jean, La vie quotidienne au temps de la Révolution. Paris: Librairie Hachette, 
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att fira söndagen trots de dekret som utfärdades under år II. Från och med år 
V förefaller befolkningen på landsbygden i gemen att ha firat söndagen.184 

Även i Paris var närvaron vid högmässan betydande och särskilt i de stora 
församlingarna Saint-Eustache, Saint-Sulpice, Saint-Médard och Saint-Ger-
vais, vilket inte minst gjorde sig gällande de tre söndagarna före jul. Det tycks 
ha funnits ett gemensamt drag hos revolutionärerna, särskilt under Skräck
väldet, att man var mer intresserad av vad som pågick ute på landsbygden än 
i Paris. Man var betydligt mer uppmärksam på de religiösa uttrycken i de 
byar utanför Paris som låg i anslutning till infartsvägarna till huvudstaden än 
vad som pågick innanför murarna. Ett viktigt skäl till detta var att revolutio
närerna tillmätte den lokala prästen på landsbygden ett inflytande över byns 
invånare. Revolutionärerna ansåg att det var svårt att kontrollera hans reli
giösa aktiviteter och relationer till byns invånare. Om det dessutom var så att 
invånarna i byn i g emen var föga entusiastiska tillskyndare av revolutionen 
försvårades kontrollen ytterligare. I staden däremot var kontrollapparaten väl 
utbyggd i de skilda sektionerna. Det man inte kunde läsa i t idningarna kom 
i stället till kännedom via sektionernas olika klubbar och föreningar eller 
via någon av revolutionskommittéerna. Den tidigare prästen Jacques Roux 
i sektionen Gravilliers, som betraktades som en av samtidens mest hårdföra 
revolutionärer, var t.ex. helt beroende av den information som tillhandahölls 
av lokala klubbar som den som var belägen vid rue du Vert-Bois.185 Där fanns 
alltid människor som var beredda att delge honom den information han ville 
höra. 

Revolutionens ansikten 

Ett genomgående problem för alla människor i Frankrike var hur de skulle 
förhålla sig till revolutionen. Det fanns i teorin flera möjligheter, men det 
var bara det villkorslösa stödet som tolererades. Passivt eller aktivt motstånd 
eller för den delen likgiltighet var attityder som på ett eller annat sätt kunde 
medföra stora risker. Beskrivningar av enskildas attityder kunde helt och hål
let avgöra ett domslut om man stod inför rätta. Epitet som aristokrat, federa
list, feuillant eller fanatiker kunde utgöra grunden i en anklagelse. Efter att 
Skräckväldet bröt ut i september 1793 lades nya epitet till grund för att ställa 
någon inför rätta. Ett sådant uttryck var muscadin. Det avsåg en yngre väl

184 Bianchi, Serge, 'La bataille du calendrier' ou le décadi contre le dimanche, Annales 
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beställd sysslolös man, en lycksökare som inte dög till krigstjänst och i stället 
drev omkring på gatorna i sin jakt efter nöjen.186 

Jacques-Louis Ménétra beskriver på ett mycket belysande sätt hur stäm
ningarna var i Paris under Skräckväldet. Det var inte bara det att det stora 
flertalet levde i fattigdom. De levde också under skräck att de när som helst 
kunde bli mördade. "Det mesta var i största oordning. Fransmännen andades 
blod. De var som kannibaler, verkliga människoätare. Grannar pekade kall-
blodigt ut sina grannar. Blodsband glömdes bort. Jag upplevde dessa dagar av 
skräck och jag upplevde alla attacker som utfördes av revolutionskommittéer
na."187 Redan i början av republikens första år, i september 1792, ges följande 
skildring av förhållande i P aris av ett med Ménétra samtida kvinnligt vittne. 
I vad mån vittnet själv hade sett detta kan betvivlas, utan det är snarare så 
att hon refererar till de brev som hon fått av sina vänner och vidarebefordrar 
uppgifterna till andra vänner. "Paris är skådeplats för proskription och mas
sakrer. Fångarna, prästerna, adeln, alla som antas vara motståndare till det 
regerande partiet, alla föremål för enskild hämnd, offras utan försköning. Vi 
lever här i den yttersta skräck och förvirring /.../ Vårt sällskap består övervä
gande av kvinnor: vi våga oss inte utom dörren och trycka oss mot varandra 
som fåglar, hotade av ovädret".188 Iakttagarens närmaste referenser i tiden var 
fängelsemassakrerna i Paris och i andra delar av landet samt de rojalistiska 
upproren i Vendée, Dauphiné och Bretagne. 

Albert Soboul menar att sans-culotterna betraktade våldet som något 
man måste använda för att komma tillrätta med de människor som inte be
jakade revolutionärernas politik. Under Skräckväldet var det därför inte bara 
kontrarevolutionära aristokrater som utsattes för våldshandlingar utan också 
mer moderata krafter förföljdes för att de inte villa följa sans-culotterna idéer 
och föreställningar. Våldet var för många sans-culotter ett naturligt inslag i 
kampen, som också innebar att man inte drog sig för blodsutgjutelser. Soboul 
ger många exempel på uttalanden som stöder denna syn. En man vid namn 
Lesur från Luxembourgsektionen skulle gärna se att revolutionsmotståndarna 
avrättades i större omfattning. Han ansåg att giljotinen inte var tillräckligt ef
fektiv. Den var inte snabb nog. Han menade vidare att man gott kunde döda 
fler personer som satt i fängelserna och om bödeln var trött efter alla avrätt
ningar kunde han mycket tänka sig att ersätta honom. En annan person vid 
namn Jayet hemmahörande i sektionen Gardes-Françaises, tidigare benämnd 
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Oratoire, talade klarspråk i samband med han arresterades den 6 Prairial år 
II. Han ville se floder av blod som gick upp över anklarna.189 

Symbolikens betydelse 

Det fanns också goda skäl under revolutionen att klä sig i enlighet med vad 
revolutionärerna uppfattade som en korrekt klädsel. Detaljer i klädedräkten, 
som den trefärgade rosetten "la cocarde", vars färger rött och blått symbolise
rade staden Paris och vitt monarkin, utvecklades till en viktig symbol i iden
tifikationen av vilka som skulle räknas som sanna revolutionärer och patrioter 
till skillnad från dem som var falska patrioter, dvs. de som gömde sig bakom 
en överdriven retorik. Från början var tricoloren en militär beteckning, som 
vittnade om att en person hade gått i militärtjänst. Redan den 17 juli 1789 
hade Ludvig XVI uppträtt med den trefärgade rosetten utanför Paris rådhus, 
för att visa sitt stöd för revolutionen. Några år senare gav regeringen sitt fulla 
stöd till att trikoloren skulle bäras av alla människor som ett tecken på deras 
stöd för revolutionen. Nationalkonvente t gick till och med så långt att man 
proklamerade att människor som inte bar cocarde skulle arresteras. Kvin
nor som inte bar cocarde kunde arresteras och sändas i fängelse i åtta dagar. 
Den röda mössan, le bonnet, hörde också till en av detaljerna i klädedräkten. 
En hemlig agent, Bacon, konstaterade i en rapport till inrikesministern den 
4 mars 1794, att presidenten och sekreteraren i folkförsamlingen i sektio
nen Contrat-Social, tidigare Postes, inte bar den röda mössan. Kommenta
ren tycks dock inte ha medfört någon påföljd för de berörda personerna.190 

Det gjordes inte heller något undantag från bärandet av cocarden i fängelset, 
men där tycks man ha burit en mindre variant av denna halsbonad enligt ett 
samtida vittne.191 An värre var det om man stal eller vanhelgade tricoloren, 
vilket kunde medföra sex år fängelse.192 Det var inte bara revolutionärernas 
klädedräkt som var föremål för uppmärksamhet, även prästerskapets kläder 
lagstiftades det om. I april 1792 beslutade den lagstiftande församlingen om 
hur religiösa klädnader skulle se ut. Den lagstiftningen omfattade också präs
terskapet inom den reformerta kyrkan, där det sades att prästerna inom den 
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reformerta kyrkan skulle klä sig som katolska präster, dvs. i svart klädnad, 
krage och kort kappa.193 

Bakom dessa föreställningar fanns ett starkt behov av att identifiera vad 
som var franskt och vem som ägde politiska rättigheter i egenskap av att vara 
medborgare, citoyen. De symbolvärden som la cocarde och le bonnet hade 
kan jämföras med ett annat klädesplagg i samtiden, nämligen den uniform 
som bars av nationalgardet, vilken var det yttersta beviset för att dess bärare 
hade en politisk vilja att räknas som medborgare.194 

De politiska rättigheterna var noggrant reglerade. För att betraktas som 
en aktiv medborgare och ha rätt att välja elektorer var den enskilde skyldig 
att uppfylla vissa preciserade bestämmelser. I juni 1791 fastställde kommu
nalstyrelsen i Paris att valmännen, dvs. de som utsåg elektorer, måste uppfylla 
följande nio kriterier: 1. att vara fransman, 2. att vara myndig och tjugofem år 
gammal, 3. att vara bosatt inom sektionen sedan minst ett år, 4. att ha erlagt 
en skatt på tre dagsverken, 5. att inte vara tjänstehjon, 6. att inte vara försatt 
i b ankrutt, 7. att kunna försörja sig efter faderns död, 8. att vara införd i na
tionalgardets rullor samt 9. att helt eller delvis ha erlagt sina kronoutskylder. 
Detta innebar att ca. tio procent eller drygt 77000 invånare i Paris kunde 
betraktas som innehavare av fullständiga politiska rättigheter samtidigt som 
en stor majoritet av de breda folklagren var uteslutna.195 

Synen på utlänningar 

Även om polisen hyste stor misstänksamhet mot främlingar tycks inte den 
utländska minoriteten inta någon särskilt framträdande plats i den krimi
nalstatistik som finns tillgänglig för perioden före revolutionen och under 
revolutionens första år. De utgjorde bland de anklagade för brott år 1775 5,8 
procent och den siffran sjönk till 4,6 procent under de tidiga revolutionsåren, 
vilket i stort sett kan sägas spegla deras andel av befolkningen. Eftersom så
väl befolkningsstatistiken som kriminalstatistiken är bristfällig är det när
mast omöjligt att dra några slutsatser. Polisens kontroll av medborgarna och 
särskilt utlänningar var på intet sätt något nytt. Vid mitten av 1700-talet, 
under ledning av Gabriel de Sartine, sattes det igång vad som skulle kunna 
kallas en hetsjakt på utlänningar. Inom 24 timmar hade man tagit reda på 
vad nykomlingen hette, var han var på väg, var han bodde, med vilka han 
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varit i förbindelse med och vem han levde ihop med.196 Polisens intresse för 
olika nationaliteter varierade, men britterna hade man ett särskilt ont öga till 
och de är den allt överskuggande gruppen som polisen övervakar. Men även 
de med tysk bakgrund, ryssar, holländare, nederländska österrikare och folk 
från furstendömet Liège var polisen intresserade av och de undgick inte heller 
polisens övervakning. Skandinaver, schweizare, amerikaner och portugiser 
hamnade också under polisens observation, men i betydligt mindre utsträck
ning. I en mellangrupp av övervakade framträder polacker, italienare och 
spanjorer.197 Även påhittade konspirationer kunde finna sin väg in i de poli
tiska församlingarna, som exemplet med den österrikiska kommittén visar, 
där den österrikiske ministern von Kaunitz påstods ligga bakom ett försök 
att störta revolutionärerna med hjälp av en i Frankrike bildad kommitté, vars 
existens kan ifrågasättas .l98 

Det finns också mer positiva skildringar om hur utlänningar bemöttes 
i Paris. Den ryske historikern Karamazine som reste omkring i Frankrike år 
1789 återberättar följande händelse när han anlände till hotel Britannique 
som var beläget vid rue Guénégaud. När han klev in på hotellet möttes han 
av en översvallande kvinnlig hotellägare som utbrast "älskvärda utlänningar, 
respektabla utlänningar" varje gång han öppnade munnen för att säga nå-

• Ie)1) gonting. 
Intresset för utlänningarnas förehavanden hade inte i första hand med 

förhållandena i Paris eller andra delar av Frankrike att göra, utan polisens 
agerande var en följd av den utrikespolitiska situationen, hur Frankrikes rela
tioner var till andra stater i samtiden. Intresset för de brittiska medborgarna 
hörde samman med vad som skedde på andra sidan Atlanten, i Yorktown 
1781. Det var där, i d elstaten Virginia, som engelsmännens huvudstyrka på 
7 500 man, under ledning av generalen Charles Cornwallis tvingades kapi
tulera i det nordamerikanska frihetskrigets avslutande drabbning inför den 
gemensamma, 16 500 man starka, amerikansk-franska armén, som leddes 
av George Washington och den franske generalen Marie-Joseph Lafayette. 
Polens första delning år 1772 väckte också omedelbart en misstänksamhet 
gentemot polacker, men därefter svalnade intresset. Misstankarna mot hol
ländarna hade sin upprinnelse i att Holland år 1781 hade tagit parti i den 
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antibrittiska konflikten. När Holland genomgår en revolution 1787 mins
kar polisens intresse avsevärt. Mot det ryska tsardömet under Katarina II 
var man också misstänksam, eftersom Ryssland hade så nära kontakter med 
Österrike.200 

Den misstro fransmännen hade mot engelsmännen hindrade dock inte 
många av dem att ingå äktenskap i den franska huvudstaden och i den svens
ka ambassadförsamlingen. Från revolutionsutbrottet fram till sekelskiftet 
möter oss i ambassadförsamlingens vigsellängder närmare 15 personer, både 
män och kvinnor, som ingår äktenskap. I det stora flertalet fall tillhörde dessa 
personer samhällets lägre samhällsklasser. Männen var hantverkare eller lägre 
tjänstemän.201 Skälet till att man gifte sig i den svenska kyrkan var sannolikt 
att den anglikanska kyrkan saknade en representant i Paris, samtidigt som 
den svenska ambassadförsamlingen inte stod i fo kus för fransmännens upp
märksamhet och därför inte övervakades på samma sätt som britternas akti
viteter, oavsett om dessa rörde politiska spörsmål eller mer vardagliga frågor 
som ett äktenskap. 

När polisen i Paris övervakade utlänningar vid tiden före den franska 
revolutionen var det främst adelspersoners förehavanden som granskades, ef
tersom de uppfattades som förmedlande länkar mellan de grupper som ville 
förändra de maktpolitiska förhållandena. Det var kanske inte särskilt för
vånande eftersom adeln personifierade den gamla regimen och det förtryck 
medborgarna hade fått utstå. Ett särskilt vakande öga höll man också på vissa 
professionella grupper som officerare och diplomater. Det behövde dock inte 
alltid bara vara dessa grupper som misstänktes för samröre med utländska po
litiska intressen som var riktade mot Frankrike. Bankiren William Boyd, som 
ursprungligen kom från England, men som bodde i Paris på rue Grammont i 
sektionen Bibliothèque, arresterades i slutet av juli 1793. Han anklagades för 
att ha korresponderat med den brittiske premiärministern William Pitt och 
för att ha stött kontrarevolutionärerna med pengar.202 

Boyd hade börjat sin bankverksamhet i Paris år 1785 tillsammans med 
John William Ker, där de två kompanjonerna bildade bankirfirman Boyd 6c 
Ker. Under åren 1789 och 1790 lånade bankirfirman ut betydande belopp 
till hertigen av Orleans. Boyds och Kers ekonomiska aktiviteter fick dock ett 
abrupt slut när bankirfirman gick i l ikvidation sommaren 1793. Boyd hade 
förvärvat den fastighet i Paris som han bodde i vid rue Grammont år 1788 

200 Ibid., s. 256—257. Kaiser 2003. 
201 Se Trainings Register 1789-1800. 
202 Mathiez 1918, s. 126. Redan året innan hade Boyd varit föremål för övervakning. Se 

Walter, Gérard, Histoire de la Terreur 1793-1794. Paris: Éditions Albin Michel, 1937, s. 
86-87. 



69 

för 200 000 livres och han hade senare också köpt en fastighet i Boulogne vid 
kanalkusten år 1791 för 60 OOO.203 

Under Skräckväldet kom diskussionen om utlänningarna att ta sig nya 
och mer intensifierade uttryck genom det starka betonandet av det franska.204 

Särskilt tydligt kom dessa stämningar att prägla synen på engelsmännen un
der våren år II. Tidigare hade man uppfattat det engelska folket som modell, 
men eftersom den engelska revolutionen inte hade fullföljt sina åtaganden 
utan i stället hade England börjat sträva efter världshegemoni ledd av ett 
politiskt system som styrdes av en monark och en aristokrati.205 I oktober år 
1793 utgick ett dekret där bl.a. följande sades om engelsmän, skottar, irlän
dare och de med engelsmännen lierade från hertigdömet Hannover. "Alla 
engelsmän, skottar, irländare och hannoverianer av båda könen och allmänt 
alla undersåtar till konungen av Storbritannien, som för närvarande befinner 
sig i Frankrike skall omedelbart vid mottagandet av detta påbud placeras i 
fängsligt förvar hos säkerhetspolisen, och deras papper skall förseglas. De 
tillgångar som tillhör dessa frånvarande undersåtar skall tas i besittning och 
konfiskeras till nytta för republiken".206 Det kunde innebära att också helt 
oskyldiga personer av engelskt ursprung häktades. Drygt ett år efter att de
kretet hade utfärdats häktades 19 engelskor, som befann sig i ett konvent vid 
rue de Charenton, enbart på grund av sin nationalitetstillhörighet.207 

Även personer som på ett eller annat sätt var i kontakt med adeln och de 
professionella grupperna kunde indirekt bli misstänkta för brottslig verksam
het. Den 10 oktober år II blev den 39-årige juveleraren George Frédéric Bapst 
arresterad av kommittén i sektionen Henri IV.208 Sektionen hade vid denna 
tidpunkt bytt namn till ett med samtiden mer passande namn, nämligen 
Révolutionnaire. Bapst var lutheran och en ofta återkommande besökare i 
den svenska ambassadförsamlingen. Skälet till Bapst arrestering var att han 
umgicks med moderata kretsar och aristokrater. Han hade dock inte alltid 
umgåtts i samma umgängeskrets, utan fram till den 10 augusti samma år 
hade han betraktats som patriot. I övrigt hade han, enligt säkerhetspolisen, 
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endast gjort sig känd för att ha undertecknat några petitioner och några anti
klerikala skrifter. Till de försvårande omständigheterna hörde också att Bapst 
förmodades vara mycket rik och god för minst 80 000 livres. Hans brott 
betraktades som så allvarligt att han fick sitta inspärrad i häktet i Picpus 
under 10 månader. Detta föranledde Bapst syster, Rosalie, att skriva ett brev 
till Comité de sûrété générale, där hon vädjade om att brodern skulle frisläp
pas med hänsyn till att han var änkeman och hade två minderåriga barn att 
försörja, som var 8 respektive 11 år gamla.209 Det faktum att Bapst hade tyskt 
ursprung gjorde säkert sitt till för att han uppmärksammades mer än andra 
medborgare, men samtidigt hör det till saken att han faktiskt var född i Paris. 
Han föddes 23 juni 1756 och dagen därpå hade han döpts i ambassadkapel
let av den dåvarande ambassadprästen Carl Friedrich Baër i närvaro av två 
vittnen.210 

Rikedom och pengar 

Även om den var betydande, så bör Bapst rikedom inte ha utgjort något större 
problem, eftersom det bland revolutionärerna också fanns de som hade be
tydande inkomster, men också stora förmögenheter. Flera medlemmar bland 
de mest framträdande sans-culotterna, i de civila och revolutionära kommit
téerna, hade tidigare varit framstående affärsmän och därmed också skapat 
sig betydande ekonomiska tillgångar. Martineau, som tidigare varit trä- och 
vinhandlare, och som var medlem i revolutionskommittén i sektionen Bondy 
uppfattades som en rik man, eftersom han hade ärvt en betydande summa 
pengar av sin avlidne morbror. Han hade också stora tillgångar som härstam
made från hans hustrus brudgåva. Färgaren Barrucand, som hade deltagit 
vid stormningen av Bastiljen och sedan var medlem i revolutionskommit
tén i sektionen Arsenal deklarerade en förmögenhet som uppgick till 21 600 
livres. Han hade inköpt ett hus, som kostade honom 47 300 livres. François 
Mercier, som satt i revolutionstribunalens jury, hade tidigare varit kontorist 
hos en hattgrossist och när hans mor dog köpte han en livränta värd 12 150 
livres. Hans tillgångar berodde också på att han "handlade med olika män
niskor" samt att han hade sparat en stor del av sin inkomst som jurymedlem. 

209 Comité de sûreté générale. F7/ 4585, 4. A.N. 
210 Bapst återfinns i vigsellängden för ambassadförsamligen i samband med att han gifter 

sig 11 maj 1791 med Jeanne Christianne Catherinne Bachman. Se Trainings Register. 
Om dopet se Driancourt-Girod, Janine, Registres des communautés luthériefines des am
bassades de Suède et du Danemark à Paris de 1679 à 1810. Tome II. Les actes. Edition 
Cercle Généalogique d'Alsace. 2002, s. 7. 
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Han hade därför kunnat spara 9 430 livres och när han deklarerade år III var 
han god för 21 580 livres.211 

I sans-culotternas värld fanns det en föreställning om att det var något 
misstänksamt med människor som hade pengar, särskilt om de hade förtjä
nats på något annat sätt en genom vad de kallade hederligt arbete. Denna 
inställning förstärktes under hösten 1793 när Frankrike drabbades av svåra 
ekonomiska kriser. Det fick bland annat till följd att omfattande arreste
ringar ägde rum som sammanhängde med att enskilda individer ansågs ha 
för stora ekonomiska tillgångar. Ibland kunde skälen till gripandena te sig 
rent komiska. Den 18 september 1793 arresterade revolutionskommittén i 
sektionen Mucius-Scaevola, tidigare kallad Luxembourg, förstesekreteraren 
hos Parispolisen för att han hade en inkomst på 2 000 livres. Vid en polisräd 
den 9 mars 1794 greps Pierre Becquerel, som hörde hemma i sektionen Guil-
laume-Tell, tidigare Place Louis XIV, för att han skulle ha sagt att han hade 
en privat inkomst. 

I sektionen Lepeletier, som ursprungligen hette Bibliothèque, antogs en 
petition som innebar att alla människor skulle uteslutas från tjänster i staten 
om de var adliga, söner till kungliga sekreterare, mäklare eller börsspeku
lanter, men också de som hade en inkomst som översteg 3 000 livres skulle 
räknas hit. De tjänster som med detta system skulle bli lediga skulle reser
veras för sans-culotter.212 Denna syn på pengar ingick i en vidare folklig fö
reställningsvärld, som byggde på jämlikhet, inte bara ifråga om pengar utan 
också när det gällde tillgången på varor av olika slag, prissättning och ägande. 
Dessa uppfattningar kom tydligt till uttryck när nationen drabbades av olika 
ekonomiska kriser, som ledde till knapphet och brist på varor. 

I Marats tidning L'Ami du Peuple framställdes den ekonomiska jämlik
heten på följande sätt: "Vete och alla andra grundläggande konsumentpro
dukter tillhör republiken, förutom en rimlig kompensation till odlaren för 
hans möda och det arbete han nedlagt i odlingen av grödan."213 I LÄmi du 
Peuple var det inte ovanligt att enskilda individer omnämndes vid namn och 
anklagades för att de skulle ha tillskansat sig stora rikedomar genom olagliga 
handlingar. En fd. skoputsare, Tisson, påstods vara delägare i tretton spelhus 
och ägare till 300 000 livres, vilka han skulle ha stulit. En tidigare resbetjänt, 
Marmé, anklagades för att vara polisspion och för att ha stulit 430 000 liv-
res. Chavigny, som tidigare hade varit hyrkusk, levde enligt tidningen som 
en prins, vilket var möjligt då han påstods ha stulit 800 000 livres.214 Dessa 

211 Soboul 1980, s. 37-40. Ducouray, Emile, Bourgeois parisiens en révolution, i Vovelle 
1989, s. 71-88. 

212 Soboul 1980, s. 9-10. 
213 Citerat hos Soboul 1980, s. 53. 
214 Jean-Bernard 1910, s. 42. 
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anklagelser hade alla det gemensamt att de riktade sig mot de personer som 
Marat kallade konspiratörer, dvs. de som var mot revolutionen. Och de var 
inte sanna patrioter. Just begreppet patriot hade ett starkt symbolvärde och 
det användes flitigt för att peka ut personer som uppfattades som misshag
liga och motståndare, men då med omskrivningen att en individ inte var en 
patriot och gärna med tillägget en inte sann patriot. Den 1 mars 1793 rap
porterade agenten Charmont till inrikesministern om en person vars namn 
var Alexis Etienne Marie Millin, som hade arresterats. Denne Millin som var 
25 år och ursprungligen från Château Chinon beskrevs i följande ordalag: 
"Medborgaren Millin, tryckare av en dålig tidning med detta namn som 
bor på rue Châlier, blev arresterad igår och förd till rådhuset för att ha tryckt 
falska trycksaker. Man kan vara säker på att han inte är en sann patriot sade 
alla som omfattas i denna sektion."215 

Den revolutionära mentaliteten 

Den revolutionära mentaliteten som präglade Frankrike innebar en balans
gång mellan rädsla och hopp, där människor aldrig kunde vara riktigt säkra 
på om de skulle se revolutionen som något som skulle ge människorna en 
bättre framtid eller om de skulle frukta den, eftersom dess verklighet många 
gånger tog sig våldsamma uttryck. Det har gjorts många försök att beskriva 
massans mentalitet. Både seriösa och mindre seriösa författare har framställt 
den i nedsättande ord. Massan har kallats populasen, men också ord som 
mobb, drägg och bottenskikt har använts för att beskriva dess sociala sam
mansättning. Ofta har författarna fångat upp dessa begrepp hos samtidens 
krönikörer, som själva ofta använde dessa ord enbart på grund av att de själva 
tillhörde andra samhällsskikt och därför också var livrädda för revolutionä
rerna och de lägre samhällsskikten. Historikerna är dock numera överens 
om vilka det var som utgjorde massans kärna. Den urtypiske sans-culotten 
var hantverkare, butiksägare eller anställd inom hantverks- och butiksnä
ringen. Frågan är dock vad revolutionärerna själva tänkte och tyckte? Vi vet 
tämligen väl vad de mest framträdande revolutionärerna hade för politiska 
uppfattningar och insikter, medan de mer obemärkta nästan aldrig kommer 
till tals. 

Glasmästaren Jacques-Louis Ménétra har dock efterlämnat en dagbok, 
där han beskriver åren under revolutionen. Den ger en bild av en man som 
upplevt revolutionen, men som inte i alla stycken har förstått vad den gäller. 
Han beskriver ingående hur han deltar i olika revolutionära sammanhang som 
militant sans-culotte i den lokala sektionen Mauconseil, senare omdöpt till 

215 Caron 1958, s. 6-7. 
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Bonconseil, men han förefaller inte ha någon mer uttalad kunskap om de mer 
storpolitiska utvecklingslinjerna.216 Den engelske historikern Richard Cobb 
menar att det mentala klimatet under, men också före revolutionen, skapades 
på grund av att gemene man var godtrogen. Revolutionärerna trodde på det 
de fick höra, eftersom de inte hade någon mer fördjupad kännedom om vad 
som ägde rum inom det politiska livet. Enligt Cobb följde man en enkel prin
cip, som gick ut på att allt som hade politiska förklaringar kunde förklaras i 
termer av komplott eller konspiration. Brist på livsmedel, ekonomiska svårig
heter, militära misslyckanden och stigande priser var antingen en följd av en 
konspiration, en medveten illvilja eller "engelskt guld". Dessa föreställningar 
var dock på intet sätt nya, men de fick oändligt mycket större slagkraft under 
revolutionsåren, eftersom en omfattande politisk makt var lagd i händerna 
på en begränsad grupp av människor. Visserligen var förhållandena snarlika 
tidigare årtiondens, men de tidigare impopulära regeringarna var åtminstone 
stabila i politisk mening.217 

För revolutionshistorikern Michel Vovelle är det rädslan som skapar 
mentaliteten hos fransmännen. Den är av gammalt datum och den får sin 
näring genom den muntliga kultur som är massans främsta informations
kanal. Den inkluderar traditionella folkliga föreställningar om sjukdomar, 
trollkarlar och djur, men också rädslan för andra människor. Vid kanalkusten 
ses engelsmännen som ett hot, i Alperna är det invånarna i Piedmonte som 
rädslan riktar sig mot, medan det på andra håll kan vara fråga om rövare som 
man hört talas om och någon gång kanske också sett.218 Dessa föreställningar 
skapade en mängd fantasibilder som med tiden, alltefter händelseutveckling
en och de skilda åsiktslägenas och miljöernas förändring, påtvingades män
niskorna med full kraft och fick genomslag i vardagen under revolutionens 
inledande år. 

216 Journal de ma vie, 1982, s. 394-397. 
217 Cobb, Richard, Some Aspects of the Revolutionary Mentality, Kaplow, Jeffrey (ed), 
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John Wiley & Son, s. 214-216. 

218 Vovelle 1988, s. 62-69. 
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KAPITEL 4 

RELIGION, ÄKTENSKAP 
OCH INTEGRATION 

Inledning 

De mycket rigorösa bestämmelserna som följde med den franska religions
lagstiftningen påverkade i stor utsträckning utländska medborgares och im
migranters möjligheter att integreras i det franska samhället. Frankrike var 
dock inte unikt i detta avseende. Det fanns under 1700-talet en utbredd anti-
protestantism på andra håll i Europa.219 Den franska lagstiftningen var dock 
långtgående att den gav den katolska kyrkan exklusiva religiösa rättigheter 
som varade i m er än hundra år, som först genom införandet av Toleransedik-
tet 1787 öppnade vägen för andra religiösa grupper att fritt utöva sin religion 
och de religiösa ritualer som följde med den. Lagarna var så skrivna att för 
att betraktas som fransman och fransk medborgare var man tvungen att be
känna sig till katolicismen. Konsekvensen av detta synsätt var, att den som 
inte bekände sig till den katolska tron i lagens mening var en icke-person, en 
som inte existerade. Det var en uppfattning som var helt i l inje med biskopen 
Jacques Bénigne Bossuets (1627-1704) uttalande från 1680-talet, att det i 
Frankrike fanns bara "en tro, en kyrka och en kung". Men verkligheten var 
dock en annan. I bästa fall kan man säga att det endast var det sistnämnda 
i påståendet, en kung, som ägde sin giltighet, eftersom det bevisligen inom 
landets gränser fanns människor med en annan trosuppfattning, inte bara 
protestantiska trosbekännare utan också andra, t.ex. den judiska minorite
ten.220 Trots att det religiösa landskapet i Frankrike var annorlunda än vad 

219 Se t.ex. Ward, William Reginald., The Protestant Evangelical Awakening. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992. 

220 Aston, Nigel, Religion and Revolution in France, 1780—1804. Basingstoke: Mac
millan Press 2000, s. 7-8. Om judarna i Frankrike se Hertzberg, Arthur, The 
French Enlightenment and the Jews. The Origins of Modern Anti-Semitism. New 
York: Columbia University Press, 1990. 
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som sades i den franska lagstiftningen kom kalvinisternas icke-existens att 
bekräftas i en kunglig deklaration år 1724.221 

De franska protestanterna bestod av två stora grupperingar, kalvinisterna 
som var koncentrerade till Midi och lutheranerna som hade sina starkaste fäs
ten i Alsace. Från fransk sida visade man lutheranerna en större tolerans allt
sedan den Westfaliska freden 1648, som en följd av bl.a. de nära relationerna 
mellan kardinal Richelieu och Sverige. Under 1700-talet var den franska pro
testantismen främst en rural företeelse, vars trosbekännare till övervägande 
delen var småbönder, medan protestanterna i urbana områden utgjorde en 
distinkt liten minoritet, vilket var fallet i t .ex. La Rochelle. Där dominerade 
40 till 50 familjer nästan helt det ekonomiska livet bland hugenotterna. Den 
franska protestantismens huvudstad var dock Nîmes. Staden var ett centrum 
för den franska silkesindustrin. Endast Lyons silkesindustri var större och 
mer betydelsefull. Nîmes hade vid tiden före revolutionsutbrottet cirka 43 
000 invånare, varav nästan en tredjedel, eller 13 000, var protestanter som 
bekände sig till den reformerta tron. 

När den dåvarande kungen i Frankrike, Ludvig XIV, gjorde det omöjligt 
för många fransmän, som var protestanter, att utöva sin religion offentligt 
fick det till följd att ett stort antal fransmän gick i landsflykt. Av dessa var 
många hantverkare. Det kom att få betydande konsekvenser för den franska 
småindustrin och hantverket, som utarmades på en yrkesskicklig kader av 
hantverksarbetare och hantverksmästare. För att råda bot på detta problem 
försökte kungen i stället locka till sig hantverkare från andra länder, vilka 
också tog fasta på Ludvig XIV:s inviter och flyttade till Frankrike. Ironiskt 
nog var det först och främst tyska protestanter som valde att emigrera till 
Frankrike, det vill säga, en grupp utlänningar med samma religiösa bak
grund, protestantismen, som de som hals över huvud hade flytt ur landet. 
Många av dessa tyska lutheraner slog sig ner i Paris och deras religiösa hem
vist kom att bli den svenska ambassadförsamlingen. Skälet till detta var att 
de många små tyska staterna saknade egna församlingar, eftersom invånarna 
från varje enskild tysk småstat i Paris var få. Det var därför de träffades i den 
svenska ambassadförsamlingen i samband med gudstjänsterna och det var 
där de ingick äktenskap och lät döpa sina barn. Det var också i den svenska 
ambassadförsamlingens kapell som de tog farväl av sina döda släktingar och 
vänner i samband med begravningsceremonierna. 

221 Ibid., s. 61. 
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De tyska lutheranerna 

De tyska immigranterna som invandrade till Paris omedelbart efter ediktets 
upphävande var en relativt homogen grupp yrkesutövare. De var i många fall 
specialister inom sina skilda hantverksyrken och det förde också med sig att 
de var mycket efterfrågade, eftersom behovet av en yrkesskicklig kader av 
hantverkare ökade starkt i samband med staden Paris expansion under 1700-
talet. Det var därför relativt enkelt för dem att öppna en egen verkstad. De 
kunde också snabbt etablera sig och bygga upp sin verksamhet genom att an
ställa nykomlingar, som i många fall var deras släktingar och som slog sig ner 
i Paris. Enligt den franske historikern Raymonde Monnier kunde de tyska 
hantverkarna på grund av sin yrkesskicklighet integreras i de stadsdelar i Pa
ris där de slog sig ned, därför att det redan fanns landsmän där som tog hand 
om dem och introducerade dem i den nya miljön. Om möbelsnickarna i fau
bourg Saint-Antoine säger han att de blev "väl integrerade i hantverksmiljön. 
De tyska möbelsnickarna har särskilt bidragit till stadsdelens goda rykte".222 

De tyska hantverkarna kom från många olika delar av det tysktalande områ
det, som Baden, Frankfurt am Main, Pfalz, Saar, Sachsen, Württemberg och 
från de gamla hansastäderna Hamburg, Bremen och Lübeck.223 

Det stora inflödet av tyska hantverkare ökade mycket snabbt den svens
ka ambassadförsamlingens storlek och man tvingades att redan omkring år 
1700 anställa två präster och därefter kom gudstjänsterna att hållas på både 
svenska och tyska. För att det sistnämnda skulle få äga rum fordrades dock 
att den dåvarande svenske ambassadören gav sitt medgivande. De tyska guds
tjänsterna i d en svenska ambassadförsamlingen blev så populära att man till 
och med gick ut officiellt och uppmanade tysktalande människor som pas
serade Paris att närvara vid dessa. I en samtida beskrivning sägs bland annat 
följande, som på ett tydligt sätt belyser den svenska ambassadförsamlingens 
centrala roll i protestanternas religiösa liv. "Det finns för närvarande i Paris 
tre protestantiska församlingar: en luthersk, hos Mr. Gedda224, svenske kon
ungens resident, och två reformerta, nämligen hos Storbritanniens ambas
sadör och hos ambassadören för Nederländernas Generalstater (Mr. Hop). 
Andra evangeliska ministrar, som Preussens, Danmarks, Württembergs el-

222 Monnier, Raymonde, Le faubourg Saint-Antoine (1789-1815). Bibliothèque d'Histoire 
révolutionnaire. Paris, 1981, s. 26. 

223 Driancourt-Girod, Janine, Det religiösa och praktiska livet inom den svenska försam
lingen i P aris på 16- och 1700-talen, Svenska Sofiaförsamlingen i Paris. Jubileumsskrift 
1626-1976. Ystad 1976, s. 57. 

224 Driancourt-Girod, Janine, L'insolite histoire des luthériens de Paris. De Louis XIILà Na
poléon. Paris: Bibliothèque Albin Michel Histoire, 1992, Annexes. Strömberg, Bengt, 
Den lutherska församlingen i Paris 1626-1806, Svenska Sofiaförsamlingen i Paris. Jubi
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1er Hessen-Kassels, har inte några predikanter. Hos engelske ambassadören 
och generalstaterna, hålls predikan på dessa länders språk. Men det är något 
mycket märkligt att de evangeliska håller gudstjänsten på det tyska språket 
hos den svenske ministern".22^ Den person som benämns Mr. Gedda var Per 
Niklas Gedda, som var ambassadör under åren 1716—1729, då den svenska 
ambassaden var belägen vid rue Jacob, i hörnet av rue Saint-Benoît i faubourg 
Saint-Germain. Den danska församlingen kom först vid mitten av 1700-talet 
att få en mer fast organisation.226 

Det var trots allt inte särskilt märkligt att olika invandrargrupper var 
hänvisade till en och samma församling, eftersom likartade förhållanden 
möter oss på andra håll i Europa. Ett av huvudskälen till att det var så sam
manhängde med att många av de enskilda invandrargrupperna var mycket 
små. Det var en omöjlighet för varje enskild invandrargrupp från varje enskilt 
land att bilda en egen församling och särskilt svårt var det för småstaterna på 
det tyska området att tillfredställa sina medborgares behov av en egen kyrka 
utomlands. En närliggande jämförelse kan göras med förhållandena i Stock
holm i slutet av 1600-talet. Där var de invandrade utlänningarna länge hän
visade till den tyska församlingen. Det gällde både lutheraner och reformerta 
oavsett var deras tidigare hemvist var. Ar 1687 inrättades en fransk-luthersk 
församling i Stockholm efter initiativ från den svenske konungen Karl XI. 
Den svenske konungens handlande tycks ha haft en tydlig religionspolitisk 
orsak, och det var ju också endast två år efter att ediktet i Nantes hade upp
hävts, nämligen att förebygga reformert och katolsk religionsutövning bland 
de främmande trosbekännarna i Stockholm.227 Den fransk-lutherska försam
lingens i Stockholm verksamhet var dock mycket blygsam i jämförelse med 
den svenska församlingens i Paris och det medförde att den främst lockade 
till sig konvertiter och de var inte så många. 

Äktenskap och religion 

När den franska lagen förbjöd utövandet av den protestantiska tron var det 
inte enbart den mycket omfattande emigrationen som skapade problem. För 
dem som fortfarande var kvar inom Frankrikes gränser och var franska med
borgare medförde lagstiftningen också andra problem och missförhållanden. 
Den del i lagstiftningen som uppfattades som mest problematisk var den som 
reglerade äktenskapet. De andra konsekvenserna kunde man kanske hantera 

225 Citerat i Driancourt-Girod 1976, s. 58. 
226 Driancourt-Girod 1992, s. 147-165. 
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och stå ut med, eftersom det var möjligt att stanna hemma och utöva sin re
ligion utanför det offentliga rummet. Med äktenskapet var det annorlunda. 
Det var inte bara en religiös företeelse, utan det förde också med sig viktiga 
legala konsekvenser, som t.ex. vid regleringen av arv. Den franska lagstift
ningen erkände bara romersk katolska äktenskap, varför protestanterna, om 
de ville gifta sig, var tvingade att begå mened under en katolsk ceremoni eller 
i smyg vigas av en protestantisk präst som saknade laglig rätt. Dessa begräns
ningar upprätthölls också på ett mycket energiskt sätt av franska domare och 
administratörer, som inte tvekade att förfölja protestantiska familjer som hade 
brutit mot lagen. Förföljelserna tog sig många skilda uttryck. Myndigheterna 
hade befogenhet att skilja make och maka från varandra samt beröva ett barn 
dennes arvsrätt efter sina föräldrar. 

Det var i den kungliga lagen från år 1724 som riktlinjerna drogs upp 
gällande protestantiska trosbekännare.228 Enligt den fanns det bara en reli
gion i Frankrike och det var den katolska. Lagen föreskrev att alla invånare 
i F rankrike, det vill säga de som var franska medborgare, var katoliker. Den 
katolska tron och dess praktik var det yttersta beviset på fransmännens pa
triotism och medborgarskap. Enligt artikel 15 i lagen skulle alla äktenskap 
ske inför en präst i enlighet med den katolska ritualen. Lagen föreskrev också 
att protestanterna var förbjudna att ingå äktenskap i den lokala katolska för
samlingskyrkan om de inte omedelbart därefter presenterade ett skriftligt 
dokument på att de hade avsagt sig den protestantiska tron. Många försökte 
dock kringgå bestämmelserna. I praktiken gjorde många så att de först gick 
till en notarie och skrev ett äktenskapskontrakt. I det bedyrade man att sedan 
skulle gå till den katolska församlingskyrkan för att gifta sig. Utfästelserna i 
äktenskapskontraktet tycks sällan ha överstämt med vad som verkligen ägde 
rum. Det stora flertalet gick i stället till den närmaste prästen de kunde finna 
i den protestantiska församlingen och ingick äktenskap där.229 Men då inträf
fade något som var olagligt enligt fransk lag, eftersom de välsignades av en 
kalvinistpräst eller luthersk präst och det innebar i själva verket att de inte alls 
var gifta enligt den franska lagstiftningen. Den katolska uppfattningen var 
att makarna levde i synd, eller som man sade i samtiden, i allmän utomäkten-
skaplig samlevnad, "concubinage public".230 

Lagen upprätthölls dock inte alltid rigoröst, utan det går att urskilja att 
tillämpningen följde ett tydligt mönster som endast delvis sammanföll med 
religionslagstiftningen. Före år 1760 var lagens upprätthållande helt bero
ende av hur Frankrikes utrikespolitiska förhållanden gestaltade sig. Det var 

228 Bien, David D., Catholic Magistrates and Protestant Marriage in the French Enlighten
ment, French Historical Studies, vol 2, 1962. 

229 Ashton 2000, s. 62. 
230 Bien 1962, s. 410. 
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skillnad mellan tider av krig och fred. De franska katolikerna hade en mycket 
bestämd uppfattning om vad som utmärkte protestantismen. De ansåg att 
protestanterna företrädde och var en symbol för ondskan i samhället och de 
hänvisade till allehanda samhällsproblem som hade sin upprinnelse i pro
testantismen, som inbördeskrig, social oordning, uppror och förräderi. Det 
hade protestantismens historia givit många belägg för menade man. Skälet till 
detta var att protestantismen alltsedan den uppträdde för första gången hade 
kännetecknats av religionskrig. Katolikerna hänvisade till trettioåriga kriget 
och bonderevolten under Ludvig XI V:s tid, den så kallade Camisardrevolten. 
Den senare som hade utbrutit i samband med det spanska tronföljdskriget 
medförde att invånarna i bergskedjan Cevennerna i östra Frankrike, som till 
övervägande delen var protestanter, gjorde uppror år 1702. Deras krigföring 
mot fransmännen var en tidig form av gerillakrigföring, som kännetecknades 
av att camisarderna lade sig i bakhåll och attackerade den franska armén i 
nattliga räder.231 

Fransmännen var rädda för alla slags aktiviteter och tecken som den re
formerta kyrkan och protestantismen stod för och de kopplade dem till ut
ländska makter och inhemska bönders sociala uppror. Ju närmare Frankrike 
befann sig ett krig desto starkare blev de antiprotestantiska stämningarna. 
Efter år 1715, när Frankrike under en längre inte var involverat i några krig, 
minskade dock rädslan för protestanterna. En viss tolerans bredde ut sig, som 
bara avbröts av tillfälliga förföljelser. Det fick tillföljd att protestanterna tilläts 
återupprätta sin kyrka. Många präster, som var utbildade i Schweiz, anlände 
till de södra delarna av Frankrike, där de reformerta traditionellt hade haft 
sina starkaste fästen. Eftersom den franska staten alltmer började ta sina egna 
lagar på mindre allvar ökade protestanternas självkänsla och de började i sin 
tur att bryta mot de existerande förbuden. Till en början var protestanterna 
säkert oklara över vad innebörden och konsekvenserna av deras handlande 
skulle medföra, men i samband med att Frankrike åter igen drogs in i krig ef
ter år 1740 återuppstod omedelbart en stark fokusering på nationell säkerhet 
och antiprotestantiska stämningar blossade upp. 

De lokala parlamenten började relativt snart efter år 1740 en formlig 
häxjakt på protestanter, vilken innebar att giftermålskontrakt som ingåtts av 
reformerta sanktionerade av obehöriga präster, som inte tillämpat den katol
ska kyrkans äktenskapsformer, omedelbart annullerades. Här nöjde man sig 
inte enbart med att ingripa mot nyligen ingångna äktenskap, utan även re
troaktiva bestraffningar tillämpades och äktenskap som hade ingåtts flera de
cennier tidigare upplöstes med omedelbar verkan. Myndigheterna uppträdde 
mycket systematiskt i sina sökanden. De fann sådana kontrakt i ett stort antal 

231 Lynn, John A., The Wars of Louis XIV 1667-1714. London and New York: Longman 
1999, s. 277-279, 297-298. 
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städer, däribland i Metz, Grenoble och Paris. I spetsen för dessa förföljel
ser stod parlamenten i Grenoble, Toulouse och Bordeaux, dvs. de parlament 
som hade Jurisdiktionen över de områden i södra Frankrike där hugenotterna 
hade sina starkaste fästen. I Grenoble år 1741 ingrep myndigheterna mot 
ett protestantiskt par och krävde att de skulle gifta sig enligt den katolska 
ordningen. Om de inte gjorde detta skulle de åtalas för olovlig samlevnad 
och deras barn skulle betraktas som illegitima. I Bordeaux år 1749 tvingade 
den lokala domaren sammanlagt 64 par till separation och i Toulouse annul-
lerades 40 kalvinistiska äktenskap. Domstolarna i dessa tre nämnda distrikt 
gick till och med så långt att de offentligt publicerade, att alla par som inte 
kunde bevisa att de var vigda av den lokale katolske kyrkoherden omedelbart 
skulle skiljas från varandra. Några undantag fanns inte heller, då påbudet 
gällde oavsett när äktenskapet hade ingåtts och under vilka omständigheter. 
Följderna av att inte hörsamma myndigheternas påbud medförde både böter 
och kroppsstraff. 

Även om den enskilde protestantiske trosbekännaren inte blev upptäckt 
av myndigheterna kunde problem uppstå långt senare, när man avlidit. Då 
var det fullt möjligt att katolska släktingar, som stod den avlidne nära, kunde 
hävda att dennes testamente var ogiltigt, eftersom det protestantiska äkten
skapet inte var något riktigt äktenskap i lagens mening. Det fanns således 
alltid ett hot i form av att de efterlevande, hustrun och barnen, kunde lämnas 
utan egendom om de kom i k onflikt med egoistiska katolska bröder, systrar, 
fastrar eller mostrar, far- eller morbröder.232 

Fram till början av 1760-talet kunde protestanterna inte förvänta sig att 
få något som helst stöd från domstolarna. I bästa fall kunde domstolarna 
se mellan fingrarna. Men därefter tycks en ny anda ha börjat vinna insteg 
i domstolarna, som en följd av de idéer som upplysningen förde med sig. 
Upplysningen utgjorde i stor utsträckning slutet på en religiös värld som do
minerades av en tro på änglar, demoner och satan. I stället ersattes den av en 
personlig tro och en skepticism ifråga om dogmer samt en ökad tolerans. Det 
fick tillföljd att myndigheterna i stället för att betrakta protestanterna som 
religiösa avfällingar började se dem som medborgare. Det var helt enkelt inte 
rätt att skilja på franska medborgare från varandra genom att åberopa den 
religiösa tron. Även om man kom till denna insikt kunde man likväl inte göra 
helt om, eftersom den antiprotestantiska lagstiftningen fortfarande gällde, 
utan i stället började man se över lagstiftningen gällande protestantiska äk
tenskap. 

Attityden till de protestantiska äktenskapen kom också att gradvis för
ändras och även barnens rättigheter var de juridiska instanserna beredda att 

232 Bien 1962, s. 412-413. 
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ompröva. I ett uttalande år 1770 av den allmänne åklagaren i Cambon fram
går det nya synsättet, inspirerat av upplysningstidens tankar och föreställ
ningar, där betonandet av toleransen får en framskjuten placering. "Vi vet, att 
det inte står i vår makt att etablera en form för protestantiska äktenskap, och 
det är inte heller vad vi föreslår. Vår önskan är endast, att när protestanter har 
levt tillsammans som legitima män och hustrur, och när de har blivit erkända 
som man och hustru av sina familjer och av allmänheten, skall sedan ingen 
ofreda deras barn genom att tvinga dem att presentera ett äktenskapsintyg. Vi 
önskar således att de skall bli behandlade som katoliker".233 

En samtida skotsk resenär, Humphrey Smollet, kunde redan i början av 
1760-talet iaktta att polisen i d e protestantiska områdena i södra Frankrike 
inte var särskilt observant när det förekom brott mot religionslagstiftningen. 
Han har ingående beskrivit hur det kunde se ut i praktiken i de områden 
där protestanterna hade sina starkaste fästen, som i Montpellier och i Nî
mes. Han menade att den lokala polisen inte brydde sig om de protestantiska 
gudstjänstutövarna, fastän de mycket väl visste var de höll hus och vid vilka 
tidpunkter de utövade sina religiösa ceremonier. Enligt Smollet fanns det 
"många protestanter/.../ och de antastas inte längre på grund av sin religion. 
De har sina konventiklar på landsbygden, där de samlas privat för andaktsut
övning. De är väl kända och förband skickas ut varje söndag för att förhindra 
dem, men officeren har alltid skäl att ta en annan väg".234 Liknade tanke
gångar föresvävade en engelsman som besökte en protestantisk församling 
i Bordeaux. Han konstaterade att "protestanterna fortfarande är många i de 
sydliga provinserna och myndigheterna ser mellan fingrarna utan att tolerera 
dem. Endast nu och då hänger man en präst för att statuera ett exempel".235 

Denna nya attityd innebar dock inte att förföljelserna helt upphörde, 
utan det förekom på flera håll i Frankrike att protestanter ställdes inför dom
stol för att de brutit mot lagen eller att domstolarna i arvstvister dömde till 
förmån för katolska släktingar. Det förefaller som om domstolarna ofta drab
bades av den konflikt som fanns mellan å ena sidan den gällande religionslag
stiftningen och å andra sidan andra grundläggande lagar. Ar 1780, i den sk. 
Brest-Lagardeaffären, ifrågasatte den döde mannens mor, bror och två syst
rar, som alla var katoliker, det faktum att den avlidne hade testamenterat allt 
till sin efterlevande hustru, Marie Brest. De katolska efterlevandes argument 
var, att äktenskapet inte var giltigt enligt den franska lagstiftningen, eftersom 
det inte hade ingåtts inför en katolsk präst. Den avlidnes maka hade dock 
vid detta tillfälle en betydande tur, eftersom hennes försvarare var en mycket 

233 Citerad i Bien 1962, s. 415. 
234 Citerad i Ashton 2000, s. 64. Black, Jeremy, France and the Grand Tour. Palgrave, Mac

millan, 2003. s. 166. 
235 Black 2003, s. 166. 
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skicklig advokat som kunde utnyttja alla de kryphål som lagstiftningen med
gav. Han kunde t.ex. visa att just i detta enskilda fall hade både invånarna 
i Nîmes och familjen Lagarde tidigare erkänt Marie Brest som den avlidnes 
legitima hustru vid en tidpunkt som låg långt före den dag mannen avlidit. 

Advokaten, som hette Pierre-Firmin de Lacroix, kunde dessutom i sin ar
gumentering använda sig av utsagor som gjorts från högsta ort inom den ka
tolska kyrkan, nämligen av påven Benedictus XIV. Han hade i ett uttalande 
gjort gällande att äktenskapsvälsignelsen inte var grundvalen i ett äktenskap. 
Han hade nämligen redan år 1741 sagt att protestanter som konverterade till 
katolicismen inte behövde gifta om sig i en katolsk ceremoni. Det protes
tantiska äktenskapet var inte heller i s trid med fransk lag enligt advokaten, 
eftersom upphävandet av ediktet i Nantes hade föregåtts av ett kungligt de
kret som inte innehöll en order om att alla äktenskap som ingicks i Frankrike 
måste vara katolska. När ediktet upphävdes fanns endast ett förbud mot att 
utöva kalvinism och att katolska dop var de enda lagliga. 

Långt fram i tiden finns det flera belägg i den svenska ambassadför
samlingens vigsellängder, som visar att lutheraner ännu under revolutions
åren först lät döpa sitt barn i en katolsk församling innan de gick vidare till 
ambassadförsamlingens präst och den lutherska ceremonin. En vecka innan 
stormningen av Bastiljen gifte sig finsnickaren François Guillaume Hum 
med borgardottern Marie Louis Wagner. Paret hade då med sig till vigsel
akten den nästan treåriga dottern, Marie Anne Christine, som hade döpts 
samma dag som hon föddes i den katolska Sainte-Margueriteförsamlingens 
kyrka.236 I slutet av samma år, den 21 december, när skräddaren Michael 
Zwicker ingick äktenskap med den franska medborgaren Madeleine Adelaide 
Ansiaux inträffade samma sak. Den blivande bruden och brudgummen an
mälde att de hade tre barn, en flicka och två pojkar. Flickan var född den 15 
augusti 1787 och hon hade döpts samma dag i kyrkan Saint-Saveur av den 
katolske prästen. De två pojkarna, som var födda den 6 juli 1788 respektive 
den 26 augusti 1789, var likaledes döpta samma dag som de föddes. Den 
enda skillnaden var att deras dop hade ägt rum inför den katolske prästen i 
kyrkan Saint-Eustache.237 Ytterligare två år senare, den 27 januari 1791, gifte 
sig buntmakaren Charles André Schüchler med Jeanne Sophie Girardot. I 
samband med vigseln talade man om att det fanns ett barn närvarande, som 
hette Charlotte Louise. Hon var född i Paris ett och ett halvt år tidigare, när
mare bestämt den 29 augusti 1789. Brudgummen och bruden var uppenbar
ligen mycket angelägna att framhäva att dottern hade döpts dagen därpå i en 
katolsk församling, eftersom det i vigsellängden står, "baptisée le lendemain", 

236 Trauungs Register 5.7 1789. 
237 Ibid., 21.12 1789. 
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döpt dagen efter. Dopet hade ägt rum inför prästen i församlingen Saint-Ni-
colas-des-Champs.238 

Trots den ökade frihet som hade införts under revolutionen var det inte 
ovanligt att man från katolskt håll förföljde och trakasserade protestanter, 
särskilt i de områden där motståndet mot revolutionen fortfarande var starkt. 
I Espagnac i departementet Lozère hade en folkmassa bestående av kvinnor 
och barn hindrat installationen av en reformert kyrkoherde genom att hota 
honom med orden "Döda honom, stryp honom /.../ Han är protestant, han 
är gift, han har barn", allt i enlighet med ett protokoll fört av departementets 
kommissarie.239 De starka orden till trots, så kan det också finnas andra när
liggande förklaringar till folkmassan uppträdande. Det kan likaväl ha varit 
regionens kontrarevolutioner som utgjorde problemet snarare än de protes
tanter som fanns i området. Från protestanternas sida var det givetvis av stor 
vikt att inte öppet ta ställning i den maktkamp som fanns i Frankrike mellan 
revolutionärerna och kontrarevolutionärerna, eftersom den ökade religions
friheten endast kunde vara till deras fördel. 

Ambassadförsamlingen och äktenskapet 

För den svenska ambassadförsamlingen gällde i lika hög grad den franska 
äktenskapslagstiftningen fram till Toleransediktets införande år 1787. Här 
blev dessutom en bestämd del i lagstiftningen särskilt viktig och det var de 
bestämmelser som reglerade franska medborgares giftermål med utländska 
medborgare. Det fanns tre grundläggande förbud som berörde församlingen. 
Det första förbjöd en fransk katolsk undersåte, "sujet de Sa Majesté Catholi
que", att gifta sig med en icke-katolik. Det andra tillät inte att en fransman 
gifte sig utan särskilt tillstånd med en utlänning. Och för det tredje var det 
olagligt för en fransk undersåte att gifta sig utomlands.240 Dessa regler var 
givetvis i alla stycken omedelbart tillämpbara om någon av ambassadförsam
lingens medlemmar, som var lutheran, ville gifta sig med en fransk med
borgare. De var inte katoliker och de var dessutom i många fall utlänningar 
och i flera fall inte heller franska medborgare. De kunde givetvis om de hade 
bott länge i P aris eller fötts där vara franska medborgare, men det var min
dre vanligt. Till detta kom också att ambassadförsamlingen inte var franskt 
territorium, utan just det som lagen sade, nämligen extraterritoriell, det vill 

238 Ibid., 27.1 1791. 
239 Citerat i Jean-Bernard, Franska revolutionens historia i anekdoter årl791. Stockholm 
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säga det var svensk mark. Även om man befann sig mitt i Paris centrala delar 
befann man sig i utlandet, i Sverige. 

Den rigorösa franska lagstiftningen utgjorde ett mycket stort problem, 
vilket församlingens präst var väl medveten om. Under 1700-talet började 
det att bli allt vanliga att de invandrade tyska hantverkarna ville ingå äkten
skap med kvinnor som var fransyskor och katoliker och det ställde ambas
sadförsamlingens präst inför ett dilemma. Skulle han viga dessa människor 
och därmed trotsa lagen eller hur skulle han agera och försöka få tillstånd en 
förändring? Före 1700-talets första decennier vet vi för lite om hur prästen 
faktiskt agerade, men för senare perioder är vår kunskap bättre. 

Carl Friedrich Baër, som var från Alsace och född i Strasbourg, verkade 
i församlingen mellan åren 1743 och 1784, och han var den förste som på 
allvar tog sig an de problem som den franska äktenskapslagstiftningen gav 
upphov till om en person inte var katolik. Han hade ganska omedelbart efter 
det att han tillträdde som präst i ambassadförsamlingen konfronterats med 
dessa problem. Han lät därför trycka ett memorandum år 1754 som riktade 
sig till de franska myndigheterna, där han starkt argumenterade för att en 
förändring måste komma till stånd. Detta memorandum hade titeln, "Teo
logiskt och politiskt memorandum rörande de hemliga vigslar som ingås av 
protestanterna i Frankrike, i vilket man ser till att det ligger i Kyrkans och 
Statens intresse att se till att dylika vigslar upphör, genom att för protestan
terna införa ett nytt sätt att gifta sig som inte strider mot deras samvete och 
som inte berör biskoparna och de katolska prästerna.". I sin helhet lyder titeln 
på franska: "Mémoire théologique et politique au sujet des mariages clandes
tins des protestants de France, où Ion voit qu'il est de l'intérêt de l'Eglise et de 
l'Etat de faire cesser ces sortes de mariages, en établissant pour des protestants 
une nouvelle forme de se marier qui ne blesse point leur conscience et qui 
n'intéresse point celle des évêques et des curés."241 

Baër var dock inte ensam i sin kamp för att få till stånd en förändring. 
Han hade god hjälp av flera protestantiska regeringar, som Danmarks, Hol
lands och Sveriges, samt företrädare för några tyska furstendömen. Deras 
begäran var att den franska regeringen skulle visa en större generositet när 
det gällde utfärdandet av de kungliga breven, alltså de brev som byggde på ett 
särskilt tillstånd och som underskrevs av kungen själv och kontrasignerades 
av en statssekreterare. Dessa tillstånd följde en bestämd mall och formule
rades på ett likartat sätt vid varje tillfälle. Det inleddes med "Idag" och det 
datum som kungen hade beviljat tillståndet. Därefter följt av "i Versailles, 
har Hans Majestät, med hänsyn till den ödmjuka Supplik som till honom 
överräckts /.../ att han måtte tillåta dem att i utlandet ingå det äktenskap 

241 Översättningen till svenska från Driancourt-Girod 1976, s. 68. Baër hade varit ställfö
reträdande pastor sedan 1741. Se Driancourt-Girod 1992, s. 121. 
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varom överenskommelse träffats".242 I den kungliga kungörelsen som var da
terad den 14 maj 1724 var de protestantiska trosbekännarna, som var franska 
medborgare, förbjudna att lämna landet utan ett sådant medgivande. Den 
som gjorde det och trotsade lagen kunde dömas till ett mycket strängt straff. 
Männen kunde dömas till galärerna på livstid, medan kvinnorna kunde sät
tas i fängelse, samtidigt som deras samtliga ägodelar konfiskerades. Även om 
lagstiftningen var mycket tydlig på denna punkt kunde den, som den franske 
historikern Janine Driancourt-Girod påpekat, också vändas till en fördel.243 

Eftersom denna typ av fullmaktsäktenskap var så ovanliga och endast 
i undantagsfall godkändes var det enklare för den franska regeringen att ge 
dispenser. Det innebar dock att inte vem som helst kunde få dispens. Det 
var ofta en lång och tidsödande procedur som fordrade att de som önskade 
gifta sig hade goda kontakter i de högre samhällsskikten. För det var oftast 
endast på detta sätt man kunde räkna med att få ett rekommendationsbrev, 
som senare kunde användas i ansökan. Det framgår också med all tydlighet i 
ambassadförsamlingens vigsellängd när det var fråga om ett fullmaktsäkten
skap, där prästen hänvisar till konungens dispens. 

När skomakarmästaren André Riehl, den 7 februari 1785, gifte sig med 
borgardottern Marie Claire Le Maire, som var fransk medborgare från Paris, 
står det i översättning. "Den 7 februari 1785, efter beviljat tillstånd till de 
framtida makarna av konungen av Frankrike och med dispens att tillkännage 
lysning och med herr ambassadörens medgivande, har jag välsignat äktenska
pet mellan André Riehl, skomakarmästare boende i Paris, född i Oberhaus
bergen i Alsace, myndig och äkta son till Theobald Riehl, borgare på samma 
ställe och avlidne Barbe Riehl hans lagliga hustru å ena sidan: med Marie 
Claude Lemaire ursprungligen från Paris, myndig och äkta dotter till avlidne 
Antoine Le Maire, skoflickare i Paris och den avlidne Marie Michel hans 
lagliga hustru. I närvaro av herr Jean-Baptiste Legrand, skomakarmästare 
boende i Paris, Louis L'Allemand, krukmakarhandlare, Pierre Jean-Baptiste 
Botté, skomakarmästare, Louis Adam, kökselev, samtliga boende i Paris, som 
har signerat tillsammans med mig".244 

När varken bruden eller brudgummen var franska medborgare var 
formuleringen i vigsellängden en annan. Då fanns det dessutom inga lag
liga hinder för äktenskapet. Så var det när restauratören Jacques Kaufer, ur
sprungligen från Edingen i markgrevskapet Anspach, skulle ingå äktenskap 
med Marie Schmidt, som var från Sundhausen i Alsace. Då lyder formule
ringen som följer: "Den 6 juni 1786 har jag välsignat, efter ordinarie offentlig 
lysning äktenskapet mellan Jacques Kaufer, restauratör boende i Paris, född 

242 Driancourt-Girod 1976, s. 70. 
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i Edingen i markgrevskapet Anspach, myndig och äkta son till den avlidne 
Jacques Kaufer, arrendator på samma ställe och den avlidne Marie Eberling 
hans lagliga hustru /.../."245 Till sitt innehåll överensstämde vigselprotokollet 
vid de katolska bröllopen i det närmaste helt med vad som var fallet i ambas
sadförsamlingen, särskilt efter att den franska revolutionen hade brutit ut. Då 
hade protokollet en minst sagt prosaisk karaktär, som när den välkände re
volutionsledaren och tidningsmannen Camille Desmoulins gifte sig år 1790 
i Saint-Sulpiceförsamlingen i Paris. Då sades följande: "Den 29 december 
1790 firades bröllop mellan Lucille Simplice Camille Benoit Desmoulins, 
trettio år gammal, son till Jean Benoit Nicolas Desmoulins, generallöjtnant 
i Guise domsaga och Marie Madeleine Godard, vilka gav sitt samtycke och 
Anne Lucille Philippe Laridon Duplessis, tjugo år gammal, dotter till Claude 
Etienne Laridon Duplessis, konungens pensionär, och Anne Françoise Marie 
Boisdeveix, närvarande och samtyckande. Båda kontrahenterna tillhör denna 
församling, mannen sedan sex år, boende på rue du Théâtre-Français, den 
lagvidga hustrun sedan fem år, boende hos sina föräldrar /.../ "246 

Det fanns dock flera viktiga förbehåll, trots att dispenserna vid ett första 
påseende föreföll vara generösa. Det första var att makarna var tvungna att 
omedelbart återvända till Frankrike efter vigseln, vilket i samband med de 
äktenskap som ingicks i ambassadförsamlingen inte gick att undvika, efter
som man i samma stund som man lämnade ambassadens område befann sig 
på gatan i Paris. Den kanske viktigaste bestämmelsen i lagen från år 1724 
angående äktenskap som ingicks i utlandet var den som berörde de barn som 
föddes inom äktenskapet. Även om den franska staten lämnade dispens för 
att ingå äktenskap så var de protestantiska föräldrarna skyldiga att uppfostra 
sina barn enligt den katolska lärans principer.247 En motsvarande bestämmel
se fanns också när den fransk-lutherska kyrkan grundades i Stockholm 1687, 
fastän där var det tvärtom. Grundandet av den fransk-reformerta kyrkan var 
ett led i att begränsa katolsk och reformert religionsutövning och se till att 
barnen uppfostrades i enlighet med den evangelisk-lutherska tron.248 De fran
ska bestämmelserna kom dock att upphävas i samband med Toleransediktets 
införande i november 1787, vilket innebar att makarna fortsättningsvis var 
skyldiga att omedelbart återvända till Frankrike, men nu behövde man en
dast hålla sig till rikets lagar. 

Alla dessa regler upphörde dock den 10 mars 1790 genom införandet av 
civilregistren och i stället var det domstolarna som godkände äktenskapen, 
efter att vigseln kungjorts tre gånger och utan att någon hade haft några in

245 Ibid., 6.6 1786. 
246 Citerad i Jean-Bernard 1910, s. 11. 
247 Driancourt-Girod 1976, s. 70. 
248 Utterström 1950, s. 459. 
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vändningar, eller som det står på franska i vigsellängden "après la Publication 
de trois bans sans opposition".249 En fullständig sekularisering av civilregist
ren följde drygt tre år senare, den 11 juli 1793.250 I den nya strafflagstift
ningen som följde efter revolutionen ströks alla tidigare straffsatser som sam
manhängde med religionen. Stöld av kyrklig egendom var dock att betrakta 
som vilket tjuvnadsbrott som helst.251 Den nya äktenskapslagstiftningen kom 
också att medföra att makar ägde rätt att skilja sig. Den första tillämpningen 
av dessa bestämmelser förkunnades av en fredsdomare i Paris den 12 septem
ber 1792 strax före republikens utropande den 22 samma månad, då skrädda
ren Bouchez och hans hustru Cécile Hélène Caux gick skilda vägar på grund 
av att "deras lynnen och karaktärer gjort dem olämpliga för varandra."252 För 
skräddaren Bouchez var perioden som ensamstående mycket kort. Redan 8 
dagar senare står han inför den borgerlige vigselförrättaren.253 

Trots att äktenskapslagstiftningen på många områden hade blivit mer li
beral var synen på äktenskapet ännu under revolutionsåren konservativ. Hade 
man ingått ett äktenskap förelåg i mannens fall viktiga skyldigheter och en 
man kunde inte behandla sin hustru hur som helst genom att t.ex. lämna 
henne för någon annan kvinna. Om så skedde kunde mannen räkna med att 
myndigheterna skulle gripa in och försöka ställa allting tillrätta. Ytterst vilade 
denna uppfattning på en föreställning hos de breda folklagren att beteendet 
var att betrakta som ett brott mot kvinnans heder. Vid ett tillfälle hade en 
man övergivit sin hustru för en annan kvinna. Den övergivna kvinnan begav 
sig omedelbart till polisen, där hon hävdade att mannen hade ödelagt hushål
let till förmån för den andra kvinnan. Myndigheter var inte sena att ställa sig 
på den övergivna kvinnans sida genom att överösa mannen med förebråelser 
om hans icke önskvärda beteende. Kontoristen, som handlade ärendet på den 
lokala polisstationen i sektionen Bondy, försökte på olika sätt att övertala 
mannen, som hette Millot och var grävare, att återvända till sin fru, men 
Millot vägrade hårdnackat. Kontoristen skrev då ut ett intyg som han över
lämnade till poliskommissarien med följande innehåll: "Det tycks som om 
denna man är sedeslös och har förslösat sin och hustruns egendom. Han tycks 
vara en känslolös make och en onaturlig fader. Hans fru är helt annorlunda; 
följaktligen, han kan beskylla henne för allting. Det är allt vi vet och det är 
tillräckligt för oss rättänkande människor för att vi skall bry oss om denna 
olyckliga kvinna, genom att ta i med hårdhandskarna mot denna man som 

249 Ibid., s. 70-71. 
250 Strömberg 1976, s. 35. 
251 Wills, Antoinette, Crime and Punishment in Revolutionary Paris. Westport, Conn: 

Greenwood Press, 1981, s. 41-42. 
252 Jean Bernard 1910, del 4 (1792), s. 345, 389. 
253 Ibid., s. 389. 
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inte dragit sig för att förstöra denna olyckliga kvinnas liv och som har gömt 
delar av hennes tillhörigheter i hushållet."254 Antalet skilsmässor inom den 
katolska befolkningen steg dramatiskt under revolutionsåren, särskilt mellan 
1793 och 1795. Man har beräknat att mellan 76 000 och 100 000 individer 
skilde sig mellan 1792 och 1803. Den vanligaste orsaken var att någon av 
makarna hade lämnat den andre.255 

Den utveckling som äktenskapslagstiftningen genomgick fram till den 
franska revolutionen var intimt förbunden med den religiösa hegemoni som 
den katolska kyrkan hade i Frankrike. En av de mest genomgripande för
ändringarna under revolutionen var också synen på religionen och religions
utövningen som innebar att den katolska kyrkans överhöghet bröts på alla 
områden, vilket möjliggjorde äktenskap mellan katoliker och protestanter, 
utan några formella medgivande från konungen med hänsyn till äktenskaps
lagstiftningens utformning. 

À ktenskapsmönster 

Det var vanligt att de giftermål som ingicks i den svenska ambassadförsam
lingen under revolutionsåren var mellan män och kvinnor med en motsva
rande social bakgrund.256 Det förefaller som om de sociala barriärerna mellan 
olika sociala grupper och yrken var mycket tydliga även inom den minoritets
grupp som de protestantiska trosbekännarna utgjorde. Etnicitet och religion 
tycks ha spelat en mindre roll. Under perioden 1789 till 1796 uppgick antalet 
ingångna äktenskap i ambassadförsamlingen till sammanlagt 174 stycken 
(Tabell 1). Av dessa var en tredjedel mellan människor tillhörande samma so
ciala kategorier. Den manliga hantverkargruppen var den kvantitativt största 
gruppen, närmare 66 procent av det totala antalet, gifte sig i mycket stor 
utsträckning med kvinnor vars fäder var hantverkare.257 De manliga hantver
karna var samtidigt den enskilda yrkesgruppen som visade upp det bredaste 
giftermålsmönstret. De manliga hantverkarna fann sina kvinnliga partners 
inom samtliga sociala strata och yrkesgrupper. I övrigt var det endast två 
av yrkesgrupperna, fabrikörerna och arbetarna, som hade ett snarlikt gifter
målsmönster. Några mer långtgående slutsatser är svåra att göra, eftersom 

254 Godineau, Dominick, The Women of Paris and Their French Revolution. Berkeley: Uni
versity of California Press, 1998, s. 31-32. 

255 Desan, Suzanne. Family on Trial in Revolutionary France. Berkeley: University 
of California Press, 2004. s. 99. 

256 jämförelsen gäller brudgummens respektive brudens faders yrke. 
257 Jämför förhållandena i Sverige, där ett liknande mönster uppträder. Se Ericsson, Tom, 

Godparents, Witnesses, and Social Class in Mid-Nineteenth Century Sweden, The His
tory of the Family, vol. 5, number 3, 2000. 
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antalet äktenskap i varje yrkesgrupp är litet. I den vetenskapliga litteraturen 
möter man ofta begreppet endogami, när man studerar olika gruppers gifter
målsmönster. Det innebär att det finns en tydlig norm om eller tendens att 
giftermålen sker endast inom en bestämd grupp eller social kategori för att 
betona gränsdragningen mellan olika grupper för att bevara och upprätthålla 
den sociala eller etnisk identiteten. Bland de protestantiska trosbekännarna 
som vi möter i vigsellängden från ambassadförsamlingen är detta inte lika 
tydligt. Möjligen kan äktenskapsmönstren bland hantverkargruppen peka i 
denna riktning. 

Tabell 1. Giftermålsmönster i ambassadförsamlingen 1789—1796 (N=174) 

Man/Hustru 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 

1 6 2 1 3 1 1 5 19 

2 7 50 1 7 14 6 14 16 115 

3 1 2 1 4 

4 2 1 3 

5 2 1 1 2 2 1 4 13 

6 4 6 1 2 1 1 15 

7 

8 1 1 1 2 5 

Totalt 19 63 5 11 19 12 16 29 174 

Kommentar: l=Fabrikör, grosshandlare, akademiker; 2= Hantverkare; 3=Butiksägare; 
4=Borgare; 5=Arbetare; 6= Lägre tjänstemän; 7- Bönder; 8= Okänd eller uppgift saknas. 
Källa: Trauungs Register der Königlich-Schwedischen Gesandschaffs Capelle zu Paris ang
efangen im Jahre MDCCLXIII. 1789-1796. 

Det kan ha funnits många skilda orsaker till att detta äktenskapsmönster 
uppträder. De manliga hantverkarna var sannolikt välintegrerade i lokal
samhället, vilket tidigare framhållits ifråga om de tyska möbelsnickarna som 
bodde i faubourg Saint-Antoine.258 Deras yrkesmässiga och sociala vardag 
innebar att de kom i kontakt med många olika sorters människor, samtidigt 
som traditionella giftermålsmönster var i upplösning, där frågor om egen
dom, arv och bevarandet av släktlinjer var i upplösning och inte längre ut
gjorde en lika viktig grund för ett äktenskap som under l'Ancien Régime.259  

Men samtidigt går det inte att bortse från att denna typ av mönster upp
rätthölls och fortfarande ägde bestånd, eftersom det bland t.ex. de manliga 

258 Monnier, Raymonde, Le faubourg Saint-Antoine (1789—1815). Bibliothèque d'Histoire 
révolutionnaire. Paris 1981. 

259 Ibid. 



/ GILJOTINENS SKUGGA 90 

hantverkarna sannolikt fanns ganska många som genom äktenskapet kunde 
komma i besittning av en hantverksverkstad genom att ta över den blivande 
svärfaderns näringsverksamhet eller gifta sig med en änka. Albert-Henry Jel-
pcke tillhörde en av dessa. Han gifte sig den 1 december 1796 med änkan till 
den avlidne möbelsnickaren Ernest Dannel.260 

Om man var relativt nyinflyttad till Paris kunde man med stor sannolik
het inte räkna med att bli sin egen omedelbart, utan yrkeskarriären måste ta 
sin början hos någon redan etablerad hantverksmästare. Bland möbelsnick
arna var detta vanligt.261 Möbelsnickaren Mattias Bregenzer börjar sina bana 
hos Jean Gottlieb Frost, för att sedan bli sin egen när han öppnar en atelje vid 
nummer 2 rue Saint-Honoré.262 Andra som Jean Philippe Feuerstein arbetade 
tillsammans med sin bror.263 

Den starka skråandan, som trots skråväsendets avskaffande, fortfarande 
levde kvar inom hantverksnäringen innebar ofta att de sociala och yrkesmäs
siga relationerna inom enskilda hantverksyrken upprätthölls. Källmaterialet 
ger en antydan om detta, eftersom det var relativt vanligt att brudgummen 
och brudens fader hade samma yrke. Tyvärr går det inte att fastställa i vilken 
utsträckning det förekom att den blivande brudgummen tidigare hade arbe
tat hos sin blivande hustrus fader, annat än i enstaka fall, för att i s amband 
med äktenskapet bli dennes partner och sedermera också den nya ägaren av 
hantverksverkstaden. 

Ser man till de giftas geografiska bakgrund är det tydligt att männen i 
stor utsträckning hade tyskt ursprung medan kvinnorna var fransyskor (Bi
laga 1). Detta sammanhängde givetvis med att det inte var möjligt att inom 
en liten minoritet finna en äktenskapspartner som hade motsvarande etnisk 
bakgrund. 

Dynastiska strävanden 

En betydelsefull faktor som framträder är de familj- och släktskapsförbin
delser som fanns bland lutheranerna i Paris, som i några fall medförde fram
växten av vad vi skulle kunna kalla dynastier inom vissa hantverk. Det fanns 
flera sådana, men kanske tydligast framträder de inom juveleraryrket, där 
familjerna Koenig, Bachmann, Devillers och Fries kom att på olika sätt bli 

260 Trainings Register 1.12 1796. 
261 Comte de Salverte, François, Les ébénistes du XVII le siècle. Leurs oeuvres et leurs marques. 

Paris 1962. 
262 Ibid., s. 40. 
263 Ibid., s. 118. 
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släkt med varandra. Den förste som kom till Paris år 1770 var Carl Lud
wig Koenig, som var född 1749 i Ringendorf nära staden Colmar i Alsace. 
Ar 1781 gifter han sig med Jeanne Christine Catherine Sophie Bachmann, 
som är dotter till en juvelerare i Schwaben (Souabe). När Carl Ludwig Koe
nig avlider gifter hustrun om sig med en annan juvelerare, George Michel 
Bapst. Carl Ludwig Koenig var dock inte ensam när han kom till Paris, utan 
i hans sällskap fanns också hans syster Marie Salomé, som 1773 gifter sig 
med juvelerarhandlare från Frankfurt, Johan Friedrich Devillers. Strax efter 
att Devillers mördas 1780 gifter Marie Salomé om sig med en juvelerare vid 
namn Johann Daniel Fries, som ursprungligen kommer från Strasbourg. I 
det äktenskapet föds två barn, varav det ena Jean-Jacques tillsammans med 
en av sönerna från äktenskapet med Devillers, öppnar en juvelerarbutik.264 

En motsvarande dynasti inom juveleraryrket uppstod mellan familjen 
Strass och de ovan nämnda familjerna Bapst och Bachman. Den som först 
anlände till Paris vid mitten av 1750-talet var juveleraren George Friedrich 
Strass, som härstammade från Strasbourg. Hans bror Philipp Jacob Strass, 
även han juvelerare, hade en dotter, Suzanne Elisabeth, som gifte sig med 
juveleraren Georg Michael Bapst, vars ursprung var i Halle i Schwaben. I äk
tenskapet föds sammanlagt 11 barn. Efter makens död 1772 gifter Suzanne 
Elisabeth Bapst om sig med juveleraren Ludwig Friedrich Bachman. Även 
han hade tyskt ursprung. Han kom ursprungligen från Württemberg. En av 
Suzanne Elisabeths söner i f örsta äktenskapet, som föddes 1756, blev också 
juvelerare och det är han som i sin tur gifter sig med Sophie Bachmann, änka 
efter juveleraren Carl Ludwig Koenig.265 

De nätverk som på detta sätt växte fram genom giftermål förefaller dock 
att ha varit mindre vanliga bland lutheranerna. Dessa äktenskapsmönster kan 
tolkas som att det fanns ett betydande intresse av att inte sträva efter en ökad 
integration bland delar av den lutherska minoriteten, utan i stället ser vi här 
ett exempel på endogami inom en enskilde yrkesgrupp, juvelerarna. För den 
stora majoriteten av lutheraner förefaller dock integrationen mellan den och 
den franska befolkningen ha skett genom de äktenskap som ingicks mellan 
manliga lutherska trosbekännare och franska kvinnor samt genom de sociala 
relationer som uppstod inom enskilda yrken och genom de kontakter som 
växte fram mellan lutheraner och fransmän, när människor strålade samman 
vid vigselceremonierna i ambassadkapellet. 

Det är dock ett välkänt faktum att det bland hantverksmästarna i de 
större franska städerna fanns en tydlig strävan att bygga upp sociala nätverk 
och släktskapsförbindelser som sträckte sig över generationer. Det var vanligt 

264 Driancourt-Girod 1992, s. 185-186. 
265 Ibid., s. 186-187. 
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förekommande att söner till väletablerade hantverksmästare var lärlingar hos 
mästare med en motsvarande status som fadern, varefter de gifte sig med 
sin arbetsgivares dotter och fick överta verkstaden. Man behövde nödvän
digtvis inte i följa i faderns fotspår genom att välja samma yrke, utan det 
stora flertalet hantverksyrken uppfattades som likvärdiga. De blev därmed 
också mästare själva genom att utnyttja såväl institutionella som familjära 
resurser för att skapa förbättrade möjligheter till socialt avancemang. Bara 
det faktum att man var son till en hantverksmästare medförde att man hade 
betydligt större möjligheter att integreras i skråväsendet än andra från samma 
stad som inte hade motsvarande bakgrund.266 Dessa allianser förekom inte 
enbart inom ett och samma hantverksyrke, utan de sträckte sig långt ut
anför till både angränsande och helt skilda näringar inom hantverksskrået. 
Det grundläggande i dessa nätverk var bibehållandet av den sociala statusen 
och att enskilda och grupper av hantverkare kunde förstärka och behålla sin 
makt inom det lokala skråsystemet i en tid när hela skråväsendet i de franska 
städerna var i upplösning. Revolutionen medförde ingen förändring i detta 
avseende, även om det formella regelverket avskaffades och skråna förbjöds, 
så kunde hantverkarna i lika stor utsträckning som tidigare behålla och odla 
sina gamla traditioner. 

266 Andress, David, The French Revolution and the People. London and New York: Hamble-
don & London 2004, s. 37. 
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KAPITEL 5 

DE SOCIALA NÄTVERKEN 

Inledning 

Den historiska forskningen om det förindustriella Europa har ofta framställt 
människors relationer till varandra som mycket nära. Ett uttryck för detta 
var att man inom bygemenskapen slöt sig samman mot allt och alla som inte 
kunde identifieras med den egna världen. På landsbygden bestämdes bybor
nas relationer till varandra genom blodsband och äktenskap, för att låna his
torikern Jerome Blums ord.267 Den franske historikern Jean-Louis Flandrin 
går ytterligare ett steg längre och menar att det var tillräckligt att bo i en by 
för att vara en del av bygemenskapen. Orsaken till detta var att jordbruks
befolkningen i stora delar av Frankrike sedan århundraden uppfattade att de 
hade sociala band till alla andra invånare i byn. Familjeliv och privatliv på
verkades mer av att människor var en del av bygemenskapen och grannskapet 
än av släktband.268 I vilken utsträckning dessa föreställningar är historiskt 
korrekta är svårt att uttala sig om, eftersom slutsatserna ofta bygger på olika 
antaganden om karaktären av förhållandena i förindustriella byar och mindre 
städer. 

Den närhet som hade uppstått byggde på en viktig förutsättning, efter
som den utgick från att människors rörlighet var starkt begränsad och att 
kontakterna var begränsade utanför bygemenskapen. Såväl inflyttningen som 
utflyttningen måste vara låg, samtidigt som det fanns faktorer i lokalsamhäl
let som motverkade människors flyttningsbenägenhet. Det kunde vara eko
nomiska faktorer, som beroendet och banden till jordbruket. Det kunde ock
så vara så att arbetsmarknaden utanför den egna byn eller staden var starkt 
begränsad, vilket gjorde att människor lika gärna kunde stanna kvar på den 
plats där de kände sig hemma och hade sitt sociala kontaktnät istället för att 
flytta till en annan ort. Konsekvensen av detta måste naturligtvis bli att en 
betydande andel av befolkningen i varje generation gifte sig med varandra 

267 Blum, Jerome, The End of the Old Order in Rural Europe. Princeton: Princeton Univer
sity Press, 1978, s. 115. 

268 Flandrin, Jean-Louis, Families in Former Times. Kinship, Household and Sexuality. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1980, s. 35. 
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och dog i den by eller den stad där de var födda. Och när detta mönster upp
repades under flera generationer är det fullt förståeligt att människor kan ha 
uppfattat det som om de hade släktskapsband till alla andra i byn, för att inte 
säga, var släkt med alla. 

Denna uppfattning ligger väl i linje med vad Ferdinand Tönnies beskrev 
med begreppet Gemeinschaft. Han menade att denna typ av traditionella 
samhällen, till skillnad mot de mer moderna, "Gesellschaft", karakterisera
des av nära sociala relationer, som främst byggde på släktskap och grann
skap.269 Denna uppfattning om ett trögrörligt förindustriellt samhälle, som 
framträder i den franska historiska litteraturen, möter oss sällan på andra håll 
i Europa. Den har dock börjat ifrågasättas under senare år.270 Peter Laslett 
kunde notera att ca. 60 procent av den engelska befolkning han studerade 
inte var densamma redan efter en period av tolv år.271 Även en relativt låg 
äktenskapsfrekvens, där människor gifter sig utanför lokalsamhället, skapar 
släktband till andra omgivande samhällen, som det senare blir mycket svårt 
att observera och identifiera. 

Den amerikanske historikern Andrejs Plakans menar att det finns skäl 
att ställa sig frågan om släktskap var det enda och avgörande nätverket som 
höll människor samman eller om det också fanns andra social band, som 
var minst lika starka, men som lätt kommer i skymundan om man inte tar 
hänsyn till vad han kallar det fullständiga nätverket, "the total network". 
Med det avses att man i en och samma historiska källa kan spåra nätverk som 
belyser många skilda relationer mellan de individer som nämns.272 Det vanli
gaste sättet att studera nätverk är att ta fasta på sådana nätverk som är direkt 
uppenbara, men det finns också andra typer av nätverk, om vid ett första 
påseende kanske inte uppfattas ha någon betydelse. Det är den typ av nätverk 
som den amerikanske sociologen Mark Granovetter benämnde "strenght of 
weak ties".273 Med "weak ties" avsåg Granovetter den typ av relationer där en 
människa kommer i kontakt med personer som han eller hon inte alls känner, 
men som likväl kan ha stor betydelse för den enskilde om denne vill lämna 
den krets av människor man umgåtts med eller den plats där man vuxit upp. 

269 Wellman, Barry and Wethereil, Charles, Social Network Analysis of Historical Com
munities: Some Questions from the Present to the Past, The History of the Family, vol. 
1, number 1, 1996, s. 99. 

270 Rosental, Paul-André, Les Sentiers invisibles. Espace, familles et migrations dans la France 
du 19e siècle. Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Paris 1999. 

271 Laslett, Peter, Family Life and Illicit Love in Earlier Generations. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1977, kap. 2. 

272 Plakans, Andrejs, Kinship in the Past. An Anthropology of the European Family Life, 
1500-1900. Oxford: Basil Blackwell, 1986, s. 219. 

273 Granovetter, Mark, The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, 78, 
1973, s. 1360-1380. 
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Vissa typer av rörlighet och kontakter kan, menar Gra no vetter, bara ske om 
man söker sig utanför den närmaste kretsen av människor. Det är också i 
bestämda miljöer som dessa kontakter har en mer framträdande roll. Han 
menar att det i stadsmiljön är betydligt vanligare att människor kommer i 
kontakt med andra människor som man inte kände tidigare. Ett annorlunda 
mönster präglade ofta landsbygden där arbetslag och skördeperioder förde 
samman människor som var de samma år efter år, vilka därför skapade be
tydligt starkare band. 

För nykomlingen till en stad som Paris var det i många olika samman
hang som möten med tidigare okända människor uppstod, vilka senare kunde 
utvecklas från att ha varit svaga band till att bli en del av den enskildes sociala 
nätverk. Redan vid ankomsten till staden var man tvungen att finna någon
stans att bo, oavsett om man hade kontakter eller inte. De dagliga måltiderna 
skulle intas någonstans, ofta ute på någon lokal som tillhandahöll mat, där 
sannolikheten var betydande att samtal uppstod med tidigare okända män
niskor. Om dessa människor återkommande stötte samman på krogen kunde 
igenkännandet utvecklas till en bestående vänskap. 

Det finns all anledning för historikern att inte enbart uppmärksamma 
släktskapets betydelse, utan också studera andra former av nätverk i det för
industriella Europa. När det gäller lutheranerna i Pa ris under franska revolu
tionen är det nödvändigt att också ta hänsyn till sådana nätverk som skapades 
via religionen och den etniska bakgrunden. Det problem som står i kapitlets 
fokus berör hur en minoritet själv skapar och upprätthåller sin identitet som 
minoritetsgrupp genom att ta vara på och bygga ut de relationer individerna 
har med varandra på olika nivåer. Därmed kan detta kapitel ses i ljuset av den 
forskning som studerat relationer mellan immigrantgrupper och den domine
rande kulturen, som i detta fall utgörs av majoritetsbefolkningen i Paris.274 

De sociala nätverken 

Louis-Sébastien Mercier var väl förtrogen med Paris och han hade också be
stämda uppfattningar om de människor som anlände till huvudstaden under 
tiden före revolutionen. Han var övertygad om att många av dem skulle stäl
las inför problem i den nya miljön, eftersom de inte var tillräckligt förberedda 
på hur människor i Paris tänkte och tyckte. Mercier menade att främlingar 

274 See t.ex. Anderson, Kay J., Vancouvers Chinatown. Racial Discourse in Canada, 1875— 
1980. Montreal: McGill-Queens University Press, 1991. Gjerde, Jon, 'New Growth on 
Old Vines' - The State of the Field: The Social History of Immigration and Ethnicity 
in the United Sims, Journal of American Ethnic History, 18, 1999. Konzen, K. et al., 
The Invention of Ethnicity: A Perspective from the USA .Journal of American Ethnic 
History, 12, 1992. 
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ofta tog miste när de anlände till Paris, eftersom de inte kände till kulturen 
och mentaliteten. De hade föreställt sig att några rekommendationsbrev skul
le öppna dörrarna till de förnämsta hemmen. Men det var ett stort misstag, 
enligt Mercier, eftersom Parisbon var rädd för alltför nära relationer.27^ Louis-
Sébastien Mercier hävdar också att grannar ofta inte kände varandra. Det 
kan tyckas vara en aning förvånande, eftersom hans mest uppmärksammade 
verk, Tableau de Pa ris, är fyllda med anekdoter som pekar i en helt annan 
riktning, nämligen att alla kände alla, där huset, gatan och kvarteret utgjorde 
navet i invånarnas nätverk. Små detaljer bidrog till att utveckla dessa sociala 
relationer, som när familjer möttes och hälsade på varandra, lånade redskap 
för köksarbetet eller salt och peppar för tillagningen av dagens måltider.276 

Den franske historikern Daniel Roche menar att det går att urskilja tre 
tydliga nätverk som påverkade människors relationer till varandra i revolu
tionstidens Paris. Först är det familjenätverken. De kunde ta sig uttryck i att 
familjemedlemmar kom långväga ifrån för att närvara vid ett bröllop eller en 
begravning, eller som skickade någon att representera dem. Familjenätverken 
kunde också innebära att det var familjemedlemmar som redan fanns på plats 
som ställde upp i samband med denna typ av händelser. I detta mönster går 
det också att urskilja detaljer, som att far- och morföräldrar sällan deltog. 
Samma förhållanden gällde svärsöner och svärdöttrar, medan däremot mor-
och farbröder och fastrar och mostrar var vanligt förekommande. Det andra 
nätverket framträder vid begravningar då individer knutna till den avlidnes 
arbetsplats, främst arbetskamrater, deltar. Arbetsgivarna var däremot sällan 
närvarande. När det förekom var det när den avlidne var ungkarl och sakna
de familj. Den tredje gruppen som framträder vid begravningar var grannar, 
men deras andel uppgick sällan till mer än 10 procent.277 Mot denna bak
grund är det naturligt att fråga sig om den lutherska minoriteten i Paris också 
utvecklade likartade socialt nätverk, som de vi möter när den katolska befolk
ningen har studerats.278 I vilken utsträckning kan vi studera hur geografiskt 
ursprung, yrkestillhörighet och närhet i den lokala miljön i Paris skapade och 
vidmakthöll sociala nätverk inom den lutherska minoriteten? 

275 Mercier citerad hos Roche, Daniel, Mobilité et accueil à Paris (XVIIe—XIXe siècle): 
questions et perspective, Roche, Daniel (ed), La ville promise. Mobilité et accueil à Paris 
(fin XVIIe-début XIXe siècle). Paris: Fayard, 2000, s. 9. 

276 Citerad hos Roche, Daniel, The People of Paris. An Essay in Popular Culture in the 18th 

Century. Leamington Spa: Berg 1987, s. 244. 
277 Ibid., s. 235. 
278 Begreppet nätverk kan i detta sammanhang lika gärna ersättas med begreppet sociala 

relationer, eftersom jag inte har för avsikt att diskutera och analysera Parisförsamling
ens vigsellängder utifrån klassisk nätverksanalys i den tappning som John Scott gör. Se 
Scott, John, Social Network Analysis. A Handbook. London: Sage, 1991. 
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Det fanns många personer som i olika sammanhang framträder som för
enade länkar mellan olika grupper av inflyttade lutheraner. Andra förekom
mer mest i periferin och skymtar förbi mer av en tillfällighet i det historiska 
källmaterialet. Det fanns också de som uppträder mycket ofta i källorna i 
samband med vigslar i ambassadkapellet, kanske enbart på grund av att de 
var lättillgängliga som vittnen eller att brudparet saknade närmare bekanta i 
Paris. Till denna grupp hörde Guillaume Henry Og, som var ambassadför
samlingens kantor, chantre de chapelle, och Nicolas Eschmann som var be
tjänt vid ambassaden, suisse de l'ambassadeur,279 Og fanns ofta där för att spela 
vid vigseln och Eichmann fanns så att säga redan i huset. Vid ett stort antal 
tillfällen kallades de in för att fungera som vittne. Det förefaller som om de 
i de flesta fall endast hade till uppgift att vara närvarande för att det krävdes 
ett visst antal vittnen för att ceremonin skulle vara laglig, men samtidigt hade 
de en unik möjlighet att lära känna många av lutheranerna i s amband med 
de kyrkliga högtiderna i ambassadkapellet. Även Ogs företrädare som kantor, 
Jean August Seyler, var ofta närvarande som vittne, vilket understryker deras 
speciella roll i samband med vigslarna. 

Guillaume Albert — pälshandlaren 

Det fanns också andra som intog en central roll i en större grupp av invand
rare. En av dem var Guillaume Albert. Hans vänkrets var stor. Vid åtta till
fällen under en period av tolv år, mellan 1787 och 1799, uppträder han som 
vittne i samband med vigslar i den svenska ambassadens kapell. Trots det 
franskklingande namnet var Guillaume Albert ursprungligen född i Fridberg 
nära Berlin i det dåvarande Preussen och det bär väl inte alltför långt att påstå 
att om någon på gatan hade ropat på klingande tyska Vilhelm, så hade han 
nog vänt sig om.280 Han hade bott i Paris sedan år 1779. Vi vet också mycket 
väl hur han såg ut, eftersom han ansökte om ett pass år 1793 för att resa till 
Basel i S chweiz i a ffärer. Andamålet med resan var inte att handla varor åt 
sig själv och sin egen affärsrörelse, utan han skulle företa Baselresan för några 
affärsbekantas räkning. Den ene var Guillaume Ligehoud och den andre var 
blekerimakaren Jacques Alanier som bodde på samma gata som Albert, näm
ligen rue Grenier Saint-Lazare.281 

279 Eschmann var vittne vid 14 tillfällen under åren 1791-92 och Ogvid 13 tillfällen under 
perioden 1790-98. 

280 Dessa uppgifter framkommer i s amband med att han arresteras 11 Floreal år 2. Se 
Comité de sûreté générale. .F7/4577, 7, pieces 9-94. AN. 

281 Ibid. 
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När en medborgare i Frankrike ansökte om ett pass gjorde myndighe
terna en mycket ingående beskrivning av hur personen såg ut. Beskrivningen 
och intresset för den enskildes fysionomi framträder tydligt i de uppgifter 
som samlades in av myndigheterna. I passet fanns inte bara sådana uppgifter 
som alltid intresserat myndigheterna, som var man var född och hur gammal 
man var samt var man bodde. Där fanns dessutom detaljerade uppgifter om 
individens fysionomi, om längd (taille), hår och ögonbryn (cheveux et sour
cils), ögon (yeux), näsa (nez), mun (bouche), haka (menton), panna (front) 
och ansikte (visage). I det pass som utfärdades den 8:e Germinal år 2 enligt 
den nya tideräkningen, det vill säga den 28 mars 1793, tituleras Guillaume 
Albert citoyen, det vill säga medborgare, den benämning revolutionärerna 
införde för jämlikhetens skull. Han var då 37 år gammal. 

Hans kroppslängd anges med de gamla måtten, där man räknade i fot 
och tum. Han var 5 fot och 5 tum, vilket motsvarar drygt 160 centimeter. 
Han var normallång med dåtidens mått mätt. Längdmätningar som utfördes 
på militära rekryter under början av 1800-talet i Sverige visar en medellängd 
på drygt 160 centimeter för den manliga befolkningen.282 Hans hår och 
ögonbryn var ljusa (blonde). Ögonen var blå och näsan beskrivs som ordinär. 
Den var således varken stor eller liten. Munnen såg ut som de flesta mun
nar gjorde och därför får den beteckningen genomsnittlig (moyenne). Hans 
haka var rund och hans panna var stor. Beskrivningen av Alberts ansikte 
summeras med orden ovalt och fylligt (oval et plein).283 De mycket ingående 
fysionomiska uppgifterna för lätt tankarna till helt andra tider, men det har vi 
ingen anledning att fördjupa oss i här. Den mycket ingående beskrivningen i 
ett pass tjänade givetvis ett viktigt syfte. Det fanns inget annat sätt att igen
känna en person än att han eller hon beskrevs mycket tydligt och utförligt, 
eftersom vi ännu befinner oss långt före fotografiets introduktion. 

Första gången Guillaume Albert är närvarande som vittne i ambassad
kapellet var den 28 mars 1787.284 Han var då 31 år. Enligt vigsellängden 
var hans yrke pälsvaruhandlare (marchand pelletier). Han hade således varit 
bosatt i Paris närmare tio år innan han framträdde i ambassadförsamlingens 
källor. Det skulle tyda på att integrationen, även inom den lilla minoritet som 
lutheranerna utgjorde, tog lång tid. Det var kanske inte tillräckligt att man 
delade samma religionsuppfattning, utan det krävdes sannolikt också att den 
enskilde hade etablerat sig inom sitt yrke i lokalsamhället eller gjort sig känd 

282 Se Åkerman, Sune, Högberg, Ulf & Danielsson, Mats, Height, Health and Nutrition 
in Early Modern Sweden, Society, Health and Population during the Demographic Transi
tion. Editors Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand. Stockholm: Almqvist & 
Wikseil International, 1988. 

283 Comité de sûreté générale. F7/4577, dossier 7. AN. 
284 Trauungs Register 28.3 1787. 
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inom en större krets av immigranter. Att etableringen inom yrket ofta tog 
lång tid sammanhängde med att utbildningen inom många hantverksyrken 
var mycket lång. Inom buntmakaryrket i Frankrike var lärlingstiden (appren
tissage) fyra år och sedan tillkom ytterligare fyra år som gesäll (compagnon
nage). 

Vid denna vigsel är det en ganska liten grupp vittnen som har anlänt 
för att närvara vid vigseln mellan buntmakaren (pelletier) Jean Hervé Guil
laume Bley och Barbe Louise Largé, dotter till en borgare i Pa ris.285 Förutom 
Guillaume Albert är Frédéric Schwartz, Charles Kaiser, och Chretien Bley 
närvarande som vittnen. Schwartz och Kaiser har titeln pälsvaruhandlare 
(marchand pelletier), medan Bley liksom brudgummen tituleras buntmakare. 
Kaiser var sedan tidigare bekant med Schwartz, eftersom han var närvarande 
som vittne när Schwartz gifte sig i maj år 1786.286 Chretien Bley kan ha varit 
brudgummens bror, även om det inte står utskrivet i källan. Eftersom han 
har samma efternamn som brudgummen, bär det väl inte allt för långt att 
tro, att han i alla fall var släkt med honom. Det går att utesluta att Chretien 
var brudgummens far, eftersom det i vigsellängden anges att fadern var död. 
I de flesta fall var prästen i ambassadförsamlingen noga med att föra in vil
ken släktrelation vittnena hade till brudparet. Släktrelationer som uttrycktes 
i begrepp som bror, morbror, farbror, brorsson, systerson, farfar och morfar 
var vanligt förekommande, men den här gången stod det ingenting inskrivet 
i vigselakten som uppgav de båda Bleys relation till varandra. 

Ytterligare en person var närvarande vid bröllopet och det var brudens 
far, Louis Largé. Samtliga närvarande var bosatta i Paris. Det här var verkli
gen fråga om ett bröllop, som uttryckte mycket nära sociala relationer som fö
refaller vara grundade på en gemensam yrkeserfarenhet. Samtliga fyra närva
rande, förutom brudens far, är yrkesbröder inom pälsvaruhandeln, antingen 
tillverkade de pälsvaror, som brudgummen och Chretien Bley, e ller så sålde 
de pälsvaror som Schwartz, Kaiser och Albert. 

De nära kontakterna inom pälsvarubranschen kom åter till uttryck 
drygt ett halvår senare, den 24 december 1787, när Guillaume Albert iklädde 
sig rollen som bröllopsvittne.287 Denna gång var det pälsvaruhandlaren Jean 
Christian François Rottig som skulle gifta sig med en fransyska, Louis Elisa

285 Yrkestiteln pelletier kan på svenska betyda både buntmakare, som är en äldre benäm
ning, och körsnär som är en yngre benämning. Jag har valt den förra för att den hör 
mer intimt samman med skråväsendet, trots att detta formellt var avskaffat under den 
franska revolutionen. 

286 Trauungs Register 29.5 1786. 
287 Ibid., 24.12 1787. 
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beth Bailleux, som var dotter till en vitgarvare (mégissier).288 Förutom brud
gummen och Albert var en annan person verksam inom pälsvaruhandeln 
närvarande, nämligen Louis Magdebourg, som kallar sig marchand pelletier. 
Bland de övriga vittnena fanns advokaten Jean Louis Bailleux, vars släktskap 
till bruden inte framgår, men vi vet att han var ca. 50 år och bodde vid den
na tidpunkt vid rue Culture Sainte-Catherine. 289 En annan närvarande var 
advokaten, François Picard. Dessutom var perukmakaren Jean Henri Sper
ling och broderimästaren Jean-Baptiste Forge närvarande. Den sistnämnde 
var 35 år gammal och född i Roanne i departementet Loire. Han flyttade 
till Paris när han var drygt 20 år gammal och hans bostadsadress var rue 
Saint-Denis.290 Det är väl inte alltför osannolikt att också broderimästaren 
var inblandad i tillverkningen av olika pälsvaror. Kanske var han anställd hos 
brudgummen eller hos någon annan av pälsvaruhandelns företrädare eller så 
hade de ett nära samarbete? 

Guillaume Albert eller någon annan av företrädarna för pälsvaruhan-
deln kanske också hade nära kontakter med brudens far, som verkade inom 
en närliggande bransch, då garvarna var de som försåg pälsvaruhandeln med 
råvaror. Vigsellängderna var vid denna tidpunkt inte särskilt exakta ifråga 
om bostadsadress, varför det inte går att dra några närmare slutsatser om 
det fanns andra förenande länkar mellan brudpar och vittnen. Det var först 
i samband med att civilregistren introduceras i början av 1790-talet som det 
är möjligt att koppla individer till varandra om de har samma bostadsadress. 
Prästen i ambassadförsamlingen började då föra in gatunamn och gatunum-
mer i vigsellängden. Uppgifterna om bostadsadress är dock inte fullständiga, 
utan gäller i huvudsak brudgummen och vittnena och i mindre omfattning 
bruden och brudens far. Om de senare var från Paris är det vanligare att deras 
adress var mer exakt angiven. För övriga anges i huvudsak från vilken ort de 
kommer. 

I samband med revolutionsutbrottet och något år därefter var det ingen i 
Guillaume Alberts vänkrets som gifte sig. Det kan det i för sig ha varit, men 
Albert var inte närvarande under dessa år vid någon vigsel. Samtidigt skedde 
det en ganska dramatisk nedgång i antalet vigslar inom ambassadförsam
lingen under åren 1788 till 1791. Under revolutionsåret 1789 hade antalet 
vigslar i ambassadförsamlingen, i jämförelse med åren innan, minskat med 
en tredjedel eller från 30 till 20. Denna minskning förklarar kanske också till 
viss del varför Albert försvinner ur församlingens vigsellängd under några år. 
Det fanns inte så många bröllop att närvara vid och Alberts vänkrets utgjorde 
bara en liten del av den lutherska minoritetens totala antal individer. Under 

288 Dvs. en garvare som hade specialiserat sig på får- och kalvhudar. 
289 Comité de sûreté générale. F7/4808. AN. 
290 Ibid. 
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perioden 1783 till 1793 ingicks sammanlagt 289 äktenskap i ambassadför
samlingen, vilket i genomsnitt innebar ca. 26 vigslar per år eller drygt två per 
månad, vilket antyder att församlingen inte var särskilt stor.291 

Albert återkom som bröllopsvittne den 27 januari 1791 när buntmaka-
ren Charles André Schüchler gifte sig med Jeanne Sophie Girardot. Albert 
var fortfarande pälsvaruhandlare (marchand pelletier), men i vigsellängden 
kallade han sig Ernest Guillaume Albert. Där fanns också ytterligare två 
vittnen verksamma inom pälsvarubranschen, nämligen buntmakarmästarna 
François Ignace Attenhoffer och Jean Antoine Ducluzeaux, samt brudens far
bror, Jean Claude Girardot, som var borgare i Paris. Det gick sedan endast en 
månad innan Albert åter igen var vittne. Denna gång var det miniatyrmåla
ren Michel Pfaender som gifte sig den 21 februari med Jeanne Dewer, dotter 
till en gravör boende i Paris. Albert kallade sig nu pälsvarugrosshandlare (né
gociant en pelleterie).292 Den tidigare kopplingen till pälsvarubranschen sak
nades helt här. I stället möter vi bland vittnena Jean André, som var urmakar-
mästare, limonadhandlaren Claude Royer, brudgummens svåger juveleraren 
Adrien Morlighem, brudens svåger kortvaruhandlaren Joseph Dewer samt 
brudens mor Catherine Colombier. Flera av de närvarande bodde mycket 
nära varandra och till och med på samma gata, rue du Temple, i s ektionen 
med samma namn 

Drygt ett och ett halvt år senare var Albert ännu en gång vittne. Denna 
gång i sällskap med urmakarmästaren André, som också var närvarande när 
Albert senast var bröllopsvittne. Denna gång var det skräddaren Joachim 
Burmester som ingick äktenskap med Ann Margueritte Kutch den 20 au
gusti 1792.293 Burmester bodde på rue Mercière 51 som var belägget vid han
delns centrum i Paris, Halle au Blé. Det var den stora spannmålsmarkanden, 
som sedermera utvecklades till en marknad för allt vad matvaruhandel heter. 
Anda fram till revolutionen fanns här en sofistikerad byggd skampåle av sten 
och till formen åttakantig. Där sattes allehanda bedragare ut till beskådning 
under två timmar per dag under tre efterföljande marknader. Här visades 
upp såväl handlare som fuskade med vikter som folk som hade hädat och 
koppla re.294 

Liksom vid det förra tillfället var vittnenas sociala sammansättning he
terogen. Vittnena hade vitt skilda yrken. Den yrkesnärhet som präglade de 
tidigaste vigslarna där Albert närvarade märktes inte här. Bland övriga vitt
nen fanns en grosshandlare vid namn Pierre Fabre, den tidigare nämnde ur

291 Driancourt-Giroud, Janine, Les Luthériens à Paris du début du XVILe siècle au début du 
XLXe siècle, 1626-1809. Paris 1990. volym 4, s. 877. 

292 Trainings Register 21.2 1791. 
293 Ibid., 20 augusti 1792. 
294 Hillairet, Jacques, Connaissance du vieux Paris. Rivages: Paris 1993, s. 100. 
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makaren Jean André, en fd. kassör Jean Nicolas Prieur samt juristen (homme 
de loi) Jean François Matras.293 Om den senare vet vi att han var 30 år och 
född i Paris.296 Samtliga närvarande vittnen var bosatta i Paris, men de bodde 
i skilda sektioner. De hade dock det gemensamt att sektionerna låg på samma 
sida av Seine. Albert som tidigare bodde på rue du Cimetière Saint-Nicolas, i 
den sektion som hette Montreuil hade nu flyttat till rue Grenier Saint-Lazare 
i Beaubourg. Senare kallades den sektionen Réunion. Fabre bodde i sektionen 
Place Louis XIV, André i Temple, Prieur i Lombards och Matras i Postes. 

Albert hade denna gång också en annan titel än tidigare. Han kallade 
sig nu marchand fourreur, vilket innebar att han övergått från att både sälja 
och tillverka pälsvaror till att enbart sälja färdiggjorda pälsvaror.297 Han hade 
också återgått till att kalla sig enbart Guillaume Albert. I vad mån bytet av yr
kestitel innebar någon större förändring socialt är svårt att uttala sig om, men 
yrkestitlar som négociant och marchand fick under slutet av 1700-talet en ny 
innehållslig betydelse som skilde dem från tidigare epoker. En viktig föränd
ring var att dessa yrken i allt högre grad visade att den enskildes kommersiella 
verksamhet inte enbart berörde en lokal eller regional marknad, utan den 
sträckte sig också långt utanför landets gränser. Den ställde dessutom ökade 
yrkesmässiga krav på den som bedrev kommersiell verksamhet med affärskol
legor i andra länder. Denna beskrivning passar väl in på Guillaume Albert. 
I samband med att han arresterades av säkerhetspolisen den 11 mars 1793 
framkommer att han ofta var ute på resande fot, främst till tyska städer som 
Nürnberg, Leipzig och Ulm, men också Zürich och Basel i Schweiz.298 

En samtida iakttagare, som citeras av den franske historikern Louis Ber
geron, framhåller följande färdigheter som nödvändiga för en framgångsrik 
karriär inom handeln. Man skulle vara väl förtrogen med sina varor och man 
måste ha goda insikter i bokföring och hur man räknade om olika valutor. 
Det var viktigt att känna till vilka förhandlingsrutiner som gällde, men också 
handelsspråket och dess tekniska termer. Kunskaper i främmande språk, god 
skrivförmåga, kunskaper om vikter och mått, marknader och fabriker samt 
länders geografi var ytterligare färdigheter som var till gagn för handeln. En 
annan samtida iakttagare framhöll att det var nödvändigt att behärska tyska 
språket och ha en vacker handstil. Man borde också kunna franska, italienska 

295 Homme de loi hörde till de ord som introducerades vid denna tid för att ersätta äldre 
begrepp, som förknippades med det gamla samhället. I detta fall var det orden pro
cureur och avocat som ersattes. Se Hunt, Lynn, The Rhetoric of Revolution in France, 
History Workshop, 15, spring 1983, s. 79. 

296 Soboul, Albert & Monnier, Raymonde, Répertoire du personnel sectionnaire parisien en 
Van II. Paris: Publications de la Sorbonne, 1985, s. 147. 

297 Le dictionnaire universel d'Antoine Furetière. Préface par Pierre Bayle. Paris: Le Robert, 
1978. Uppslagsorden fourreur och pelletier. 

298 Comité de sûreté générale. F7/4577/7. AN. 
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och latin. Det sistnämnda språket var nödvändigt, eftersom många juridiska 
begrepp var på latin. Dessutom räknade denne iakttagare upp ytterligare fär
digheter som kunskaper i statistik, historia, juridik, naturvetenskaper och 
jordbruk.299 I vilken utsträckning Guillaume Albert hade tillägnat sig alla 
dessa färdigheter vet vi inte. Hans språkfärdigheter var sannolikt goda. Hans 
modersmål var tyska och hans långa tid i Paris hade säkert medfört att han 
till fullo behärskade det franska språket. Även den långa yrkeskarriären inom 
pälsvaruhandeln bidrog sannolikt till att hans yrkesskicklighet i alla avseen
den var mycket god. 

Förtroendet för Guillaume Albert innebar att han fortsatte att närvara 
vid sina vänners bröllop. Knappt ett år senare var det dags igen. Denna gång 
var det buntmakaren Gotthelf Samuel Steiniger som skulle gifta sig med sko-
makardottern Jeanne Catherine Simon.300 Albert har nu åter bytt yrkestitel. 
Han kallar sig nu enbart grosshandlare, négociant, och det förefaller som 
han nu definitiv har etablerat sig inom grosshandeln, då detta är den yr
kestitel, som sedan följer honom i vigsellängden. Närvarande vid bröllopet 
var också en av Alberts tidigare bekanta, nämligen Louis Magdebourg. Där 
fanns också Jean Auguste Koenig och Jean Frederic Baltzer. Koenig var re
lativt nyinflyttad till Paris och drygt 25 år gammal. Han var dessutom från 
samma by, Nordhausen i Sachsen, som en tidigare bekant till Albert, nämli
gen Jean Henry Bley, vilken gifte sig den 28 mars 1787 i närvaro av Albert.301 

Baltzer bodde på samma gata som brudgummen, rue Beaubourg, i sektionen 
med samma namn. Prästen har dock inte angett gatuadressen närmare, vil
ket omöjliggör en bedömning av om de bor i samma hus och kanske under 
samma tak. Det intressanta denna gång är att Guillaume Albert åter befinner 
sig mitt i sitt gamla nätverk inom pälsvarubranschen. Det är nämligen så att 
samtliga vittnen, utom Albert, bar titeln fourreur, dvs. de sålde pälsvaror. 

Pälsvaruhandeln tillhörde en av de mest prestigefyllda korporationer
na inom skråväsendet i Paris, de sk. Six corps, vilka bestod av manufaktur
handlarna (merciers), klädeshandlarna (drapiers), guldsmederna (orfèvres), 
livsmedelhandlarna (épiciers), pälsvaruhandlarna (pelletiers) och trikåvaru-
handlarna (bonnetiers). Den särställning som dessa korporationer hade inom 
handeln och som skilde dem från annan handel var deras storskalighet, men 
också att deras verksamhet bedrevs långt utanför rikets gränser. Att verksam
heten också var ekonomiskt fördelaktig underströk ytterligare medlemmar

299 Bergeron, Louis, The Businessman, i Michel Vovelle (ed), Enlightment Portraits. 
Choicago: The University of Chicago Press, 1997, s. 122-123. Sewell, William H. Jr, 
Work and Revolution in France. The Language of Labour from the Old Regime to 1848. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1980, s. 20. 

300 Trauungs Register 11.7 1793. 
301 Comité de sûreté générale. F7/4796. AN. 
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nas status i relation till den mindre småskaliga handeln och andra korpora
tioner, som organiserade t.ex. bokhandlare, kryddhandlare och fiskhandlare. 
De som var anslutna till Six Corps hade en samhällsposition i den urbana 
sociala hierarkin som var fullt jämförbar med högre kyrkliga företrädare och 
adelsmän.302 

Den starka ställning som skråväsendet hade haft i Frankrike kom dock 
i s amband med den franska revolutionen att definitivt försvagas och seder
mera förbjöds skråna genom den sk Chapelierlagen, som antogs den 14 juni 
1791.303 Lagen hade uppkallats efter Isaac René Guy Le Chapelier, deputerad 
i nationalförsamlingen. Beslutet hade föregåtts av omfattande strejker un
der våren 1791. Dessa ägde rum vid en tidpunkt när nationalförsamlingen 
arbetade för ett omfattande politiskt reformprogram. Många medlemmar i 
nationalförsamlingen uppfattade strejkerna som ett uttryck för att arbetarna 
fortfarande tänkte i termer som hörde hemma i det gamla skråväsendet, där 
kollektiva beteenden och ageranden stod före individens frihet. Om skråna 
fortlevde uppfattades det som ett upprätthållande av l'Ancien régime. Man 
menade att arbetarnas lönekrav stod i direkt opposition mot revolutionens 
principer. I lagen första artikel sades att "eftersom avskaffandet av alla slags 
medborgerliga skrån inom samma näring eller inom samma yrke är en funda
mental grund i den franska konstitutionen, är det förbjudet att återupprätta 
dem under några som helst förhållanden eller i vilken form det än må vara". 

Under den franska revolutionens mest hårdföra år, de som kallas Skräck
väldet, la Terreur, sjönk åter antalet vigslar i ambassadkapellet, varför det 
också dröjer innan Guillaume Albert deltog som bröllopsvittne. Det fanns 
också ett annat skäl, nämligen att han i samband med en resa till Basel i 
Schweiz arresterades den 30 april 1793, för att han hade några brev på sig 
som var adresserade till personer som bodde i Holland och Tyskland.304 Han 
var också under en kort tid i fä ngelse. Enligt övervakningskommittén, Co
mité de surveillance, i den sektion där han bodde, som då hade fått ett nytt 
namn, Réunion, var Guillaume Albert "en republikan, och en sann sans-cul-
otte". Av det skälet borde han därför snarast friges. Kommittén fann också 
i sin granskning av Albert, att hans förbindelser var inom den yrkeskår han 
tillhörde, "ses liaisions sont celles son état de pelletier". Dessa sammantagna 
bedömningar gjorde också att Albert frigavs relativt snart. 

Det var först under 1790-talets andra hälft, närmare bestämt den 9 mars 
1797, när tiderna hade blivit lugnare, som Albert igen skrev sitt namn i vig

302 Coornaert, Emile, Les corporations en France avant 1789. Paris: Les Éditions Ouvrières 
1968, s. 135. Sewell 1980, s. 20. 

303 Sewell 1980, s. 62-113. 
304 Comité de sûreté générale. F7/4577, 7. AN. 
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sellängden.305 Han var då 41 år. Den tidigare vänkretsen inom pälsvarubran-
schen saknades nu helt och i stället tycks Albert ha funnit nya vänner. Denna 
gång var det konstsvarvaren (tabletier) Jean Godefroi Schaaf som ingick äk
tenskap med sadelmakardottern Catherine Dessagne, som ursprungligen var 
från Clermont i C entralmassivet. Antalet vittnen var som så ofta tidigare få. 
Det var endast fyra personer inklusive Guillaume Albert som var närvarande. 
Albert benämner sig fortfarande grosshandlare och de andra vittnena var me
kanikern André Schwantz, rentieren Sebastien Lavissé och apotekaren Jean 
Louis Cabanes. Lavisse var närmare 70 år gammal och hade bott många år i 
Paris. Han kom dit redan år 1750 från Alsace.306 Alberts vänskap med Schaaf 
var uppenbarligen mycket stark och i slutet av år 1797 var han vittne vid do
pet av paret Schaafs barn, Ursule Catherine, som hade fötts den 16 november. 
Dopet ägde rum i ambassadförsamlingens kapell och Albert var där tillsam
mans med Ursule Jouannet, som ägde en sybehörsaffär och sadelmakaren 
Jean Dessagne, som var barnets morbror.307 

Den utveckling som Guillaume Alberts vänkrets tog sig återkom två 
år senare den 11 mars 1799.308 Då var det urmakaren Jean André Eisel som 
gifte sig med Marie Margueritte Mortel, dotter till en stolmakare. Hur Al
bert har lärt känna Eisel är svårt att uttala sig om, eftersom det inte finns 
någon yrkesmässig relation mellan dem. Eisel bor inte heller i Paris, utan i en 
liten by utanför huvudstaden som heter Partin. Det som vid ett första påse
ende förenade dem var att båda hade tysk bakgrund, då Eisel ursprungligen 
hade invandrat från Sachsen. De övriga närvarande vittnena var Jean Chris
tian Lippoldt, som är förgyllare, hälsovårdstjänstemannen Balthazar Zoller 
och brudgummen från bröllopet i mars 1797, konstsvarvaren Jean Godefroi 
Schaaf. Zoller är den ende vi har några mer uppgifter om. Han inflyttade 
till Paris år 1786 och han var ursprungligen från Tyrolen.309 Detta var sista 
gången vi möter Guillaume Albert i ambassadförsamlingens vigsellängd, och 
han förefaller också att ha varit ogift under de tolv år som han förekommer i 
vigsellängden. I samband med den passansökan som gjordes år 1793 uppges 
att hans civilstånd vara "garçon", dvs. ungkarl. 

Den starka samhörigheten bland lutheranerna inom pälsvaruhandeln 
möter oss också i samband med en vigsel som ägde rum den 2 januari 1792. 
Då gifte sig buntmakaren (pelletier) Jean Christian Lehmann, som ursprung
ligen var från Breslau, dvs Wroclaw i Polen med Antoinette Girard, dotter 

305 Trauungs Register 9.3 1797. 
306 Comité de sûreté générale. F7/4577/7. A.N. 
307 Driancourt-Girod, Janine, Registres des communautés luthériennes des ambassades de 

Suède et du Danemark à Paris de 1679 à 1810. Tome II. Les actes. Edition Cercle Gé
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308 Trauungs Register, 11.3 1799. 
309 Comité de sûreté générale. F7/4580. A.N. 
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till en vinodlare i Champeix nära Clermont.310 Vid vigseln närvarade tre yr
kesbröder till Lehmann, Christian Gottlieb Dietsch, Jean Samuel Lumnitzer 
och Gottlieb Heinrichsen. Den förstnämnde var buntmakarmästare (maître 
pelletier) och de två senare hade liksom Lehmann yrkesbeteckningen pel
letier. Lehmann, Lumnitzer och Heinrichsen angav i vigselregistret samma 
bostadsadress, nämligen 18 rue Mouffetard, som var beläget i sektionen Ob
servatoire, en av de få sektionerna som revolutionärerna inte fann någon an
ledning att byta namn på. Det är väl sannolikt att dessa tre också arbetade 
tillsammans och kanske var Dietsch deras arbetsgivare. Den senare bodde 
dock på andra sidan Seine i sektionen Halle-au-Blé på rue des Deux Ecus. 

Det nära sociala umgänget inom pälsvaruhandeln kan också ses i ljuset 
av att skråväsendet var i upplösning. Alla former av privilegier var förkastliga, 
även sådana som inte berörde adeln. Det var ett sätt att upprätthålla traditio
ner och samtidigt bejaka den nya tidens ordning, utan att bryta med inten
tionerna i den nya lagstiftningen som hade till syfte att förena individen med 
republiken.311 Om man bröt mot lagen var det straffbart och kunde medföra 
att man förlorade sitt medborgarskap upp till ett år och dessutom fick man 
dryga böter.312 

De nära kontakterna som Guillaume Albert utvecklade inom pälsva
ruhandeln och med vänner som han delade det geografiska ursprunget med 
möter oss också inom andra hantverksnäringar. Det fanns flera skäl till detta. 
För det första, vilket har framhållits tidigare, kunde inte den invandrade ut
länningen till Paris räkna med att han omedelbart skulle kunna öppna en 
egen verkstad inom hantverksnäringen, varför han till en början måste sätta 
sin tillit till de kontakter han hade i staden, för att senare bli sin egen. För 
det andra underlättades integrationen av att man kunde dra lärdom av dem 
som hade varit längre i denna, för många, annorlunda kulturella miljö. Inte 
minst språket kunde utgöra ett stort problem innan man lärt sig de grund
läggande vardagliga fraserna och sedermera yrkets speciella vokabulär. Inom 
möbelhantverket har vi flera exempel på att människor som vi möter i am
bassadförsamlingens källor först tar anställning hos en redan etablerad mö
belsnickare för att därefter öppna en egen verkstad. Mattias Bregenzer var 
en av dessa. Han var ursprungligen från Schelklingen i Württemberg. Han 
börjar sin yrkeskarriär hos Jean Gottlieb Frost, som liksom Bregenzer hade 
tyskt ursprung. Frost var född i Berlin 1746. Han hade fått sitt mästarbrev 
i juli 1785.313 Efter sin tid hos Frost öppnar Bregenzer en verkstad vid num

310 Trainings Register 2.1 1792. 
311 Sewell 1980, s. 92. 
312 Ibid., s. 89. 
313 Comte de Salverte, François, Les ébénistes du XVIII siècle. Leurs oeuvres et leurs marques. 
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mer 2 rue Saint-Honoré.314 Dessförinnan hade han varit bosatt vid Cour de 
la Juiverie, där han delade bostad med sin svåger, möbelsnickaren Friedrich 
Rabe.315 

I andra fall kunde vägen in i den parisiska hantverksnäringen ske genom 
att man gifte sig med en änka, vars make hade varit hantverkare. Äktenska
pet innebar att man fick tillgång till en redan existerande hantverksrörelse, 
som också hade en stabil kundkrets. Möbelsnickaren Albert Henry Jelpcke 
var en dessa. Han gifte sig den 1 december 1796 med Catherine André, som 
var änka efter möbelsnickaren Ernest Dannel.316 Innan giftermålet förefaller 
Jelpcke ha bott tillsammans med två andra möbelsnickare, Jean Koller och 
Jean Albrecht Jelpcke, vid 174 rue Charenton, som var belägget i sektionen 
Quinze-Vingts. Koller hade en atelje vid rue Saint-Nicolas.317 Om Jean Al
brecht vet vi att han närvarade vid Catherine Andrés giftermål med Ernest 
Dannel. Han var högst sannolikt släkt med Albert Henry.318 Kanske var de 
bröder? I samband med bröllopet flyttar Albert Henry till hustruns tidigare 
adress, 184 rue de la Lune.319 

Integrationens mönster 

Under alla dessa år som Guillaume Albert uppträder som vittne i ambassad
kapellet finns det fler gemensamma nämnare mellan honom och brudparen 
samt mellan honom och flera vittnen. Ett mycket stort antal var, som också 
framgått i floran av namn, ursprungligen från tysktalande delar i utlandet el
ler från Alsace. I den ordning som Guillaume Albert var närvarande vid bröl
lopen kom brudgummen från Nordhausen i Thüringen, Leipzig, Weissen-
feldt nära Frankfurt, Hafsgau i Markgrevskapet Anspach, Hamburg, Prina i 
Sachsen, Barstadt i depar tementet Bas-Rhin i den tysktalande delen av Alsace 
och Langenwez i Sachsen. 

Att så många hade tysk bakgrund speglar först och främst tyskarnas 
dominans och deras andel av den lutherska minoriteten i Pa ris vid denna tid. 
Av de 289 giftermålen i ambassadförsamlingen under tidsperioden 1783 till 
1793 var hälften av männen tyskar. Den näst största gruppen utgjordes av 
män från Alsace och därefter följde fransmän och schweizare. I 18 fall var 
brudgummen från något annat än ett tysktalande land och bland dessa in

314 Ibid., s. 40. 
315 Trainings Register 8.11 1791. 
316 Ibid., 1.12 1796. Comte de Salverte 1962, s. 171. 
317 Comte de Salverte 1962, s. 182. 
318 Trauungs Register 26.8 1793. 
319 Detta framgår av en senare notering i vigsellängden den 11 april 1797 när Jean Koller 
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kluderas också Sverige.320 Den tyska dominansen fortsatte också under perio
den 1794 till 1801, men den hade nu sjunkit något till drygt 40 procent. Den 
ringa andelen svenskar kan kanske förvåna, men ambassadförsamlingen mås
te i första hand ses som den lutherska minoritetens tjänare och i andra hand 
som en svensk församling. Det innebar också att den hade en helt annan roll 
än en vanlig svensk församling. Den fungerade som navet eller hjärtat i den 
lutherska minoritetens religiösa och sociala liv och i d en integrationsprocess 
som skapades inom den lutherska minoriteten. 

Tabell 2. Brudparens och vittnenas geografiska ursprung 

Ursprung Paris Alsace Övriga Frankrike Tyska stater 

Brudgum 1 7 

Brud 2 1 5 

Vittnen 1 

Bostadsort 

Brudgum 7 1 

Brud 2 1 

Vittnen 29 

Källa: Trauungs Register der Königlich-Schwedischen Gesandschaffs Capelle zu Paris angefangen 
im Jahre MDCCLXIIL 1764-1806. 

Den geografiska fördelning som framkom mellan de manliga kontrahenterna 
vid bröllopen framkommer också bland kvinnorna. Vid de tillfällen Guil
laume Albert var närvarande var bruden vid samtliga tillfällen fransyska: två 
var från Paris, en från Chateau-Thierry, beläget strax nordost om Paris, en 
från Clermont, en från Bleurville i bergskedjan Vogeserna, en från Domart, 
en liten ort nära Abbeville, en från Luxeuil i departmentet Doubs samt en 
från Westhofen i Alsace. Fransyskorna var än mer dominanta bland brudpa
ren än de tyska männen under åren 1783 till 1793. De uppgick till 60 procent 
av alla kvinnor. För den följande åttaårsperioden fortsatte fransyskorna att 
dominera och de uppgick till drygt 56 procent. Bland den stora andelen fran
ska kvinnor fanns sannolikt ett betydande antal katoliker. Det går dock inte i 
varje enskilt fall att fastställa om bruden är katolik, varför det inte går att dra 
någon mer långtgående slutsats om relationerna mellan den lutherska mino
riteten och det omgivande katolska majoritetssamhället. Den stora andelen 
franska kvinnor var i själva verket ett uttryck för de lättnader i lagstiftningen 
som infördes av den franska staten, vilka möjliggjorde äktenskap mellan im-

320 Driancourt-Girod 1990, volym 4, s. 877. 
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migranter och franska katoliker, även om immigranterna bekände sig till den 
protestantiska tron. 

Mindre framträdande i Guillaume Alberts nätverk är den geografiska 
närheten mellan honom och brudparen och övriga vittnen. Alberts nätverk 
var spritt över stora delar av Paris, även om en betydande koncentration kan 
skönjas till Seineflodens vänstra strand i sektioner som Beaubourg, Lombards 
och Temple, medan relativt få av brudparen och vittnena hade sin hemvist på 
den vänstra sidan av Seine. Det är dock tveksamt om floden Seine utgjorde 
en gräns mellan stadsdelarna, då avstånden mellan sektionerna på den högra 
och vänstra stranden många gånger översteg avståndet mellan två sektioner 
på ömse sidor av Seine. Särskilt tydligt var det om sektionerna sammanknöts 
med någon av broarna. 

Tabell 3. Bostadsadress i Paris för personerna i Guillaume Alberts nätverk 
(N=25) 

Sektion N 

Högra stranden 

Louvre 1 

Bondy 1 

Beaubourg 3 

Arcis 1 

Lombards 4 

Temple 6 

Halle-au-Blé 2 

Place Louis XIV 1 

Bibliothèque 1 

Vänstra stranden 

Thermes-de-Julien 1 

Quatre-Nations 3 

Invalides 1 

Källa: Trauungs Register der Königlich-Schwedischen Gesandschaffs Capelle zu Paris angefangen 
im Jahre MDCCLXIII. 1764-1806. 

Det sociala nätverk som framträder kring Guillaume Albert skilde sig inte 
från andra Parisimmigranters, oavsett om de var från andra delar av Frankri
ke eller invandrare från andra europeiska länder. De tyska rötterna och språ
ket gjorde att han i sin nära vänkrets omslöts av många med motsvarande 
bakgrund som han själv. De kunde ha varit relativt nyinflyttade eller, liksom 
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Albert, inflyttade till Paris tio år innan revolutionen bröt ut. Men minst lika 
närvarande i hans nätverk var den sammanhållande länk som hans yrke förde 
med sig. Ett stort antal personer som framträder tillsammans med Guillaume 
Albert i vigsellängderna hade samma yrkesbakgrund eller så verkade de i när
liggande eller samverkande branscher inom hantverksnäringen. 



I l l  

KAPITEL 6 

KVARTERET 

Inledning 

Det är ingen överdrift att påstå att socialhistoriker har betraktat kvarteret 
som den kanske viktigaste enskilda faktorn i städernas sociala organisation. 
Det finns ett stort antal historiska studier som har lyft fram kvarterets cen
trala roll i städernas liv under olika tidsperioder och i skilda delar av världen. 
Den sociala gemenskapen som kvarteret utgjorde låter sig dock inte avgränsas 
alldeles enkelt. Var det började och slutade kunde för dess invånare bestäm
mas med utgångspunkt i både fysiska termer och mentala termer. Det var 
inte självklart att människorna som bebodde kvarteret uppfattade att det 
hade sina givna gränser, t.ex. sådana gränser som man kunde se med ögonen, 
som gator, broar, vattendrag eller något annat fysiskt påtagligt som en mur. 
I stället var det ofta så att kvarteret definierades i invånarnas huvuden. Det 
sträckte sig så långt som man behövde bege sig för att inhandla dagens mat 
eller till de delar av staden där man inte längre hade någon umgängeskrets 
och där människorna betraktades som främlingar, som man inte hade något 
samröre med. Invånarna i kvarteren i Paris förutsattes också känna till var 
människor bodde, eftersom husen långt fram på 1700-talet saknade numre
ring. 

En by mitt i staden 

När ett antal personer år 1779 uppenbarade sig med stegar och penslar i 
faubourg Saint-Germain och började måla nummer på eller bredvid varje 
dörringång blev många människor mycket upprörda, eftersom de var överty
gade om att det var fråga om att ett nytt klassificeringssystem skulle införas 
som i s in tur skulle ligga till grund för något som invånarna avskydde mer 
än någonting annat, nämligen införandet av en ny skatt. Målarna brydde sig 
dock inte om invånarnas protester utan fortsatte sitt arbete till dess att de 
kom fram till den dörr som ledde in till en av kvarterets celebriteters våning, 
den välkände parlamentsledamoten Guillaume François-Louis Joly de Fleu-
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rys, bostad. Han hade omedelbart varskotts av kvarterets invånare, men när 
hans portvakt kom ut för att mota bort målarna blev han själv bryskt förd 
åt sidan och målarna fortsatte sitt arbete. När Joly de Fleury fick vetskap om 
det inträffade skickade han ett brev till chefen för polisen, Lenoir, som inom 
några timmar ingrep och Joly de Fleurys nummer togs bort.321 

Motståndet mot att husen numrerades var dock kortlivat, eftersom näs
tan samtliga hus var numrerade vid revolutionsutbrottet. Likväl kunde man, 
så sent som år 1787, finna beskrivningar i almanackor var enskilda människor 
bodde i likhet med vad som gällde en kvinna som benämndes mademoiselle 
Joséphine. Hennes adress beskrevs på följande sätt: "Porte S-M. (Saint-Mar
tin), mitt emot dörren under den andra gatlyktan, vid en vinhandlares hus, 
närmast återvändsgränden (cul-de-sac) de l'Egoût".322 Syftet med numrering
en var att myndigheterna i a llt större utsträckning hade en önskan att klas
sificera den urbana miljön. Man ville utforma staden på ett mer funktionellt 
sätt. Det skulle bli lättare att hitta till olika adresser, eftersom människor 
hade börjat flytta omkring i större omfattning än tidigare. Svårigheterna be
rörde såväl de fast bosatta invånarna i P aris som besökande från andra delar 
av Frankrike eller utlandet. För att underlätta denna process började man 
att utge sk. almanackor som beskrev olika näringar och näringsidkare och 
guideböcker. I båda dessa hjälpmedel kunde läsaren få reda var människor 
bedrev sin verksamhet och var de bodde.323 

Kvarteren i Paris har ibland beskrivits som om de mer liknade en by som 
man finner på landsbygden. Dess invånare, oavsett om de hade bott där en 
längre tid eller om de var relativt nyinflyttade, visste tämligen säkert vilka 
jobb var och en hade och varifrån de härstammade. Som tidigare sagts var det 
få som kunde hävda att de var äkta Parisbor, eftersom endast ca. en tredjedel 
faktiskt var födda i Paris. Man kände också väl till vilka vanor grannarna 
hade och hur deras vardag i allmänhet gestaltade sig. Det faktum att husens 
väggar ofta var tunna och att gatorna i kvarteret var trånga medförde att in
vånarna var väl bekanta med både mer intima detaljer, som t.ex. om mannen 
slog sin hustru när han kom hem berusad från krogen. 

Det fanns hos många Parisbor i slutet av 1700-talet en bestämd upp
fattning om att stadens kvarter uppvisade en oregelbundenhet som gjorde 
kvarteren oöverblickbara. Till detta kom också att kvarteren och enskilda ga
tor ofta tillhörde olika församlingar, vilket för många ansågs vara irrationellt 
och i högsta grad störande och ett definitivt brott mot det sunda förnuftet 
som det uttrycktes i upplysningslitteraturen. Detta synsätt kom till uttryck 
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i Nationalförsamlingen år 1789 när en person frågade sig: "Är det inte kon
stigt att kyrkoherden i St-Josse endast har 24 hus inom sitt hela territorium; 
att rue Quincampoix skall tillhöra fem olika församlingar; att kyrkoherden 
i St-Laurent skall ansvara för endast ett hus vid rue des Ours; att rue des 
Petits-Champs (nära St-Nicolas-des-Champs) skall tillhöra St-Médéricför-
samlingen, och att rue des Ménétriers som ligger ännu närmare St-Médé-
rickyrkan skall utgöra en del av St-Nicolasförsamlingen."324 Om inte detta 
var tillräckligt för att försvåra uppfattningen om det geografiska rummets 
gränser så fanns det också andra närliggande problem. Om man inte var 
mycket väl insatt i s tadens geografi kunde man ställas inför det faktum att 
många gator hade samma namn och den enda möjligheten att skilja dem från 
varandra var att gatans namn följdes av någon annan geografisk replikpunkt, 
som namnet på den församling där gatan var belägen. Det fanns t.ex. fyra rue 
des Boucheries, fyra rue de la Boucherie och tre rue d'Enfer.325 

Till skillnad mot kvarteren i medeltidens städer, som ofta visade upp en 
tydlig social skiktning, där många skilda sociala grupper levde inom samma 
begränsade område, var kvarteren i städerna under det sena 1700-talet mer 
socialt homogena. Även om man i den historiska litteraturen sällan stöter på 
beteckningar från denna tid, som t.ex. arbetarkvarter, för att beskriva denna 
typ av specifik historisk och geografisk miljö, fanns det givetvis kvarter som 
kunde karakteriseras med andra begrepp som angav dess karaktär. De kunde 
betecknas som rika eller fattiga. Paris utgjorde i detta fall inget undantag. 
Där fanns både kvarter som i samtiden uppfattades som mycket välbärgade 
och sådana som associerades med fattigdom. Hela faubourg Saint-Marcel var 
ett område som i samtiden uppfattades som en stadsdel som präglades av 
fattigdom, medan samma iakttagare uppfattade att områdena kring Saint-
Germain-des-Prés beboddes av människor som var rika. 

Bland de människor som förekommer i den svenska ambassadförsam
lingens vigsellängder och som bodde i kvarteren kring Saint-Germain-des-
Prés, dvs. i den sektion som benämndes Quatre-Nations, fanns i stort sett 
inga personer som kunde knytas till samhällets övre samhällsskikt. I stället 
möter oss en uppsjö av hantverkare inom vitt skilda hantverksyrken. Visserli
gen förekommer det en och annan högreståndsperson, om vi till dessa räknar 
professorer anställda vid Parisuniversitetet, läkare och några högre tjänste
män anställda i statens eller staden Paris tjänst.326 Men mellan dessa extremer 
fanns ett stort antal kvarter, där den sociala skiktningen och inkomstskill
naderna varierade högst avsevärt. I det stora flertalet historiska studier som 
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rör immigrationen till urbana områden framträder ofta ett likartat mönster, 
nämligen att människor med en likartad social bakgrund eller för den delen 
med en gemensam religiös eller etnisk bakgrund ofta sökte sig till varandra 
och därmed skapades ett boende inom ett begränsat geografiskt område.327 

I den revolutionshistoriska forskningen har man också använt sig av an
dra beteckningar för att beskriva kvarterens och sektionernas karaktär. Dessa 
beteckningar tar sin utgångspunkt i hur invånarna i de olika stadsdelarna 
förhöll sig till revolutionen, om de var entusiastiska, eller om de stod vid sidan 
av eller om de kunde betraktas som motståndare. Det är invånarnas politiska 
uppfattningar som indirekt skall associera läsaren till hur de sociala och eko
nomiska förhållandena gestaltade sig. I dessa beskrivningar möter oss många 
skilda politiska begrepp, som att sektionen var borgerlig, moderat, center, pa
triotisk eller folklig. Men också mer exakt angivna begrepp används, som på 
ett mycket träffsäkert sätt sätter in läsaren i revolutionstidens politiska voka
bulär. Här förekommer uttryck som att sektionen Quinze-Vingts var folklig 
och sans-culotte, vilket ger vid handen att dess invånare i huvudsak bestod 
av människor som representerade de breda folklagren, petites gens, och dessa 
människor stod bakom den politik som sans-culotterna företrädde. Sektio
nen Notre-Dame var ett citadell för sans-culotterna. Liknelsen med citadell 
ger vid handen att sektionen kunde jämföras med en befästning, där män
niskorna innanför denna försvarade revolutionens idéer och föreställningar. 
Här släpptes man inte in om man inte tillhörde revolutionens avant-garde. 
Gravilliers var sans-culotte par excellence. Här fanns revolutionens kärntrup
per och här stod i stort sätt alla bakom den förda politiken.328 

Den historiska forskningen har visat att inflyttningen till Paris kän
netecknades före och under revolutionen av att människor sökte sig till de 
områden i staden, där det redan fanns sedan tidigare inflyttade från samma 
geografiska område som dem själva. Det fanns många olika faktorer som på
verkade detta beteende och som underlättade integrationen i den nya miljön. 
Det kunde vara släktskapsrelationer, giftermål, ett gemensamt geografiskt ur
sprung, yrkesmässiga fördelar och relationer eller etnisk bakgrund. Ibland var 
det enbart någon av dessa faktorer som bestämde var man slog sig ner och i 
andra fall samverkade flera av dem. Det här var på intet sätt något nytt, utan 
samma fenomen existerade långt tidigare och det har präglat migrationshis-
torien under flera sekler därefter. Det är dock viktigt att betona att det också 
fanns andra skäl som kunde förklaras av geografiska faktorer. Ett sådant var 
att vissa ekonomiska verksamheter inte kunde äga rum var som helst, utan 
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utövarna var tvungna att lokalisera sina aktiviteter till bestämda platser, där
för att de inte gick att bedriva på andra platser. Och om man gjorde det skulle 
det vara mycket kostsamt och möjligheten att bedriva en framgångsrik eko
nomisk verksamhet skulle minska dramatiskt. 

Ett sådant exempel var möbelindustrin som var belägen uppströms flo
den Seine. Den var beroende av att trävarorna fraktades längs Seine och det 
var nödvändigt att frakten mellan båtarna och möbelverkstaden kunde utfö
ras smidigt och att avståndet var kort. Det senare var generellt en viktig fak
tor, eftersom det stora flertalet av Paris gator inte var ämnade för transporter. 
De var i många fall både trånga och krokiga, varför framkomligheten var 
ytterst begränsad om man fraktade skrymmande varor. Garvare, färgare och 
tvätterier var på samma sätt beroende av specifika naturförhållanden, som att 
det fanns tillgång på rinnande vatten, vilket gjorde att det stora flertalet av 
dessa ekonomiska aktiviteter var belägna i nära anslutning till floden Seine 
eller dess biflöde Bièvre. Garvarna blev dock efter år 1673 bannlysta från 
stadens mer centrala delar, eftersom deras verksamhet ansågs alltför skadlig 
och hälsovådlig.329 

I ambassadförsamlingens vigsellängder finns flera exempel på individer 
som på grund av sitt yrke hade bosatt sig i ett område som låg i anslutning 
till floden Seine. Garvaren Jacques Louis Gevaux, som ursprungligen kom 
från London, var en av dem. Han gifte sig den 16 september 1795 och hans 
bostadsadress var 1248 rue des Petits Augustins i sektionen Quatre-Nations 
på den vänstra stranden. Gatan mynnade ut vid Quai Malaquais vid Sei
nestranden.330 

Den lokala miljön präglades av de nätverk och relationer som utveck
lades i hemmet, på arbetsplatsen, i boendemiljön och i det sociala livet. Det 
finns historiker som menar att kvarteret, le quartier, var centralpunkten i den 
värld som dominerade Paris under 1700-talet. David Garrioch beskriver le 
quartier både som ett mentalt och ett geografiskt rum, där kvarteret skapade 
trygghet och stöd under svåra tider för den enskilda familjen, men det gav 
också rika möjligheter till vardagliga kontakter och närmanden på gatan, i 
affären eller vid fontänen, där kvinnorna hämtade det livgivande vattnet eller 
tvättade familjens kläder.331 Enligt Thomas Brennan talade samtiden om tre 
skilda fysiska rum, grannskapet, kvarteret och församlingen. Människorna 
identifierade sin adress med hänvisning till gatans och församlingens namn, 
men mindre ofta till enbart församlingen. I stället användes ofta beteckning 
kvarter — le quartier. Un homme de quartier var en person som var bekant till 
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utseendet, men som man inte nödvändigtvis behövde känna till namnet på, 
än mindre vara personligen bekant med. När vittnen uppenbarade sig hos po
lisen och talade om en person som var känd till utseendet i kvarteret innebar 
det att personens ställning i kvarteret skilde ut honom från alla okända som 
associerades med andra delar av staden.332 

Den franske historikern Daniel Roche menar att det inte fanns någon 
tydlig uppdelning mellan hus och gata. Allting flöt samman, grannhus, verk
städer, butiker och krogar. Många människor arbetade runt hörnet i fö rhål
lande till sin bostad. Andra arbetade i samma hus som de själva bebodde, 
vilket var särskilt vanligt bland de grupper som vi brukar benämna små
borgerligheten, petit bourgeois, de små näringsidkarna inom hantverk och 
handel. Till detta kommer att hushållen hos hantverksmästarna och de små 
butiksägarna inte enbart bestod av den lille näringsidkarens egen familj, utan 
också i många fall hyste grupper av anställda som lärlingar, gesäller, butiks
biträden och butikskontorister samt kanske i några fall även någon piga eller 
dräng, men också människor som hade sin yrkesutövning i andra näringar 
kunde vara inneboende. 

Vid 7 rue Zacharie, som var belägen i sektionen Théâtre-Français bodde 
skomakaren Jean Jacques Huber, som den 28 maj 1792 vigdes i den svenska 
ambassadförsamlingen kapell av pastor Gambs.333 I samma fastighet och 
kanske också i samma hushåll bodde ytterligare fyra personer anställda inom 
hantverksnäringen. Där fanns skomakarmästaren Jean George Ernest Hoff
man, som sannolikt var Hubers arbetsgivare och förmodligen också fastig
hetens ägare, bokgravören Nicolas Radiguet, bokhäftaren Nicolas Larché 
och Jean-Baptiste Boyau. Den sistnämnde var brevtryckare.334 Den sociala 
samvaron mellan dessa individer förefaller ha varit mycket stark, eftersom 
samtliga var närvarande vid Hubers giftermål. Det var sannolikt så att just 
det faktum att de bodde i samma kvarter och på samma bostadsadress hade 
medverkat till att de hade blivit nära bekanta. Just i dessa kvarter var det van
ligt att människorna som levde där hade nära anknytning till tryckeri- och 
bokbranschen, eftersom det var i dessa kvarter som många av de större tryck
erierna var belägna. Bara under perioden från februari 1790 till augusti 1793 
hade ett femtontal personer som närvarade vid vigselceremonier i ambassad
församlingen sin hemvist i sektionen Théâtre-Français. De hade vitt skilda 
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titlar som tryckeriarbetare (imprimeur), brevtryckare (imprimeur en lettres), 
bokhäftare (brocheur libraire) och bokhandelsbetjänt (garçon libraire). 

Genom sin ständiga närvaro i närmiljön bidrog småborgerlighetens fö
reträdare till att skapa en komplex social miljö. Det var en social miljö som 
i första hand kan ses som folklig, vars kännetecken var att den dominerades 
av vad man i samtiden kallade vanligt folk, eller som det heter på franska 
menu peuple, en blandning av yrkesarbetare och småborgerliga näringsidkare 
och deras anställda. Det var en social miljö som präglades av en viss politisk 
radikalism, eftersom dessa människor ofta hade en gemensam uppfattning 
om de högre samhällsskikten. För dessa människor var det viktigaste att man 
livnärde sig på hederligt arbete, alltså kroppsarbete, och därför uppfattades 
ofta de högre samhällsskikten som sysslolösa och parasiter. 

Om människor flyttade var det ofta inom korta avstånd. En person som 
i hög grad var själva sinnebilden för detta beteendemönster var glasmästa
ren Jacques-Louis Ménétra, som också har efterlämnat en dagbok, där han 
beskriver sin egen samtid och sitt liv. Han var född i ett hus på rue Cloître -
Saint-Germain-rAuxerrois, i den sektion som under revolutionsåren först be
nämndes Louvre och senare fick namnet Muséum. I samma hus hade hans 
fader sin verkstad. Ménétras barndomsgata var en av Paris äldsta gator med 
anor bakåt till år 820.33> Hela sin barndom tillbringade han inom ett mycket 
begränsat område strax norr om floden Seine, mellan rue de la Grande-Tru-
anderie, nära Hallarna, l'Eglise Saint-Germain i Saint-Eustacheförsamling-
en, Seinekajen och Pont-Neuf. Före tjugoårsåldern hade han knapp varit på 
den vänstra sidan av floden Seine. När han som ung gesäll skulle ut på sin 
Tour de France, gesällvandringen, upplevde han det som betydligt enklare än 
att bege sig till faubourg Saint-Marceau. Och när han befann sig vid rue du 
Petit-Lion-Saint-Sauveur, nära den stora genomfartsgatan rue Saint-Denis, 
uppfattade han att han befann sig i exil, trots att han endast befann sig 500 
meter från sin bostadsadress.336 

I det historiska källmaterialet framträder ofta kvarteret som ett levande 
väsen. Det är inte minst tydligt i de rapporter som poliskommissarien i varje 
kvarter inlämnade till sina överordnade. Poliskommissarien var den person 
som fick ta emot klagomål och förfrågningar från kvarterets invånare, för att 
därefter bedöma stämningen. Han talade ofta om kvarteret som om det var 
en person, som om det hade iklätt sig en mänsklig skepnad. Det var därför 
vanligt att det i denna lilla begränsade värld utvecklades nära relationer, där 
också den sociala kontrollen och vetskapen om vem man var och vad man 
gjorde var vida spridd. Vissa människor i kvarteret intog en särställning ifråga 
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om information om vad som pågick i kvarteret. En information som byggde 
på både verkliga iakttagelser och sådant som var rent skvaller och rykten. 
Barberaren var en sådan person. Han kom i kontakt med varenda människa 
som bar skägg och peruk och det var många män som gjorde det vid denna 
tidpunkt. Barberaren kunde upplysa varje person om vad som pågick i kvar
teret. Det är ingen överdrift att påstå att barberarens lokal närmast var att 
likna vid en nyhetsbyrå, där kunderna under framför allt lördagar och sön
dagar, medan de väntade på sin tur, diskuterade både politik och vardagliga 
problem, samtidigt som de kunde ta del av vad som hade skett i kvarteret 
den senaste tiden. Om du inte blev igenkänd av barberaren tillhörde du inte 
kvarteret och bemöttes därmed också med misstänksamhet.337 

Butiksägarnas och hantverksmästarnas lokaler gav således samtidigt en 
social stabilitet till kvarteret, eftersom de var både en arbetsplats och ett so
cialt rum för umgänge och ett ställe man kunde ta sin tillflykt till om man 
ville skaffa sig information. Det senare var särskilt viktigt för en nykomling 
i k varteret och staden. Det var givetvis mycket svårt att undvika att inte bli 
betraktad med misstänksamhet, eftersom det alltid fanns detaljer som kvar
terets invånare kunde ta fasta på i sin bedömning av främlingen. Det var t.ex. 
svårt att dölja att man hade sina rötter i en annan del av Frankrike om man 
hade en tydlig accent när man talade. Det gällde både de immigranter som 
invandrat från den franska landsbygden och de utlänningar som slog sig ner 
i P aris. För många parisare var det lika svårt att förstå vissa franska dialekter 
som att förstå en utlänning som talade ett främmande språk. Ar 1794 konsta
terade prästen Henri Grégoire i en rapport till Konventet att tre fjärdedelar av 
den franska befolkningen kunde lite franska, samtidigt som han medgav och 
gjorde gällande att de kanske inte till fullo förstod allt som sades i ett samtal, 
än mindre kunde de tala eller skriva språket korrekt.338 Det här var ett mycket 
allvarligt politiskt och ideologiskt problem, eftersom alla invånare måste veta 
vilka intressen republiken företrädde och vad den stod för.339 

För många av de tillfälliga besökarna i Paris, som ägnade sig åt handel 
av olika slag, kunde lukten avslöja att man inte var en stadsbo, utan att man 
kom från den omgivande landsbygden eller ännu längre ifrån. Så var fallet 
med fiskhandlarna som kom från kanalkustens många småstäder för att sälja 
sina fångster på fiskmarknaden i Paris. Kring dem fanns en omisskännlig 
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doft av fisk och fiskrens, som endast spreds i samband med att det var mark
nadsdagar.340 

Förutom barberarens lokal var det i huvudsak caféerna och krogarna 
som var männens sociala rum, när de inte var på arbetet eller hemma hos 
familjen. De var en naturlig och integrerad del i det dagliga sociala livet. De 
sörjde för att tusentals parisbor fick mat och dryck och det utgjorde en viktig 
del i myndigheternas skatteintäkter. Det fanns samtidigt en stor misstänk
samhet mot dessa inrättningar från myndigheternas sida. Polisen visade ett 
särskilt intresse för dem, eftersom man uppfattade att de stod för mycket av 
det elände som skapades i samtiden. De var tillhåll där människor ofta kom 
i bråk med varandra och det var i dessa lokaler som polisen uppfattade att 
brott, uppror och revolter planerades. Likartade uppfattningar hade andra 
grupper i samhället. Kyrkan och dess prästerskap var övertygade om att kro
garna bidrog till att förstöra det arbetande folkets liv. Samtidens ekonomiska 
moralister framförde liknande tankegångar. För dem var arbetarna föresprå
kare för lättja och i stället för att arbeta var arbetarna mer intresserade av att 
tillbringa långa stunder på krogen. Den bild som målas upp av myndighe
ter, kyrkans företrädare och andra måste i första hand ses som en klassfråga. 
Dessa grupper, och kanske särskilt polisen, hade sällan något gott att säga om 
de lägre samhällsskikten.341 

Den närhet som skapades i kvarteret genom att människor bodde tätt 
inpå varandra hade också sina uppenbara avigsidor. Människorna i kvarteret 
utgjorde grunden för hur kvarteret uppfattades av omvärlden. Deras beteen
den och levnadssätt gav upphov till rykten som kunde nå långt utanför kvar
terets snäva gränser och om ryktena hade en negativ klang kunde det ge det 
enskilda kvarteret dålig renommé. Det var inte ovanligt att förhållanden som 
förstörde den goda grannsämjan rapporterades till polisen, för att den skulle 
ta itu med problemet och återställa ordningen och ge kvarteret åter sitt goda 
rykte. Den franske historikern Arlette Farge ger i sin bok - Livets sköra tråd 
— flera exempel på vad som kunde uppfattas som hot i kvarteret. 

Ar 1777 inträffade följande händelse. Marie Anne Bassin, hustru till en 
blyarbetare, hade en fruktbod vid rue des Deux-Ponts på île Saint-Louis. Hon 
hade sedan hennes man förvisades till en ort åtta mil utanför Paris, enligt den 
lokale kyrkoherden, levt ett utsvävande liv tillsammans med en fd. vinhand-
larlärling, Etienne Chair. Han var protestantisk trosbekännare, men, vilket 
kanske var ännu mer försvårande, han var gift och hade etablerat sig som 
vinhandlare i huset bredvid frukthandlerskan. Paret hade under förhållandet 
fått tre barn, två pojkar och en flicka. Omgivning var uppenbarligen mycket 

340 Cobb, Richard, Paris and its Provinces 1792—1802. Oxford: Oxford University Press, s. 
18-19. 

341 Roche 1987, s. 248. 
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upprörd över detta, därför att förhållandet gav kvarteret ett dåligt rykte och 
invånarna i kvarteret bad därför myndigheterna att ingripa. De delade dock 
inte kvartersinnevånarnas åsikter, utan lät frågan bero.342 

Det finns emellertid också en annan bild av hur man såg på äktenska
pet som förklarar varför polisen inte ansåg att samboendet var ett problem. 
Det var nämligen mycket vanligt i Paris under revolutionsåren att människor 
levde tillsammans utan att vara gifta, särskilt bland samhällets lägre sociala 
skikt. Ogifta par betraktades ofta som gifta bland vänner och bekanta. Det 
förekom att den ogifta kvinnan tilltalades med sin "mans" efternamn. Om 
ett par offentligt hade uppgett att man levde tillsammans var det tillräckligt 
för att förhållandet skulle uppfattas som ett äktenskap. En av polisens ob
servatörer deklarerade att "att det var offentliggörandet av förhållandet som 
utgjorde grunden för äktenskapet", vilket tydligt visar att den katolska kyr
kans grepp om befolkningen hade förlorat sin betydelse. Det innebar att ett 
officiellt dokument, som bekräftade äktenskapet, sågs som mindre viktigt. 
Man följde en mycket enkel och rak princip. Var man känd i den omgivning 
där man bodde, för att ha levt tillsammans i flera år, kunde man inte påstå 
att personen ifråga inte var gift.343 Bland de lutherska trosbekännarna tycks 
man, som visats tidigare, varit mycket angelägen om att gifta sig och att få 
sina barn erkända, vilket medförde att man döpte dem omgående efter föd
seln, ofta samma dag, eller bara någon dag därefter.344 

Det arbete som lades ner i kvarteren på de verksamheter som knöt an till 
den dagliga konsumtionen var omfattande. I den statistik som finns bevarad 
från början av den franska revolutionen anges att det fanns ungefär 4 000 
vinhandlare. I faubourg Saint-Antoine kunde man räkna till 500 vinbutiker 
år 1792 och samma år fanns det nästan 800 vinbutiker i faubourg Saint-Mar
cel. Det är mycket höga siffror, eftersom det innebär att det fanns en vinbutik 
per 80 invånare.345 Över huvud taget utgjorde de inrättningar som ägnade 
sig åt någon form av försäljning av mat och dryck ett svåröverskådligt och 
mycket komplext område. De olika inrättningarnas funktioner var många 
gånger svåra att skilja från varandra, eftersom de ingick i ett komplicerat 
mönster i kommersialiseringen och det korporativa systemet.346 Om Parisbon 
ville dricka vin gick han till någon av kvarterets krogar, där vinhandlaren 
sålde vin och kanske även tillhandahöll mat. Det senare skulle dock, för att 
allt skulle gå rätt till, egentligen tillhandahållas av restauratören (traiteur-

342 Farge, Arlette, Livets sköra tråd. Våld, makt och solidaritet i 1700-talets Paris. Natur och 
Kultur, 1989. s. 23-24. 

343 Godineau, Dominique, The Women of Paris and Their French Revolutio?î. Berkeley: 
University of California Press, 1998, s. 18-19. 

344 Se kap 4 i denna bok.. 
345 Ibid., s. 250. 
346 Brennan 1988, kapitel 2. 
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rôtisseur), som tillhörde ett av skråna bildat redan 1695. Denne hade i sin 
tur inte rätt att servera drycker om han inte var medlem i d et skrå som hade 
beteckningen, traiteur-aubergiste. 

Enligt regelverket var ytterligare en grupp inblandad i försäljningen av 
drycker. Den som ville ha öl, cider, starka alkoholdrycker, söta likörer, le
monad, glass, kaffe eller choklad var formellt tvingad att gå till lemonad-
handlaren (limonadier). Denne höll sig dock sällan till att enbart sälja dessa 
drycker, utan han kunde också ha en butik som tjänade både som butik och 
kafé. Beräkningar har gjorts som säger att mellan 700 och 800 kaféer inne
hades av medlemmar som tillhörde lemonadhandlarskrået, corporation des 
limonadiers.347 

Vinhandlarens affär var i likhet med barberarens arbetsplats ett ställe dit 
människor kom, inte bara för att köpa vin, utan också för att ta del av kvar
terets skvaller och andra nyheter som rörde vardagen. Det var kanske heller 
ingen tillfällighet att vinhandlarna var väl införstådda med och hade bety
dande kunskaper om revolutionen, eftersom de förefaller ha varit klart över
representerade i förhållande till andra yrkesgrupper vid t.ex. stormningen av 
Bastiljen och senare våldsamma händelser.3'48 Det fanns en mycket bestämd 
uppfattning, åtminstone vida spridd inom polisen, att det bland vinhand
larna och i deras affärer förekom allehanda skumraskaffärer och där samlades 
upprorsmakare vars syfte var att åstadkomma oreda och störa den civila ord
ningen.349 Vinhandlarna, marchands de vin, betraktades som oppositionella 
mot kyrkan, främst för att de gav uttryck för antiklerikala uppfattningar. De 
påstods också påverka människors politiska uppfattningar särskilt i tider när 
det rådde krig eller när det civila samhället stördes av upplopp. Deras affärs
lokaler sågs som det ideala tillhållet för att hysa ljusskygga individer. 

Vinhandeln betraktades också som en hybrid. Den var inte lika tydligt 
uppdelad, eftersom den berörde och överbryggade de traditionella gränserna 
mellan stad och land, där verksamheten blandade skilda yrkesgrupper i sta
den med mer lantligt präglade yrkesgrupper, som t.ex. vinodlare. Vinhand
larna bröt också mot lagar och förordningar genom att späda ut det vin de 
serverade med vatten och de stängde inte sina lokaler vid utsatt tid. Allt detta 
gjorde att vinhandlarens lokaler utgjorde en utmärkt startpunkt för uppror. 

Det innebar att gränsdragningen mellan de olika skråna var otydlig och 
i upplösning, även före det officiella skråväsendets avskaffande. För invånarna 
i kvarteret spelade detta givetvis ingen roll, utan de gick till de ställen där 
man kunde få mat och dryck utan att bekymra sig nämnvärt över om de olika 

347 Journal de ma vie, s. 182, not 228. 
348 Rudé 1959, s. 217. 
349 Cobb, Richard, The Police and the People. French Popular Protest 1789—1820. Oxford: 

Oxford University Press, 1972, s. 29. 
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utskänkningsställena hade dessa rättigheter.350 För dem var det av större be
tydelse att man i kvarteret kunde få det man efterfrågade och samtidigt träffa 
bekanta och odla det sociala umgänget, eftersom folk i allmänhet omöjligen 
kunde träffas hemma i sina överbefolkade rum och lägenheter. De var i bästa 
fall reserverade för den närmaste familjen. 

Krogarnas betydelse i det vardagliga umgängeslivet mellan de lägre sam
hällsskikten understryks av att t.ex. glasmästaren Jacques-Louis Ménétra, i 
sin dagbok, nämner ett hundratal sådana inrättningar medan han endast i 
ett fall nämner namnet på ett kafé.351 De senare besöktes i första hand av de 
mer välburgna samhällsskikten. Den centrala roll som krogägare, vinhand
lare och andra med anknytning till den dagliga konsumtionen och det sociala 
utbytet hade i kvarteret var en möjlighet för nykomlingar att integreras i 
lokalmiljön. Det är nog ingen tillfällighet att det i källmaterialet som här
rör från den svenska ambassadförsamlingen utgör yrken med anknytning 
till utskänkning under perioden 1789 till 1806 ett betydande antal. Det var 
en bransch där man kunde vara tämligen säker på att man kunde förtjäna 
sitt levebröd, även om man kanske inte kunde räkna med att göra sig någon 
större förmögenhet. Däremot kunde man förlita sig på att kundkretsen var 
tämligen konstant och om man skötte sin verksamhet på ett för kunderna ac
ceptabelt sätt kunde krogägaren påräkna att de skulle återkomma. 

Bland brudpar, föräldrar och vittnen som förekommer i den svenska 
ambassadförsamlingens vigsellängder fanns drygt 40 personer, som verkade 
som vinhandlare (marchand du vin), värdshusägare (aubergiste), restauratör 
(traiteur) och lemonadförsäljare (limonadier). Den absolut största gruppen 
utgjordes av vinhandlarna, vilka utgjorde hälften av samtliga dessa näringsid
kare. Det förefaller också att ha funnits ett nära umgänge mellan dessa, som 
bland annat kommer till uttryck i samband med en vigsel den 12 december 
1789. Pierre Bijolat gifte sig då med Marie Bothereau, dotter till en vinhand
lare. Aven Pierres far var vinhandlare. Fadern och sonen bodde på samma 
adress i Paris, 83 rue Vaugirard och kanske hade de tillsammans ansvaret för 
försäljningen av vin. Fyra av de närvarande vittnena var också vinhandlare, 
inkluderat brudgummens far, Marc Leclopé, Cyprien Chair och Louis André 
Bothereau. Den senare var brudens morbror.352 

Om ett av vittnena, Leclopé, får vi ytterligare information via de sk. 
cartes de sûreté, som utfärdades av polismyndigheten. Han flyttade till Paris 
redan år 1756. Han var drygt 50 år gammal och bosatt vid rue Saint-Martin 
nummer 367. Tidigare var hans bostadsadress rue Beaubourg.353 Hans två 

350 Roche 1988, s. 249. 
351 Journal de ma vie, s. 375. 
352 Trauungs Register 12.12 1789. 
353 Comité de sûreté générale. F7/4785. AN. 
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bostadsadresser sammanföll med en person vars namn var Philippe Chair 
och som var 24 år gammal och född i Paris.354 Det finns goda skäl att tro att 
Philippe Chair är Cyprien Chairs son, och att brudgummens far, Leclopé och 
Chair den äldre lärt känna varandra tidigt inom vinhandlarbranschen och att 
denna vänskap bestått under åren. Om Philippe och Cyprien Chair var släkt 
med den tidigare nämnde Etienne Chair. Den man som uppväckte ett helt 
kvarters vrede genom sitt leverne med frukthandlerskan Marie Anne Bassin, 
vet vi inte. Osannolikt är det inte, eftersom de hade samma efternamn och 
dessutom verkade de inom vinhandeln. 

För kvinnorna i kvarteret var det matvarubutikerna som var deras do
mäner. Butikerna spelade en särskild social roll för kvinnorna. De länkade 
samman deras hushåll med det offentliga rummet. På så sätt var kvarteret 
könsmässigt uppdelat, där kvinnornas dagliga liv rörde sig mellan hushållet, 
butiken, marknaden och gatorna som förband dessa offentliga sociala rum 
med hemmet, medan männens motsvarighet kretsade kring arbetsplatsen och 
caféet. Vissa butiker var mer attraktiva än andra som mötesplatser. Bagarens 
butik bidrog med både värme och en god lukt, medan slaktarens butik inte 
kunde bidra med samma välkomnande atmosfär. De butiker som överlevde 
i den ekonomiska konkurrensen fick en särskild betydelse som mötesplatser, 
eftersom som de kunde uppfattas som mer stabila i kvarterets sociala värld. 
För kvinnorna i kvarteret var bagarens butik inte bara en plats där man in
handlade det dagliga brödet, som var helt oundgängligt i hushållet. Brödets 
centrala betydelse gjorde att kvinnorna var särskilt intresserade av att priserna 
var stabila och överkomliga. Förändringar i tillgången på bröd och stigande 
brödpriser medförde ofta, både före och under revolutionen, stigande protes
ter från den kvinnliga befolkningen. 

Den frustration som kom i dagen när det dagliga brödet ransonerades 
eller när priset förändrades byggde på traditionella föreställningar om att det 
var ett omoraliskt beteende. Till detta kom att revolutionsandan tillförde det
ta beteende en ytterligare dimension. Att höja priset eller ransonera tillgången 
på bröd var dessutom en ickepatriotisk handling.355 Denna mer allvarliga sida 
av bagaryrket medförde att bagarna kanske var den mest utsatta yrkesgrup
pen för folkliga protester. Otaliga är de exempel, där folket tog till våld mot 
bagare som de ansåg bryta mot vad de såg som ett moraliskt beteende. Ett av 
de mest omfattande brödupploppen ägde rum i m ars 1795 då tillgången på 
bröd var mycket prekär och svälten stod för dörren. Polisen i de olika sektio
nerna rapporterade ständigt om incidenter de upplevt i kvarteren. 

354 Ibid. 
355 Garrioch, David, The Making of Revolutionary Paris. Berkeley: University of California 

Press, 2002, s. 296. 
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Tack vare den engelske historikern George Rudé kan vi i e fterhand re
konstruera händelseförloppet under en tvåveckorsperiod år 1795. Den 17 
mars meddelade en deputation hemmahörande i församlingarna Saint-Jac
ques och Saint-Marcel till Konventet att "vi saknar bröd och vi börjar ångra 
alla uppoffringar vi har gjort för revolutionen". En dag senare arresterades en 
kypare i sektionen Palais-Royal. I samband med gripandet yttrande han "att 
det var förskräckligt att se fransmän reducerade till ett lispund bröd per dag 
och tvingas äta potatis, vilket enbart är till för grisar". En vecka senare kunde 
man konstatera att inget bröd alls hade distribuerats i sektionerna Droits-
de-l'Homme, Indivisibilité, Marchés och Lombards.356 Bagaryrket var alltså 
ett i högsta grad utsatt yrke. Kunde man inte leverera det dagliga brödet var 
man inte mycket värd. Bristen på bröd var inte det enda problemet. Priserna 
var, som tidigare sagts, ett annat skäl till att människor gick ut på gator och 
torg för att demonstrera. Att matpriserna steg var inte den främsta orsaken 
till protesterna, utan snarare att de fluktuerade mycket kraftigt, ofta under 
relativt korta perioder.357 Människorna kunde därför inte veta hur stor andel 
brödkostnaden utgjorde och de kunde följaktligen inte heller göra några säkra 
ekonomiska kalkyler när de gjorde upp sin hushållsbudget. 

Det fanns ett betydande antal personer som vi möter i ambassadförsam
lingens vigsellängder som hade anknytning till bageribranschen, vars yrkes
titel angavs till boulanger, bagare. De var omkring 15 personer om vi endast 
räknar dem som gifte sig eller uppträdde som vittnen. Tre av dem möter vi 
vid ett och samma tillfälle, den 24 december 1797, när bagaren Jean Georges 
Frey gifter sig med Marie Sageret. Frey hade sina rötter i Steinbach i grevska
pet Hohenlohe i Württemberg. Han bodde numera i Paris utkanter, vid 130 
Grand rue i Chaillot. I Chaillot bodde för övrigt samtliga närvarande vid 
bröllopet. Bruden bodde med sin fader, som benämndes citoyen, vid rue de 
Longchamp och övriga närvarande angavs med adressen Grand rue i Chail
lot. Till de senare hörde bagarna Martin Dumoutier och François Bourginot, 
vilka hade samma bostadsadress, 74 Grand rue. De två andra vittnena daglö
naren (journalier) Jean-Baptiste Giroux och blekaren (blanchisseur) Antoine 
Julin hade samma bostadsadress som brudgummen.358 

Kvarteret i Chaillot, den geografiska närheten, tycks ha spelat en vä
sentlig roll för att utveckla bekantskapen mellan de olika individerna som 
närvarade vid vigseln. I huset nummer 130 bodde ytterligare två individer 
som vi möter i vigsellängden, Benoît och Louis Plainon. De är båda släkt med 
den ovan nämnde Jean-Baptiste Giroux, som hade flyttat till Paris från byn 

356 Rudé 1959, s. 147-148. 
357 Ibid., s. 125. 
358 Trainings Register 24.12 1797. 
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Montorse i departementet Seine.359 Den lokala miljön vid Grand rue i Chail-
lot vittnar också om att kvarteret tjänade som en mötesplats mellan inflyt
tade invånare med en utländsk bakgrund och de som var infödda fransmän. 
I vilken utsträckning de senare också var lutheraner går det inte att uttala sig 
om. 

Slakteriyrket tycks dock inte ha haft någon större dragningskraft på in
flyttade lutheraner. Vid endast två tillfällen möter vi personer som gifter sig 
som har titeln slaktare. Sammanhållningen mellan slaktarna tycks dock ha 
varit stark. När Maximillian Kleiber gifter sig den 18 november 1790 med 
Christine Marthe Schmidt, dotter till en slaktare, är två av de fyra vittnena 
kolleger inom slakteribranschen, nämligen Jacob Steiger och Philip Jacob 
Hansmetzger.360 Vittnenas efternamn antyder att inte enbart den yrkesmäs
siga bakgrunden var orsaken till att de närvarade som vittnen. De bar också 
på ett efternamn med tydligt tyskt ursprung. 

För nykomlingar och nyinflyttade innebar kvarterets sociala värld präg
lad av ängslan och misstänksamhet, parad med en hög grad av nyfikenhet, 
att de var tvingade att utveckla sina egna nätverk, eftersom de i andras ögon 
betraktades som vagabonder, lösdrivare och främlingar. Det var inte främst 
deras uppträdanden som väckte uppmärksamhet och misstroende, utan det 
faktum att de som immigranter hade rört på sig och därmed också visat upp 
ett rotlöst beteende. Den stadigvarande kvartersbefolkningen hade större för
ståelse för de fattiga än för främlingar. De senare kunde till och med upp
väcka känslor av solidaritet och tolerans. Denna omsorg kunde även de mest 
utsatta dra fördel av. Det var inte ovanligt att fattiga, men också tidigare 
kriminella, under svåra tider kunde få hjälp med mat eller med pengar för 
att klara sig.361 

Integrationen i kvarteren 

De individer som framträder i den svenska ambassadförsamlingens vigsel
längder var både sådana som bekände sig till den protestantiska tron och de 
som var katoliker. Det går dock inte i varje enskilt fall att uttala sig om den 
enskildes religionstillhörighet, även om efternamnet och hänvisningar till in
dividens geografiska ursprung ger en mycket god vägledning. Ett undantag 
utgör brudparen. Däremot kan man med utgångspunkt från de adresser som 
anges i källmaterialet med en relativt god precision fastställa var brudpar och 

359 Ibid. 18.2 1798. 
360 Trauungs Register 1764-1806. 
361 Wills, Antoinette, Crime and Punishment in Revolutionary Paris. Westport, Conn: 
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vittnen hörde hemma i Paris olika sektioner. Den geografiska bestämningen 
ger också vid handen att vissa områden och sektioner var mer frekvent repre
senterade än andra och vissa gator och kvarter framträder oftare än andra. 

Det första och mest omedelbara som framträder i den geografiska sprid
ningen är den tyngdpunkt i boendet som dessa människor hade på den högra 
stranden. Mer än två tredjedelar av alla brudpar och vittnen bodde i någon 
av de sektioner som låg på floden Seines högra strand. Flera av dessa sektioner 
tillhörde Paris mest tätbefolkade och mest folkrika, som Gravilliers, Lom
bards, Postes och Oratoire. De två sektioner som hade flest antal personer 
som vi återfinner i vigsellängderna fanns dock på den vänstra stranden, Fon-
taine-de-Grenelle och Quatre-Nations. Det var också i dessa senare kvarter 
som det stora flertalet utlänningar, som besökte Paris under l'Ancien Régime, 
brukade bo i. 

I den statistik som finns bevarad för perioden 1774-1787 var kvarteren 
kring Saint-Germain-des-Prés och rue Saint-André-des-Arts de geografiska 
områdena dit utlänningarna först och främst sökte sig.362 Det fanns uppen
barligen en tradition i dessa kvarter, vilken immigranterna kände väl till, 
som medförde att den som var nykomling i staden kunde påräkna att han i 
vardagslivet skulle stöta samman med människor med en likartat bakgrund 
och ursprung. Dessa kvarter skulle därför inte kännas lika främmande som 
andra, där den sociala sammansättningen och etniska bakgrunden var olik
artad. De mest framträdande grupperna av utlänningar som bodde i dessa 
kvarter kom från Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Holland.363 De per
soner som vi möter i ambassadförsamlingens källor visar dock, som sagts ti
digare, upp ett annat mönster. Den viktigaste orsaken till detta torde vara att 
den stora majoriteten av individerna som vi möter i ambassadförsamlingens 
vigsellängder inte tillhörde samhällets övre sociala skikt, utan de lägre mel
lanskikten, där hantverkarna var den stora och dominerande gruppen bland 
de lutherska trosbekännarna. Det är dock viktigt att hålla i minnet att majo
riteten av utlänningarna sällan bosatte sig i Paris för gott. De var i allmänhet 
på genomresa. Tre månader eller mindre, längre varade inte vistelsen i Paris 
för den stora majoriteten utlänningar. 

362 Dubost, Jean-François, Les étrangers au siècle des Lumièrs, Roche, Daniel, La ville 
promise. Mobilité et acceuil à Paris (fin XVIIe-debut XIXe siècle). Paris: Fayard, 2000, s. 
263. 

363 Ibid., s. 239. 
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Tabell 4. Geografisk fördelning i Paris sektioner på högra stranden 
(N=817)364 

Sektion Brudpar Vittnen Totalt Invånare 

N N N N 

Arcis 5 8 13 11600 

Arsenal l 4 5 10264 

Beaubourg 9 26 35 16320 

Bibliothèque 7 20 27 9930 

Bondy 4 16 20 12404 

Bonne-Nouvelle 4 25 29 14860 

Champs-Elysées 6 16 22 9000 

Enfants-Rouges 2 5 7 10481 

Faubourg-Montmartre 6 22 28 10104 

Faubourg-Saint-Denis 3 2 5 11630 

Fontaine-Montmorency 2 8 10 9424 

Grange-Batelière 13 27 40 10920 

Gravilliers 9 39 48 24774 

Halle-au-Blé 6 16 22 11640 

Hôtel-de-Ville 0 4 4 12231 

Lombards 9 40 49 14811 

Louvre 4 21 25 22691 

Marché-des-Innocents 6 22 28 13146 

Mauconseil 3 19 22 13818 

Montreuil 0 14 14 13479 

Oratoire 6 32 38 12846 

Palais-Royal 7 29 36 16719 

Place Louis XIV 4 35 39 9500 

Place-Royale 5 23 28 11839 

Place-Vendôme 2 19 21 13428 

Poissonnière 7 16 23 8435 

Ponceau 8 18 26 16648 

Popincourt 6 7 13 10933 

Postes 9 29 38 12567 

Quince-Vingts 11 26 37 18283 

Roi-de-Sicile 6 22 28 12321 

Roule 2 7 9 11377 

Temple 0 15 15 11988 

Tuileries 2 11 13 15148 

Källa: Svenska kyrkan. Kyrkokansliet. Uppsala: Svenska församlingen i Pa ris (gamla kyrko
arkivet^. Trauungs Register der Königlich-Schwedischen Gesandschaffs Capelle zu Paris angefan

gen im Jahre MDCCLXIIL 1764-1806. 

364 Uppgifter om invånarantalet är hämtat från Soboul & Monnier 1957 och Tonnesson, 
Kåre D., La défaite des sans-culottes. Mouvement populaire et réaction bourgeoisie en l'an 
III. Oslo: Presses Universitaires d'Oslo, 1959, s. 418-419. 
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Tabell 5. Geografisk fördelning i Paris sektioner på vänstra stranden 
(N=386)365 

Sektion Brudpar Vittnen Totalt Invånare 

N N N N 

Croix-Rouge 7 34 41 16744 

Fontaine-de- Grenelie 14 61 75 12554 

Gobelins 2 0 2 11755 

Henri IV 5 16 21 5126 

Ile-Saint-Louis 0 2 2 4862 

Invalides 0 6 6 10401 

Jardin-des-Plantes 2 6 8 15125 

Luxembourg 8 16 24 16663 

Notre-Dame 6 12 18 11402 

Observatoire 4 11 15 13193 

Quatre-Nations 16 67 83 21601 

Sainte-Geneviève 3 24 27 24977 

Théâtre-Français 10 39 49 14400 

Thermes-de-Julien 3 12 15 12394 

Källa: Svenska kyrkan. Kyrkokansliet. Uppsala: Svenska församlingen i Paris (gamla kyrko
arkivet,). Trauungs Register der Königlich-Schwedischen Gesandschaffs Capelle zu Paris angefan
gen im Jahre MDCCLXIIL 1764-1806. 

Även inom kvarterets begränsade utrymme fanns det tydliga tendenser att 
immigranterna inte nöjde de sig med att bo i närheten av varandra, utan de 
försökte till och med att bo så nära varandra som möjligt, ibland till och med 
i samma fastighet, vilket några tidigare exempel har visat. Gick inte det så var 
det på samma gata. 

I stadsdelen Popincourt, som vid tiden för den franska revolutionen hade 
ca. 11 000 invånare, låg rue de Charonne, "vagnmakargatan". Gatan var be
lägen i stadsdelens periferi och bestod av 28 hus. Gatan hade gamla anor och 
hade byggts för att förbinda Paris med den by som hade namnet Charonne. 
Befolkningstätheten var mycket låg i förhållande till andra sektioner i P aris, 
vilket delvis förklarar varför det var möjligt att en så stor del av befolkningen 
livnärde sig på trädgårdsskötsel. Här fanns ytor som inte var bebyggda och 
där det var möjligt att odla. Andelen invånare med utländsk bakgrund var re
lativt stor och av dessa utgjorde tyskarna 20 procent och belgarna 30 procent. 

365 Uppgifter om invånarantalet är hämtat från Soboul & Monnier 1957. 
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Särskilt tyskarna, de som arbetade inom möbelindustrin uppfattades i sin 
samtid som den grupp som var den mest välintegrerade i den nya miljön.366 

Stadsdelens sociala struktur dominerades av yrken inom olika branscher 
med anknytning till metallhantverksarbete. Där fanns spiksmeder, låssmeder, 
vapensmeder, knivsmeder, vapenfejare och grovsmeder, men också järnhand
lare, kopparslagare, plåtslagare och grovsmeder. Längs rue de Charonne, som 
dominerades av möbel- och träarbetare, bodde också grupper av textilarbe
tare och några livsmedelshandlare.367 De största arbetsplatserna i stadsdelen 
utgjordes av några fajans- och porslinsfabriker, där antalet anställda uppgick 
till mellan 30 och 65 personer. Däremot var andelen personer som arbetade 
som tjänstemän i staden Paris tjänst eller inom professionella yrken låg i jäm
förelse med andra sektioner. Det fanns dessutom relativt få unga i åldern 15 
till 25 år, vilket kanske till en del förklarar varför stadsdelen i politiska termer 
uppfattades som moderat. Den revolutionära glöden var inte lika märkbar 
som i andra stadsdelar, där åldersstrukturen såg annorlunda ut med en do
minans av yngre människor.368 Stadsdelen tillhörde också en av de fattigaste, 
samtidigt som arbetstillfällena var få, vilket framgår av ett uttalande som 
gjordes i juli 1793, där man ville att det skulle uppföras fler verkstäder, så att 
arbetare kunde få det arbete de önskade.369 

Även om det inte var särskilt många av dem som vi möter i ambassad
församlingens vigsellängder som bodde i sektionen Popincourt under revolu
tionsåren hade dock mer än hälften sin bostadsadress vid rue de Charonne. 
En av dem var marmorarbetaren Pierre Giles, som den 22 maj 1791 var vittne 
när ciselören Augustin Christophe Ferdinand Hartwig ingick äktenskap i 
ambassadförsamlingens kapell. Vid samma tillfälle var kopparsvarvaren Jean 
Deninger närvarande som vittne. Giles bodde på 148 rue de Charonne, med
an Deninger bodde på nummer 4. Deninger hade tyskt ursprung, medan 
Giles sannolikt var fransman.370 Nästan ett år senare gifter sig finsnickaren 
Jean Christophe Eberhardt, närmare bestämt den 15 april 1792. Eberhardt 
var från Ronneburg i Sachsen. Då är Jean Louis Delarue närvarande som 
vittne. Han är vapenfejare och kusin till Eberhardts blivande fru, Marie The
rese Beaumont. Delarue som har franskt ursprung bor på 7 rue de Charonne, 
medan brudgummens exakta adress på rue de Charonne inte framgår i käl

366 Monnier, Raymonde, Le faubourg Saint-Antoine (1789-1815). Bibliothèque d'Histoire 
révolutionaire. 3e série-no 21. Paris, 1981, s. 33. 

367 Monnier, 1981, s. 41. 

368 Sévegrand, Martine, La section de Popincourt pendant la révolution française, Contri
butions à l'histoire démographique de la Révolution française. 25. Paris 1970. . Soboul & 
Monnier 1985, s. 271. 

369 Soboul 1980, s. 83. 
370 Trauungs Register 22.5 1791. 
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lan.371 Går vi ytterligare ett år framåt i tiden är det åter bröllop på rue de 
Charonne, då stövelmakaren Philippe Conrad Schmidt ingår äktenskap med 
Marie Anne Festor.372 Vid detta tillfälle är det dock ingen annan närvarande 
som bor vid rue de Charonne. 

Vid den relativt lilla gatan rue Beaurepaire, som förband den större ge
nomfartsgatan rue Montorgueil och rue Deux-Portes i sektionen Mauconseil 
bodde sammanlagt sju personer vid mitten av 1790-talet, som vid olika till
fällen möter oss i vigsellängden för ambassadförsamlingen. Det var skräd-
darmästaren Henri Fet, vars bostadsadress var nummer 11 rue Beaurepaire. 
I huset bredvid i nummer 9 bodde åkaren Alexis François Bee och i nummer 
19 bodde två skomakare. Den ena hette George Durr och den andre är Jacob 
Lang. Kanske var det så att de till och med bodde i samma lägenhet? De båda 
skomakarna var vittnen i ambassadförsamlingen den 28 september 1795 när 
en kollega till dem, Jacques Chrétien Rauscher, gifte sig. Rauscher var ur
sprungligen från Strasbourg och hans blivande maka, Marie Louise Françoise 
Auxerroy, var född i byn Maison som ligger i departmentet Seine et Oise. 
Vid tiden för bröllopet bodde Marie Louise Françoise i fastigheten nummer 
3 vid rue Beaurepaire. I slutet av gatan bodde tryckaren Friedrich Guillaume 
Perrisse och fastigheten nummer var 30 och vid en inte angiven adress vid 
samma gata bodde skomakaren Jean Nicolas Wurpillot.373 

Den geografiska närheten inom den lutherska minoriteten kunde vara än 
mer påtaglig och tydlig. I stadsdelen Bondy i Paris norra utkanter låg rue de 
Bondy. På denna gata bodde fem personer som vi kan återfinna i ambassad
församlingens vigsellängder och samtliga bodde i samma fastighet, nämligen 
nummer 61. Det var grosshandlaren Théodore Frédéric Kraglinger och hans 
hustru Sophie Philippine, född Bapst, samt deras dotter Elisabeth Jeanne 
Kraglinger. I vigsellängden angavs att dottern ursprungligen var från Worms 
i Pfaltz, vilket antyder att föräldrarna invandrat därifrån till Paris. På samma 
adress bodde också Sophie Philippines bror, mäklaren Jacques August Bapst, 
och kassabetjänten Maurice Claudel.374 Det finns andra exempel på att flera 
personer som tillhörde den lutherska minoriteten hade samlats på ett mycket 
begränsat område som kunde utgöras av en enda fastighet eller, att det till och 
med var så att de bodde i samma våning. Det senare är dock närmast omöjligt 
att avgöra, eftersom det saknas en sådan ingående information i vig sel läng
derna eller något annat historiskt källmaterial från denna tid. 

Vid rue de Limace nummer 384, som var en tvärgata till den stora ge
nomfartsleden rue Saint- Honoré, bodde tre personer som möter oss i vigsel

371 Ibid., 15.4 1792. 
372 Ibid., 2.4 1793. 
373 Ibid., 11.4 1792. 
374 Ibid., 19.10 1802. 
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längden. Den ena av dem, skomakaren Jean Adam Heilman, gifte sig den 
29 april 1793 med Marie Jeanne Froumel som var timmermansdotter från 
Paris. Steilman hade tyskt ursprung och kom från Wettingen i Pfaltz. Två av 
de närvarande vittnena, som med stor sannolikhet var fransmän, den förre 
detta järnhandlaren Jacques Etienne Vidal och skräddaren François Baucart 
hade samma bostadsadress som brudgummen. Även i detta exempel går det 
inte att säga något ytterligare om det faktiskt var så att de delade lägenhet. 
Det finns inte något annat förenande kännetecken än att de bodde på samma 
adress, eftersom andra igenkänningstecken som t.ex. noteringar om ursprung 
och släktskap saknas. Det är därför rimligt att tänka sig att dessa individer 
hade lärt känna varandra i den lokala miljön och där utvecklat mycket nära 
sociala relationer. 

Kvarteret förefaller ha varit en betydelsefull länk i utvecklandet av de 
sociala nätverken inom den lutherska minoriteten. Det var mycket vanligt 
att man likhet med vad som skedde bland andra invandrargrupper sökte 
sig områden där det sedan tidigare fanns inflyttade lutheraner. När de väl 
hade kommit dit var det inte heller ovanligt att man till och med bosatte 
sig i samma fastighet som de individer man kände sedan tidigare. För ny
komlingen i storstaden var det sannolikt också så att man innan man hade 
etablerat sig i den nya miljön bodde under kortare eller längre perioder hos 
någon släkting eller annan bekant. Även om etniciteten och den religiösa 
bakgrunden till en början spelade en viktig roll tycks lutheranerna relativt 
snart ha utvecklat sociala kontakter som gick utanför den begränsade sociala 
kretsen av lutherska trosbekännare och i stället börjat närma sig den katolska 
majoritetsbefolkningen. Att så skedde vittnar de många äktenskapen mellan 
lutherska manliga immigranter och unga fransyskor, men också att ett stort 
antal vittnen uppenbarligen var franska medborgare, vilket inte minst deras 
efternamn ger besked om, även om vi samtidigt vet att det inte var ovan
ligt att immigranterna förfranskade sina namn. Vid många enskilda vigslar 
i ambassadförsamlingen var det också alldeles tydligt att många av vittnena 
saknade andra relationer till brudparet än det faktum att de bodde på samma 
gata, i samma fastighet eller på någon närliggande gata i samma kvarter, 
vilket understryker den geografiska miljöns stora betydelse för hur integra
tionsmönstret utvecklades. 
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KAPITEL 7 

PROTESTANTER OCH REVOLUTIONÄRER 

Inledning 

När revolutionen bröt ut kom den att påverka de protestantiska trosbekän-
narna som bodde i Paris i lika hög grad som den berörde andra medborgare. 
Hur skulle man förhålla sig till den? Vi vet mycket väl att många utlän
ningar som tillhörde de högre samhällsskikten ganska omedelbart efter re
volutionsutbrottet lämnade Paris. Andra stannade kvar, men i samband med 
att Skräckväldet bröt ut år 1793 lämnade även andra samhällsgrupper Paris. 
Det blev över huvud taget betydligt mer problematiskt för de enskilda med
borgarna i Paris, eftersom Skräckväldet innebar en formidabel häxjakt på alla 
individer som inte lojalt ställde sig bakom revolutionärerna. Det gällde för 
övrigt också de individer som var revolutionärer, men som kom att utgöra 
en minoritet när nya revolutionära stämningar och politiska ledningar av
löste varandra. För det stora flertalet anklagade innebar det att de hamnade i 
fängelse under en kortare eller längre tid, men antalet avrättningar var också 
många. I Paris fanns vid ett tillfälle ungefär 6 000 fångar utspridda i 27 olika 
fängelser och under några månader år 1793 avrättades 177 personer av 395 
anklagade.375 

I denna jakt gjorde man inte någon skillnad mellan låg och hög, frans
man eller utlänning, revolutionär eller icke revolutionär. Till och med de 
främsta ledarna under revolutionens tidiga skede kunde snabbt hamna i onåd 
och föras till giljotinen. Vittnesmålen är många och de historiska dokumen
ten som har bevarats för eftervärlden ger oss en tydlig bild av den häxjakt som 
kunde förekomma, särskilt under Skräckväldet. Det stora antalet hemliga 
agenter som fanns utspridda över hela Paris har lämnat rapporter till inrikes
ministeriet om sina dagliga iakttagelser av människor och vad de gjorde och 
vad de sade.376 Denna samling av uppgifter, ofta tillkomna, efter att agenten 
fått ta del av dem genom rykten och hörsägen, kunde sedan användas i den 

375 Bouloiseau, Marc, The Jacobin Republic 1792—1794. Cambridge : Cambridge Univer
sity Press, 1983. s. 98. 

376 Se t.ex. Caron, Pierre, Paris pendant la Terreur.Rapports des agents secrets du ministre de 
l'intérieur. 6 vol. Paris 1910-1964 
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vittomfattande repressionen av Paris medborgare, som i många fall innebar 
att den slutade med att bilan föll vid den upprättade giljotinen efter en sum
marisk rättegång. 

Det är viktigt att framhålla att la Terreur utgjorde en relativt kort period 
av den franska revolutionen, men den fick långtgående konsekvenser.377 Den 
varade från den 5 september 1793, när Konventet, meddelade att "la Terreur 
à l'ordre du jour", till juli 1794, medan den tid historikerna kallar den franska 
revolutionen pågick från år 1789 till Napoleons statskupp år 1799. Skräckväl
det var endast till viss del en diktatur iscensatt av det styrande organet Kon
ventet. Dess främsta kännetecken var att den leddes av en begränsad grupp av 
människor inom den sk Comité de salut public, vars namn brukar översättas 
till svenska med välfärdsutskottet; ett namn som kanske i första hand leder 
till andra tankar än den praktik som kännetecknade dess medlemmar. Kom
mittén utgjordes av tolv män och leddes av revolutionens mest kända George 
Jacques Danton, Jean-Paul Marat, Maximilien Robespierre. Dess tydligt ut
talade mening var att göra sig av med alla som kunde betraktas som fiender 
till republiken och som var kontrarevolutionärer, vilket fick till följd att ca 
40 000 fransmän miste livet. 

Det var en regim som tillkom vid en tidpunkt när Frankrike var hårt 
skuldsatt och samtidigt befann sig i krig med en allians av europeiska stater, 
England, Nederländerna och Spanien. De franska militära framgångarna var 
blygsamma, trots att de tidigare hade slagit tillbaka hotet från Preussen. Den 
franske generalen Dumouriez' nederlag, först i slaget vid Neerwinden och 
därefter vid Louvain, fick därför långtgående konsekvenser. De utrikespoli
tiska hoten var dock inte de enda som ställde jakobinerna inför problem, utan 
även de inrikespolitiska problemen blev alltmer svårhanterliga genom den 
motrevolution som tagit fart i Vendée, där den monarkistiska revolten hotade 
att sprida sig till andra delar av Frankrike. Den i politiska termer konservativa 
resningen hade också sin motsvarighet i en mer radikal missnöjesopinion, 
som representerades av journalisten Jacques Hébert. Den radikala falangen 
gick under beteckningen enragés, de rasande. 

De ledande talesmännen hade sin hemvist i Cordelierklubben. Sin star
kaste förankring hade de dock i de olika sektionerna, där de leddes av en 
"mikroelit på kvartersnivå" för att använda den franske historikern Marc 
Bouloiseaus beteckning.378 Den djupt rotade sociala förankringen på lokal 
nivå gjorde att les enragés fick massornas stöd och deras pamfletter blev med 

377 Den historiska litteraturen om Skräckväldet är mycket omfattande varför det här bara 
hänvisas till några mer centrala verk. Se t.ex. Bouloiseau 1983; Furet, François, Terreur, 
i Furet, François & Mona Ozouf, Dictionnaire critique de la Révolution française. Paris: 
Flammarion, 1988. 

378 Bouloiseau 1983, s. 74. 



I GILJOTINENS SKUGGA 134 

ett modernt uttryck, best-sellers.379 Hébert och andra företrädare för les en
ragés, som Jacques Roux, en fö redetta präst, och Jean Varlet, som var post
tjänsteman, ville påverka Konventet att införa ett mer radikalt program, vars 
huvudinnehåll tog fasta på det utbredda missnöjet som fanns vis-à-vis priser 
och tillgången på matvaror.380 

Jacobinerna betraktade sig själva som radikaler och representanter för 
samhällets förtryckta grupper, men de tillhörde själva den franska medelklas
sen och de företrädde medelklassens intressen. Hébert å andra sidan stod 
Rousseaus idéer nära och särskilt dennes syn på ägande. Rousseau betraktade 
ägandet som något förkastligt i det mänskliga samhället. Ett synsätt som 
ligger nära det man skulle kunna kalla kommunism. Likväl hade Hébert 
och andra företrädare för les enragés en likartad borgerlig bakgrund, men de 
kunde på grund av de så väl kände massans mentalitet vinna dess sympati 
genom att enbart agera utifrån sunt förnuft, social kompetens och talang.381 

Det stora flertalet av de individer vi möter i ambassadförsamlingens 
vigsellängder tycks dock ha stannat kvar i Paris, eftersom många av dem 
återkommer i de historiska källorna från ambassadförsamlingen som bröl
lops- eller dopvittnen, föräldrar till brudparet eller så var de föräldrar till ett 
barn som skulle döpas, eller för att de själva ingick äktenskap. Hur kom de 
att påverkas av revolutionen och hur ställde de sig till den politiska utveck
lingen? I vilken utsträckning deltog de i revolution som aktiva? Hur kom de 
i k ontakt med revolutionen och revolutionärerna? Den första frågan låter sig 
knappast besvaras på ett entydigt sätt då källmaterialet i liten utsträckning 
ger oss några svar som möjliggör några mer långtgående slutsatser. De övriga 
två frågorna kan vi förhoppningsvis få mer utförliga svar på. 

Revolutionära lutheraner 

I tidigare historisk forskning om lutheranerna i Paris har man funnit att det 
bland dem fanns flera som tillhörde de mest militanta revolutionärerna och 
några av dem deltog bland annat vid stormningen av Bastiljen. Den kunskap 
historikerna har om vilka dessa personer var härstammar från de register som 
upprättades över deltagarna, les vainqueurs, vid erövringen av Bastiljen. Man 
har beräknat att dessa uppgick till mellan 800 och 900 personer. De namn
givna personerna har i många fall också yrkestitlar angivna, vilket gör det 
möjligt att i detalj få en mer bestämd uppfattning om vilka det var som stod 

379 Ibid., s. 75. 
380 Hibbert, Christopher, The Days of the French Revolution. New York: Perennial, 2002, s. 

194. 
381 Ibid., s. 74. 
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bakom stormningen. Den stora majoriteten utgjordes av småhandlare och 
olika yrkesutövare inom hantverksnäringen, medan man nästan helt saknar 
mer välbärgade individer. 

Några undantag finns dock. Tre var industriidkare, varav en, Antoine 
Santerre, ägde ett stort bryggeri. Han blev senare mera känd som kommen
dant för nationalgardet i Paris. Tre personer var officerare i flottan och fyra 
går under beteckningen borgare. 61 personer anges vara soldater och 15 ka
vallerister. Övriga hade yrkestitlar med direkt anknytning till hantverksnä
ringens olika branscher, som mästare, gesäller och lärlingar, och den mindre 
handeln. 11 av dessa preciserar sitt handlaryrke till vinhandlare. Tre personer 
var kaféidkare och två var värdshusidkare. 21 personer kallar sig enbart bu
tiksägare. Ett stort antal var möbelsnickare, av vilka det stora flertalet bodde i 
stadsdelen Saint-Antoine, som var ett centrum för Paris möbelindustri. 28 var 
skomakare och 41 angavs vara låssmeder. Nio personer var juvelerare och lika 
många personer bar yrkestitlar som murare, färgare, spiksmeder, hattmakare 
och skräddare. Den äldste var 72 år medan den yngste var en pojke på endast 
åtta år. Där finns endast en kvinna och hon har yrkestiteln tvätterska. I re
gistren upptogs också de personer som hade skadats eller fått bestående men 
vid stormningen, liksom änkor och barn till segrarna, les vainqueurs?*2 

Bland den lutherska församlingens medlemmar fanns flera personer som 
var närvarande och aktiva vid stormningen, som finsnickarna Jean Philippe 
Feuerstein, Jean Wendelin Weber och Johann Samuel Rahow. Den senares 
efternamn hade dock förfranskats och han tilltalades med efternamnet Ra-
haut. Han var född i Paris år 1744 och han var sedermera gendarme i 35 
divisionen.383 De två förstnämnda tillhörde en äldre generation av tyska luth
eraner, som hade invandrat till Paris under 1770-talet. Feuerstein var född 
1749 i Bregenzerwald i Österrike. Han hade blivit hantverksmästare år 1785. 
Feuerstein hade sin atelje vid rue Saint-Nicolas, där han arbetade tillsammans 
med sin bror Georg.384 Weber var från Bayern och hade blivit hantverksmäs
tare år 1786.385 

Flertalet av deltagarna vid belägringen och stormningen av Bastiljen var 
söner till denna den första generationen av tyska invandrare. Bland dessa 
fanns Joseph Schneider, som hade förfranskat sitt efternamn till Schnèdre 
och Benoît Semft, som liksom Schneider tilltalades med sitt franska efter
namn, Moutarde samt Jean Koller, George Reitmayer och Simon Oeben. 

382 Rudé, George, The Crowd in the French Revolution. Oxford: Oxford University Press 
1959, s. 57. 

383 Durieux, Joseph, Les vainqueurs de la Bastille. Paris 1911, s. 177-178. 
384 Comte de Salverte, François, Les ébénistes du XVLIIe siècle. Leurs oeuvres et leurs marques. 

Cinquième edition. Paris 1962, s. 118. Oebens födelseuppgift från Joseph Durieux, Les 
vainqueurs de la Bastille. Paris 1911, s. 161. 

385 Ibid., s. 328. 
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Den sistnämnde var född år 1758 född i Pa ris. Han var soldat i kompani Hu-
lin och son till den mycket berömde möbelsnickaren Jean François Oeben, 
som var Ludvig XV:s hovleverantör.386 Benoît Semft, var född i Wien år 1753 
och konstapel i 3 5 gendarmeriedivisionen.387 Jean Koller var också frivillig i 
den 10:e volontärbataljonen.388 I samtliga fall var dessa revolutionärer mö
belsnickare till professionen. Det gällde också Jean George Hüff och Jean 
Gaspar Weber, men de hade inte kommit lika långt i sin yrkeskarriär, utan 
de var lärlingar hos sina fäder.389 Weber var född år 1770 i Eyershausen som 
låg i Franken.390 

En handfull av dessa personer stred också för de revolutionära idéerna 
mot kontrarevolutionärerna som deltagare i striderna som började i Vendée i 
mars 1793. Hit hörde Hüff, Rahow, Reitmayer, Semft och Weber som samt
liga ingick i den 35:e divisionen. Weber dödades vid Chemillé och Reitmay
er sårades och fick söka vård vid sjukhuset i Sablé. Även Hüff sårades och 
fängslades av kontrarevolutionärerna efter det blodiga slaget vid Vihiers nära 
Cholet år 1793. Han lyckades dock fly och anslöt sig omedelbart till ett ve
terankompani.391 

Det är ofta de mest spektakulära händelserna som har stått i revolutions
historieforskningens fokus, medan deltagandet i revolutionens vardag har fått 
mindre uppmärksamhet. På samma sätt som vi kan betrakta familjebildning, 
giftermål, sociala nätverk och relationer på arbetsplatsen som viktiga faktorer 
när det gällde integrationen i samhället måste vi betrakta protestanternas 
politiska engagemang och kontakter som en väg att integreras i det franska 
samhället och i den sociala miljön i Paris. Det fanns dock en viktig aspekt av 
den revolutionära inblandningen, som skilde denna form av integration från 
all övrig integration, nämligen att man vilken dag som helst kunde hamna 
i onåd hos makthavarna och om omständigheterna var sådana mista livet 
under giljotinen. För många inflyttade lutheraner måste kunskapen om vilka 
det var som var de mest framträdande revolutionärerna ha varit klar. Det 
kunde man läsa sig till i den dagliga floran av tidningar och nyhetsblad som 
gavs ut under revolutionsåren. Det är dock viktigt att påpeka att dessa perso
ner kanske bara var kända i den meningen att man hade hört talas om dem 
eller läst om dem, men man hade aldrig sett dem livs levande. 

386 Ibid., s. 246-249. Durieux 1911, s. 161. 
387 Durieux 1911, s. 191. 
388 Ibid., s. 182. 
389 Driancourt-Girod, Janine, L'insolite histoire des luthériens de Paris. De Louis XIIIà Na

poléon. Paris: Bibliothèque Albin Michel Histoire, 1992, s. 234-235. 
390 Durieux 1911, s. 202. 
391 Ibid., s. 359 not 1. 



137 

Tidningarnas inflytande under den franska revolution var, enligt Albert 
Soboul, betydligt större än vad man kan föreställa sig om man endast tar 
hänsyn till deras antal. Skälet till detta är det sätt på vilket nyheterna spreds. 
De lästes upp på möten av skilda slag i sektionerna, eller så fick man höra 
nyheterna refereras av människor ute på gatorna. Soboul ger ett exempel på 
en person som kallade sig sans-culotternas offentlige uppläsare, som dagligen 
stod i olika gathörn och framförde de senaste nyheterna. Det tycks också ha 
varit en nödvändighet för revolutionens framgång att det förekom högläsning 
och att dessa offentliga uppläsare personer existerade, eftersom det bland re
volutionärerna fanns stora grupper som inte kunde läsa och skriva. Det var 
bland annat därför som Rousseaus tankar om folkets överhöghet kunde spri
das fastän många aldrig hade läst hans bok om samhällskontraktet.392 

Andra revolutionärer var mer lättillgängliga och synbara, för att man 
stötte på dem i vardagsmiljön, i kvarteret. Ofta var de ganska lättigenkänn
liga eftersom de bar kläder som symboliserade revolutionen, den röda mössan 
och den korta jackan som kallades carmagnole?^0 De mer militanta sans-cul-
otterna kunde gå omkring med piken, vapnet som symboliserade revolutio
nens mest minnesvärda dagar, folkets seger över de forna makthavarna.394 

Dessa symboler spelade en väsentlig roll, eftersom de hela tiden påminde 
omgivningen om att revolutionen pågick. I beskrivningarna från möten i sek
tionernas skilda församlingar möter oss ofta kommentarer och påpekanden 
som berör klädedräkten. Klädesplaggen skulle mötas med respekt eftersom 
de symboliserade revolutionen och revolutionären. I september 1793 gjorde 
en konditor vid namn Dubois misstaget vid ett revolutionskommittémöte i 
sektionen Lombards att skrika "ned med piken", vilket omedelbart medförde 
att han arresterades.395 

Genom att klädedräkten hade ett så starkt symbolvärde kunde den också 
tjäna som förklädnad, vilket också utnyttjades, särskilt under Skräckväldet, 
av personer som kunde riskera att förföljas på grund av att de inte sympatise
rande med revolutionärerna.396 Mer alldagliga företeelser avslöjade också om 
en person var revolutionär, nämligen hans sätt att tala och det språkbruk han 
använde. Användandet av ordet tu, du, gav en tydlig fingervisning om hur 
sans-culotten betraktade sociala och klassmässiga relationer, och man gick 
till och med så långt att man förbjöd ordet vous, ni, i den sektion som fick 

392 Soboul , Albert, The Sans-Culottes : The Popular Movement and Revolutionary Gov
ernment 1793-1794. Princeton: Princeton University Press, 1980. 1980, s. 243. 

393 Ibid., s. 223. 
394 Ibid., s. 226. 
395 Ibid., s. 228. 
396 Ibid., s. 228. 
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namnet Sans-Culottes, den ursprungliga Jardin-des-Plantes. Där ansåg man 
att ordet vous var en "baksmälla från feodalismen".397 

Många sans-culotter upprätthöll också sysslor i sektionen som gjorde att 
andra människor hade anledning att komma i kontakt med dem dagligen 
eller så var de helt enkelt den närmaste grannen, de bodde i samma hus och 
trappuppgång. Denna närhet gjorde sannolikt att man fick lära sig en hel del 
om vilka tankar och föreställningar dessa revolutionärer hade. Det var säkert 
också så, att revolutionärerna inte var sena att berätta för alla vad de tyckte 
om revolutionen och utvecklingen därefter. Denna övertygelse spred man ut 
både till dem som redan var övertygade om revolutionens fördelar och till 
dem som ännu inte var lika förtjusta och översvallande i sina kommentarer 
av revolutionens positiva sidor. De senare teg nog för de mesta, eftersom för
hastade utsagor lätt kunde snappas upp och få oanade följder, särskilt under 
Skräckväldet. 

Den administrativa organisationen i sektionerna var väl utvecklad. Sek
tionerna fyllde inte bara funktionen som valdistrikt, utan de var också un
deravdelningar till Kommunen. Det innebar att de tillfördes administrativa 
resurser i form av tjänstemän och kommittéer. I varje sektion skulle det också 
finnas en poliskommissarie som till sin hjälp hade en kontorist. Det skulle 
också finnas en fredsdomare, juge de paix, som till sitt förfogande hade ett 
antal bisittare. Till detta kom, att ju längre tiden gick så tillsatte man sär
skilda kommittéer för specifika ändamål som t.ex. en militärkommitté, när 
nationalgardet skulle omorganiseras och en revolutionskommitté, som en 
följd av den nya lagen från mars 1793, men också en särskild salpeterkom
mitté tillkom liksom en jordbrukskommitté.398 Sammantaget innebar detta 
att det i sektionerna fanns ett betydande antal individer som direkt stod i 
revolutionens tjänst och som i sin dagliga verksamhet kom i kontakt med ett 
ännu större antal människor som frivilligt eller ofrivilligt kom att beröras av 
deras verksamhet. 

Albert Soboul har i en inträngande studie av år II kartlagt den sociala 
strukturen inom revolutionskommittéerna. Sammanlagt 454 personer kunde 
identifieras och likaså deras yrken. Han fann att 9,9 procent var lönearbe
tare, 63,8 procent var butiksägare, små hantverksmästare och oberoende 
hantverkare. Övriga var räntetagare, fabrikörer, tjänstemän och innehavare 
av fria yrken. I en annan undersökning, som berör fullmäktigemedlemmar 
i Paris mellan juni 1793 och juli 1794 var 82 personer små industriidkare, 
hantverkare och handlare. Två var kroppsarbetare och nio tillhörde kategorin 
manschettarbetare. Atta var grosshandlare eller byggmästare och 31 personer 

397 Citerad i Soboul 1980, s. 229. 
398 Ibid., s. 179-180. 
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hade yrken med akademisk anknytning.399 Efter avrättningen av Robespier-
res, den TI juli 1794, kom dock den sociala sammansättningen att ändras, 
när de 48 revolutionskommittéerna slogs samman till 12 stadsdelskommitté
er (comités d'arrondissement). Alla tidigare militanta uteslöts och den domi
nerande gruppen av små butiksägare och hantverkare ersattes av företrädare 
för grosshandeln, statstjänstemän och företrädare för olika professioner, som 
t.ex. jurister.400 

Bland de personer som möter oss i det nätverk som ambassadförsamling
en utgjorde fanns det människor som stod revolutionärerna nära, men också 
de som aktivt agerade och upprätthöll revolutionens idéer och värderingar. 
De var inte särskilt många, men de förekom i de olika kommittéer som revo
lutionärerna upprättade i sektionerna eller så blev de utpekade i skilda sam
manhang för att vara militanta. I de flesta fall var dessa personer, när de 
förekommer i ambassadförsamlingens vigsel längder, vittnen, vilket tyder på 
att brudgummen eller bruden hade lärt känna dessa personer i något sam
manhang som sammanhängde med deras yrkesutövning, sociala umgänge 
eller att de var grannar. Det finns också skäl som talar för att de var franska 
medborgare. De var antingen födda i Frankrike av franska föräldrar eller 
så var de barn till invandrare som hade blivit franska medborgare. Det är 
mycket svårt att i varje enskilt fall fastställa om dessa individer var lutheraner. 
Det stora flertalet av dessa personer intog relativt obetydliga positioner, men 
det fanns också de som tillhörde revolutionens avantgarde. 

De franska historikerna Albert Soboul och Raymonde Mon nier har 
kartlagt vilka personer det var i de olika sektionerna som upprätthöll po
sitioner inom de civila kommittéerna, nationalgardet och revolutionskom
mittéerna samt vilka det var som var poliskommissarier och fredsdomare. 
Deras undersökning berör år II, dvs. tiden från den 22 september 1793 till 
den 21 augusti 1794.401 Tillsammans med de uppgifter vi har i ambassadför
samlingens vigsellängder kan vi kartlägga vilka kontakter det fanns mellan 
lutheraner och revolutionärer och kanske också till viss del förklara varför 
dessa hade uppstått. Det är viktigt att hålla i minnet att kadern av revolu
tionära funktionärer varierade om vi tar hänsyn till deras sociala position i 
samhället. Under år II, dvs. från september 1793, går det att urskilja en tydlig 
uppdelning av funktionerna, där ålder, yrke och inkomst är avgörande för 
vilken position man tilldelades. Medlemmarna i de civila kommittéerna var 
äldre personer, den mest stabila delen av befolkningen och den förmögnaste. 

399 Uppgifterna hämtade från Rudé, George, The Crowd in the French Revolution. Oxford: 
Oxford University Press, 1959, s. 131. 

400 Ibid., s. 143. 
401 Soboul, Albert & Mon nier, Raymonde, Répertoire du personel sectionnaire parisien en 
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De var i allmänhet rekryterade ur den lägre medelklassen. De som tillhörde 
revolutionskommittéerna, som tillkom senare, och som dessutom omedelbart 
vid anställningen fick betalt, var också de i huvudsak rekryterade ur den 
lägre medelklassen. Däremot var de militanta grupperna som dominerade 
föreningarna i sektionerna sprungna ur de breda folklagren.402 Till dessa kan 
vi också räkna de politiskt valda i den konstituerande församlingen år 1789, 
den lagstiftande församlingen år 1791 och nationalkonventet år 1792, dvs. de 
deputerade som samlades i Paris från landets olika delar. 

De nationella politiska församlingarna 

För de protestantiska medborgarna i Frankrike förbättrades de civila och po
litiska rättigheterna väsentligt i samband med revolutionsutbrottet. Den pro
testantiska minoriteten blev i samband med den franska revolutionen en mer 
synlig grupp i samhället och den kom i en större utsträckning än tidigare att 
integreras i det franska samhället. Det kom tydligt till uttryck i det politiska 
livet och redan i den första konstituerande församlingen som bildades den 17 
juni 1789 och som verkade fram till september 1791.1 den fanns 17 represen
tanter som var protestanter. Av dessa 17 tillhörde majoriteten den reformerta 
franska kyrkan. De var dock inte särskilt många och det var en i det närmaste 
osynlig skara, eftersom den konstituerande församlingen hade sammanlagt 
1 200 medlemmar. Det visar emellertid att religionstillhörigheten inte var 
ett hinder för deltagandet i det politiska livet. I den följande lagstiftande för
samlingen, som verkade fram till 20 september 1792 fanns 22 medlemmar 
som var protestanter. De utgjorde dock liksom tidigare en mycket liten grupp 
bland det totala antalet medlemmar som var 745. Antalet protestantiska tros-
bekännare ökade något under nationalkonventets tid, då 36 protestantiska 
trosbekännare fick plats bland dess 749 medlemmar. Flera av dem kom under 
revolutionen att skapa sig en inflytelserik position, en position som samtidigt 
innebar att de kunde påverka politiken i samtiden. 

De mest kända av de protestantiska medlemmarna i den konstituerande 
församlingen var de franska protestanternas ledare pastor Jean-Paul Rabaut 
de Saint-Etienne och Antoine-Pierre Barnave.403 Rabaut de Saint-Etienne var 
född i Nîmes och blev år 1789 vald till deputerad för det tredje ståndet i 
generalständerna. I den konstituerande församlingen arbetade han ivrigt för 
den nya konstitutionen. I konventet tillhörde Rabaut den grupp som kallades 
girondisterna, som sammanlagt hade nio protestanter bland sina anhängare. 

402 Soboul 1980, s. 33. 

403 Ashton, Nigel, Religion and Revolution in France 1780-1804. Basingstoke: Macmillan, 
2000, s. 244-245. 
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Girondisterna hade i början av revolutionen spelat en dominerande politisk 
roll, men de hade nu kommit i opposition och i s tället hade deras politiska 
motståndare, jacobinerna, tagit makten. Rabaut var mot etablerandet av re
publiken, som han uppfattade som ett dåligt förslag. I stället ville han stärka 
monarkins ställning och han var en bestämd motståndare till att konungen 
Ludvig XVI skulle ställas inför rätta. Här fanns en skiljelinje inom de protes
tantiska grupperna i Frankrike, där många förordade republiken.404 På grund 
av sina politiska ställningstaganden blev Rabaut utesluten från sitt parti och 
i det närmaste betraktad som fredlös, vilket fick tillföljd att han tvingades 
gömma sig under en längre tid. Det hjälpte dock föga eftersom han blev 
funnen och i slutet av juli 1793 förklarade Konventet honom som landsför
rädare och han arresterades tillsammans med ett stort antal andra ledamöter 
i konventet, som tillhörde girondistpartiet.405 I början av december dömdes 
han till döden av revolutionstribunalen i Paris och avrättades. 

Antoine-Pierre Barnave var född i Grenoble beläget i departementet 
Dauphiné. Redan i samband med av generalsständerna sammankallades i 
Versailles den 5 maj 1789 hade Barnave liksom Rabaut de Saint-Etienne valts 
till deputerad i det tredje ståndet. I nationalförsamlingen blev Barnave känd 
som en lysande talare. Barnave blev tidigt medlem i den klubb som senare 
kallades Jakobinklubben, vars mest kända medlemmar var Marat och Robes
pierre. Barnaves politiska uppfattning kännetecknades av stor komplexitet. 
Han var en ivrig förespråkare för de revolutionära förställningarna kring ökad 
frihet, men samtidigt ville han, i likhet med Rabaut Saint-Etienne, behålla 
monarkin och huset Bourbon. Den ambivalenta uppfattningen var dock svår 
att upprätthålla och han blev därför tvungen att att följa de mer radikala 
politiska krafterna i deras attacker mot kungahuset, prästerskapet och den 
katolska kyrkan. I samband med kungaparets flyktförsök till Varennes utsågs 
Barnave tillsammans med tre andra personer i den grupp som skulle föra 
tillbaka kungaparet till Paris. Vid detta tillfälle visade han stor sympati för 
kungaparet och i ett senare tal argumenterade han starkt för kungamakten. 

Inom Jacobinklubben bildade Barnave en grupp som kom att benämnas 
les Feuillants. Dess politik syftade till att skapa en konstitutionell monarki. 
Mot feuillanterna stod girondisterna. Det var en betydligt radikalare falang. 
Som en följd av girondisternas krigsförklaring mot det Habsburgska väldet 
utbröt en stor konflikt mellan de två grupperingarna, vilken ledde till att 
Barnave och hans feuillanter slängdes ut ur parlamentet. Han återvände efter 
denna händelse till sin hemstad Grenoble. Sina starka sympatier för monar
kin och den kungliga familjen behöll Barnave och han medverkade senare i 

404 Ibid., s. 248. 
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utarbetandet av en plan på en mot revolut ion. Barnaves politiska engagemang 
för monarkin väckte de styrandes farhågor och som en följd av detta ankla
gades han för förräderi. I augusti 1792 riktades anklagelser mot honom av 
den lagstiftande församlingen och Barnave arresterades och sattes i fängelse 
under 10 månader. I slutet av november månad år 1793 ställdes han inför 
revolutionstribunalen.406 Han dömdes till döden, eftersom man hade hittat 
bevis i Tuileriepalatset för hans samröre med kungaparet och redan dagen 
därpå avrättades Barnave. 

Rabaut Saint-Etienne och Barnave förefaller inte ha haft något nära sam
röre med den lutherska minoriteten i den svenska ambassadförsamlingen. En 
av Jean-Paul Rabaut Saint-Etiennes yngre bröder, Pierre-Antoine, som seder
mera efter revolutionen var president i den lagstiftande församlingen under 
Napoleontidens första år umgicks i den lutherska kretsen. Han var bland 
annat närvarande som bröllopsvittne i ambassadförsamlingen den 29 april 
1799407 

Axel von Fersen — en svensk i revolutionens centrum 

I ambassadförsamlingens källor möter vi få svenskar under perioden 1785 till 
1800. Ännu färre var de svenskar som på ett omedelbart sätt kan knytas till 
revolutionshistorien och dess förlopp. De franska historikerna Albert Soboul 
och Roland Monnier nämner en specerihandlandlare, marchand épicier, vars 
namn var Lindberg. Han var ursprungligen svensk. Lindberg var medlem av 
Cordellierklubben och volontär i Bonnet-Rouge bataljonen. Lindbergs vidare 
öden och karriär har inte avsatt några spår i de historiska källorna och vi kan 
inte heller återfinna hans namn i ambassadförsamlingens källor.408 Det fanns 
dock en svensk person som i högsta grad spelade en aktiv och framskjuten roll 
under revolutionens första år och som till skillnad från det stora flertalet pro
testantiska trosbekännare i Paris måste ha varit en måltavla för revolutionä
rerna, inte bara för det att han stod det franska kungahuset nära, utan också 
för att han var utlänning och adlig. Hans namn var greve Axel von Fersen. 

Som så många andra unga adelsmän hade von Fersen skickats utomlands 
för att utbildas. Detta skedde redan när han var 15 år gammal och bildnings
resan varade i fyra år mellan 1770 och 1774. Det var under dessa år som han 
för första gången kom i kontakt med det blivande franska kungaparet. Mötet 
ägde rum i Paris år 1773. De franska kontakterna kom att vidmakthållas och 
von Fersen, som också hade en militär bakgrund, anslöt sig till den franska 

406 Ibid., s. 408-423. 
407 Trainings Register 29.4 1799. 
408 Soboul & Monnier 1957, s. 457. 
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armén och deltog i det nordamerikanska frihetskriget, där han 1780 blev ad
jutant åt den franske generalen Jean-Baptiste Donatien de Vimeur Rocham-
beau. Fersen deltog i striderna i Nordamerika under åren 1780 till 1781.409 

Rochambeau blev senare mest känd för sina insatser i september 1781 när 
den fransk-amerikanska armén besegrade engelsmännen vid Yorktown. Efter 
det amerikanska äventyret återkom von Fersen till Paris ännu ej fyllda tret
tio år. Där återupptog han de nära kontakterna med det franska kungahuset 
och han inledde ett kärleksförhållande med drottning Marie-Antoinette. Ett 
förhållande som i stort pågick fram till drottningens död 1793. 

Bara något år efter revolutionsutbrottet, på nyåret 1790, utsågs von Fer
sen till hemlig svensk minister av Gustav III. Det var i den egenskapen han 
kom att göra sig känd, då han medverkade till kungaparets berömda flyktför
sök i juni 1791. Flykten misslyckades dock och de revolutionstrogna franska 
trupperna hann upp kungaparet i V arennes och de fördes tillbaka till Paris. 
Inblandningen i flyktförsöket omöjliggjorde en fortsatt vistelse i Paris och 
von Fersen gav sig av till Bryssel. Där fortsatte han att vara en förbindelse
länk mellan Gustav III och det franska hovet och bara ett drygt halvår efter 
flykten till Varennes medverkade von Fersen i ett ytterligare försök att förmå 
det franska kungaparet att lämna Frankrike. Men även detta misslyckades. 
När konungen och drottningen avrättades i januari respektive oktober 1793 
upphörde också von Fersens vidare kontakter med Frankrike och det poli
tiska livet. Fersens syn på revolutionen och revolutionärerna framstår som 
mycket tydligt och i många uttalanden uttryckte han en avsky. Han ansåg att 
den gamla ordningen var det samhälle som var det bästa, där folket såg upp 
till monarken och där adeln intog en ledande och privilegierad ställning.410 

När revolutionen hade brutit ut ansåg Fersen att den hade medfört att det 
gamla samhällets grundvalar hade fallit samman. Det återstod inga lagar, det 
rådde oordning, det fanns ingen rättvisa och ingen disciplin och religionen 
hade spelat ut sin roll. Allt detta tillskrev han två fenomen anglomanin och 
filosofin, dvs. engelsmännens ovilja mot den franska monarkin och upplys
ningsfilosofernas nya idéer.411 

Men Axel von Fersen skulle återkomma i det politiska rampljuset efter 
Gustav IV Adolfs tronbestigning, när han år 1797 sändes som ambassadör 
till kongressen i Rastatt, där han sammanträffade med Napoleon. Kongres
sen som pågick från december 1797 till april 1799 syftade till att reglera 
gränsförhållandena mellan det Tyska riket väster om Rhen och Frankrike. De 

409 Geffrey, Auguste, Gustaf III och franska hofvet. Upsala 1864, s. 239. Barton, H. Arnold, 
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där regerande furstarna skulle avträda sina områden och i stället kompense
ras genom att de skulle få nya områden öster om floden Rhen, områden som 
tidigare var kyrkliga territorier och fria städer. 

Under sin tid i Pa ris fram till år 1791 tycks Axel von Fersen i m ycket li
ten utsträckning ha umgåtts inom den protestantiska minoriteten och endast 
vid några enstaka tillfällen har han avsatt något intryck i de historiska källor 
som härrör från ambassadförsamlingen.412 Majoriteten av protestanterna var 
vanliga yrkesarbetande människor och Fersens sociala umgänge var inom 
adeln och det franska kungahuset. Den religiösa och etniska bakgrunden 
spelade en undanskymd roll, då han i första hand såg sig själv som en europé, 
som rörde sig fritt över de europeiska staternas gränser. 

Det krävdes något alldeles extra för att han skulle lämna de franska 
adels- och hovkretsarna. Så skedde dock den 14 januari 1786, då den svenske 
ambassadören Erik Magnus Staël von Holstein ingick äktenskap med den 
franske finansministern Jacques Neckers dotter Ann Louise Germaine, senare 
mest känd som madame de Staël.413 Von Fersen var vittne tillsammans med 
flera andra i samtiden välkända personer. Där fanns givetvis den närmaste 
släkten som brudens far och mor, Jacques och Louise Suzanne, och brudens 
farbror Louis Necker. Axel von Fersen var inte den enda representanten för 
den svenska adeln, utan han kom i sällskap med sin bror Fabian och baron 
Louis de Geer. Några utländska potentater fanns också där, som den 7:e her
tigen av Havre och de Croy, Joseph Anne Auguste Maximilien de Croy och 
det nordtyska hertigdömet Mecklenburg-Schwerins sändebud i Paris från 
1781 fram till 1792, greve Jean Diodati. Det enda vittnet som inte tillhörde 
samhällets absolut översta sociala skikt var den svenske ambassadsekreteraren 
Per Olof Asp. Ett nytt sådant mycket speciellt tillfälle inträffade drygt ett år 
senare den 23 juli 1787. Dagen innan hade Ann Louise Germaine Staël von 
Holstein och hennes make Erik Magnus fått sitt första barn, som döptes till 
Gustava Sophie Madeleine. Von Fersen var dopvittne tillsammans med Mar
guerite Cornélie van de Bott d'Usson och de ersatte (remplacé), som det står 
i doplängden, det svenska kungaparet.414 

Fersens vänskap med den svenske ambassadören kom att förändras i 
samband med revolutionsutbrottet. Det fanns många orsaker till detta, men 
en viktig faktor var att Fersen liksom den svenske konungen Gustav III ansåg 
att Staël von Holstein inte visade upp en motsvarande avsky för revolution 
och revolutionärerna som de själva gjorde, utan till och med såg många posi

412 Driancourt-Girod 1992, s. 240-249. 
413 Trainings Register 14.1 1786. 
414 Driancourt-Girod, Janine, Registres des communautés luthériennes des ambassades de 
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tiva sidor. Staël von Holstein var för politiska reformer, men han ogillade den 
oordning och det våld som följde i revolutionens spår. De hade hellre sett att 
den svenske ambassadören entydigt hade stått på monarkins sida och att han 
ställt upp till dess försvar. Man ogillade också Staël von Holsteins nära re
lationer till sin svärfar finansministern Jacques Necker, som både Gustav III 
och Fersen helst såg att han avgick. Samtidigt ansåg Fersen att madame Staël 
i alltför hög grad lade sig i politiken genom ett självständigt förhållningssätt, 
där hon bland annat skrev brev till den svenske konungen.415 

Giljotinens offer 

Det är inte alldeles lätt att utreda i vilken utsträckning den protestantiska 
minoriteten i Paris föll offer för revolutionen. I några fall vet vi dock att så 
var fallet. En av de mest uppmärksammade avrättningarna gällde bankiren 
Jean Conrad de Kock. De Kock tillhörde den skara av män som stod Cor-
delierklubben och hébertisterna nära. Han hade bott i Frankrike sedan år 
1787, dels i Passy, dels vid nummer 314 rue Neuve-de-l'Egalité. Till en början 
var de Kock anställd hos bankirfirman Girardot, Haller et Cie och från år 
1792 var han associerad med bankirfirman Certorius et Cie. Han var också 
medlem i d en holländska revolutionskommittén.416 Första gången de Kocks 
namn förekommer i samband med revolutionen är i maj 1791, när han hade 
signerat en petition som inlämnades till Jakobinklubben till stöd för holländ
ska patrioter. Senare hade han ansökt om ett pass för att resa till Antwerpen 
tillsammans med sin fru och en tjänare. Resan var ett led i uppbyggandet av 
den affärsverksamhet som medförde att de Kock senare blev en av de mest 
betydelsefulla finansiärerna av generalen Charles François Dumouriez' armé 
under fälttågen i Nederländerna. 

Första gången Jean Conrad de Kocks namn dyker upp i ambassadför
samlingens vigsellängd var den 7 juni 1790. Han var då vittne vid vigseln 
mellan Jean-Baptiste Bourdon de la Moissonière och Marie Ann Nutters. 
Brudgummen var från Ile Saint-Dominique och bruden var från Flandern. I 
vigselllängden angavs att de Kock var advokat.417 Endast ett halvt år senare, 
den 8 december 1790, var de Kock åter på plats i ambassadkapellet, men då 
var det för att han själv skulle gifta sig med Marie Petronelle Hessler. Även vid 
detta tillfälle hade de Kock titeln advokat.418 Det var ovanligt många vittnen 
som närvarade, nämligen sju stycken, och flertalet av dem hörde till samhäl-

415 Barton 1975, s. 94. 
416 Actes du Tribunal Révolutionaire, s. 434. 
417 Trainings Register 7.6 1790. 
418 Ibid., 8.12 1790. 
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lets övre skikt. Där fanns Jean van Hoey, som var medicine doktor, och gross
handlarna Guillaume Imhoff och Jean Henry Kirchberger samt deputerande 
Jean Lamberth Huber, kavallerikaptenen Louis Joseph Barbier och bankiren 
Louis Balthazar Schnehard. Urmakarmästaren Henry Leopold Scharherstein 
var den enda av vittnena som hade en mer modest yrkestitel. 

I mars 1794 arresterades de Kock för att ha medverkat i en komplott mot 
folket.419 Han anklagades av flera vittnen för att ha arrangerat nattliga möten 
i sitt hem i Passy, där han bjudit på utsökt mat, till vilka han inbjudit ledande 
hébertister som Hébert själv, François Nicolas Vincent och Charles Philippe 
Ronsin. De Kocks leverne och ekonomiska status underströks i anklagelserna, 
där man betonade att han ägde ett hus vid boulevarden. Han hade dessutom 
40 hästar och de utsökta måltiderna kostade honom i genomsnitt 100 écus 
per person.420 Det senare var en betydande summa, eftersom det motsvarade 
30 gånger den månadslön som en gesäll fick inom låssmedsyrket.421 Flera 
vittnen uppträdde under rättegången mot de Kock och bekräftade dessa iakt
tagelser. Muraren Louis Mignon påstod att Hébert ofta besökte de Kock i 
Passy. Arrendatorn Nicolas Guérin hade fått veta av de Kocks fru att både 
Hébert och Ronsin ofta besökte hennes make. En kvinna vid namn Jeanne 
Marie Trécourt, som var gift med en man vars namn var Colasse, och som 
bodde i Passy hade sett Hébert besöka de Kock vid flera tillfällen.422 

Även mer framträdande personer före och under revolutionen trädde 
fram och vittnade emot de Kock. En av dem var den mycket välkände brigad-
generalen François Joseph Westermann (1751—1794). Han var född i Alsace, 
i den lilla staden Molsheim. Redan som ung hade Westermann tagit anställ
ning inom kavalleriet, men efter några år blev han utnämnd till notarie i 
Haguenau strax norr om Strasbourg. Där låg han bakom ett uppror, vilket 
ledde till att han fängslades under en kortare tid. Efter fängelsevistelsen flyt
tade han till Paris, där han slöt upp bakom Georges Jacques Danton. Han 
gjorde sig bemärkt i samband med attacken mot Tuilerierna i augusti 1792. 
Efter det anslöt han sig till generalen Charles François Dumouriez' armé och 
fälttågen i Belgien och Holland . Dumouriez misslyckade fälttåg och ne
derlaget vid Neerwinden fick till följd att också Westermann föll i onåd hos 
de styrande i Paris. Vid återkomsten till Paris blev Westermann utpekad av 
Jean-Paul Marat inför National konventet som medskyldig till den nordliga 
arméns nederlag. Westerman lyckades dock bevisa sin oskuld och blev i stäl

419 Slavin, Morris, The Hébertistes to the Guillotine. Anatomy of a 'Conspiracy in Revolution
ary France. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1994, s. 203-204. 

420 Wahnich, Sophie, Limpossible citoyen. L'étranger dans le discours de la Révolution fran
çaise. Paris: Bibliothèque Albin Michel Histoire, 1997, s. 226. 

421 Rudé, George, The Crowd in the French Revolution. Oxford: Oxford University Press, 
1977, s. 252. 

422 Actes du Tribunal Révolutionnaire, s. 480-481. 
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let befordrad till brigadgeneral och ansvarig för den armé som skulle kväsa 
Vendéeupproret. 

I striderna i Vendée var Westermann mycket hårdför, vilket medförde att 
han lyckades få ett slut på upproret. Efter striderna i Vendée återkallades Wes-
termann till Paris, där han på grund av sina nära relationer till Danton, som 
vid denna tidpunkt hade kommit i konflikt med Robespierre, ställdes inför 
rätta och senare avrättades, vilket skedde bara några veckor efter rättegången 
mot hébertisterna den 5 april 1794.423 Nu var Westermann emellertid vittne 
och han beskrev sina relationer till de Kock inför revolutionstribunalen. 

Westermann talade om för revolutionstribunalen att han hade lärt kän
na de Kock redan i Belgien, där de Kock var en välkänd person. Westermann 
hade inbjudits på middag till de Kock, där han även träffade Jacques René 
Hébert. Det intressanta var att Westermann inte kallade Hébert vid hans 
rätta namn, utan benämnde honom Père Duchesne, vilket var den pseudo
nym Hébert hade som tidningsman. På anklagelserna om hans nära relation 
till Hébert förklarade de Kock att denne inte var hans vän, men att Hébert 
bodde i samma sektion som han själv. Hébert var enligt de Kock en elak och 
inflytelserik person, men de Kock behandlade honom likväl hänsynfullt.424 

De Kock medgav att alla de påståenden som framfördes mot honom av Wes-
termann var korrekta, medan Hébert nekade till samtliga anklagelsepunkter 
som gällde honom. Den allmänna åklagaren tycks ha varit mycket intresse
rad av att de Kock kunde ha ett så stort hus som var så praktfullt möblerat och 
där ett stort antal tjänstefolk var anställda. De Kock fick då redogöra för hur 
hans ekonomiska tillgångar hade skapats via sin anställning i bankfirman 
Certorius.425 

Anklagelserna som riktades mot de Kock och de övriga var tillräckli
ga för att revolutionstribunalens president, som vid detta tillfälle var René 
François Dumas, kunde konstatera följande: "Det är konstaterat att det har 
existerat en konspiration mot friheten och det franska folkets säkerhet i syfte 
att störa staten genom ett inbördeskrig, där den ena medborgaren ställs mot 
den andre, mot den lagliga maktens utövning /.../.426 Efter detta samman
trädde juryn och därefter återkom den och varje enskild ledamot uttalade 
med hög röst sin dom. På eftermiddagen klockan ett den 24 mars 1794 var 
rättegången över och samtliga anklagade, med ett undantag, dömdes till 
döden. Vid fyratiden samma dag fördes de Kock och de övriga anklagade 
från fängelset la Conciergerie till place de la Révolution, där de skulle avrät
tas. Kortegen följdes av ett mycket stort antal åskådare längs hela vägen. Väl 
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framme vid place de la Révolution avrättades samtliga. Efter avrättningen 
lyfte de närvarande som bar hattar dessa mot skyn och skrek "Leve republi
ken. Det skall gå, det skall gå".427 De sistnämnda orden var hämtade från en 
i s amtiden mycket populär sång Le Carillon National, som hade skapats år 
1789 i samband med förberedelserna för Fête de la Fédération, till åminne 
av den kortlivade konstitutionella monarkin i Frankrike. Den var samtidigt 
ironiskt nog också en av Marie-Antoinettes favoritmelodier, som hon ofta 
spelade på sin cembalo. 

De Kock var inte den enda bankiren inom den protestantiska minori
teten som kom att möta döden under giljotinen. Inom den protestantiska 
minoriteten fanns över huvud taget ett mycket stort och omfattande ekono
miskt engagemang inom mycket betydelsefulla ekonomiska aktiviteter som 
bankväsendet, rederinäringen och grosshandeln. Dessa näringar hängde ofta 
intimt samman och samma personer hade ofta ekonomiska intressen i flera 
av dessa ekonomiska aktiviteter.428 Inom dessa mycket betydelsefulla närings
grenar utvecklades också starka personliga band, som byggdes upp genom ett 
nära ekonomiskt samarbete och genom strategiska giftermål. Många av de 
mer betydelsefulla familjerna inom bankväsendet, rederinäringen och gross
handeln var släkt med varandra. De tycks också i mycket hög grad ha varit 
ett exempel på det som den välkände sociologen Max Weber noterade, sam
bandet mellan den protestantiska trosuppfattningen och den kapitalistiska 
andan.429 Webers tes hämtades från USA, där uppfinnaren Benjamin Frank
lin drogs fram som ett exempel. Enligt den kalvinistiska predestinationsläran 
sågs ekonomisk framgång som ett tecken på att man tillhörde de utvalda, 
som på den yttersta domens dag skulle komma att tillerkännas ett evigt liv. 
För att ytterligare styrka sin tes anförde Max Weber statistiska data rörande 
katolikers och protestanters benägenhet att sända sina barn till tekniska ut
bildningar, där de senare var betydligt mer frekvent representerade, vilket 
underströk sambandet mellan företagsamhet och religion. 

Antoine Grégoire Geneste var vittne i ambassadförsamlingen den 9 april 
1793 när grosshandlaren Mattieu Geschler gifte sig med grosshandlardottern 
Marie Salomé Meyer.430 Geneste var till skillnad från de Kock fransman, 
född och boende i Paris vid 408 rue des Moineaux i sektionen Mont-Blanc.431  

Ett drygt år efter det att han varit vittne i ambassadkapellet stod den då 
27-åriga bankiren - i vigsellängden uppges att hans yrke vara grosshandlare 
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- inför revolutionstribunalen anklagad för konspiration mot folkets suveräni
tet.432 I anklagelserna anfördes att han skrivit brev till den engelske bankiren 
John William Ker, som stod den engelska regeringen nära. Geneste hade fullt 
godtagbara affärsmässiga skäl att skriva till Ker, eftersom han var anställd i 
bankirfirman Boyd, Ker & Cie i Paris.433 Ker betraktades av revolutionskom
mittén i sektionen Mont-Blanc, i likhet med många andra engelsmän, som 
en av många huvudmän i den sk. utländska konspirationen vars syfte var att 
underminera revolutionen genom att ekonomiskt stödja den brittiske premi
ärministern William Pitt. I det revolutionära vokabuläret användes uttryck 
som det Pittska guldet, "l'or de Pitt", om det ekonomiska stödet. Antoine 
Grégoire Geneste avrättades den 18 april 1794. 

Samma öde mötte bankiren Théodore Jauge. Han var född i Saint Foy i 
sydvästra Frankrike i departementet Gironde. Han var son till Simon Jauge 
och Judith Rocaute. Fadern var grosshandlare i Bordeaux.434 Innan Jauge 
flyttade till Paris var han en aktiv medlem i den lokala frimurarlogen, La 
Française. Ar 1777 blev han utsedd till deputerad. Aret därpå slog sig Jauge 
ihop med en annan bankir, Jean-Louis Cottin. Cottin blev sedermera också 
hans svärfar, när Jauge gifte sig med Cottins dotter Jeanne Marguerite den 
28 juni 1781. Giftermålet ägde rum i det holländska ambassadkapellet, ef
ter att konungen hade givit brudparet dispens att gifta sig, eftersom de var 
protestanter.4315 Jauge hade tidigt anslutit sig till Lafayette och han stödde 
också denne ekonomiskt. Som belöning utnämndes han till förste adjutant 
hos La Fayette med rang som generalmajor i nationalgardet i Paris. I juli 1792 
lämnade han Paris och bosatte sig i Rouen.436 Han hade strax före revolu
tionsutbrottet närvarat som vittne i ambassadförsamlingen i samband med 
att kontrollören Jean Théodore Delacroix gifte sig med grosshandlardottern 
Susanne Marguerite Naireu.43/ Jean Théodore Delacroix var kusin till den 
mer välkände grosshandlaren Théodore Delacroix från La Rochelle, vars af
färsverksamhet sammanföll med Jean-Louis Cottins.438 

Jauge kom tidigt i konflikt med revolutionärerna och han arresterades 
första gången den 7 september 1793. Han frisläpptes dock omedelbart, men 
ett drygt år senare den 29 december 1794 häktades han åter igen. Han ankla
gades av revolutionstribunalen i Paris för att vara delaktig i en sammansvärj
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ning iscensatt av baron Jean de Batz. Den senare var en välkänd rojalist och 
penningspekulant, som hade gjort sig en förmögenhet genom sina finansiella 
transaktioner.439 De Batz hörde till de adelsmän som inledningsvis ställde sig 
bakom revolutionen. Han hade deltagit i generalförsamlingens sammanträ
den år 1789 och därefter verkat i samtliga revolutionära nationalförsamlingar 
fram till 1793. Han hade också varit ledamot av finanskommittén. Under en 
kort tid hade han flyttat utomlands, men när han återvände hade hans revo
lutionära glöd svalnat och i stället började han motarbeta revolutionen. 

Vid återkomsten hade han förberett en kupp för att rädda konungen 
från giljotinen och han hade organiserat upplopp mot Konventet i mars och 
som kronan på verket hade han försökt rädda drottningen, Marie-Antoinette, 
från fängelset i juni samma år. När de Batz' planer upptäcktes i slutet av 1793 
utlyste Konventet en belöning för de Batz' infångande, död eller levande. De 
Batz lyckades till skillnad mot sina meningsfränder att undgå giljotinen. Till 
sitt försvar kunde Jauge hänvisa till att han understött städerna Paris och 
Rouen med livsmedel, men detta argument hjälpte honom föga. Jauge som 
vid denna tidpunkt var 47 år gammal dömdes tillsammans med 55 andra an
klagade till döden. Den 17 juni avkunnades domen mot Jauge och de övriga 
och de fördes iklädda röda linnen, vilket var förbehållet landsförrädare, till 
giljotinen.440 

De Kocks och övriga bankirers öde visar på den ständigt närvarande 
faran av att umgås alltför nära med revolutionens ledare, eftersom revolutio
närernas relationer sinsemellan hela tiden förändrades från att den ena dagen 
ha varit bärare av samma idéer och ideal till att den andra dagen gå helt skilda 
vägar. De hade också en religiös bakgrund, protestantismen, som skilde dem 
från den katolska majoritetsbefolkningen. Det finns dock ingenting som ty
der på att deras religiösa ställningstaganden var avgörande för det öde de gick 
tillmötes. Det var i stället deras misstag att de varit alltför nära engagerade 
i kretsar som uppfattades som ett hot mot revolutionen och de betraktades 
därför som kontrarevolutionärer. 

Revolutionens förvaltare 

Bland revolutionärerna som förekommer i ambassadförsamlingens vigsel
längder var Jean- Baptiste Etienne de la Rivière en av de mest välkända. Han 
tillhörde revolutionens verkliga toppskikt bland byråkraterna. Han var freds
domare, juge de paix, i sektionen Henri IV som utgjorde den ena delen av lie 
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de la Cité.441 Det var den sektionen, som den 14 augusti 1792, döptes om till 
Pont Neuf, och vid en senare tidpunkt till Révolutionnaire. Han bodde själv 
på Ile-de-la-Cité vid Cour de la Sainte-Chapelle.442 Redan under l'Ancien 
Régime hade han varit en mycket framstående advokat i Parisparlamentet.443 

Han hade praktiserat advokatyrket sedan 1780. Han kom också att spela en 
viktig politisk roll som elektor både 1789 och 1791. När revolutionen bröt ut 
var han 34 år gammal.444Arbetet som fredsdomare var från början ett yrke 
som krävde grundläggande juridisk utbildning och juridiska kunskaper. Men 
ju längre revolutionen varade desto mer egalitär blev institutionen. I stället 
för de juridiska färdigheterna betonades fredsdomarens förankring i lokal
samhället, sektionen, dennes bakgrund och plats i det lokala livet.445 Fredsdo
maren valdes för en period om två år, sedan kunde han återväljas. Det fanns 
också en nedre åldersgräns för valbarhet som var satt till 30 år. 

Myndigheterna var mycket noggranna med att reglera ämbetets status så 
att fredsdomarens ämbetsutövning inte skulle kollidera med andra intressen. 
Därför fick han inte samtidigt inneha en tjänst som kunde sammanfalla med 
fredsdomarens. Tjänsteförening var ofta förekommande i samtiden inte bara 
i Frankrike utan också i övriga Europa. I Frankrike var man dock mycket 
noga med att fredsdomarens arbete skulle stå höjt över alla misstankar om 
t.ex. korruption. De var förhållandevis välbetalda med en årslön på 2 400 
livres, vilken höjdes av Konventet i juni 1793 till 2 700 livres. Fredsdomaren 
kunde dock ha diverse biinkomster när han utförde t.ex. tillkännagivanden 
av domstolsutslag. Till sitt förfogande hade varje fredsdomare en betydande 
kader av personal, en sekreterare, en vaktmästare och sex assessorer.446 

Rivière uppträdde som vittne i ambassadförsamlingen den 11 maj 1791, 
när juvelerarmästaren George-Fréderic Bapst gifte sig med Jeanne Christiane 
Catherine Bachmann. Som tidigare sagts tillhörde Bapst församlingens mest 
välkända och ansedda personer. Det var sannolikt ingen tillfällighet att Ri
vière närvarade som vittne, eftersom de var grannar, då Bapst bodde vid Quai 
des Orfèvres, som låg i direkt anslutning till Rivières bostadsadress.447 Bapst 
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var liksom Rivière född i P aris, vilket gjorde att han och Rivière mycket väl 
kunde ha blivit bekanta med varandra långt före revolutionen. De var dess
utom nästan jämngamla.448 Vi vet också att Bapst umgicks med personer som 
tillhörde samhällets högsta skick, vilket framkom när han arresterades den 8 
oktober två år senare.449 Trots att Rivière upprätthöll en hög samhällsposition 
kom han liksom många andra revolutionärer att få känna av hur revolutio
nens vindar kunde skifta och han hamnade i onåd och arresterades, vilket 
skedde den 20 maj 1792. Rivière hade kränkt några medlemmar i den lagstif
tande församlingen, vilket ansågs vara ett brott mot konstitutionen och ett 
attentat mot den individuella friheten hos nationens representanter.450 Han 
sändes därefter till Orleans, men redan några månader senare dödades han i 
Versailles.451 

Andra som tjänade de olika revolutionsregeringarna behövde inte hamna 
mitt i den skärseld som konfrontationerna innebar när olika grupper av poli
tiska motståndare stod mot varandra. 

René Jean-Baptiste Fouinet var anställd i inrikesministeriet. Han arbe
tade där från 1792 till 1800. Han föddes i Nantes vid Atlantkusten 1766 
som son till skräddaren René Fouinet och Jeanne Marie Gros. Strax före re
volutionen hade han börjat studera juridik, men han fick avbryta sina studier 
sedan hans familj hade ruinerats tillföljd av revolutionen på Haiti. Karriären 
i inrikesministeriet började den 1 december 1793, då Fouinet anställdes i 
Commission des secours publi cs, i v ars arbetsuppgifter det ingick att ge olika 
slags understöd till allmänheten, som t.ex. pensioner. Under sina år i inrikes
departementet kom Fouinet att hela tiden få ägna sig åt olika social frågor och 
han steg också i rang och var tidvis chef för den avdelning där han arbetade. 
Han betecknades som "intelligent, arbetsam och en god medborgare"452 I 
en redogörelse, där han beskriver sig själv, pekar han ut sig själv som "en 
god medborgare, god fransman och ständigt tillgiven republiken". Han är 
också övertygad om att "patriotismen hos en anställd består i att träget vara 
på sin arbetsplats och arbeta och medverka till att lagarna respekteras".453 

Denna personliga utsaga skall givetvis betraktas med stor skepsis och i s itt 
rätta sammanhang. Som vi har sett tidigare fanns det alla skäl i världen att 
vi denna tidpunkt framhäva sin lojalitet mot nationen och de styrande för att 

448 Soboul & Monnier 1957, s. 389. 
449 Comité de sûreté générale. F7/4585. AN. 
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inte hamna i onåd, vilket kunde få långtgående följder och i värsta fall kunde 
man bli avrättad. 

I Paris bodde Fouinet till en början vid rue Montorgueil i sektionen 
Contrat-Social, som tidigare hette Postes. Därefter flyttade han till rue Fau
bourg-Saint-Martin. Den 13 januari 1794 gifte sig Fouinet med Eléonore 
Françoise Buirette de Rochefort. Vigseln ägde dock inte rum i den svenska 
ambassadförsamlingen, vilket antyder att Fouinet kanske inte var lutheran, 
men uppenbarligen umgicks han med människor inom den lutherska minori
teten samtidigt som han var satt att förvalta den revolutionära politiken. 

När hans namn dyker upp i ambassadförsamlingens register, i december 
1800, var han vittne i samband med att Louis André Pichon gifte sig. Pichon 
var chargé d affaire vid den franska ambassaden i USA och han kom under 
de följande åren att vara den franske diplomat som förhandlade med den 
amerikanske presidenten om Haiti.454 Det kan te sig en aning märkligt att 
den enkle tjänstemannen i inrikesministeriet inviteras till den franske dip
lomatens bröllop, men svaret finner man förmodligen i Fouinets bakgrund. 
Hans bekantskap med Pinchon gick sannolikt tillbaka till barndomen. Båda 
två härstammade från Nantes.45^ 

Laurent Merelle var liksom Fouinet anställd i inrikesdepartementet. Han 
var född i P aris år 1766 och gift med Marie Joséphine Leresche. Giftermålet 
ägde rum 1796, men det hade inte skett i ambassadförsamlingens kapell, 
varför man får anta att inte heller Merelle var lutheran. Merelle anställdes i 
inrikesministeriet år 1793, där hans arbetsuppgifter berörde ekonomiska frå
gor. Anställningen varade fram till årsskiftet 1800 då han avled.456 Kontakten 
med ambassadförsamlingen tycks ha varit tämligen tillfällig, eftersom Merel-
les namn endast förekommer vid ett tillfälle i vigsellängden, nämligen den 
29 april 1799 när tryckaren Alexandre Leblanc de Ferrière gifter sig. Merelle 
är då vittne.457 Bland övriga vittnen fanns åtminstone en mycket välkänd 
protestant, den tidigare nämnde Pierre-Antoine Rabaut, som blev ledamot 
av den lagstiftande församlingen år 1799 och sedermera också dess president 
i maj 1802. 

En annan person som återfinns i ambassadförsamlingens vigsellängder, 
Jean Daniel Moechel, ges beteckningen "medlem av Cordelierklubben", den 
politiska klubb som hade bildats år 1790 i ett nedlagt fransiskanerkloster och 
vars ursprungliga namn var la Société des Amis des Droits de l'Homme et 
du Citoyen, dvs. Föreningen för vännerna av de mänskliga rättigheterna och 
medborgarrätten. Klubben utgjorde från början den politiska språngbrädan 
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för Georges Jacques Danton och Jean-Paul Marat. Efter att Danton lämnade 
Cordelierklubben kom den att tjäna som bas för oppositionen, den grupp som 
företrädde de mer moderata politiska krafterna mot girondisterna. När Marat 
mördades blev Jacques René Hébert dess ledare och Cordelierklubben kom 
efter det att i allt större utsträckning inta en extrem politisk hållning. Genom 
sin politiska kontroll av kommunen uppfattades Hébert och hans anhängare 
som ett hot mot revolutionens ledare Maximilien Robespierre, som först lät 
avrätta Hébert i mars 1794 under Skräckväldet, och därefter upplöstes Cor
delierklubben. 

Skälet till att Jean Daniel Moechels namn finns i vigsellängden är att 
han gifter sig den 27 september 1790 med Véronique Schlater, dotter till en 
skomakarmästare i Paris. Moechel var ursprungligen från Blaesheim i Alsace 
och även hans far var skomakarmästare. Numera bodde han på rue des Ro
siers i Maraiskvarteren i sektionen Roi-de-Sicile, som senare, år 1792, döptes 
om till Droits-de-l'Homme.458 Det var i dessa kvarter som många av Paris 
judar senare kom att bosätta sig. Moechel måste ha tillhört en av de första 
medlemmarna i Cordelierklubben, eftersom den hade grundats endast några 
få månader före hans bröllopsdag, i juli 1790. Moechels medlemskap i Cor
delierklubben vittnar om att han var en varm anhängare av revolutionen och 
revolutionstanken, eftersom klubben hade ett mycket starkt politiskt stöd 
bland sans-culotterna. 

I vigsellängden finns också några andra politiska företrädare represente
rade, som i samtliga fall benämns "député". De var ledamöter av National-
konventet och de var i samtliga fall vittnen vid enskilda bröllop i ambassad
församlingen. Den ende som vi vet lite mer om är Jean Lacrampe, som den 9 
februari 1793 uppträdde som vittne när Jean-Baptiste Gary ingick äktenskap 
med schweiziskan Annette Branchy. Gary var medicine studerande och kom 
ursprungligen från Grasse i departementet Aude.459 Lacrampe var född i Ar-
gelés i departementet Haute-Pyrénées den 9 juli 1757. Han var således 36 
år vid tidpunkten för bröllopet. Hans far var läkare och jurist och fadern 
var dessutom ledamot av direktoratet i Hautes-Pyrénées. Han representerade 
Maraisbänken i Konventetet och under processen mot Ludvig XVI röstade 
han för att denne skulle avrättas. Aret därefter uttalade han sig för anklagel
serna mot Marat. Han var senare också ledamot av den lagstiftande försam
lingen, de sk. Cinq-Cents, de femhundra, under Direktoratet 1795—1799.460 

Det framgår inte hur Lacrampe var bekant med Gary. Deras bostads
adresser låg långt ifrån varandra. Gary bodde vid "hästmarknaden", Marché-
aux-chevaux, i sektionen Gobelins, medan Lacrampes bostadsadress anges 
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till Hotel Autriche vid rue Traversière i sektionen Quinze-Vingts. Det var 
adresser som låg på varsin sida om floden Seine. De övriga två deputerade 
var Jean Lamberth Huber och Heliodore Jacques Reffe. Den förre var vittne 
när den välkände och tidigare nämnde holländske bankiren Jean Conrad 
de Kock gifte sig i ambassadförsamlingen i december 1790.461 Den tredje 
deputerade, Reffe, har lämnat få spår efter sig. Han var vittne när urmakaren 
Michel Dorlay ingick äktenskap i juni 1790.462 

I den revolutionskommitté, som fanns i sektionen Tuileries på den högra 
stranden av Seine och som var en tämligen välmående sektion och som i sam
tiden betraktades vara borgerlig, var en av ledamöterna vinhandlaren Hubert 
Pierson. Hans bostad var belägen vid nummer 43 rue Rohan. Han hade vid 
ett tillfälle närvarat vid en vigsel i ambassadförsamlingen, när byxskrädda-
ren Jean Martin Kleinknecht gifte sig den 20 augusti 1792. Kleinknecht var 
ursprungligen från Schwaben, som var en del av det tyska riket, i det nuva
rande Bayern. Pierson förefaller ha varit en mycket hängiven och frispråkig 
revolutionär, vilket också medförde att han efterhand kom i konflikt med de 
styrande revolutionärerna. Det fick till följd att han arresterades vid ett flertal 
tillfällen. Första gången var den 14 februari 1795 (26 pluviôse år III), då han 
anklagades för att vara upphovsman till ett bråk i generalförsamlingen. Han 
frisläpptes dock efter några månader, den 14 maj, men strax därefter blev 
han åter arresterad, för att sedan bli frisläpp den 5 september. Därefter tycks 
Piersons revolutionära glöd ha avtagit, för att sedan blomma upp igen, då han 
anklagades för att ha anstiftat ett attentat mot Napoleon Bonaparte den 24 
december 1801.463 

I den sektion som hette Panthéon-Français, tidigare Sainte-Geneviève, 
var den 40-årige Jean Pierre Koën president från den 21 oktober 1794. Koën 
hade också ett annat namn, Leroi, vilket antyder att han ursprungligen inte 
var fransman. Eftersom det finns andra personer i ambassadförsamlingens 
vigsellängder som har ett mycket snarlikt efternamn, nämligen Koënig, vil
ket i direkt översättning till franska är Leroi, dvs. kung, kan man förmoda att 
Jean Pierre troligen var släkt med dessa. Koën var ursprungligen skomakare 
och bodde på nummer 76 rue Galande i Sainte-Geneviéveförsamlingen.464 

Där bodde också Laurent Bub, som var brevtryckare. Boub var änkling och 
när han gifte om sig den 19 september 1791 med änkan Marie Jeanne Ric-
hardet var Koën närvarande som vittne i ambassadförsamlingen tillsammans 
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med två kollegor till Boub inom tryckeribranschen och änkan Richardets 
bror.463 Samma år som Jean Pierre Koën var vittne ställs han inför ett stort 
problem eftersom han involveras i en olycksbringande affär, "une entreprise 
désastreuse", och blev ruinerad. De ekonomiska problemen som detta med
förde fick tillföljd att han måste söka sin utkomst inom något annat yrke. 
Bland annat anhåller han om att få bli anställd som polis, men i övrigt har 
han inte efterlämnat några historiska spår.466 

Ett annat vittne, Jean François Matras var kommissarie (commissaire aux 
accaparements) i sektionen Postes, som i augusti 1792 bytte namn till Cont
rat-Social.467 Matras arbetsuppgifter bestod i att övervaka att inte handlare 
fuskade med priser i enlighet med den lag som hade tillkommit för att reglera 
vilka priser handlare fick ta ut på vissa bestämda varuslag. Lagen berörde 39 
särskilt utvalda dagliga konsumtionsvaror, men den uteslöt varor som ved, 
fisk, tobak, salt, mjölk och fjäderfä.468 Matras kallar sig jurist, homme de 
loi, när han den 20 augusti 1792 var vittne vid ett bröllop i församlingen, 
när skräddaren Joachim Tobias Burmester gifte sig. Det finns inga klara his
toriska belägg för hur Burmester och Matras hade kommit i kontakt med 
varandra. Burmester var ursprungligen av tysk börd och hade utvandrat från 
Hamburg, medan Matras var född i Paris. De bodde ganska nära varandra, 
vilket kan ha medfört att de lärde känna varandra i den lokala miljön, men 
kanske troligare, utan att det finns belägg för detta, kan Burmester helt en
kelt ha varit Matras privata skräddare. Det var hos Burmester som Matras 
ekiperade sig. 

François Fourchy var under en lång följd av år notarie i Paris. Hans 
karriär började redan 1784 och varade fram till 1810. Under revolutionsåren 
bodde han vid rue Aubry-le-Boucher. Han var född 1752 i Aigremont, en 
liten by i departementet Seine-et-Oise. Han var gift med Louise Chéret. Paret 
hade tre barn, varav två följde i faderns fotspår och blev notarier. Notarieyrket 
var ett mycket viktigt yrke och notarien var direkt underställd justitiemi-
nisteriet. Notariens huvudsakliga arbetsuppgifter var knutna till olika eko
nomiska transaktioner, där notariens namnteckning bekräftade dokumentet 
äkthet och tilltro och att statsmakten stod som garant. Fourchys närvaro 
i ambassadförsamlingen skedde först efter revolutionen i samband med ett 
bröllop i juni 1799.469 
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Revolutionens fotfolk 

Det fanns också en handfull personer som var vittnen vid vigslar i ambas
sadförsamlingen, vilka i samtiden betraktades som militanta (militants), men 
som i övrigt var tämligen anonyma. Orsaken till att vi vet något om dem är 
att de förekommer i säkerhetspolisens akter från tiden vid repressionen un
der maj år III. I de flesta fall får vi endast veta att det utgick en order om att 
de skulle arresteras och följden blev ofta att de sedermera släpptes fria eller 
återgick i tjänst. Det fanns flera skäl till att dessa personer arresterades, både 
verkliga, i den mening att de hade begått något brott, och sådana anklagelser 
som var direkt falska. Till de förra hörde att personerna ifråga aktivt hade del
tagit i upproret, eller för att de betraktades som terrorister. Det var dock lika 
vanligt att arresteringarna skedde mot bakgrund av ren och skär personlig 
hämndlystnad. Borgaren Sebastien Ferry, som bodde på 116 rue Saint-Lazare 
i sektionen Mont-Blanc, tidigare Grange-Batelière, betraktades som militant. 
Han var drygt 40 år gammal när han arresteras av konventet i maj 1794. Han 
var gift och hade ett barn som var ca. 2,5 år gammal.470 Ferry hade i början 
av månaden i sektionens salle de la Liberté brukat våld mot några kvinnor.471 

Han var arresterad i några månader och släpptes ur fängelset den 2 september 
1794 (16 fructidor). Ferry hade den 5 juli 1792 närvarat vid sin systers bröllop 
i ambassadförsamlingen. Systern gifte sig då med trädgårdsmästaren George 
Konrad Guntermann. Han hade invandrat till Paris från Wettenheim nära 
Worms. Uppgifterna i vigsellängden visar också att Sebastien Ferrys syster 
ursprungligen kom från Alsace, närmare bestämt byn Woimhaut i departe
mentet Moselie, vilket tyder på att Sebastien också hade sina rötter i denna 
del av Frankrike som utmärktes av starka sympatier för den protestantiska 
tron.472 

Jean Daniel Bourlet betraktades också som militant. Han hade kom
mit till Paris år 1792. Han hade snabbt avancerat inom revolutionshierar
kin och fått anställning som chef för byrån för livsmedelshantering (bureau 
de l'approvisionnement de subsistance). Både det snabba avancemanget och 
Bourlets ringa ålder, 26 år i samband med arresteringen den 5 juni 1795 (17 
prairial år III), borde ha talat emot hans karriär. Bourlet kom från Landau 
i Pfaltz, vilket vid denna tid var en del av Alsace. Bourlet kom ganska sent i 
kontakt med lutheranerna i ambassadförsamlingen, vilket gör att hans sam
röre med dem under revolutionsåren är svårt att fastställa. Han var vittne den 
12 juli 1797 i samband med ett bröllop mellan grosshandlaren Eilerd Henry 
Meynen, som hade sitt ursprung i Westerstede i grevskapet Oldenburg, och 
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Marguerite Charlotte Lemasle med rötter i byn Ingouville i departementet 
Seine-et-Maritime vid kanalkusten.473 

Skomakaren Charles Joseph Friederick, eller som det står i vigselläng
den den 18 april 1794, Friedrich, anklagades för att vara terrorist den 19 
april 1795 (30 germinal år III).474 Han var bröllopsvittne när skomakaren 
Godfroi Albert, ursprungligen från Greitz i Sachsen, gifte sig med åkardot-
tern Marie Rose Merieu från Luneville i departementet Oise. Friedrick bodde 
i Louvresektionen på rue Bertin-Poirée 13, där för övrigt en annan person 
som betecknades som militant bodde och vars namn var Defert.475 Det var 
inte särskilt långt ifrån Alberts bostadsadress i sektionen Champs-Elysées.476  

Bekantskapen mellan Albert och Friederick byggde väl sannolikt mer på det 
faktum att de båda var skomakare i grunden och kanske mindre på att Albert 
var en ivrig tillskyndare till de revolutionära idéerna. Det vet vi naturligtvis 
inte, men Albert förefaller inte att ha varit föremål för säkerhetspolisens in
tresse. 

Tillfälligheternas spel 

Kontakterna och relationerna mellan den lutherska minoriteten och revolu
tionärerna var många gånger av en mycket tillfällig natur. Vi vet inte ens om 
de över huvud taget kände varandra. När historikern jämför de källor som 
härrör från den svenska ambassadförsamlingen med andra historiska källor 
som berör revolutionen och de mer framträdande revolutionärerna dyker det 
dock upp gemensamma uppgifter som länkar individerna till varandra. Det 
är emellertid tämligen omöjligt att dra några mer långtgående slutsatser om 
relationerna, eftersom uppgifternas karaktär är av en så knapphändig art, att 
de närmast är att likna vid vad den amerikanske sociologen Mark Granovetter 
kallade "weak ties".477 Frågan är om inte historikerns uppgifter i detta fall till 
och med är svagare än vad Granovetter avsåg och liknar mer en tillfällighet 
eller kanske till och med en synvilla. En sådan gemensam uppgift som binder 
samman uppgifter i ambassadförsamlingens vigsellängder med uppgifter rö
rande aktiva kända revolutionärer i andra källmaterial från revolutionstiden 
var att bostadsadresserna sammanfaller. 

När Albert Soboul och Raymonde Monnier gjorde sin omfattande studie 
över de människor som var aktiva i sektionernas olika kommittéer och admi

473 Ibid., 12.7 1797. 
474 Trauungs Register 18.4 1794. Soboul & Monnier 1957, s. 118. 
475 Soboul & Monnier 1957, s. 117. 
476 Trauungs Register 18.4 1794. 
477 Granovetter, Mark, The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, 78, 

1973, s. 1360-1380. 



159 

nistrativa organ så lämnade de också uppgifter om de enskilda individernas 
bostadsadresser.478 1 flera fall kan dessa personer länkas till ambassadförsam
lingens vigsellängder, där samma personer återfinns, vilket jag gjorde i en ti
digare del i detta kapitel. Men för det stora flertalet individer som nämns hos 
Soboul och Monnier finns inget sådant samband, utan det enda som ger en 
antydan om att en individ inom den lutherska minoriteten haft någon form 
av kontakt med revolutionärerna var att de hade en gemensam bostadsadress 
eller för att vara mer precis, de bodde i samma fastighet. Dessa personer borde 
därför ha känt varandra relativt väl, även om de kanske inte umgicks med 
varandra. 

Påverkades Louis och Simon Bouleaus attityd till revolutionärerna av 
att de på 8 rue Greneta bodde grannar med Michel Nicolas Gribeauval? Den 
senare var ställföreträdande åklagare i revolutionstribunalen, vars uppgift var 
att tjäna revolutionen och förhindra att dess motståndare vann gehör hos 
den stora massan av folket. Undvek Louis och Simon sin granne helt eller 
uppträdde de som lojala medborgare när de stötte ihop med Gribeauval i 
trappuppgången eller på gatan? Var det möjligt att ha ett fritt tankeutbyte 
med Gribeauval i f rågor som rörde politik? I detta fall förefaller det inte ha 
funnits något problem i relationerna, eftersom ingen med namnet Bouleau 
finns registrerad i polisens arkiv. Sämre gick det för Gribeauval. I likhet med 
många andra revolutionärer hamnade Gribeauval i onåd och fick lämna sin 
post som ställföreträdande åklagare när han arresterades den 11 juli 1794. 
Han frisläpptes dock senare.479 Både Louis och Simon Bouleau hade nära 
sociala relationer till den lutherska minoriteten. De hade närvarat som vitt
nen i ambassadförsamlingen den 11 februari 1792. Där anges deras yrken till 
stadstjänare respektive borgare.480 De var sannolikt franska medborgare. 

En motsvarande problematik måste under en tid ha berört målaren 
François Etienne Triboulet, som var vittne i ambassadförsamlingen den 6 ok
tober 1791.481 Triboulets granne i fastigheten vid nummer 124 rue de la Ver
rerie var François Dupaumier. Den sistnämnde var ursprungligen juvelerare 
och född i Paris. Han hade fyra barn. Dupaumier gjorde snabbt karriär un
der revolutionen. Han invaldes i revolutionskommittén i sektionen Droit-de-
1'Homme, ursprungligen kallad Roi-de-Sicile, den 20 maj 1793. Dupaumier 
var också medlem av Kommunen och administratör hos polisen, där han var 
ansvarig för övervakningen av Bicêtre, där det ökända fängelset låg.482 Kard-
makaren Mattias Undenstock som gifte sig den 26 maj 1792 i ambassad
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församlingen var ursprungligen från Oftheim i departementet Haut-Rhin. 
I samband med vigseln anges hans bostadsadress till 34 rue Mouffetard i 
sektionen Observatoire.483 Undenstock hade också skäl att vara på sin vakt 
och inte komma i delo med en av sina grannar, bagaren Jacques Ragonday. 
Den senare arresterades den 7 Prairial år III. I polisens rapport framställs 
Ragonday som en blodtörstig person som hade burit omkring en skrift som 
uppmanade till uppror. I efterhand tycks dock polisens påstående ha varit lite 
väl förhastat, eftersom han släpptes efter några månader.484 

/ förhör hos polisen 

De som i något sammanhang besökte ambassadförsamlingen, antingen de 
var protestanter eller katoliker, kunde i lika hög utsträckning som någon an
nan invånare i Paris riskera att hamna i förhör hos polisen eller till och med 
bli anklagad för att ha begått ett brott. Det förefaller som om polisen ofta 
gjorde förhastade ingripanden och att de personer som greps sällan behövde 
tillbringa en längre tid i polisens lokaler. Det var ovanligt att någon blev 
avrättad. Det drabbade främst andra. Polisens tycks ha haft en princip som 
byggde på att man var mycket snara att anklaga människor för brott, men att 
man relativt snart uppdagade att den man gripit inte var skyldig till något. 
Kanske berodde detta på att polisens information ofta härstammade från 
vittnen som mer stödde sina påståenden på rykten än verkliga sakuppgifter? 
Den revolutionära glöden hos många gjorde att de både såg och hörde be
tydligt mer än vad som verkligen var fallet. De hemliga agenterna beskriver 
ofta under Skräckväldet i sina rapporter till inrikesministeriet att uppgifterna 
härstammar från personer som säger sig ha hört eller sett något. Denna typ 
av påståenden inleddes ofta med uttryck som "man säger" (on dit), "man 
sade" (on disait) eller t.ex. "on murmure" (man sorlar). Den 28 mars 1794 
rapporterade t.ex. den hemliga agenten de Béraud, att "det sorlas mycket vid 
boulevard du Temple om medborgaren Blot, polisgendarm, som har angivit 
medborgaren Audinot /.../.485 Vid ett annat tillfälle gick ett rykte angående 
några utlänningar som uppgavs vara konspiratörer och de "hade en byggnad 
vid rue de la Clef i faubourg Saint-Marceau, där de hade sina orgier, och där 
de kunde ha sina hemliga möten".486 

Personer som tillhörde samhällets övre sociala skikt eller som kunde för
knippas med den gamla samhällsordningen var ofta mer utsatta, vilket sagts 

483 Trauungs Register 26.5 1792. 
484 Soboul & Monnier 1985, s. 511. 
485 Caron 1964, s. 161-162. 
486 Ibid., s. 105. 
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tidigare, för polisens uppmärksamhet. Bankiren Jacques Biderman, som vid 
ett tillfälle var vittne i samband med en vigsel i ambassadförsamlingen i d e
cember 1790, arresteras den 26 december 1794 (6 pluviôse år II) på order av 
Comité de sûreté générale.487 I ambassadförsamlingens vigsellängd kallade 
han sig grosshandlare (négociant). Han uppgav samma adress i vigsellängden 
som vid polisens förhör, 3 rue des Jeuneurs. I polisens register angavs också 
att Biderman var en före detta tjänsteman i stadens tjänst, vilket antyder 
att han åtminstone före revolutionen hade haft ett betydande förtroende.488 

Polisen hade i sina ingående undersökningar av Biderman förhört sig om 
Bidermans karaktär bland invånarna i den sektion där Biderman bodde. Den 
information polisen fick var att Biderman var en person som invånarna hade 
ett stort förtroende för, "il est d'abord de confiance". Han var kalvinist och 
ursprungligen från Winterthur i Schweiz. Han hade kommit till Paris år 1781 
i samband med grundandet av bankirfirman Senn, Biderman &C Cie., i vilken 
han också var delägare.489 Han var vid ankomsten till Paris 30 år gammal.490 

Biderman var dock sedan år 1790 naturaliserad fransman. Fängslandet av 
Biderman upprörde många av hans närstående, både inom hans egen familj 
och bland företrädare för den schweiziska staten. I ett brev från borgmästaren 
i hans forna hemstad framhölls att Bidermans familj var orolig för att poli
sen inte var tillräckligt noggrann när man undersökte Bidermans bakgrund. 
Hans familj krävde enträget att Bidermans anseende måste granskas. Om 
polisen gjorde detta skulle den finna att det inte fanns några oklarheter ifråga 
om Bidermans uppförande. Det var familjen helt övertygad om och som en 
följd av detta borde Biderman omedelbart friges och därefter kunna sändas 
tillbaka till sitt hemland, Schweiz. Familjen begärde samtidigt att de genast 
skulle få ta del av Jacques Bidermans ekonomiska tillgångar. Det gällde såväl 
de pengar som var hans i bankirfirman som den fastighet han ägde.491 Bi
derman frisläpptes senare, men han fick tillbringa åtminstone sju månader i 
fängelse, vilket ett brev från hans hustru bekräftar.492 

Även en annan grosshandlare och bankir, Jean André Doerner, fick göra 
samma erfarenhet som Biderman. Han arresterades i a pril år II. Det är lite 
osäkert när han frisläpptes, men det förefaller som om polisens uppgifter om 
honom också var tämligen osäkra, eftersom man uppenbarligen inte var säkra 
på vad Doerner har för yrke. I polisens register angav man att han vara ban
kir, men samtidigt har man satt ett frågetecken efter yrkesangivelsen. Han 

487 Comité de sûreté générale. F7/4598. AN. 
488 Trainings Register 2.12 1790. Comité de sûreté générale. F7/4598. AN. 
489 Lüthy, Herbert, La banque protestante en France de la révocation de I 'Edit de Nantes à la 

Révolution. Paris 1961, s. 667-678. 
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491 Ibid. 
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tilltalades också citoyen, medborgare, med utelämnade av hans förnamn. 
Doerner var liksom Biderman protestant och han kom från Colmar i Alsace, 
och han var först verksam som grosshandlare i Cadiz i Spanien. Han hade 
ekonomiska intressen i ett flertal större bankirfirmor som Bonneval, Olom-
bel et Doerner, Lavabre, Doerner & Cie och Doerner & Cie.493 Doerners 
ekonomiska verksamhet var nära knuten till den franska ostindiehandeln, 
vars monopol upphörde i slutet av 1760-talet.494 I ambassadförsamlingens 
vigsellängd angavs att hans yrke var grosshandlare.495 Doerner närvarade som 
vittne i ambassadförsamlingen, när hans systerdotter gifte sig i april 1796, 
dvs. två år efter det han arresterades.496 

Det faktum att flertalet av de personer som möter oss i vigsellängderna 
är utländska medborgare gör det troligt att det var tillräckligt för att de skulle 
gripas och anklagas för ett brott. Den 46-årige engelsmannen Charles Franks 
var sadelmakare och anställd hos greven Armand Louis de Biron. Franks 
arresterades i maj 1793.497 Biron, hans arbetsgivare, hörde till den grupp av 
adelsmän som år 1789 hade anslutit sig till revolutionen. Han hade gjort sig 
känd genom sitt deltagande i nordamerikanska inbördeskriget tillsammans 
med Lafayette. Han blev tidigt befälhavare för de franska trupperna i Flan
dern och senare, år 1792, befälhavare över den franska Rhenarmén, där han 
huvuduppgift var att övervaka österrikarna. Därefter överfördes han till den 
franska armén i La Rochelle för att kuva upproret i Vendée. Hans ställning 
som militär befälhavare kom dock att undergrävas och därför lämnade han 
på egen begäran in sin avskedsansökan. Detta uppfattades som illojalt och 
han anklagades för att han inte hade varit tillräckligt hårdför mot upprors
makarna i Vendée. Han fängslades för att sedan dömas till döden av revo
lutionstribunalen och han kom att falla offer för giljotinen den 31 december 
1793.498 Vid Franks gripande hade Biron ännu inte hunnit falla i onåd, varför 
det sannolikt var Franks engelska bakgrund som fick polisen att arrestera 
honom. 

Bland vanligt folk 

I de återkommande arrresteringarna som förekom under Skräckväldet fanns 
flera individer i ambassadförsamlingen som kunde räknas till vanligt folk. 
Dessa personer hade ofta i ringa utsträckning någon omedelbar anknyt

493 Almanach national de France 1796. Paris 1796 (Gallica. BN), s. 368.. 
494 Lüthy 1961, s. 442. 
495 Ibid., s. 442-446. 
496 Trauungs Register 30.4 1796. 
497 Comité de sûreté générale. F7/4712. AN. 
498 http://les.guillotines.free.fr/guillo-bia.htni 11.02.2006. 
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ning till revolutionen, men de hade begått en olaglig handling. Den tidigare 
nämnde vinhandlaren Pierre Bijolat, som hade gift sig i ambassadförsamling
ens kapell, blev under Skräckväldet arresterad för att han handlat vin olagligt. 
Det var under dessa år ett allvarligt brott, eftersom synen på livsmedel var en 
central fråga under revolutionen. De återkommande kravallerna som hade 
präglat det franska samhället under slutet av 1700-talet hade ofta sin upprin
nelse i b rist på mat och påföljande prisstegringar. Bijolat som vid den tid när 
brottet begicks bodde vid rue Richelieu, hade den 2 november 1793 köpt 21 
fat vin av märket Maçon. Vinet hade han fått tag i, som det förefaller, från 
en mindre nogräknad handlare som enligt polisens protokoll höll till i ett 
undanskymt magasin i sektionen Indivisibilité.499 

Lutheranernas relationer till revolutionen och revolutionererna kunde 
således ta sig många olika uttryck. Det fanns de som stod på barrikaderna, 
som helhjärtat slöt upp kring revolutionens syften och målsättningar och som 
också var beredda att offra sina liv för dem. Andra som av revolutionärerna 
uppfattades som kontrarevolutionärer eller faktiskt var det fick i flera fall sona 
med sina liv. För det stora flertalet individer som vi möter i ambassadförsam
lingens vigsellängder och som senare kom att konfronteras med polisens blev 
mötet kortvarigt och de släpptes tämligen omedelbart eftersom de inte hade 
gjort något. En del kunde till en del glädja sig åt att anklagelserna mot dem 
inte höll, men det kunde likväl innebära att de tvingades sitta i fängelse en 
kortare tid. Det är dock tydligt att den lutherska minoriteten inte försökte 
isolera sig från revolutionen genom att passivt se på och hålla sig undan, utan 
de historiska källorna visar att det fanns nära sociala relationer mellan såväl 
mer framträdande och betydelsefulla företrädare för revolutionen som de som 
har gått mer obemärkt förbi och som i bästa fall gett ett avtryck i ett polispro
tokoll i samband med en arrestering. 

499 Comité de sûreté générale. F7/4598, 7. AN. 
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KAPITEL 8 

SAMMANFATTNING OCH 
SLUTDISKUSSION 

Historien om den lutherska minoriteten under den franska revolutionen är i 
lika hög grad historien om staden Paris som en mötesplats för människor som 
hade lämnat sitt ursprung för att börja ett nytt liv. Erfarenheten att lämna sitt 
ursprung och bygga upp ett nytt liv delade dessa människor med alla andra 
migranter i historien. När historiker och andra har studerat migrationshis-
torien har ett tydligt mönster framträtt oavsett vilka områden och platser 
som studerats, nämligen att immigranterna när de bosatte sig i den nya och 
främmande miljön var beroende av de nätverk de kunde utveckla. Staden Pa
ris utgjorde inget undantag, utan en mycket omfattande historisk forskning 
har visat mycket ingående hur människor från övervägande rurala områden 
i Frankrike sökte sig till huvudstaden för sin försörjning och där byggde upp 
nya sociala nätverk. En betydande del av denna ström av människor kom till 
Paris som traditionella säsongsarbetare. De kom dit för att tjäna sitt uppehäl
le under en kortare tid och därefter återvände de sedan till sin hembygd, för 
att året därpå återigen återkomma. Och så kunde det upprepas under en följd 
av år. Andra hade ingen tanke på att återvända till sitt ursprung, utan de var 
förberedda på att stanna för att skapa sig ett nytt liv, som innebar både gifter
mål, arbete och skapandet av ett nytt socialt liv och nya sociala nätverk. 

För de lutheraner som slog sig ner i Paris strax före revolutionen och 
under revolutionsåren var förutsättningarna delvis likartade i jämförelse med 
de människor som hade invandrat från andra delar av Frankrike. En av dessa 
faktorer utgjorde mötet med den urbana miljön. Paris var en främmande 
miljö, som inte liknade någon annan social miljö som de tidigare mött om 
de inte hade sitt ursprung i en annan europeisk metropol. Men det fanns inte 
så många andra städer att jämföra med, förutom London. Det stora flertalet 
av lutheranerna i Paris kom från helt andra delar av Europa. De flesta hade 
tyskt ursprung och en mindre del kom från gränsområdena mellan det tyska
romerska riket och Frankrike, som Alsace. Aven språkproblematiken delade 
lutheranerna med de människor som hade invandrat till Paris från den fran
ska landsbygden. Man talade inte franska. På många håll i Frankrike talades 
mycket speciella dialekter, som för Parisbon framstod som närmast obegrip
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liga, men det fanns också bland de inhemska invandrarna de som kom från 
områden i Frankrike där det talades ett helt annat språk än franska. Det är 
lätt att glömma bort, att det fanns många sådana områden inom Frankrikes 
gränser. I Bretagnes västra delar kunde många endast göra sig förstådda på 
keltiska och i dess östra delar talades en gaelisk dialekt. I den nordligaste 
delen av Frankrike, norr om Lille, talades flamländska och i det sydvästra 
hörnet av Frankrike dominerade baskiskan. I Alsace, men också i delar av 
Lorraine och Champagne, talades en tysk dialekt och korsikanerna talade 
italienska. I Centralmassivet och i departementen söder om detta var språket 
visserligen franska, men de invånare som härstammade från dessa regioner 
och som flyttade till Paris hade åtminstone till en början svårt att göra sig 
förstådda. Den enda invandrargrupp från andra länder i Europa som relativt 
lätt kunde smälta in i Parismiljön var den som hade sitt ursprung inom adeln 
och andra högre samhällsskikt. För dessa människor var det franska språket 
ännu under 1700-talets sista årtionden en gemensam nämnare. 

Det viktigaste var dock skillnaderna mellan majoritetsbefolkningen och 
lutheranerna. En av dessa var att lutheranerna hade en annan religion, vilket 
försvårade deras anpassning och integration i den nya miljön. De var protes
tantiska trosbekännare och protestanter sågs med oblida ögon i Frankrike. 
För att förhindra att protestantismen skulle sprida sig i F rankrike tillkom en 
religionslagstiftning efter upphävandet av ediktet i Nantes 1685 som förbjöd 
utövandet av den protestantiska läran, som den utövades av de franska protes
tanterna, de reformerta. Den fick långtgående konsekvenser och under näs
tan hundra år förföljdes protestanterna i Frankrike. Sett i ett större europeiskt 
perspektiv var detta dock inte unikt, utan motsvarande förföljelser förekom 
också i andra europeiska länder. För den svenska ambassadförsamlingen och 
för lutheranerna i Paris gjordes dock vissa undantag. Bland annat var den 
franska staten, åtminstone efter 1750, tämligen generös med att bevilja dis
penser för äktenskap som ingicks mellan lutheraner och franska medborgare. 
De problem som hörde samman med giftermål över religionsgränserna för
svann dock till största delen strax före revolutionsutbrottet genom införande 
av det sk.Toleransediktets år 1787. 

En annan faktor som påverkade invandrare från andra länder var de 
mentala stämningar som präglade det franska samhället under stora delar 
av 1700-talet. En sådan faktor var fransmännens bild av utlänningar. Män
niskor som härstammade från utlandet betraktades med stor misstänksamhet 
och särskilt utsatta var de som hade sitt ursprung i länder som Frankrike var i 
krig med. Det innebar att det stora flertalet invandrargrupper vid någon tid
punkt under 1700-talet betraktades som konspiratörer och uppviglare. Sär
skilt misstänksamma var fransmännen mot engelsmännen av förklarliga skäl, 
inte minst mot bakgrund av kriget på andra sidan Atlanten, men också andra 
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länders undersåtar var tidvis utsatta för förföljelser. Under l'Ancien Régime 
utvecklades ett mycket omfattande övervaknings- och registreringsystem av 
utlänningar som var bosatta i Paris och polisen fick särskilda befogenheter 
att kontrollera vilka människor det var som bodde på stadens hotel och i de 
sk. maison garni. Revolution innebar ingen större lättnad, utan i stället bör
jade man också övervaka och registrera alla som man kunde misstänkta att 
de motsatte sig de nya revolutionsregeringarna. Det drabbade både franska 
medborgare och invandrare. 

Det är i denna kontext som det historiska problem som har stått i fokus i 
denna bok har formulerats. Hur integrerades den lutherska minoriteten i Paris 
under revolutionsåren och hur gestaltade sig deras relationer till majoritetsbe
folkningen? För att analysera detta har jag studerat olika former av nätverk, 
sociala miljöer och sociala relationer. Det har varit naturligt att knyta an till 
sådana förhållanden som karakteriserat och varit betydelsefulla inom tidigare 
immigrationsforskning, som giftermålsmönster, arbetslivskontakter och de 
relationer som kunde uppstå i vardagen på grund av en social och geografisk 
närhet människor emellan. Men jag har också analyserat hur den lutherska 
minoriteten förhöll sig till revolutionen bland annat genom att studera olika 
aspekter av aktivt deltagande i revolutionens tjänst och hur enskilda kunde 
drabbas personligen. 

För att studera hur giftermålsmönstret såg ut har jag utnyttjat det mycket 
unika källmaterialet som finns bevarat från den svenska församlingen i Paris. 
Den svenska församlingen med sina rötter i det tidiga 1600-talet blev i sam
band med grundandet, år 1626, inte bara en central plats för svenskar som 
hade sina vägar förbi Paris eller som slog sig ner där för längre eller kortare 
perioder, utan församlingen blev långt viktigare än så. Den kom att fungera 
som ett nav för stora delar av den lutherska minoriteten i Paris oavsett vilket 
land människorna kom ifrån. Det här har varit viktigt att framhålla, efter
som det är lätt att dra den slutsatsen att den svenska ambassadförsamlingen 
var en angelägenhet för enbart svenskar, vilket den var endast till en liten 
del. Den var först och främst en sammanhållande länk i ett större nätverk av 
lutheraner. Det källmaterialet som har studerats här är också exceptionellt i 
en annan mening, eftersom inget motsvarande befolkningshistoriskt käll
material finns bevarat från denna tid som berör Paris befolkning. I samband 
med den brand som utbröt i Hotel-de-Ville under Pariskommunens dagar i 
början av 1870-talet brann de gamla befolkningsregistren från Paris försam
lingar upp inklusive den kopia av ambassadförsamlingens register, som hade 
överlämnats av ambassadförsamlingens präst i början av 1800-talet. 

Vad kan vi då säga om giftermålets roll i integrationsmönstret? De his
toriska slutsatser som kan dras i denna studie visar att det spelade en mycket 
betydelsefull roll. Det är dock inte en alldeles tydligt och enhetlig bild som 
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framtonar. Det var vanligt under revolutionsåren att de män och kvinnor 
som ingick äktenskap i ambassadförsamlingen hade en likartad social bak
grund. Män och kvinnor som hade hantverkarbakgrund var mer benägna att 
ingå äktenskap med varandra än med andra sociala grupper. Detta har här 
tolkats som ett uttryck för vad man i historiskdemografiska sammanhang 
brukar benämna endogami, dvs. att en social grupp är sluten gentemot an
dra. Man vill medvetet avskilja sig från andra sociala grupper. Dess motsats 
är exogami, där en grupp visar en betydande öppenhet mot andra. Det fanns 
en tendens bland de lutherska hantverkarna att giftermålen ingicks inom en 
bestämd grupp eller social kategori av hantverksyrken, dvs. det egna skrået. 
Men samtidigt möter oss i källmaterialet en annan bild, nämligen att hant-
verkargruppen trots sin slutenhet var den sociala grupp som i högre grad än 
andra var öppen gentemot andra sociala grupper. Det fanns hantverkare som 
ingick äktenskap med kvinnor från högre samhällsskikt och de som gifte sig 
med kvinnor med en mer blygsam social bakgrund. De giftermålsmönster 
som framträder inom hantverksnäringen går att förklara utifrån två skilda 
utgångspunkter. De tendenser till endogami som det stora antalet äktenskap 
mellan hantverkare och kvinnor med hantverkarbakgrund representerade var 
sannolikt en följd av att skråväsendet hade skapat starka sociala band inom 
hantverksnäringen. Formellt avskaffades visserligen skråväsendet i Frankrike 
först 1791, men under den franska revolutionen pågick en ständig diskussion 
om att hantverkarna höll fast vid traditioner som hade sina rötter i s kråvä
sendet. Samtidigt med detta var hantverkarna den sociala grupp som var den 
mest öppna mot andra sociala grupper i samhället, vilket skilde den från 
andra yrkesgrupper. Hantverkarna befann sig i en ständig kontakt med alla 
sociala grupper i sitt dagliga arbete. Både rika och fattiga var beroende av 
hantverkarnas yrkeskunnande och färdigheter, för att t.ex. kunna få sitt dag
liga bröd, för att få sina fönster i hemmen reparerade eller utbytta eller för att 
få sina möbler reparerade. Hantverkarna stod både i adelsmannens och i den 
vanlige arbetarens tjänst. Hantverkarens arbete placerade honom i c entrum 
och hans sociala kontakter var unika. 

Religions och etnici tetens roll i äktenskapsmönstren är betydligt svårare 
att förklara. De förefaller ha haft en mindre betydelse än man kunde för
vänta sig, även om det var vanligt att båda kontrahenterna härstammade från 
samma geografiska område inom någon av de tyska-romerska staterna eller 
Alsace, så var det vanligaste äktenskapet mellan en man med tyskt ursprung 
och en fransyska. I många fall är det dock omöjligt att säga något defini
tivt om vilken religion männen och kvinnorna bekände sig till. Att den ena 
parten, antingen mannen eller kvinnan, var lutheran kan vi utgå ifrån, men 
utöver detta kan vi inte med någon absolut säkerhet säga något. De franska 
medborgarna, företrädesvis kvinnor som gifte sig i ambassadförsamlingen, 
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har dock varit möjliga att identifiera eftersom det krävdes kungens medgi
vande för att man skulle få ingå äktenskap. Detta gällde dock bara fram till 
1787, då det ännu var nödvändigt att ha dispens för franska medborgare om 
de ville gifta sig med en lutheran. An mindre kan vi göra några tvärsäkra ut
talanden om de närvarande vittnenas religiösa bakgrund annat än i de fall 
där det i andra sammanhang framgår var deras religiösa hemvist var. Det 
enda vi kan säga är att de uppenbarligen var beredda att närvara som vittnen 
vid en luthersk vigselceremoni även om de i flera fall sannolikt var katoliker 
och de accepterades också som sådana. Det är kanske inte så förvånande att 
giftermålsmönstret såg ut som det gjorde. Det var givetvis omöjligt att inom 
en begränsad etnisk och religiös grupp finna sin äktenskapspartner. Den var 
inte tillräckligt stor och könsfördelningen var inte jämn. Männen domine
rade bland immigranterna. Den lutherska tron innehöll inte några förbud 
mot att lutheraner ingick äktenskap med människor med en annan trosupp-
fattning, vilket underlättade valet av äktenskapspartner 

I vigsellängderna möter oss också ett annat tydligt mönster som var av 
betydelse för integrationen. Det var vanligt att vittnena, oavsett om de var 
franska medborgare eller nyinflyttade utlänningar, hade ett yrke som sam
manföll med brudgummens. När så inte var fallet hade vittnena ofta yrken 
som förekom inom närliggande branscher, det vill säga inom sådana där man 
kan anta att de sociala relationerna och bekantskapen hade uppkommit i 
samband med att de arbetade tillsammans. Detta understryker den tidigare 
iakttagelsen att äktenskapspartnern ofta hade en motsvarande social bak
grund. Det fanns inom framför allt hantverket tydliga tecken på endogami 
och den återkom i valet av vittnen. 

Arbetets centrala betydelse för förståelsen av integrationsprocessen fram
träder också i hur rekryteringen såg ut inom skilda hantverksyrken. Luthera
nerna sökte sig i likhet med många andra grupper till bestämda yrken, som av 
tradition hade utövats av människor som hade sitt ursprung i bestämda regio
ner. De tyska hantverkarna var t.ex. en dominerande grupp inom möbelindu
strin och kunskapen om deras yrkesskicklighet var vida känd och efterfrågad, 
inte bara i Frankrike och Paris vid denna tid, utan över hela Europa. Yrkes
kunskaperna fördes också över från en generation till en annan, från far till 
son. Inom andra yrken, där lutheranernas inslag var betydande, fanns också 
exempel på slutenhet. Vi kan nästan tala om dynastiska strävanden, där nya 
personer inte släpptes in, utan giftermålen skedde inom en begränsad krets 
av familjer. De lutheraner som fanns inom guldsmeds- och juveleraryrket 
tycks i stor utsträckning ha gift sig inom en snäv grupp av familjer där nästan 
samtliga hade tyskt ursprung och i flera fall kom från samma områden i det 
tysk-romerska riket. 
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Äktenskap och arbete var viktiga delar i integrationsprocessen, men 
också i den miljö där lutheranerna slog sig ned skapades och byggdes sociala 
nätverk. Det mikrokosmos som kvarteret utgjorde öppnade ständigt för nya 
möten och kontakter människor emellan. På många håll i Paris var gatorna 
trånga och på varje gata och i varje hus var det omöjligt att inte komma i kon
takt med sina grannar. Det var så mycket man delade med dem. Man hand
lade sitt bröd hos samma bagare. Köttet inhandlades hos kvarterets slaktare 
och vatten hämtades från samma ställe, den närliggande fontänen. Kvarterets 
krogar var en gemensam mötesplats, åtminstone för den manliga delen av 
befolkningen och i kvarterets affärer kunde man inte bara inhandla livets 
förnödenheter, utan också ta del av nyheter och skvaller. Den stora betydelse 
livsmedelhandeln hade i Paris gjorde också att många lutheraner slog sig ner 
inom sådana branscher, som t.ex. vinhandeln, bageri- och slakterinäringen. 
De var branscher som var tämligen säkra och som kunde ge människor en 
hygglig ekonomisk inkomst, eftersom människor behövde sitt dagliga bröd 
och de måste äta för sin överlevnad. Den enda osäkerhet som kunde uppstå 
var när det rådde brist på livsmedel eller spannmål, eftersom det kunde upp
väcka massan vrede och kvarterets näringsidkare framstod ofta för den som 
skyldiga till den uppkomna situationen. Det var dessutom ingen ovanlighet 
i det slutande 1700-talets historia i F rankrike, då ett stort antal strejker och 
upplopp hade sitt upphov i brist på mat. 

I vigsellängderna framträder kvarterets centrala roll i integrationsproces
sen. För det första var det mycket vanligt att lutheraner med samma geogra
fiska ursprung ofta slog sig ner i de kvarter där människor från deras egen 
hembygd redan var bosatta. Närheten kunde även vara tydligare än så. Det 
finns otaliga exempel på att man bosatte sig på samma gata och i samma hus. 
Kanske till och med i samma lägenhet, men det kan man inte med bestämd
het uttala sig om, eftersom vigsellängden endast ger historikern uppgift om 
gatunummer. I flera fall kan vi nog gissa oss till att människor som bodde 
i samma fastighet också bodde tillsammans. Vi vet mycket väl att det t.ex. 
inom hantverket och handeln var vanligt att gesäller och lärlingar liksom 
bodbetjänter bodde under samma tak som sin arbetsgivare. Det fanns givetvis 
en social säkerhet att i sin närmaste omgivning ha människor som man kände 
väl eller som var från samma områden. Det faktum att man också delade ett 
gemensamt språk underlättade integrationen. Nykomlingar i den franska hu
vudstaden kunde introduceras i den nya miljön av landsmän som redan hade 
en längre erfarenhet av staden. Grannar med ett gemensamt ursprung som 
hade naturaliserats och blivit franska medborgare och talade franska kunde 
hjälpa nykomlingen i kontakterna med majoritetsbefolkningen. 

Kvarterets roll i det sociala nätverksbyggandet framkommer också när 
vi granskar vigsellängdernas uppgifter om vittnenas bostadsadresser. Det var 
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påfallande ofta som vittnenas bostadsadresser och brudparets bostadsadres
ser var begränsade till ett relativt snävt geografiskt område. Ofta kunde detta 
geografiska område utgöras av någon av de 48 sektionerna som Paris var in
delat i. I andra fall bodde brudpar och vittnen på samma gata eller så var 
skillnaden mellan brudparets och vittnenas bostadsadress endast den, att de 
senare bodde något kvarter bort på en sidogata. Dessa iakttagelser bekräftar 
att det geografiska rummet hade stor betydelse i utvecklandet av de sociala 
nätverken. Det bör dock betonas att detta också förekom bland andra inhem
ska immigrantgrupper. De fransmän som var inflyttade till huvudstaden från 
andra delar av landet sökte sig också ofta till de områden där det redan fanns 
människor från deras egen hembygd. 

Det går inte att skriva om den lutherska minoriteten under den franska 
revolutionen utan att se närmare på dess relationer till revolutionärerna. Det 
går omedelbart att fastställa att det inom den lutherska minoriteten fanns de 
som engagerade sig djupt i revolutionen. Det finns flera exempel på indivi
der som t.ex. deltog vid stormningen av Bastiljen och senare i st riderna mot 
kontrarevolutionärerna i Vendée. Den historien är relativt känd och tidigare 
väl dokumenterad av historiker liksom i viss mån också historien om de luth
eraner som avrättades under Skräckväldet för sitt samröre med hébertisterna. 
Mindre kända är de lutheraner och de besökare i ambassadförsamlingen som 
fungerade som revolutionens förvaltare inom olika myndigheter och kom
missioner samt civila och revolutionära kommittéer. Här har ett litet histo
riskt bidrag kunnat lämnas till revolutionsforskningen i denna bok. Dessa 
personer utgjorde inte ett stort antal, men det har varit möjligt att identifiera 
ett tiotal mer utförligt. 

I flera fall möter vi dessa individer i ambassadförsamlingens vigselläng
der som vittnen, varför det inte går att säga om de var lutherska trosbekän-
nare, utan endast att de var bekanta med brudparet. Vad vi dock kan säga 
är att det fanns kontakter mellan den lutherska minoriteten och människor 
med mer framskjutna positioner under revolutionen. Övriga kontakter som 
förekom mellan lutheranerna och revolutionärerna var, att enskilda individer 
arresterades av polisen, men ofta släpptes de efter en kortare tid i fängelset. I 
andra fall hade kontakterna mellan lutheraner och revolutionärer en mer till
fällig karaktär. Man kände varandra för att man bodde i samma hus eller på 
samma gata. Det enda man behövde iaktta var att inte säga något olämpligt 
som kunde väcka den revolutionära glöden hos grannen, eftersom det kunde 
innebära ett liv inte enbart i skuggan av giljotinen, utan man kunde också bli 
dess offer. Hur stort antalet lutheraner det var som föll offer för giljotinen i 
Paris får vi aldrig veta, eftersom vi är hänvisade till ett begränsat antal indi
vider i vigsellängderna och det var endast dessa personer vi kan jämföra med 
de uppgifter som den historiska forskningen har lyft fram om vilka det var 
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som avrättades. En slutsats är dock att de var få, även om några av rättegång
arna mot dem var omfattande och spektakulära. Men i m er generella termer 
måste slutsatsen bli, att den lutherska minoriteten drabbades i tämligen liten 
utsträckning av den terror som bitvis präglade den franska revolutionen. Det 
stora flertalet fick givetvis, i likhet med majoritetsbefolkningen, utstå stora 
umbäranden, men de behövde aldrig bli dess offer. 

Det fanns givetvis flera god skäl för lutheranerna i Frankrike och Paris 
att förhålla sig positiva till revolutionen. Under l'Ancien Régime hade de va
rit utsatta för ett betydande förtryck, som främst hörde samman med deras 
religion, men som också fick konsekvenser för deras möjligheter att integreras 
i det franska samhället. Inte minst äktenskapshindren var ett problem. Men 
också immigranternas ursprungsländers utrikespolitiska relationer till Frank
rike ställde tidvis till problem genom den misstänksamhet som riktades mot 
vissa utlänningar. Detta fortsatte också under revolutionsåren då enskilda 
lutheraner anklagades för alltför nära kontakter med främmande makter. Det 
fanns också ett flertal lutheraner som av olika anledningar, ibland för småsa
ker, greps av polisen med hänvisning till att de verkade mot revolutionen och 
revolutionsidéerna. För ett mindre fåtal slutade detta med att de avrättades, 
medan andra fick tillbringa en kortare eller längre tid i fängelse. 
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SUMMARY 

IN THE SHADOW OF THE GUILLOTINE: 
A HISTORY OF A MINORITY DURING THE 

FRENCH REVOLUTION 

Many historians and social scientists have studied the influx of migrants to 
Paris during the eighteenth century. The emphasis has been on the internal 
migration in France, that is, migration to Paris from other French regions. In 
this book the emphasis is on the immigration of Lutherans from abroad and 
how they were integrated in local society during the French Revolution. The 
analysis focuses on four major aspects of integration: patterns of marriage, 
work-place relations, the role of the neighbourhood, and the relations of the 
Lutherans to the revolution. The major questions raised in this book are how 
the Lutherans were integrated in Paris during the revolutionary period, and 
what kinds of relations they had with the majority of the population, the 
French Catholics? 

The historical sources that are used in this study, the marriage registers, 
originate from the Swedish Embassy chapel in Paris and cover a forty-year pe
riod from 1764 to 1806. The Swedish Embassy chapel was founded in 1626, 
and it was together with the Danish Embassy Chapel the only Lutheran church 
in Paris during the French Revolution. Early on, the Swedish congregation 
attracted many Lutherans who were not Swedes. The original core of people 
from the upper strata of the Protestant countries was soon augmented with 
students from the Scandinavian countries and the small German states who 
were studying in Paris. The social broadening of the Lutherans became more 
and more evident, and at the same time the aristocratic character decreased 
and instead the great majority of Lutherans were artisans. The majority of 
the Lutherans in Paris during the revolutionary period spoke German, and 
therefore German became the major language within the community. These 
sources are also unique in a certain sense, because the city of Paris has almost 
no population register from this period. During the fire in Hotel-de-Ville in 
the beginning of the 1870s, the old population registers were destroyed, as 
well as a copy of the registers from the Swedish Embassy chapel, which had 
been handed over in the beginning of the nineteenth century. 

One of the major differences between the Lutherans and the majority 
of French citizens was their religion, which was an obstacle in the process of 



173 

integration. When France revoked the Edict of Nantes in 1685 all religious 
beliefs except Catholicism were forbidden. For the Lutherans this created a 
problem. However, certain exceptions were made concerning marriages bet
ween Lutherans and Catholics, and the French authorities gave dispensations, 
which had to be signed by the French King himself. But married couples 
had to live and raise their children according to the Catholic faith. These 
regulations disappeared with the introduction of the Edict of Tolerance in 
1787, and now Lutherans had to live according to the laws of France. For the 
Lutheran immigrants there was also another factor that they had to take into 
account, namely the French opinion regarding foreigners. During most of the 
eighteenth century the French looked upon foreigners with a lot of suspicion, 
and especially people from Britain were the target, because of their involve
ment in the American War of Independence, but other foreigners were also at 
times under suspicion of plotting against France. 

Marriage has always been regarded as an important part of the inte
gration. This study does not show a clear and distinct pattern. One major 
finding is that the majority of men who married in the Swedish Embassy 
chapel were of German origin, and that they were living in Paris. These men 
married women with a French background. The groom and bride often had a 
common social background, and this pattern was particularly strong among 
the artisans. The bride s father was most likely an artisan. He was sometimes 
working in the same handicraft as the groom. There was a clear tendency 
towards endogamy, that is, a particular social group is closed in their rela
tions to other social groups in society. This could also be said about marriages 
among the upper strata and the working class. At the same time the sources 
show another picture, that the artisans, in spite of their closeness, was the 
social group among the Lutherans that at the same time was much more 
open to other social groups in society. Artisans also married women from the 
upper and lower strata of society. I have tried to explain this by pointing to 
the fact that artisans differed from other social groups because of their daily 
contacts. Artisans were in a steady contact with others because of their skills. 
They served the rich and the poor, e.g. they sold the daily bread, repaired or 
changed people s windows, and they produced their furniture. 

The role of religion and ethnicity in the integration process has been 
more difficult to explain. 

It was fairly common that the men and women who married in the 
Swedish Embassy chapel originated from the same geographical area, either 
one of the German States within the German-Roman Empire or Alsace, but 
many men of German origin married French women, and their proportion in
creased over time. However, after the introduction of the Edict of Tolerance 
in 1787 makes it almost impossible to say anything about religious affinity in 
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each single marriage. The best we can say is that at least one of the contracting 
parties was a Lutheran. The religion of the marriage witnesses is even more 
difficult to say anything about. However, the social pattern of the witnesses 
shows a similar picture as between groom and bride. It was very common that 
the occupation of the witnesses was similar to that of the groom or one can 
at least say that they belonged to the same social stratum. This indicates that 
the social relationship had developed in the workplace, where the groom and 
the witnesses worked together. Among the artisans this social pattern often 
occurred. 

Marriage and workplace relations were important parts of the integra
tion process, and so was the social environment where the Lutherans lived. 
The microcosm of le quartier opened up for many encounters and contacts 
between the Lutherans and other people. In the local community it was al
most impossible to avoid other people, because they shared so much with one 
another. They had to go to the baker for their daily bread, to the butcher to 
get their meat, to the wine merchant to buy wine, and women went to the 
fountain to get water. For the men the local bars were a meeting-place, and 
women met in the shops to hear about the latest news and to hear some gos
sip. In the marriage registers the central role of the neighbourhood is very 
clear. The neighbourhood played an important role in the building of social 
networks. Many of the witnesses were often from the same or a close neigh
bourhood as the groom and bride. They inhabited the same street or even the 
same house. 

The relation between the Lutherans and the French Revolution reveals 
an ambiguous pattern. In general the Lutherans ought to have favoured the 
revolution, because they had been oppressed for almost a hundred years be
cause of their religion. The results show that a small minority were also deeply 
involved in the revolution itself. Among those who participated in the stor
ming of the Bastille there were a handful of Lutherans, and there were also 
those who fought during the Vendée uprising against the counter-revolutio
naries. There were also those who worked for the revolutionary Governments 
in different authorities, in civil and revolutionary committees and commis
sions. The true revolutionaries at the Bastille are known from earlier historical 
work, while this study has shed some light on those which earlier research has 
neglected. The majority of these people appeared as witnesses in the marriage 
registers, but the study shows that there existed social networks where Luth
erans and French revolutionaries were involved. As far as we know, very few 
Lutherans ended up at the guillotine, but some of those who appear in the 
historical sources of the Swedish Embassy chapel were executed. Others were 
accused of different crimes, but in most cases they were released after having 
spent a short time in jail. 
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