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Soldater och stadsbor 
i förindustriellt gatuvåld
Stockholm, 1719–1848

mats berglund

Inledning

Varje kväll under maj månad år 1797 spelade Stockholmsregementenas musik-
kårer till tapto utanför Slottet. Tillställningarna var populära och mycket folk 
samlades för att se och lyssna. I synnerhet var det söndagskvällarna som bjöd 
upp till stora folkfester. Gesäller och arbetare hade för vana att ta så kallade 
frimåndagar, det vill säga hålla sig borta från sina verkstäder och arbetsplatser 
inte endast under söndagen utan även dagen därpå för att sova ut och kurera 
sig från ledighetens efterverkningar. Söndagarna spenderades gärna tillsam-
mans med vänner på krogen. Alkoholen var ett viktigt inslag i umgänget 
varför det framåt kvällningen som regel var en rätt berusad skara som drogs 
mot centrala staden och kvarteren kring Slottet och militärmusiken.

Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta förfasades över tilldragelserna. ”En 
dylik afton”, skriver hon angående en särskilt stökig söndagskväll i samband 
med militärkårernas musicerande, ”ägde några synnerligen vilda uppträden 
rum. Först tog folk sig friheten att bestraffa en droskkusk, som kört för fort, 
och sedan krossades med stenkastning alla fönsterrutorna i ett privathus.”1

Exemplet är ett av otaliga fall som belyser den kluvna bild som omgav 
regementena och dess personal i de svenska tidigmoderna städerna. Militä-
rerna var på ett plan omtyckta och lockade gärna stora åskådarmassor när de 
uppträdde med paraduniformer och musik. Men på samma gång uppstod 
inte sällan bråk och våldsamheter i deras närvaro. Ibland – som i fallet ovan 
– hade soldaterna själva inget med bråket att göra annat än att de var orsaken 

 1  Hedvig Elisabeth Charlotta, Dagbok 6, 1797–1799, Stockholm 1927, s. 28.
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till den stora ansamlingen av folk. Men lika ofta var den militära personalen 
själv inblandad i våldsamheterna.

Med titeln till sin doktorsavhandling, Det blänkande eländet, sätter his-
torikern Thomas Sörensen effektfullt fingret på problemet. Avhandlingen 
behandlar kulturen kring Kronprinsens husarer i Malmö. Med sina militär-
parader prydda av vackra kläder och blanka mässingsknappar och instrument 
kunde husarerna skänka både färg och karaktär åt stadsmiljön. Men den bil-
den gällde endast dagtid. På kvällarna och nätterna gällde andra spelregler. 
Om det inte var gesäller och bodbiträden i paradernas närhet, så var det 
soldaterna själva som plötsligt förvandlades till skränande och fridstörande 
element.2 Fylla och slagsmål och allmänt dåligt leverne var intimt förknippat 
med det urbana soldatlivet vilket gjorde både Malmös och andra garnisons-
städers gator osäkra för vanligt folk.

Särskilt krogarna och stråken närmast kasernområdena utgjorde oroliga 
områden.3 Bråk uppstod ofta mellan militärer och civilbefolkning. Men än 
mer iögonfallande var de återkommande slagsmålen med polisen. Det rådde 
spänning och rivalitet mellan de två kårerna. De hade liknande uppgifter, men 
i den civila ordningsmaktens göromål ingick även att hålla efter bråkiga mi-
litärer vilket naturligtvis sågs som ett hot från soldaternas sida, och ständigt 
uppstod därför konfrontationer.4

Den här uppsatsen behandlar den militära närvaron i Stockholms förindu-
striella gatuvåld. Syftet är att visa hur de enskilda soldaternas roll i dessa öppna 
konflikter förändrades över tid i takt med att regementena professionaliserades 
och därmed i växande grad också kom att separeras från det civila stadslivet. 
Utgångspunkten tas i begreppet ”bråkig kultur” utifrån vilket en modell för 
studien presenteras. Empirin exemplifieras därefter i nedslag från några av pe-
riodens olika former av öppna gatukonflikter – från krogslagsmål och det små-
skaliga gatuvåldet till kravaller och upplopp. Avslutningsvis diskuteras också 
det militära våldet och våldsnivåns utveckling genom hela perioden.

 2  Thomas Sörensen, Det blänkande eländet. En bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Mal-
mö, Malmö 1997, s. 126–128.

 3  Sörensen 1997, s. 141; Jan Dahlström, ”Uppförande och socialt anseende”, i Gunnar Artéus 
(red.), Ett militärt stadsproletariat. Studier av garnisonsmanskapets levnadsförhållanden i 1800-
talets Stockholm, Stockholm 1988, s. 99.

 4  Sörensen 1997, s. 145 f.; Dahlström 1988, s. 91.
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En bråkig kultur

”Bråkig kultur” är ett historiskt-antropologiskt begrepp för en vardaglig och 
folklig föreställningsvärld. Det har sitt ursprung i en diskussion som till stor 
del fördes på 1970- och 1980-talen av Carlo Ginzburg, Clifford Geertz, E.P. 
Thompson och flera andra. Syftet med att söka sig till antropologin var att hit-
ta metoder för historiker att komma åt och förstå äldre tiders människors sätt 
att leva. Den bråkiga kulturen inbegriper hela det sociala livet inklusive folkets 
förhållande till varandra och till överheten i form av polisen och arbetsgivarna. 
I svensk historieforskning har termen främst använts för att beskriva den kul-
tur som omgav framför allt hantverkare under tiden före industrialiseringen.5 
Våld, alkohol och småbrottslighet var viktiga inslag i hantverkarnas värld och 
i den självbild som byggdes upp inom den tidiga arbetarklassen. Forskningen 
har visat på en utveckling över tid där stereotypen ”den bråkiga hantverkaren” 
successivt byttes ut mot ”den skötsamme (industri-) arbetaren”.

Bråkigheten har av flera forskare, bland annat historikern Lars Magnusson, 
kännetecknats utifrån identitetsskapande men också utanförskapande förete-
elser som frimåndagar, försnillning, supande och slagsmål.6 Arbetarnas beteende 
uppfattades självklart som hotfullt av den lokala överheten. Men det bör inte 
ses som irrationellt; det fanns mening i de oroliga hantverkarnas beteende. Ge-
nom motståndet mot överhetens givna strukturer formerades arbetarrörelsen. 
Den bråkiga kulturens protestformer har därför betraktats som ”’förfackliga’ 
stigar” som ledde fram till den skötsamma och fackliga vägen.7

Men bråkighet och bråkig kultur behöver naturligtvis inte alls vara kopp-
lade till enbart hantverkar- och industriarbetarklassen. Flera studier har fun-
nit liknande ideal och levnads- och brottsmönster inom andra subkulturer, 
bland annat inom det urbana soldatlivet.8 I den här studien undersöks hur 

 5  T.ex. Lars Magnusson, Den bråkiga kulturen. Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 
1800–1850, Stockholm 1988; Björn Horgby, Surbullestan, Stockholm 1989.

 6  Magnusson 1988, s. 251 ff.
 7  Horgby 1989, s. 153.
 8  Sörensen 1997; Dahlström 1988; Jan Dahlström, ”Schnapps, Freedom and Wenches. The 

Soldier Disturbances in Stockholm in 1810”, Meddelanden 58–59 (Armémuseum 1998–1999), 
Stockholm 2000; Jan Dahlström, ”’Vad ryslig lott har en gardist!’ Det värvade kavalleri-
manskapets levnadsvanor i 1880-talets Stockholm”, Meddelanden 60 (Armémuseum 2000), 
Stockholm 2002.
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stadsbor och soldater medverkade i upplopp och gatubråk i det förindustriel-
la Stockholm, c:a 1719–1848. I synnerhet för städernas del var detta en politisk 
brytningstid. Stockholm och Sverige tog de första kliven från enväldet till en 
mer folkligt förankrad politisk representation i de styrande och maktbäran-
de församlingarna. Privilegiesamhället utmanades och föll, sekulariseringen 
tvingade kyrkan tillbaka och pressen slog igenom successivt från 1700-talets 
slut. Internationaliseringen tog stora kliv i och med det ökade nyhetsintresset 
i samband med till exempel franska revolutionen och de omvälvande händel-
serna runt om i Europa.

Trots de annalkande samhällsförändringarna var Stockholm länge en re-
lativt lugn huvudstad. Mindre krogslagsmål och gatubråk skedde förvisso re-
lativt ofta. Men det storskaliga våldet, i upplopp och kravaller, uteblev med 
några få undantag från stadens gator i princip genom hela 1700-talet. Perio-
dens senare del medförde emellertid att våldsnivån skruvades upp. Såväl 1810 
som 1838 och 1848 slutade öppna konfrontationer mellan stadsbor och militär i 
stadens centrala delar i flera dödsfall och en stor mängd skadade människor.

Men den militära personalen har alltså inte alltid med självklarhet stått 
odelat på myndigheternas sida i dessa öppna gatukonflikter. En modell för att 
undersöka den militära närvaron i gatuvåldet utgår från att officerare, soldater 
och båtsmän kunde uppträdde i tre skilda roller i samband med upplopp och 
gatubråk: För det första som aktörer i en våldsam folkmassa, det vill säga som 
drivande eller deltagare i upplopp och kravaller. För det andra som aktörer i 
de militära styrkorna som myndigheterna satte in mot folkmassorna. Och för 
det tredje som aktörer i det småskaliga gatuvåldet, det vill säga som deltagare i 
mer vardagliga incidenter på gator och krogar. Även om den sista kategorins 
bråkigheter oftast var relativt harmlösa till sin karaktär så fanns där alltid en 
allvarlig risk att de kunde spåra ur och snabbt växa till fullskaliga upplopp. 
Gränsen mellan gatubråk och upplopp är därför inte helt tydlig.

Stockholm som garnisonsstad 1719–1848
Den undersökta perioden startar vid frihetstidens inledning 1719. Det stora 
nordiska kriget var då inne på sina sista år och frederna skulle komma att 
innebära slutet för den svenska stormaktstiden. Men under närmare ytter-
ligare ett sekel fortsatte Sverige att föra temporära krig, huvudsakligen mot 
Ryssland. Stockholms viktigaste armékår, Svea Livgarde, var på ett eller annat 
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sätt inblandat i samtliga av dessa perioder av ofred: 1741–43 (mot Ryssland), 
1757–62 (Preussen), 1788–90 (Ryssland, Danmark), 1805–10 (Frankrike, Dan-
mark, Ryssland), 1810–14 (England, Frankrike, Danmark/Norge).9

Militärens närvaro i Stockholm under hela den tidigmoderna tiden var 
tydlig och gjorde sig ständigt påmind. Stockholms totala garnisonsstyrka om-
kring år 1750 uppgick till c:a 6 000 man, vilket gjorde att omkring var tionde 
person i staden var soldat eller båtsman.10 Både antalet soldater och andelen 
av stadens totala befolkning sjönk visserligen genom undersökningsperioden; 
1850 bestod garnisonernas manskap av 3 600 personer, men räknar man in 
även soldaternas hustrur och barn så utgjorde garnisonen ändå fortfarande 
nära fem procent av stadens befolkning. Såväl manskapet som deras familjer 
skulle inkvarteras vilket inledningsvis var det samlade borgerskapets ansvar 
att bekosta.11 Boendeförhållandena var därför rätt usla, och detta tillsammans 
med låga löner medförde att soldater och särskilt båtsmän tillhörde samhäl-
lets lägsta skikt. De var dessutom inflyttade utifrån och hade ofta svårt att 
integrera sig i staden. Med tiden skaffades allt fler provisoriska kaserner fram 
i tidigare privatbostäder. Först efter sekelskiftet 1800 kunde livgardet flytta in 
i en gemensam kasern, och inte förrän under 1800-talets andra hälft fick artil-
leristerna egna kasernbyggnader.12

De viktigaste källorna för studier av upplopp och gatubråk är rättsmateri-
al. Krigsrätter skulle finnas hos varje förband som låg i garnison i Stockholm. 
Förutom soldaterna och officerarna vid respektive förband skulle även gossar, 
hantlangare och andra anställda vid garnisonen ställas under krigsrätterna i 
stället för de civila domstolarna. Men även deras familjer inklusive tjänste-

 9  Alf Åberg, ”Livgardet i krig och beredskap från Karl XII:s död till unionsupplösningen”, i 
Bengt Selander (red.), Kungl. Svea livgardes historia 5, 1719–1976, Stockholm 1976, s. 57–93.

10  Bertil Andersson, ”Att leva med och i en garnison i det gamla Sverige. Borgare och soldater i 
Göteborg under 1700-talet”, i Gunnar Artéus (red.), Nordens garnisonsstäder. Slutrapport från 
ett forskningsprojekt, Stockholm 1997, s. 159.

11  Thomas Magnusson, Proletär i uniform. Studier kring den värvade armén, arbetsmarknadens kom-
mersialisering och urbaniseringen i frihetstidens västsvenska samhälle, Göteborg 1987, s. 111–113.

12  Livgardets kasern vid Fredrikshov stod klar 1803 medan artilleriregementets gemensamma 
kasernbyggnad färdigställdes först år 1876. Bo Wijkmark, ”Ur gardeskrönikan 1719–1976”, 
i Selander (red.) 1976, s. 24; Evabritta Personne, ”Artillerimanskapet 1794–1885”, i Nils Staf 
(red.), Från Tre kronor till Rissne. Minnesskrift i anledning av Kungl. Svea artilleriregementes 
avflyttning från Stockholm garnison, Linköping 1965, s. 131.
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folket hörde till krigsrätternas jurisdiktionsområde.13 Såväl kvinnor och barn 
som civila förekommer frekvent i det judiciella källmaterialet. Krigsrätterna 
utgjorde således en viktig rättslig arena för hela samhället där gränserna mel-
lan civilt och militärt ännu många gånger suddades ut. Vid komplicerade 
ärenden med heterogena aktörssammansättningar utnyttjades även slottsrät-
ten. Denna fungerade från och med 1730-talet som en specialdomstol för 
bland annat brottsmål där två eller flera personer var inblandade i ”buller, 
oljud, övervåld, röveri, och andre excesser” på Stockholms gator.14

De aktuella lagrummen hämtades från 1621 års, och sedermera 1798 års 
krigsartiklar vilka överlag stadgade hårdare straff än den civila lagen som också 
utnyttjades. Även om rätten tycks ha tillämpat en mildare praxis än vad som 
föreskrevs så ligger det ändå en rad dödsdomar i de studerade domböckerna. 
Förutom dödsstraff utdömdes framför allt gatlopps- och bötesstraff. Spö och 
andra kroppsstraff var mindre vanliga men användes i de fall den dömde inte 
hade medel att betala böter.15 Frihetsberövande straff förekom i stort sätt inte 
förrän under periodens andra hälft.

Den småskaliga gatubråkigheten

I juni 1719 utbröt ett slagsmål mellan en samling båtsmän och några underof-
ficerare på en krog på Lilla glasbruksgatan på Södermalm. Bråket trappades 
ganska snabbt upp och fler personer lade sig i. Det hela urartade i ett upplopp 
som pågick under tre på varandra följande kvällar. Varje kväll samlades en 
folkmassa och vandaliserade krogar och bordeller. Det var gott om militärer 
i massan. Av dem som har kunnat identifieras var drygt hälften soldater eller 
lägre officerare. De civila myndigheterna ingrep med stor försiktighet. Endast 
ett fåtal arresteringar gjordes på plats, men med aktivt spaningsarbete efteråt 
lyckades man ställa över 60 personer inför rätta.16

13  Detta gällde dock endast arméns krigsrätter. Amiralitetsrätterna avdömde endast militärer 
och civilanställda, men inte deras familjer. Nils Wester, Kungliga politi- och brandkommis-
sionen. Studier rörande Stockholms stads politiväsen under 1700-talet, Stockholm 1946, s. 27.

14  Kungl. brev 9/3 1733. Citat ur Kungl. stadga 5/4 1734, i R.G. Modée, Utdrag utur alle från den 
7 decemb 1718 utkomne publique handlingar, bd 2, s. 1325.

15  Arne Jarrick & Johan Söderberg, Odygd och vanära. Folk och brott i gamla Stockholm, Stock-
holm 1998, s. 91 ff.

16  Mats Berglund, ”Huliganer på 1700-talet? En studie om upploppet på Södermalm 1719”, 
otryckt uppsats, Historiska institutionen, Stockholms universitet 1995.
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I den relativt lugna frihetstida kontexten var upploppet 1719 av allt att 
döma ett exceptionellt fall, åtminstone sett till intensiteten och storleken. Men 
händelseutvecklingen och massans sociala sammansättning speglar den var-
dagliga gatubråkigheten i det dåtida Stockholm. Under den förindustriella 
tiden var det vanligen ett relativt lågintensivt våld med huvudsakligen sten-
kastning och okväden som utspelade sig i stadens centrala delar de gånger som 
konflikter kom till ytan. Fönsterkrossning återkommer frekvent i källmateria-
let liksom närheten till alkohol och krogliv. Militär personal deltog vanligen 
flitigt i gatuvåldet genom hela perioden fram till 1800-talets mitt. Ibland, som 
vid exemplet ovan från 1719, agerade soldaterna sida vid sida med hantverkare 
och arbetsfolk.

Men relationerna mellan det civila och det militära samhället var långt 
ifrån friktionsfritt vilket illustreras bland annat av en incident från slutet av 
perioden. Det var ett slagsmål som utbröt den 13 oktober 1842 då några yngre 
officerare – av misstag – blivit inlåsta i matsalen på ”Malmens källare” som 
var en av stadens finare krogar. Vid upptäckten kom en rad hårda ord att 
utväxlas som i sin tur utlöste gruff och slagsmål mellan officerarna på den ena 
sidan och källarmästaren och några borgare som var hans middagsgäster på 
den andra.17

En företeelse som genom hela perioden regelbundet återkommer i rätts-
källorna från det förindustriella Stockholm var motsättningar mellan de olika 
vaktstyrkorna. Dessa konflikter yttrade sig ofta i att manskap och underof-
ficerare från ett vaktslag drabbade samman med militära eller civila ordnings-
vakter från ett annat kompani. Inte minst vittnar flera mål om osämja mellan 
framför allt livgardessoldater och brandvakter. Brandvakten var en lokal civil 
bevakningsstyrka om runt 200 man som organisatoriskt stod under överståt-
hållaren. De var inte beväpnade med annat än en bygel som användes för att 
gripa ordningsstörare med. Men eftersom det militära manskapet bar både 
sabel och gevär kunde slagsmålen ändå ofta sluta med svåra skador.

Ett sådant exempel utspelades sig på hösten 1773. Någon gång vid tio-
tiden på förmiddagen tände ett par gardessoldater från högvakten en eld på 

17  Slottsrättens dombok 11/11 1843, Stockholms slottsrätts arkiv II B2:6, Stockholms stadsar-
kiv (SSA). Delar av rättegångsprotokollet finns också tryckt och även digitaliserat på Stock-
holmskällan <http://www.stockhomskallan.se>. Se även Claes Lundin & August Strindberg, 
Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor, Stockholm 1882, s. 594 f.
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borggården, förmodligen för att värma sig. En patrull ur brandvakten såg 
det och anhöll en av högvaktssoldaterna. De andra soldaterna svarade enligt 
protokollet från rannsakningen i slottsrätten, med att ”med blottade sidoge-
vär” genast hota brandvakterna. De lyckades på det sättet frita sin kamrat. 
Senare på kvällen gjorde samma högvaktsoldater ytterligare ett överfall mot 
brandvakten: Ungefär vid midnatt stormade ett flertal soldater in mot brand-
vaktens corps-de-garde vid Stortorget, och hotade åter igen med sina gevär.18 
Ett liknande exempel tilldrog sig ungefär ett halvår senare då ett relativt stort 
gäng livgardessoldater överföll ett mindre antal brandvakter. Attacken resul-
terade i flera svåra kroppsliga skador på brandvakterna, men också i en fäl-
lande dom mot soldaterna i slottsrätten. Det är oklart, men troligt, att de två 
incidenterna hängde samman.19

Kravaller och upplopp

Exemplet ovan, från sommaren 1719, startades med ett krogslagsmål mellan 
soldater, båtsmän och folk ur det lägre borgerskapet som expanderade till ett 
fullskaligt upplopp. När väl ett upplopp på det sättet brutit ut var det svårt 
att hejda. Vaktmanskapet tycktes såväl i upploppet 1719 som vid andra tillfäl-
len närmast ha legat steget efter den våldsamma folkmassan. Några egentliga 
ingripanden för att stävja vandaliseringen och våldet gjordes aldrig. Till det 
saknade den civila ordningsmakten helt enkelt både personella och materiella 
resurser, och något garnisonsmanskap inkallades inte.20 Istället blev taktiken 
att låta stads- och brandvakterna hålla sig i bakgrunden, göra iakttagelser och 
kanske gripa någon eftersläntrare. Genom god förhörsteknik och väl utförda 
förundersökningar hos stadsfiskalen och i kämnärsrätten, kunde man dock 
i efterhand kartlägga de mest centrala personerna i massan. Den juridiska 
processen med förundersökning och rättegång togs på mycket stort allvar. 
Även om ordningsmakten agerade defensivt och påfallande tamt ute på gatan 
så fungerade den offentliga byråkratin exemplariskt.

Noggrannheten och effektiviteten på det byråkratiska planet tillsammans 

18  Slottsrättens dombok 12/11 1773, Stockholms slottsrätts arkiv II B2:5 (SSA).
19  Slottsrättens dombok 14/2 1774, Stockholms slottsrätts arkiv II B2:5 (SSA).
20  Dock finns en anteckning hos politikollegiet om förstärkningar från borgerskapets kavalleri 

om 40 man. Protokoll 6/7 1719, Poliskammarens arkiv A1:1719 (SSA), s. 373 ff.
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med undfallenheten i det praktiska ingripandet vid den här typen av situatio-
ner var typiskt för myndigheternas agerande genom hela seklet. Det bör ock-
så i efterhand, mot bakgrund av den relativa frånvaron av folkliga våldsamma 
massaktioner, samtidigt betraktas som en framgångsrik strategi. Med undan-
tag från Södermalmsupploppet 1719 bröts det stockholmska lugnet inte mer 
än vid ett extraordinärt tillfälle förrän vi kommer fram till den mer oroliga 
perioden kring sekelskiftet 1800. Men också i samband med det nämnda un-
dantaget – dalupproret 1743 – var den primära hållningen från båda sidorna 
att försöka undvika våldsamma sammandrabbningar. Strategin misslyckades, 
men efterspelet till upproret visade återigen på den nitiska rättsapparaten. 
Uppemot 3 500 bönder hölls i arrest i parker och på kyrkogårdar inne i Stock-
holm under flera månader i väntan på rannsakning och förhör.

Efter skotten på maskeradbalen 1792 kom läget i Stockholm till stor del att 
förändras. Osäkerheten kring regeringsmakten och kronan var påtaglig och 
kretsarna kring hovet fylldes av intriger, skuggrädsla och kappvändare. Den 
osäkra stämningen spreds också nedåt till de breda folklagren och påverkade 
livet allestädes i huvudstaden. Under de två decennierna kring sekelskiftet fö-
rekom en rad mer eller mindre våldsamma incidenter med stora folksamlingar 
på Stockholms gator.

1793 samlades flera hundra borgare utanför poliskammarens hus i Gamla 
stan där ett förhör i en principiellt viktig förundersökning pågick. Ärendet 
rörde ett mindre slagsmål som utkämpats några dagar tidigare mellan en ad-
lig officer på den ena sidan och ett par fabrikörer på den andra. Vad det 
församlade borgerskapet utanför polishuset ville var att få officeren fälld för 
misshandel – och i förlängningen också att sätta stopp för de adliga privilegi-
erna. Händelserna utvecklades till det som har kommit att kallas det ebelska 
upploppet. Men genom goda förhandlingar med några utvalda språkrör ur 
folkmassan lyckades överståthållaren tillsammans med några av de högsta mi-
litära befälen återställa ordningen utan våldsamma ingripanden.21

Incidenten visar tydligt på den spänning som under flera decennier hade 
byggts upp mellan militärer och stadsbor. Stockholm hade sedan stormakts-
tidens slut upplevt en både demografisk och ekonomisk stagnation, och låg 
kring sekelskiftet i den längsta och kanske djupaste finansiella krisen i stadens 
historia. Den viktiga manufakturindustrin förlade i allt ökande utsträckning 

21  Mats Berglund, Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848, Stockholm 2009.



24

sin verksamhet till Norrköping och andra orter istället för Stockholm. Fat-
tigdomen bredde ut sig och de sociala klyftorna ökade. Borgerskapet såg sina 
positioner hotade och skyllde i mångt och mycket de dåliga tiderna på adeln 
och officerskåren.

Den sociala oron fortsatte under 1800-talets första decennium att gång 
efter annan yttra sig i öppna konflikter i form av gatubråk och mindre upp-
lopp. De deltagande grupperna i massan rekryterades i allmänhet från den 
lägre medelklassen. Det var grupper som läste de många nya dagstidningarna, 
och som hämtade politiska idéer och slagord från det revolutionära Europa. 
Men några samlade politiska krav i mer ideologisk tappning framfördes ald-
rig. Och det var relativt lätt för myndigheterna att dämpa oron bara genom 
att skicka ut höga tjänstemän och tala med folket på gatan.

Ett brott i utvecklingen tycks emellertid ha inträffat i och med mordet på 
riksmarskalken Axel von Fersen under kronprinsens begravningsprocession 
den 20 juni 1810. von Fersen, som färdades i processionens centrum, slets ur 
sin vagn ut på gatan. Där möttes han av en stor folkmassa som tryckte på från 
alla håll och misshandlade honom till döds. Trots stora utposterade militära 
vaktstyrkor i de närliggande kvarteren fick von Fersen ingen hjälp. Den histo-
riska frågan kring händelserna har blivit: ”Varför ingrep inte trupperna?” Ett 
svar som givits utgår från inrikespolitiska orsaker: Axel von Fersen tillhörde 
oppositionen och stödde inte den drygt årsgamla revolutionen. Det är ett 
rimligt antagande som inbegriper en konspiratorisk tanke. Men ett alternativt 
svar kan även bygga på erfarenheterna från den passiva förhandlingstaktiken 
som tidigare varit så framgångsrik. Teorin stöds av att ordningsmakten även 
denna gång gjorde upprepade försök att genom samtal förmå folkmassan att 
dra sig tillbaka hellre än att skingra massan genom militärt våld.

Enligt en kartläggning av massans sociala sammansättning som gjorts av 
historikern Rune Hedman var det till största delen en borgerlig medelklass 
som var närvarande och aktiva i mordet. Men där var också soldater närva-
rande såväl vid dödsmisshandeln som i de efterföljande kravallerna under 
kvällen. Efter mordet förändrades dock myndigheternas, dittills passiva, tak-
tik. Kraftfulla militära insatser beordrades från högsta ort. Sammandrabb-
ningarna mellan de inkallade trupperna och stora delar av Stockholms be-
folkning blev blodiga.22

22  Rune Hedman, ”Massan vid det s. k. fersenska upploppet”, Historisk tidskrift 89:1, 1969.
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Inte desto mindre kom de militära styrkorna att starkt kritiseras och ifrå-
gasättas i efterhand för det passiva agerandet som hade medgivit riksmar-
skalkens död. En utredning tillsattes på 1810 års riksdag för att förändra lag-
stiftningen kring upplopp och uppror, bland annat med syfte att reglera de 
militära respektive civila ansvarsområdena i samband med inre oroligheter. 
Frågan kom dock inte att få något svar förrän långt senare då den löstes med 
tillkomsten av en ny strafflag år 1864.

Efter fersenska mordet 1810 följde återigen en period av relativ lugn och 
ordning på stadens gator. Men till sommaren 1838 var det dock slut på lug-
net. Efter ett par decennier av internationalisering gällande samhällspolitiska 
åskådningar tillsammans med ett kontinuerligt ökande intresse för utrikes-
nyheter och politisk debatt, hade Stockholm kommit till en punkt där även 
våldet hade påverkats utifrån. 1830-talet var ett orons decennium i Europa. 
Urbana upplopp förekom på flera håll, ofta med liberala förtecken. I Sverige 
följde man debatten, och kritiken mot den allt konservative kungen Karl XIV 
Johan var påtaglig. Särskilt i tidningskretsar, bland publicister och förläggare, 
hölls den oppositionella fanan högt.

I samband med en fängelsedom mot publicisten Magnus Jacob Crusen-
stolpe i juni 1838 utbröt kravaller i Stockholm som skulle komma att pågå 
under hela sommaren. I juli stod de hårdaste striderna då militären tvingades 
skjuta skarp rakt in i en påtryckande folkmassa med två personer dödade som 
följd. Men oron fortsatte. Under resten av sommaren låg Stockholm i en stän-
dig spänning och vid upprepade tillfällen flammade kravaller och upplopp 
åter upp. Som en sista kulmen på 1838 års oroligheter skedde kraftiga samman-
drabbningar mellan stadsbor och militären den 30 augusti då myndigheterna 
satte in beridna trupper för att skingra en uppretad folkmassa i kvarteren kring 
Järntorget i Gamla stan.23

Under den följande tioårsperioden uppstod flera mindre oroligheter i 
Stockholm. Men riktigt våldsamt blev det inte förrän den internationella 
orosvågen åter sköljde in över Sverige. 1848 års februarirevolution hade spri-
dit sig från Sydeuropa genom kontinenten och upp till Skandinavien. Till 
Stockholm kom de våldsamma protestyttringarna den 18 mars 1848 i samband 
med en liberal reformbankett i en salong vid Brunkebergstorg på Norrmalm. 
Vid flera platser i staden hade någon satt upp plakat med revolutionära bud-

23  Ture Nerman, Crusenstolpes kravaller. Historiskt reportage från sommaren 1838, Stockholm 1938.
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skap. Från myndigheternas sida var man beredd på bråk och hade utökat 
vaktberedskapen med över tvåhundra extra poliser och vaktsoldater. Detta 
skulle dock visa sig inte räcka till för att mota och skingra folkmassan. Dagen 
därpå, den 19 mars, kallades omkring 4 000 soldater hastigt in till staden, 
och ordern var att skjuta skarpt mot minsta ansats till folksamling. Nu gällde 
inte längre den frihetstida taktiken att i det längsta hålla inne med de mili-
tära våldsinsatserna. Den upproriska massan svarade med stenkastning och 
att bygga barrikader på gatorna runt Brunkebergstorg. Sammandrabbningen 
mellan militären och folkmassorna blev blodiga. Folket lyckades aldrig hålla 
Brunkebergstorg utan samlades i stället i gränderna runt Storkyrkobrinken 
i Gamla stan där regelrätta strider uppstod. 18 personer dödades och flera 
hundra skadades av militärens sablar, gevär och bajonetter.24

I vare sig 1838 eller 1848 års våldsamheter har garnisonernas personal gjort 
något större avtryck i källmaterialet annat än som myndigheternas och ord-
ningsmaktens representanter.25 Folkmassan bestod istället huvudsakligen av 
såväl kvinnor som män från det lägre borgerskapet med ett stort inslag också 
av arbetare och bodbiträden och liknande grupper. Men också civila ämbets-
män och andra ur den välklädda medel- och överklassen deltog. I synnerhet 
under Crusenstolpekravallernas inledande händelser var dessa grupper välre-
presenterade.26

24  Helge Almquist, ”Marsoroligheterna i Stockholm 1848”, Samfundet S:t Eriks årsbok 1942, 1942, 
s. 69–144.

25  För oroligheterna 1848 finns dock en överste och en tygstatsartillerist omnämnda i kämnärs-
rättens dom. Kämnärsrättens utslag 19/2 1850, Justitierevisionens besvärs och ansökningsmål, 
nr 246:3, Riksarkivet (RA).

26  Nerman 1938, s. 92.

tablå 1. Militär närvaro i tre Stockholmsupplopp 1719 1838, samt i den vardagliga 
gatubråkigheten 1740 1840. Antal militärer samt personer totalt  
som förekommer i källmaterialet, samt förekomsten av militärt våld.

Upplopp
1719

Upplopp
1810

Upplopp
1838

Gatubråk
1740–1840

Andel militärer i massan 
(militärer/personer totalt)

30/64 17/535a) 0/107b) 140/250

Militärt våld nej nej/ja ja –

källor: Berglund 1995; Hedman 1969; Nerman 1938; Domböcker 1740–1840, 
Stockholms slottsrätts arkiv (SSA).
anmärkningar: a) Avser tillfälle I (enl. Hedman 1969, s. 33). b) Avser Ålandsgränd 20/6 1838.
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Tablån ovan visar den militära närvaron i Stockholms förindustriella gatuvåld. 
Siffrorna är hämtade från tidigare studier av Södermalmsupploppet 1719, fer-
senska mordet 1810, Crusenstolpekravallerna 1838 samt en undersökning av 
småskaligt gatubråk utifrån slottsrättens dombok 1740–1840.27 Den första siff-
ran i varje kolumn i tablåns översta rad beskriver antalet soldater, båtsmän och 
officerare vid de aktuella oroligheterna. Och den andra siffran ger det totala 
antalet personer ur massan som registrerats i källmaterialet. Sammanställning-
en ger vid handen att andelen militärer minskade kraftigt genom perioden.

Den nedre raden i tablån visar om det förekom något militärt våld be-
ordrat av myndigheterna under de respektive händelserna. Det dubbla bud-
skapet för 1810 beror på att den passiva strategin som man förlitade sig på 
inledningsvis föll med riksmarskalkens död varefter en tydligt våldsammare 
attityd antogs från myndigheternas sida. Den attityden präglade även de fort-
satta händelserna fram till periodens slut.

Slutsatser
I 1830- och 1840-talens aktioner hade således våldet stegrats, både från fol-
kets och myndigheternas sida. Under den studerade periodens första hälft var 
myndigheternas taktik att undvika upptrappning av våldet och man väntade 
därför gärna med att sätta in militär personal. I stället försökte man lugna 
ner situationerna genom att samtala och förhandla med folkmassorna direkt 
ute på gatan. Konflikterna löstes på längre sikt genom en effektiv lokal och 
statlig byråkrati och rättsapparat. De ofta långa och segdragna processerna 
i polisförhör och domstolar tycks även ha verkat preventivt. Det judiciella 
källmaterialet talar endast om mycket få och undantagsvisa folkliga kravaller 
under större delen av 1700-talet. Men från och med decennierna kring sekel-
skiftet 1800 blev det allt oroligare i Stockholm. Myndigheternas förhandlings-
taktik tycks emellertid inledningsvis ha varit fungerande och våldsnivån hölls 
fortsatt låg. Men efter ytterligare några decennier var den gamla taktiken 
borta och man skickade istället in militära styrkor som slog hårt tillbaka mot 
de oroliga folkmassorna. Sammandrabbningarna mellan stadens borgerskap 
och arbetare på den ena sidan och beväpnat kavalleri på den andra blev mot 
periodens slut extremt våldsamma med många dödsfall.

27  Se Berglund 2009.
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Även om garnisonernas folk fortsatte med den vardagliga bråkiga kultu-
ren genom hela perioden, så visar min studie att den militära personalen ute-
blev från de större upploppen framåt seklets mitt. Den höga andelen soldater 
i de tidiga upploppen visar att myndigheterna knappast kunde vara säkra på 
sin egen militär. Men såväl 1838 som 1848 stod dock militären helt på myndig-
heternas sida. En förklaring till förändringen torde ligga i att uppdelningen 
mellan det civila samhället och det militära samhället hade blivit tydligare. 
Vid periodens början låg Sverige i ett närmast konstant läge av krig eller 
ofred. Stadens soldater inkvarterades fortfarande i allmänhet hos borgerska-
pet på samma sätt som till exempel gesäller och tjänstefolk. Vid 1800-talets 
mitt hade militären professionaliserats. Manskapet låg förlagt i nyuppförda 
kasernbyggnader i stadens utkant. Garnisonen utgjorde till viktiga delar ett 
separerat urbant samhälle. Och den tidigare diffusa linjen mellan ”militärt” 
och ”civilt” hade blivit allt skarpare.

För att återknyta till modellen med de tre militära rollerna som skisserades 
i de inledande avsnitten så kan sammanfattningsvis konstateras att det skedde 
en utveckling under den förindustriella perioden. Det övergripande resultatet 
av studien är således att den militära närvaron i gatuvåldet under perioden 
1719–1848 gick från den första rollen, där soldaterna ofta uppträdde som ak-
törer i folkmassan – till den andra rollen, där de odelat utgjorde myndighe-
ternas militära styrkor för att stoppa våldet. Förändringen skedde successivt. 
Det faktum att påfallande många soldater återfinns i källorna från upploppet 
i samband med fersenska mordet visar att detta skifte inte skett fullt ut ännu 
1810. Vid det tillfället förekom således soldater på båda sidorna i konflikten. 
Men den ökade våldsnivån och de massiva militära insatserna mot folkliga 
upplopp kan emellertid ha skyndat på processen som tycks ha genomförts 
helt till de blodiga konfrontationerna 1838 och 1848.

Den tredje rollen, där soldaterna själva deltog i den vardagliga bråkiga kul-
turen, kvarstod dock genom hela perioden. Av det bör vi kunna dra slutsatsen 
att disciplineringen av regementspersonalen följde ett liknande mönster som 
för den framväxande arbetarklassen. Stereotypen ”den skötsamme arbetaren” 
blev realitet först i och med industriernas etablerande i Stockholm vid decen-
nierna runt sekelskiftet 1900. På samma sätt torde motsvarande disciplinering 
av den professionaliserade soldatkåren ha genomförts med det nya och ef-
fektiviserade utbildningssystem som värnpliktsarmén erbjöd vid sitt intåg vid 
ungefär samma tidpunkt.


