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tidigmoderna Uppsala 

Lars Geschwind 

En ung dräng blev en dag utsatt för ett elakt spratt. Skarprättaren och 
hans skarprättardräng, som också kallades rackaren, var på förrättning 
på gården där drängen arbetade. På bordet stod ett par kannor och 
krus, fyllda med svagdricka och avsedda för tjänstefolket. Den unge 
drängen kom på förmiddagen in i stugan och drack ur en av kannorna. 
En tjänsteflicka såg hans begärliga drickande och ville skämta med 
honom. "Oj", sade pigan, "du drack ju ur samma kanna som rackar-
drängen druckit ur nyss". Drängen blev likblek i ansiktet och raglade 
mot väggen. Sedan sprang han ut på gården för att kräkas.1 

Hans häftiga reaktion berodde med största sannolikhet inte på att 
rackardrängen var ohygienisk, utan måste förstås i termer av heder och 
ära. När vi idag säger att någon är oärlig menar vi att han är lögnaktig 
eller opålitlig. För skarprättaren och hans dräng betydde deras oärlig
het mer än så. Att de var oärliga innebar att de helt saknade ära. Inte 
nog med det. Deras avsaknad av heder kunde uppenbarligen även på
verka andra människor. Drängens reaktion visar skräcken att komma i 
kontakt med dessa ärelösa, oärliga. 

Heder och ära hade i det förindustriella samhället en annan bety
delse än idag. Begreppen används även av socialantropologer för att 
förstå och definiera dagens olika sociala situationer i andra kulturer. 
Maffians sociala struktur och föreställningar om respekt och heder är 

1 Levander 1933 s. 2i6f. 
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bara ett exempel på hederscentrerade samhällen i samtiden, välkänt 
genom filmer och böcker. Hedern är där, och var här tidigare, ett helt 
system som reglerar människors hierarkiska relationer, sociala status, 
könsroller och förhållande såväl inom gruppen som till det yttre sam
hället. Det är en uppsättning av etiska regler, hederskoder och skydds
ramar, ett nätverk av mänskliga relationer som är osynligt för den som 
inte delar samma kultur och som därför kan vara svårt att uppfatta och 
riktigt förstå innebörden av. 

Att undersöka äreföreställningar är därför inte alltid så lätt. Den 
tyske historikern Martin Dinges liknar äran vid odjuret i Loch Ness 
— något som dyker upp med jämna mellanrum men är svårt att finna 
belägg för. Många tror sig ha sett den men får problem då de ska 
beskriva den. I det sammanhanget erbjuder studier av grannskap i stä
der möjligheter. Möten mellan grupper i staden accentuerar och lyfter 
fram äreföreställningar i ljuset. För att kunna ha heder måste männi
skor tillhöra och representera en familj, en grupp, en by eller en stad. 
Det är i relationen till en speciell enhet som hedern bestäms. Det är i 
småskaliga samhällen där det i huvudsak förekommer ansikte mot 
ansikte-relationer som hedersbegreppet blir centralt. I ett anonymt 
storstadssamhälle där man värderar individen, och inte gruppen, 
högst är begreppen mera utslätade till sin betydelse, även om orden 
finns kvar. 

I det tidigmoderna Sverige kunde hedern förloras genom en utma
ning från en annan person. Hedern var ständigt närvarande i det var
dagliga livet och skulle värnas om och försvaras, om så behövdes. Det 
fanns ett offentligt spel om äran som kom till uttryck genom möten i 
lokalsamhällena. I Uppsala fanns grannar i form av borgerskap och 
studenter. Tanken med den första delen av uppsatsen är att genom ett 
rättsfall analysera ett möte mellan representanter för dessa grupper. 
Vad innebar den kollektiva identiteten och äreföreställningarna för 
grannarnas agerande mot varandra? Genom detta möte kan vi för
hoppningsvis få en uppfattning om identitet och självbild hos parter
na. Men äreföreställningar belyser även synen på andra i samhället och 
det är här skarprättaren kommer in i bilden. Det är emellertid tvek
samt om han kan sägas tillhöra ens de lägre grupperna i samhället. 
Genom att vara ärelös stod han och hans hushåll snarare utanför sam-
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hället. Perspektivet flyttas alltså från att i den första delen handla om 
en egen, förvärvad, identitet, till att i den andra delen se hur sådana 
som skarprättarna tillskrevs en identitet som höll dem utanför sam
hällsgemenskapen. 

Skinnbrackor och ärliga studiosi 

Det förindustriella samhället var uppbyggt av kollektiv där hushållet 
var den grundläggande enheten, samhällets minsta beståndsdel. I stä
derna fanns sedan till exempel skrån, gesällsammanslutningar och 
societeter där borgarna var organiserade. Dessa gemenskaper var olika 
fast organiserade och förekom på olika nivåer. Inte sällan var de 
inflätade i varandra, såväl vertikalt som horisontellt. Borgarna var de 
stadsinvånare som innehade burskap i staden och därmed hade till
stånd att bedriva handel eller hantverk. I städerna fanns emellertid 
flera sociala skikt där borgerskapet ofta utgjorde en ganska liten del av 
den sammanlagda befolkningen. Stadsbefolkningen bestod även av 
representanter från de andra stånden och av så kallade ofrälse 
ståndspersoner av vilka många var ämbetsmän. En stor del av stadens 
invånare var arbetare som pigor, drängar, gesäller etc. Under krigstider 
var städerna skyldiga att inkvartera soldater på genommarsch. Tidvis 
kunde de utgöra en stor, och på flera sätt märkbar, del av städernas be
folkning. I vissa städer fanns även andra påtagliga inslag av kollektiv 
som inte tillhörde borgerskapet. Ett exempel var Falun med sina 
bergsmän. Ett annat var Uppsala som hade det äldsta universitetet i 
Norden. 

I Uppsala var universitetet en viktig förutsättning för stadens be
folkning, inte bara för dem som hade sin direkta verksamhet där — 
studenter och anställda — utan också för stadens övriga befolkning 
som indirekt tjänade sitt uppehälle genom universitetets medlemmar. 
De talrika krogarna var en näringsverksamhet som var beroende av 
studenternas vistelse i staden. Även hantverkarnas och köpmännens 
avsalu var avhängig akademins närvaro. Uppsala universitet utgjorde 
under 1600- och 1700-talen en självständig korporation, främst genom 
rätten att döma sina egna medlemmar som avskaffades så sent som 
1852. Universitetet i sin helhet kan betraktas som en på egna ben stå-
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ende gemenskap som i en mening var avskild från det övriga samhäl
let. Denna åtskillnad får dock inte överdrivas. Korporationen var först 
och främst en rättsgemenskap och en ekonomisk enhet, och gränserna 
mot omvärlden var inte absoluta eller orubbliga. I hög grad var ju uni
versitetet en gemenskap som man, liksom idag, tillhörde en kortare tid 
av sitt liv och sedan lämnade för uppgifter som ämbetsman av världs
ligt eller andligt slag. Det var inte heller ovanligt att studenter gifte sig 
med borgaränkor och på så sätt tog över den borgerliga verksamheten. 
Stadens styrelsemän rekryterades från mitten av 1600-talet ofta bland 
juridikstudenterna. Av universitetets övriga anställda var det vanligt 
att hantverkarna flyttade mellan universitet och stad och på så sätt byt
te korporation eller "arbetsgivare". 

På en nivå under universitetet, men likväl inom detsamma, var stu
denterna organiserade i nationer. Studentnationerna i Uppsala har 
sina anor från första delen av 1600-talet och bildades som en följd av 
flera orsaker. För det första möjliggjorde det ökade studentantalet en 
sådan organisering. Mellan 1625 och 1650 ökade gruppen studenter 
från 300 upp till ungefär 1500. För det andra var nationerna en effekt av 
det kollektiva tänkande som fanns i dåtidens samhälle. På samma sätt 
som hantverkare sammanslöt sig i skrån var det naturligt med ett stu
dentkollektiv. Slutligen hade nationerna utländska förebilder, framför 
allt vid de nordtyska universiteten. Adelsstudenterna utgjorde undan
tag då de inte behövde tillhöra någon nation och även i andra avseen
den sökte skilja sig från de övriga ynglingarna.2 

Studentgemenskapen var uppbyggd efter landskap, vilket tyder på 
en regional identitet som man tog med sig till studieorten. Indelning
en efter landskap sammanföll i stort sett med stiftsindelningen. Då 
den största delen av studenterna fram till 1600-talets mitt var inskrivna 
vid akademin för att utbildas till präster i respektive stift var detta en 
starkt bidragande orsak till landskapsindelningen. 

En episod från 1657 visar ett laddat möte mellan en student och en 
borgare. Borgaren Rolof Kahle var känd för sitt häftiga humör och sitt 
högfärdiga sätt. Han var dessutom en av stadens mest förmögna män 
tack vare sin blomstrande värdshusrörelse. En lördagsafton i början av 

2 Anders Thorés bidrag i denna volym behandlar adelsstudenterna mer ingående. 
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maj gick Kahle från humlegården i Uppsala. På vägen mötte han en 
student med svärd i sidan. Han hälsade genom att lyfta på hatten varpå 
den unge studenten, som hette Zacharias Betelius, frågade om han var 
för god för att ta av sig hela hatten. Då Kahle försäkrade att han gjort 
det, fick han till svar att han inte endast skulle ta hatten av halva huvu
det, utan "med reverens" av hela. Kahle bad då att få lämnas i fred men 
Betelius gjorde ett nytt, häftigare utfall: "Jag skall lära dig du stora, 
tjocka fyrkantiga djävul hur du skall respektera en ärlig studiosum, du 
är en skinnbracka. Vi studenter förtära här stora penningar och har 
ingen ära för det". Studenten fortsatte att skälla ursinnigt och övergick 
sedan till mer konkreta hotelser om våld, något han upprepade senare 

då han besökte Kahle i dennes hem. Betelius ansåg sig för god för att 
själv ge borgaren stryk, i stället skulle han skicka ett hundratal (!) yngre 
studenter som skulle "hantera" honom. 

Inför rätten, det akademiska konsistoriet, försvarade sig Betelius 
med att säga sig ha representerat alla studenter. Han menade att bor
garen Kahle föraktade studenter och ofta vägrade att lyfta på hatten för 
dem. Hans avsikt hade varit att lära honom hur han skulle bete sig när 
han mötte studenter i allmänhet. Detta försvar till trots var Betelius 
uppträdande alltför grovt. Han hade dels själv varit oförskämd och be
tett sig hotfullt, dels försökt dra in andra studenter i det hela. Domen 
blev två års relegation.4 

Vad kan vi då utläsa av det anförda rättsfallet? För det första kan vi 
se att studenten hade en annan identitet än borgaren och betraktade 
honom som en "främling", någon som tillhörde en annan gemenskap. 
Betelius menade dessutom att Kahle föraktade hela studentkollektivet 
och var arrogant mot alla studenter, trots att de bidrog till borgarens 
välstånd genom att frekventera hans värdshus. Kahles välmående 
illustreras också av hans fysik som verkar irritera studenten ytterligare. 
Att vara "fyrkantig" betydde att man var tjock eller undersätsig. 

Incidenten med hatten kan tyckas futtig i våra ögon. Den verkar en
dast vara en ursäkt för att mucka gräl med en person studenten tidigare 
retat sig på, men inte konfronterat. Det kan mycket väl vara så att detta 

3 Akademiska konsistoriets protokoll 6/5 1657. 
4 Akademiska konsistoriets protokoll 27/5 1657. 
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endast var den sista, avgörande, biten i ett större mer långvarigt scena
rio, att det var droppen som fick bägaren att rinna över. Men det ger 
också en bild av ett samhälle där begrepp som ära och respekt hade en 
annan betydelse än idag. Genom att inte hälsa ordentligt på Betelius 
gjorde sig Kahle skyldig till ett allvarligt brott. Han visade inte tillbörlig 
respekt och därigenom utmanade han studentens ära. Studenten reage
rade häftigt kan man tycka, alltför häftigt i och med att han for ut i 
hotelser mot borgaren, men det bör sägas att detta varken var något 
ovanligt eller konstigt under 1600-talet. Då den personliga äran ifråga
sattes eller utmanades var man tvungen att försvara den, omedelbart 
och med kraft. Om man förhöll sig passiv kunde det tolkas som att 
kränkningen var rättfärdig, att det var någonting man accepterade. Här 
fungerade dåtidens domstolar som viktiga arenor för att reglera upp
komna konflikter i form av verbala kränkningar eller våldshandlingar, 
som alla i någon mening påverkade det egna anseendet. Detta offentliga 
spel om äran följer ett bestämt mönster. Det börjar ofta med en knappt 
märkbar handling, ett ord eller en rörelse. Därefter eskalerar det under 
en längre tid, ofta i månader. En sådan upptrappning avslutas vanligtvis 
med fysiskt våld. Så långt som till fysiskt våld gick det inte i det här fallet, 
men i allt övrigt följer det anförda exemplet ett välkänt schema. 

Äran skall emellertid även uppfattas kollektivt. Individens ära kan 
inte kopplas loss från gruppens då den enskilde alltid verkar i ett socialt 
rum, i relation till samhället. I det av gemenskaper uppbyggda lokal
samhället präglades de mänskliga relationerna av dessa kollektiva 
hedersbegrepp. När Betelius menar sig ha handlat å alla studenters 
vägnar är det ett sådant kollektivt ärebegrepp han åberopar. Genom 
att inte visa Betelius tillräcklig respekt angrep Kahle också hela stu
dentkollektivets ära. Detta betonades ju också av Betelius då han inför 
konsistoriet sade att han velat upplysa Kahle om hur han skulle bete sig 
då han träffade andra studenter, det vill säga andra medlemmar av den 
gemenskap han tillhörde. För att reglera och övervaka förhållandena 
inom korporationen användes den rättsliga instansen, i det här fallet 
alltså det akademiska konsistoriet. 

Även korporationens rättsliga funktioner kan kopplas till den kol
lektiva hedern. En gemensam hedersuppfattning reglerades av såväl 
formella som informella normsystem. Ett formellt normsystem var 
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den akademiska jurisdiktionen, som var de regler som skulle följas av 
universitetets medlemmar. Genom att överskrida vad som var lagligt 
hade studenten Betelius överskridit de gemensamma normerna och 
värderingarna. Han hade därigenom skadat hela universitetets ära. 
Konsistoriet hade som rättslig instans två möjligheter i det läget. Man 
kunde antingen välja att åter integrera gärningsmannen eller att avvisa 
honom. Då korporationerna dömde sina egna medlemmar präglades 
rättspraxis av en konfliktlösande, integrerande inställning snarare än 
en bestraffande eller exkluderande. I det här fallet var emellertid brot
tet av en sådan art att studenten inte kunde inlemmas i gemenskapen 
igen. Genom att utesluta Betelius kunde akademin behålla sin heder 
gentemot det övriga samhället. När problemet således var löst genom 
att studenten relegerades visade universitetet att man inte tålde den ty
pen av beteende. Genom awisningen återställdes ordningen — uni
versitetet behöll sin heder och den medlem som misskött sig blev 
utstött. Att relegationen var tidsbestämd och inte på livstid var dock 
ett tecken på att man hoppades på bättring från studentens sida. 

Att få umgås med annat, ärligt folk 
En anmärkningsvärd person i det tidigmoderna Uppsala var skarp-
rättaren. Han kallades även för bödeln, mästermannen eller stupa
greven. Hans uppgifter var huvudsakligen att uföra de domar som 
utdömdes av stadens domstolar. Det kunde, förutom dödsstraffet, vara 
kroppsstraff som spöslitning eller stympning. Skarprättaren kunde 
också åläggas att begrava självmördare eller att ledsaga så kallat löst 
folk ut ur staden. Ville han dryga ut inkomsterna kunde han även slak
ta hästar eller avliva hundar. Sistnämnda uppgifter stod emellertid 
oftast rackardrängen för. Förutom kontant lön och möjligheter till 
extrainkomster hade skarprättaren också ämbetsåker i Uppsala samt 
rätt att tillgodogöra sig omärkta svin som sprang fritt på stadsåkrarna. 
På andra håll kunde andra förmåner förekomma, till exempel i form av 
ett par skor till påsk eller fläsk till jul. 

Skarprättarens ekonomiska situation var således inte den sämsta. 
Hans speciella ställning i staden berodde i stället på det allmänna an
seende, eller snarare brist på det, som hörde ihop med ämbetet. Yrket 
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var ärelöst och innehavaren kunde därför inte betraktas som medlem i 
en stadsgemenskap. Med obarmhärtig konsekvens hölls bödeln och 
hans familj utanför samhället. När han fick sin fullmakt från kungen 
räcktes den inte till honom på vanligt sätt utan slängdes på golvet där 
han sedan fick krypa efter den. I kyrkan hade han en särskild plats, 
likaså på krogen. Ingen ville sitta där skarprättaren suttit. Han fick inte 
ta nattvarden ur kalken, utan hade ett eget glas som användes i stället. 
När han ätit och druckit färdigt på krogen slängdes fat och skål, helst 
skulle de brännas. Han begravdes inte med den övriga församlingen, 
utan hade en egen avskild plats på kyrkogården. 

Exemplen på skarprättarens utanförskap kan mångfaldigas. Detta 
utanförskap gällde såväl honom själv som hans familj och tjänstefolk. 
Hela hushållet kan beskrivas som oberörbart, och ärelösheten var 
dessutom ohjälplig till skillnad från tjuvar eller horor som också var 
utan ära. De kunde återvinna sin ära efterhand, men för skarprättaren 
fanns inte den möjligheten. Andra ärelösa grupper som zigenare och 
tattare var rörliga och kunde byta miljö. Bödeln däremot levde med sitt 
utanförskap i ett och samma lokalsamhälle. Som en följd av detta låg 
skarprättarbostaden i stadens absoluta utkanter, bortom all ära och 
redlighet. 11643 års stadsplan för Uppsala anordnades en särskild gård 
till skarprättaren, den så kallade Rackarnäbben (nuvarande hörnet 
Kyrkogårdsgatan-Skolgatan). Skarprättare rekryterades ofta bland 
grova brottslingar som genom att ta sig an ämbetet kunde undslippa 
dödsstraff. Yrket gick dessutom ofta i arv då det mötte stora svårighe
ter för bödelssöner att få andra arbeten. Det var förvisso inte lätt för 
bödeln att hitta någon att äkta under dessa omständigheter. Inte sällan 
var därför även skarprättarhustrun en grov brottsling, till exempel bar-
namörderska, som befriades från straff om hon gick med på att gifta 
sig med bödeln. 

Enbart att påstå att någon tillhörde en bödelsfamilj eller hade um
gänge med bödeln var ärekränkande, och ledde till att saken drogs in
för rätta. En uppsalabo som tillhörde de lägre skikten av stadens 
befolkning, Erik Mickelsson, ålades av stadens borgmästare och råd 
att bära skarprättarens döda barn till graven. Han vägrade med förkla
ringen: "Jag har vacker släkt på landet, såsom länsmän; och skulle alltså 
av dem därför bli föraktad". Då han ånyo uppmanades att bära barnet 
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svarade han: "Jag gör det inte, jag vill hellre gå på torget och låta slå 
huvudet av mig". Som straff blev han först inspärrad på vatten och 
bröd i åtta dagar och därefter förvisad ur staden. Förvisningen utför
des, i vanlig ordning, av skarprättaren!5 

Erik Mickelssons, liksom den spyende drängens i inledningen, 
uppträdande kan verka drastiskt men var med största sannolikhet 
rationellt och begripligt i sin samtid. Den gängse uppfattningen var att 
oärlighet smittade. Genom att komma i kontakt med ärelösa personer 
satte man sin ära på spel. Om Mickelsson burit skarprättarens döda 
barn hade han också besudlats med dennes ärelöshet. Äran uppfatta
des dikotomt, det vill säga man hade ära eller inte. Att förlora sin ära 
var en straffkategori i såväl den folkliga kulturen som i lagen. Det 
Mickelsson så häftigt försvarade sig emot var alltså inte någon kränkt 
personlig stolthet utan snarare den sociala tillhörigheten och den 
rättsliga förmågan. Hans plats i samhället var hotad, därför lät han 
med hänvisning till sin släkts heder hellre buras in och visas från sta
den än ha med skarprättarens familj att göra. 

I det här fallet kan man dessutom fråga sig om åliggandet var en 
medveten strategi från magistratens sida för att bli av med en "lösker 
karl", det vill säga en lösdrivare, som städerna tidvis gjorde stora an
strängningar för att slippa ta hand om. Under 1600-talet skärptes in
ställningen från stadsstyrelser och krona beträffande tärande stadsbor 
som fattiga, sjuka och gamla. Genom att utsätta lösdrivaren för en så
dan uppenbart ärekränkande uppgift som att bära bödelns barn var 
man också förvissad om att han hellre skulle lämna staden. Staden väl
komnade vissa människor och stötte bort andra. 

Ar 1699 utgick ett kungligt påbud att skarprättarämbetet "inte vida
re skulle komma i förakt hos befolkningen". Skarprättaren, hans hust
ru, barn och tjänstefolk skulle få lov att umgås med annat, ärligt folk. 
Det var av stor betydelse för de barn och det tjänstefolk som inte kunde 
försörjas av skarprättaren att de kunde söka anställning hos andra. 
Skarprättarna skulle heller inte rekryteras bland förbrytare utan bland 
ärligt folk. Brevet är intressant därför att det avslöjar att skarprättaren 

5 Uppsala rådhusrätt och magistrat, Domböcker, Uppsala landsarkiv 2/8 1665. 
6 Riksregistraturet, Riksarkivet 5/11699. 
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under 1600-talet inte utan vidare kunde röra sig fritt i staden och möta 
andra människor. Frågan varför Karl XII försökte integrera skarprät-
taren i stadsgemenskapen är också angelägen att ställa. Var det ett sätt 
att uppvärdera en kronotjänare som trots allt var en viktig länk i cen
tralmaktens kontrollmaskineri eller var det en försmak av "det upp
lysta" 1700-talets syn på människan? 

Karl XII:s resolution från 1699 innehåller också en reservation visavi 
skarprättarna. Det var viktigt att bödeln betraktades som vanligt folk 
"så länge han sig ärligen och väl förhåller, och med inga grova och 
äreröriga missgärningar sig förbryter". Den formuleringen kan ses 
som en strävan att integrera skarprättaren i samhället, men kanske inte 
på grund av en förändrad äreföreställning eller människosyn. Man får 
intrycket av att man inte riktigt litade på att skarprättarna skulle kunna 
sköta sig i umgänget med vanligt folk. Det kungliga syftet att göra bö
deln till en fullvärdig undersåte kan i stället kopplas till den statliga 
strävan att kontrollera rättvisan på alla nivåer och i alla led. Utbyggna
den och professionaliseringen av rättsväsendet var en utveckling från 
en lokal till en central rättvisa där tonvikten flyttades från konfliktlös
ning till kontroll. Uppvärderingen av skarprättarämbetet bör ses i det 
sammanhanget. Genom att göra bödeln till en fullvärdig kronotjänare 
stärktes den statliga kontrollen över den lokala rätten. 

I synnerhet var skarprättarens pedagogiska betydelse stor vid avrätt
ningar och kroppsstraffs utförande. Ett av de offentliga straffens syften 
var att avskräcka den övriga befolkningen från att begå brott. Det var 
viktigt att göra varje kugghjul i den disciplinära apparatens maskineri 
betydelsefullt, och det är mot den bakgrunden vi bör se skarprättarens 
införlivande i samhället, snarare än en följd av något upplyst tänkande 
från Karl XII:s sida. Ytterligare en avsikt med att ärliggöra skarprätta
rens hushåll var att dess medlemmar skulle kunna söka tjänst hos van
ligt, ärligt folk. Man får då betänka att alternativet för dessa människor 
förmodligen var att driva omkring och stjäla och tigga. Om de kunde 
erbjudas anställning hos vanligt folk var de heller inte beroende av 
överhetens omsorg. Sett ur det här perspektivet är kungens ärliggöran
de av bödeln viktigt av två skäl: dels förbättrades kontrollapparaten, 

7 Riksregistraturet, Riksarkivet 5/11699. 
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dels undvek man ett fattigdomsproblem som annars skulle ha legat 
samhället till last. 

Attityder och folkliga föreställningar är, som ofta påpekats, trögrör
liga och svåra att förändra. En förändring i synen på skarprättaren tog 
mycket lång tid. Motståndet kom framför allt från skråna i städerna 
som vägrade jämställas med bödeln och hans familj. Någon omedelbar 
förändring av inställningen till skarprättaren och hans hushåll kom 
därför inte efter Karl XII:s brev. Även under 1700-talet levde i prakti
ken skarprättarens utanförskap kvar i folks medvetande, vilket en for
mulering i 1734 års lag vittnar om: "Skarprättaren vare med hustru, 
barn och tjänstefolk, tagen i konungens hägn. Ej må ämbete hans för 
nesligt hållas, och han, eller de, stängas ifrån ärligt folks umgänge, vid 
straff, som för annat Konungens förbudsbrott".8 

Det var alltså belagt med straff att inte behandla de tillhörande 
bödelhushållet som ärligt folk. Vad vi ser här i slutet av 1600-talet och 
början på 1700-talet är hur äran som juridisk princip kolliderar med 
folkliga föreställningar. Att ärliggöra skarprättaren medförde inte 
automatiskt förändring av hans ära och status i lokalsamhället. Avskyn 
för skarprättaren var djupt rotad i folks medvetande. 

Kronan var inte heller konsekvent i synen på skarprättaren, vilket 
kan märkas vid kungamördaren Anckarströms avrättning. Straffet 
skärptes då så tillvida att spöslitningen inte utfördes av profossen utan 
av skarprättardrängen. Först under 1800-talet fick skarprättaryrket 
högre anseende. Att utvecklingen emellertid inte var entydig visar det 
faktum att den inledande episoden utspelade sig så sent som på 1840-
talet då skarprättaren och hans dräng för länge sedan borde ha ärlig-
gjorts och integrerats i samhället. 

Identitet och social stigmatisering 

En maffiamedlem tolkar alltid människor i termer av om de visar till
börlig respekt. Han är också koncentrad på detaljer som avslöjar teck
en på bristande respekt, vilket också är nödvändigt då varje sådan 
signal kan vara tecken på att en motståndare eller förrädare uppen-

8 1734 års lag, Straffbalken kap. 4. 
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barat sig. Thomas Lappalainen ger ett belysande exempel på detta i 
sin bok om den sicilianska maffian. När den kände maffiajägaren 
Giovanni Falcone förhörde en ledande mafioso erbjöd han honom ett 
paket cigaretter. Dagen efter tog maffialedaren upp saken: "Jag accep
terade cigaretterna igår därför att paketet var öppnat. Men en limpa 
eller oöppnade paket skulle jag inte ha accepterat, för de skulle ha sig
nalerat att ni ville förödmjuka mig". 

Hedern styrs av osynliga regler som är olika i olika miljöer. Heders
begreppet är alltid lokalt och kan svårligen mätas eller värderas av 
utomstående. Mötet mellan borgaren och studenten innehåller just 
sådana små signaler. Att inte borgaren tog av sig hela hatten vid sin 
hälsning uppfattades som en kränkning. Studentens egen heder häng
de då på om han kunde försvara den. Den som inte försvarade sin he
der äventyrade också hela gruppens heder, eftersom hans individuella 
ära inte kan kopplas loss från kollektivets. 

I Indien utför de oberörbara kasterna viktiga uppgifter i samhället. 
Stora grupper i samhället är beroende av att de utför så kallade orena 
sysslor som att garva hudar och ta hand om döda djur. Även skarprät-
taren fyllde nödvändiga och betydelsefulla funktioner i det tidig
moderna Sverige. Förutom att även han och hans hushåll tog hand om 
och flådde döda djur och kastrerade hästar var han kungens exekutor 
och skulle verkställa de dödsstraff som utdömdes. Bägge grupperna 
har emellertid mötts av bottenlöst förakt. Deras utanförskap har varit 
så påtagligt att de knappt ansetts människovärdiga. Men man kan 
också vända på resonemanget och säga att de på grund av sina positio
ner fick utföra uppgifter som inga andra kunde röra vid. Det innebar 
att de inte mötte konkurrens från folk med ära, och deras försörjning 
var tryggare än för andra som tillhörde underklassen. Skarprättarsyss-
lan var också omgiven av ett mystiskt skimmer och mytbildningen 
kring ämbetets företrädare frodades. Övertron och sägnerna kring 
skarprättaren och hans hushåll gav dem en viss, för all del otäck, nim
bus. Sett mot den bakgrunden blir det begripligt att skarprättare pro
testerade när skarprättarämbetet skulle göras tillgängligt för, och 
förträdesvis rekryteras bland, vanligt folk i stället för att utgöra alter-

9 Lappalainen 1994 s. 122. 
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nativ för dödsdömda fångar. Urvalet var ju då klart större och de riske
rade att bli arbetslösa. 

I småskaliga lokalsamhällen där gruppen betyder mer än individen 
är hedern en väsentlig ingrediens i de mänskliga relationerna. Det är 
det vi ser när studenten möter borgaren i 1600-talets Uppsala. Samma 
uppfattningar är det som styr den man som vägrar bära skarprättarens 
barn till graven. Liknande tankar finns även idag, framför allt i andra 
kulturer. Där har familjen och släkten en avgörande betydelse för den 
kollektiva identiteten och hedersuppfattningen. Men vi ser även andra 
fenomen i vår tillvaro som tangerar de här begreppen. Vad betyder det 
när ungdomsgäng sluter sig samman och kräver respekt från omvärl
den? Och hur skall man tolka mc-gruppernas klanliknande organisa
tioner som anser sig stå utanför lagen, men inom gruppen har sina 
egna lagar och uppfattningar om rätt och fel? Idrottslagens supporter
klubbar är ytterligare exempel på kollektiv dit framför allt unga män 
söker sig. Alla dessa företeelser uppfyller ett behov av att vara del i en 
helhet, att tillhöra något i ett samhälle där familjen och släkten inte 
har samma stora betydelse. 

Om man strävar efter en identitet och att skapa en samhörighet 
inom gruppen är det viktigt att det finns några som är utanför gemen
skapen. Genom de egna normerna och föreställningarna skiljs "vi" och 
"dom" ut. Den egna identiteten blir då helt avhängig synen på de and
ra, de som inte är med. I vissa fall betraktas de med likgiltighet, om än 
inte med respekt. I andra fall tar man mer aktivt avstånd från dem. Det 
är då främlingar formas. 
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