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Generalauditör Croneborg 
och våldets historia
Den militärrättsliga bedömningen av våld under  
1600-talet

christopher collstedt

Våld och historia
I dagens västerländska samhällsdiskurs framställs våld i regel som något illegi-
timt, irrationellt och avvikande. I nyare forskning har man dock börjat pro-
blematisera denna våldsuppfattning. Den nederländske historieantropologen 
Anton Blok har argumenterat för att våldets innebörd och former är histo-
riskt och kulturellt betingade. Istället för att utgå från en definition av våld 
som något irrationellt och meningslöst bör man, skriver Blok, betrakta våld 
”as a historically developed cultural form of meaningful action”. Kategorin 
”våld” så som vi uppfattar den idag är alltså en produkt av historien. Av stor 
betydelse i ”våldets” historia är, menar Blok i viss anslutning till Norbert 
Elias, bland annat att statsmakterna i Västeuropa tidigt tog monopol på vål-
det och därigenom fick allt annat våld att framstå som illegitimt.1

Detta påstående har bekräftats av många forskare och det stämmer även 
väl in på utvecklingen i Norden.2 Men hur har den historiska konstruktio-
nen av kategorin ”våld” egentligen sett ut? Hur har faktiska våldserfarenheter 
samt de olika uppfattningar som kretsar kring fenomenet tolkats, bedömts 
och klassificerats i konkreta historiska situationer? Hur har gränser dragits 

 1  Anton Blok, Honour and Violence, Cambridge 2001, s. 104; se även David Riches, ”The Phe-
nomenon of Violence”, i David Riches (ed.), The Anthropology of Violence, Oxford 1986.

 2  Eva Österberg m.fl., ”Fredliga moder Svea? Sociopolitiskt våld och den svenska modellen”, i 
Eva Österberg (red.), Socialt och politiskt våld. Perspektiv på svensk historia, Lund 2002; Marie 
Lindstedt Cronberg, ”Husbondeväldets undergång. Retoriken och metaforiken i 1800-talets 
riksdagsdebatter”, i Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våld. Representation 
och verklighet, Lund 2006.
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mellan vad som var legitimt respektive illegitimt våld? Och vilken roll spe-
lade det militära domstolsväsendets arbete i denna historia? Detta vet vi inte 
särskilt mycket om.3

Annorlunda uttryckt hänger våldets historia samman med andra kompli-
cerade förhållanden eller diskurser och har i detta avseende många rötter och 
förgreningar.4 När man som jag uppfattar våld som en föränderlig kategori 
finns det goda skäl att ta utgångspunkt i utvecklingen under 1600-talet. Detta 
var en omvälvande tid och ett våldets århundrade. Talet om våld så som det 
framträder i texter från detta sekel vittnar om ökade ansatser till att bemästra 
och att djupare problematisera våld. I det pågående samtalet om våld under 
1600-talet bröts äldre idéer och tänkesätt mot nyare som så småningom skulle 
etableras som givna och naturliga.5

Föreliggande text syftar till att undersöka detta samtal så som det tog sig 
uttryck på det militärrättsliga fältet, i bedömningen av militärers dödliga våld 
mot civila i Sverige under andra hälften av 1600-talet. Som utgångspunkt fung-
erar ett tankeväckande fall som hanterades av krigsrätten i Malmö år 1659.

Under denna period kom statsmakterna i Västeuropa på allvar att be-
trakta militärers våld som ett problem som skulle bekämpas. Nya stränga la-
gar instiftades. Så även i Sverige, där ett avancerat militärt rättsväsende tidigt 
växte fram som vilade på en för tiden vetenskaplig grund under överinseende 
av det så kallade generalauditörsämbetet. Jag kommer till detta efterhand.

 3  Problematiken utreds i mitt projekt I krigets skugga. Den rättsliga hanteringen av militärt våld 
i Skåne ca 1658–1700 som från och med januari 2009 finansieras av Riksbankens Jubileums-
fond. Inventeringen av material och litteratur samt färdigställandet av denna artikel har varit 
möjlig tack vare ett generöst ekonomiskt bidrag från Ebbe Kocks stiftelse.

 4  Jfr Erling Sandmo, ”Volden i hvitøjet. Drapets estetikk og betydning hos Shakespeare,  
Callot og Goya”, i Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våldets mening. Makt, 
minne, myt, Lund 2004.

 5  Se t.ex. James Turner Johnson, Ideology, reason, and the limitation of war. Religious and secu-
lar concepts, 1200–1740, Princeton 1975; Geoffrey Parker, ”Early Modern Europe”, i Michael 
Howard, George J. Andropoulos & Mark R. Shulman (eds.), The Laws of War. Constraint on  
Warfare in the Western World, New Haven and London 1994; Markus Meumann & Dirk 
Niefanger (Hrsg.), Ein Schauplatz herber Angst. Wahrnehmung und Darstellung von Gewalt 
im 17. Jahrhundert, Göttingen 1997; Sandmo, 2004; Claudia Ulbrich, Claudia Jarzebowski,  
Michaela Hohkamp (Hrsg.), Gewalt in der Frühen Neuzeit, Berlin 2005; Christopher 
Collstedt, ”Kyrkoherden och krigskrönikören. Synen på militärt våld under 1600-talet”, i  
Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Förmoderna livshållningar. Värden, 
dygder och kunskapsvägar från antiken till upplysningen, Lund 2008.



31

För befolkningen i Skåne var 1600-talet en tid av krig, politisk oro och 
komplexa rättsliga förhållanden. Med fredsfördraget i Roskilde 1658 kom det 
tidigare danska landskapet att införlivas i det svenska riket och enligt freds-
traktatens nionde paragraf ägde invånarna rätten att tillämpa sina gamla la-
gar såtillvida dessa inte stred mot det svenska rikets ”fundamentallagar”. Det 
fanns dock ett viktigt undantag. De brott som begicks av militär personal 
skulle redan från 1658 avdömas i militära domstolar enligt svenska lagar.6

Det militära rättsväsendet var en organisation med många förgreningar, 
både administrativt och kulturellt. Vid denna tidpunkt var Benjamin Mag-
nus Croneborg ansvarig för det militära rättsväsendet i Skåne, Halland, Ble-
kinge och på Bornholm. Croneborg hade tidigare varit kommendant över 
Laholms fästning, men hade en lång militär karriär bakom sig. Under tret-
tioåriga kriget axlade han roller som kompanichef under överstelöjtnant Rib-
bing i Überlingen och som kommendant över slottet Friedland i Böhmen. 
Efter en allvarlig krigsskada tvingades Croneborg, enligt egen utsago, att byta 
yrkesbana. Han valde juristens och fick tack vare sina goda kontakter med 
riksdrotsen Per Brahe slutligen en tjänst som generalauditör över de nyss in-
förlivade landskapen.7

Vid läsning av de bevarade protokollen från Croneborgs ämbetsperiod 
slås man av hur komplicerat det rättsliga förfarandet var och att det kunde 
inbegripa många meningsbärande dimensioner. Jag kommer här att först 
återge stora delar av samtalet om våld så som det kom till uttryck i en av de 
rannsakningar som Croneborg ledde, för att sedan lyfta fram och diskutera 
några centrala teman. Följande frågor tjänar som styrande för analysen: Hur 
eftersöktes och presenterades sanningen om våldet? Hur formades bilden av 
förövaren respektive den oskyldigt drabbade människan?

En berättelse om två mord och elva faderlösa barn

Den 15 april 1659 avdömde generalauditör Croneborg och krigsrätten i Mal-
mö ett dubbelmord som begåtts i Lund ett par veckor tidigare. Den nyss 
blivna änkan Anna stod tillsammans med sitt juridiska ombud inför rätten 

 6  Kjell Å. Modéer, Generalauditörer och militiefiskaler i Skåneland 1658–1756. Två militärrätts-
liga ämbeten och deras innehavare, Stockholm 1968, s. 7.

 7  Modéer 1968, s. 10–12.
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och berättade ”sorgeligen och klageligen” hur hon ”sin man så våldsammeli-
gen mist haver”.8

Enligt Annas utsago hade mördaren, en ryttare vid namn Per Svensson, 
sent en kväll anlänt till staden. Anna hade då befunnit sig tillsammans med 
sin man, snickaren Lukas Rasmusson, och sina barn hemma hos skomakaren 
Anders Ålbår och hans familj, där de pratat och sjungit. Ryttaren hade då 
oanmäld kommit in i skomakarens hus och med en kniv ”åtskilliga hugg 
huggit” Annas man och skomakaren ”på ett mordiskt och våldsamt sätt”, så 
illa att båda männen avled av sina skador.9

Den tragiska händelsen som utspelade sig hemma hos skomakaren Anders 
Ålbor var i sig inget ovanligt för sin samtid. Den nära nog permanenta mili-
tära närvaron i lokalsamhället under det krigiska 1600-talet var ett kännbart 
problem i hela Västeuropa, så även i Sverige och i Skåne. Händelsen drogs 
inför militär domstol och därmed placerades bedömningen av våldet inom 
en rättslig kontext som vi idag vet förhållandevis lite om.

Vid den fortsatta rannsakningen tog generalauditör Croneborg tidigt till 
orda. Han vände sig först till vittnena och uppmanade dem att de

uppå deras heliga själs salighet som de det inför Guds Rättvisa och stränga Dom vilja 
förtänkta vara att svara den rätta sanningen om denna saks beskaffenhet bekänna, intet 
anseendes något hat, illvilja, vänskap, frändskap att utan vara i akt tagandes vad straff 
ett falskt vittne av Gud haver att förvänta.10

Med detta sagt övergick Croneborg till att förhöra två av de vittnen som 
befunnit sig i skomakare Anders Ålbors hus vid tiden för mordet. De återgav 
följande berättelse:

[…] denne mördare Peder Svensson ankom till Lund den 27 mars om aftonen och 
den 28 om aftonen emellan klockan 8 och 9 med sin broder gick han till Anders Ålbor 
skomakares hus förbi, i det samma såg han där inne ljus brinna och hörde barn där inne 
sjunga en gammal dansk visa. Då sprang denne uti huset kom inom dörren och sade; 
antingen ären i danske eller svenske och drog hastigt ut sin värja. Då kom värden hin-
drade honom att han intet fick draga sin värja bad och sade till honom Peder Svensson 
min vän, gå din väg, uti ditt kvarter, sköt honom tillbaka ut om dörren. Då fattade Per 

 8  Skånska generalguvernementetskansliets arkiv (GGK), D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 
1659 04 15 opag. Landsarkivet i Lund (LLA).

 9  GGK, D III ba 1658–1663, Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
10  GGK, D III ba 1658–1663, Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
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Svensson till en stor och förfärlig kniv och högg Lukas Rasmusson åtskilliga hugg […] 
som hans kläder utvisa att han strax nederföll till jorden. Lukas Rasmusson till hjälp 
kom Anders Ålbor skomakare vilken denne mördare uti lika måtto med samma kniv 
högg, att han uppå stunden föll neder och strax död blev.11

Generalauditör Croneborg förhörde sig sedan om huruvida de båda vittnena 
var bekanta med Per Svensson sedan tidigare och om de hade varit i konflikt 
med varandra. På detta svarade vittnena att de aldrig tidigare träffat mörda-
ren. Han hade anlänt till staden dagen före mordet och var därför, menade de, 
okänd för såväl dem som de två mördade hantverkarna och deras familjer.

Därefter inleddes förhöret med ryttaren Per Svensson. Croneborg frågade 
honom om han hade ”någon rörelse av den anda känner uti sitt hjärta, att 
han så stor synd haver begånget och ett så sådant […] Mord begånget och 11 
små faderlösa barn gjort, igenom denna våldsammeliga gärning, utan någon 
given orsak”.12

På detta svarade Per Svensson att han ”någorlunda hos sig befinna Gud 
och Människor hava emot försyndat”. Croneborg frågade sedan om ”han 
[Per Svensson] för sådan stor Missgärning kan någon Nåd begära längre här i 
världen att leva, eller om Samvetet uti honom ännu ej är uppvaknat”.13

”Om”, svarade Per Svensson, ”den höga överheten nådigst behagade ho-
nom livet förunna ville han ännu troligen och väl tjäna”. Rätten replikerade 
då ”att han kan aldrig må tänka att Kungl. Ma:jt honom detta hiskeliga mor-
det benåda […].14

Croneborg fortsatte sedan förhöret genom att utreda parternas relationer 
till varandra samt Per Svensson allmänna moral och frågade honom om han

någon tid hava uti Samkväm eller träta varit med dessa Män som nu döda äro eller 
tillsammans uti deras hus. Därtill svarade han hava aldrig med dem trät fast mindre 
varit uti deras hus, ej heller dem tillförende sett, utan av den orsak gått uti skomakarens 
hus att han hörde dem sjunga en visa som lydde väl om Dansk och illa om Sverige och 
för den skull dem tillsport antingen de äro Danske eller Svenske, vilket han intet inför 
rätten kan bevisa att de uti den mening hava sjungit utan förmente denne Peder Svens-
son således sin sak och gjorda mord försvara och befria, så hava ock hans svar ingen 
Coherentz[…].15

11  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
12  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
13  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
14  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
15  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
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Per Svenssons argument om att hantverkarna och deras familjer smutskas-
tat den svenska kungamakten var grundlöst och kunde inte rättfärdiga hans 
handlingar, konkluderade Croneborg, och frågade honom vidare om han 
”något vet som hans hjärta kan trycka, och som han icke tillförende hava 
något mord begånget, eller något som döden kunde värt vara”.16 Frågan är 
ledande och syftade till att närmare granska Per Svenssons bakgrund. Som 
svar på sin fråga fick generalauditör Croneborg följande bekännelse:

”[…] för fyra år sedan vid Christianstad strax utanför staden hava [Per 
Svensson] varit i flock och följe med en bonde […] som ihjälslog en annan 
bonde med kniv […].”17 Han hade emellertid friats från all misstanke om 
delaktighet till detta dråp.

Croneborg fortsatte med att förhöra sig om Per Svenssons inställning till 
sina handlingar och frågade om han ”av hjärtat ångrar, att han emot Gud och 
den höga överheten hava syndat och brutit, eller om det icke går honom till 
hjärtat att han 11 små barn utan någon orsak faderlösa och snart moderlösa 
gjort hava.”18 Per Svensson svarade ”Ja, och går det honom väl något till hjär-
tat men icke någon synnerlig ider och ånger för sina missgärningar drager, 
utan framgent har i den förhoppning att han för denna missgärning kan bli 
benådad.”19

Som en sista del i rannsakning förhörde sig Croneborg också om de 
mördade hantverkarnas moral och livsföring. Till vittne kallades byfogden i 
Lund, Jöns Schult, som berättade att de båda männen

uti sitt förgångna leverne alltid ärligen, roligen, stilla och väl ibland grannar […] sig 
förhållit, ingen orsak till något kiv, träta givit, utan sig alltid uti sina ämbete sålunda 
ställt sig som borgare och trogna undersåtar ägnar och bör därtill med vittnen byfogden 
Jöns Schult att dessa män intet voro druckna, när denna gärning skedde, utan således 
vara passerat som ovan vittnen inför rätten har vittnat.20

I detta skede av förhöret framkommer fler upplysningar om Per Svensson.

Så lade ock byfogden detta till att hans [Per Svenssons] broder som var med honom 
först när detta begynt Per Svensson hava tilltalt och inrådt, att han sig icke så otill-

16  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
17  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
18  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
19  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
20  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
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börligen och illa skulle sig ställa emot detta folket. Så svarade Per Svensson sin broder 
jag giver dig döden och djävulen fullbordade alltså denna onda gärning till vilket Per 
Svensson icke kan förneka.21

Efter att ha förhört både förövaren och vittnen ansågs sig generalauditör Cro-
neborg och den församlade krigsrätten ha tillräckligt med information för att 
avkunna domen. De rättsliga representanterna; underofficerare, löjtnanterna 
och fänrikarna, ryttmästarna och kaptenerna var alla överens om att döma 
Per Svensson till döden. Tillsammans med majoren beslöt så generalauditör 
Croneborg i linje med det 11 kapitlet i Edsöresbalken och 2 kapitlet i Dråp-
målabalken med vilje att döma

denne mördare under yxan på detta sättet. Emedan han så mordiskt tvenne mördat och 
ödelagt, dråp och edsöre begånget ty skall honom huvudet först med yxan avslås och på 
en påle sättas och kroppen skärdelas och på stegel och hjul läggas […].22

Croneborg yttrar så en förhoppning om att straffets stränghet skulle 
avskräcka andra ”vanartiga skalkar och bovar” till att begå sådana våldsamma 
gärningar.

Generalauditör Croneborg och våldets berättelser

”Den rätta sanningen”
Liksom det är centralt för dagens jurister att söka sanningen om brott var 
detta också grundläggande för 1600-talets jurister. Men rättsprotokollen från 
1600-talet bär spår av en kultur med en helt, eller delvis, annan sanningsför-
ståelse än vår egen. Som den norske historikern Erling Sandmo har formu-
lerat det var det att tala sanning i äldre tid ”[…] en egenskap ved en person, 
og ikke først och främst en språkhandling som vurderas i førhold til sin yttre 
referanse.”23 Det är viktigt att ha detta i åtanke när man studerar den rättsliga 
bedömningen av våld i äldre tid.

Äran har beskrivits som en av grundpremisserna för förståelsen av sanning 

21  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
22  GGK. D III ba 1658–1663. Malmö krigsrätt 1659 04 15 opag. (LLA).
23  Erling Sandmo, Voldssamfunnets undergang. Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet, Oslo 

1999, s. 143.
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i tidigmodern tid. Ära och ärlighet var intimt länkade till varandra och att ha 
ära innebar per definition att personen talade sanning. Omvänt var de äre-
lösa, det vill säga de personer som stod utanför samhällets gemenskaper, helt 
fråntagna förmågan och rätten att tala sanning, inte minst i juridiska sam-
manhang.24 Den tidigmoderna förståelsen av sanning har alltså i en vidare 
mening även att göra med kulturens syn på tillhörighet och utanförskap.

I Croneborgs förhör med vittnen och förövaren står emellertid inte san-
ningsbegreppets koppling till äran i förgrunden. Här riktas istället fokus mot 
andra moraliskt laddade attribut hos de inblandade personerna. Croneborg 
inleder hela rannsakningen med att först försäkra sig om att vittnena till den 
våldsamma händelsen talar sanning genom att påminna dem om att Guds 
straff väntar den som av olika anledningar vittnar falskt. Det svenska stor-
maktssamhället genomsyrades av religiösa normer och värderingar. För Cro-
neborgs och andra 1600-talsjurister var begreppet den ”rätta sanningen” reli-
giöst och moraliskt definierad. Att ljuga inför rätta var en kriminell handling, 
men också farligt i en betydligt vidare bemärkelse. Ytterst sågs lögnen som 
ett förnekande av den moraliska ordning som gav världen och människorna 
mening. Omvänt var en människas gudfruktighet och dygd en bekräftelse på 
den ordning som instiftats av Gud. Den gudomliga ordningen var Sanningen 
och den person som levde i dygd och gudsfruktan talade per definition också 
sant.

I förhållande till det sanningsbegrepp, ”den rätta sanningen”, som Cro-
neborg utgick från blev dock moraliskt laddade relationer som vänskap och 
frändskap samt känslor och sinnestämningar som hat och illvilja problema-
tiska. I sådana relationer fanns, menade tidens rättslärda, en uppenbar risk 
för att sanningen fördunklades eller doldes.

Moralisk livshållning – en fråga om tillhörighet

Krigsrättsprotokollen från det skånska generalguvernementet bär dock, i lik-
het med de domböcker från 1600-talets norska landsbygd som Sandmo har 
studerat, också vittnesbörd om ett sanningsbegrepp som liknar vårt. Frågan 
om vem personen ”verkligen” var avgjordes av Croneborg och krigsrätten på 

24  Se t.ex. Sandmo 1999, s. 99–100.
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empirisk väg genom noggranna undersökningar av förhållanden i personens 
liv och bakgrund.25 Croneborg styrde in förhöret på detta område genom 
frågor som rörde de inblandade parternas förhållande till varandra, deras all-
männa moral och kristna livshållning.

Genom byfogdens berättelse fick rätten veta att de döda hantverkarna 
levt sina liv på det sätt som förväntades av kristna och trogna undersåtar. 
Med begrepp och formuleringar som ”ärligen”, ”roligen”, ”stilla och väl bland 
grannar”, ”ingen orsak till något kiv, träta givit”, ”alltid uti sina ämbeten 
sålunda ställt sig som borgare och trogna undersåtar” formas bilden av de 
båda hantverkarna som moraliskt föredömliga och helt utan skuld till den 
våldsamma händelsen. De hade dessutom varit nyktra vid tiden för den våld-
samma händelsen. Vittnenas redogörelser för våldet och om hantverkarnas liv 
i allmänhet fick så stöd i byfogdens berättelse.

I det fortsatta förhöret framtonar en bild av förövaren som står i bjärt 
kontrast till dygd och kristet leverne. Det betonas vid ett flertal tillfällen att 
mordet var helt utan anledning. Per Svensson hade inte heller rättat sig efter 
sin brors råd att han ”icke så otillbörligen och illa skulle sig ställa emot detta 
folket”, utan istället svarat bryskt ”jag giver dig döden och djävulen”. Det 
fanns alltså inga förmildrande omständigheter, våldet var helt illegitimt och 
förkastligt. Dessutom noterade rätten att Per Svensson tidigare varit i sällskap 
med en bonde som dräpt en annan bonde med kniv. Han hade emellertid 
friats i domstolen från misstanke om delaktighet i detta dråp.

Den rättsliga hanteringen av mordet på de två hantverkarna synliggör 
hur 1600-talskulturens gränser gentemot den Andre kunde göras explicita och 
inskärpas i konkreta situationer. Annorlunda uttryckt kan man säga att dis-
kursen kring tillhörighet sattes i svängning när den våldsamma händelsen 
fördes på tal.

De mördade hantverkarnas tillhörighet uppfattades som otvivelaktig. De 
var ärliga och väl ansedda i grannskapet, som borgare i staden utförde de sina 
yrkesplikter på det sätt som förväntades av trogna undersåtar och genom sitt 
lugna och fredliga levnadssätt uppfyllde de också de krav som den kristna 
gemenskapen ställde på sina medlemmar. Mördaren beskrivs som deras raka 
motsats. Per Svensson stod utanför allt. Han var okänd i grannskapet och allt 

25  Jfr Sandmo 1999, s. 143.
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annat än en god kristen människa och undersåte. Därmed tycks rätten ha 
stärkts i sin uppfattning om Per Svenssons skuld.

En ytterligare intressant och återkommande aspekt kring frågan om till-
hörighet/oskuld respektive utanförskap/skuld rör Per Svenssons känsloliv. På 
Croneborgs och rättens fråga om han av ”hjärtat ångrar” att han mördat två 
oskyldiga hantverkare och därmed gjort elva små barn faderlösa, svarade han 
att gärningen förvisso ”går honom något till hjärtat” men att han inte kände 
någon särskild ånger. Hans känslokyla och oförmåga till empati noteras av 
rätten. Han beskrivs som ”förhärdad” och ”förstockad” och dödsdomen ba-
seras delvis mot denna bakgrund. Per Svenssons avsaknad av känslor som 
ånger förstärker det sociala och moraliska utanförskapet och gör skulden än 
mer explicit.

”Danske eller Svenske”
I Croneborgs förhör med Per Svensson framskymtar också en diskussion 
utan direkta kopplingar till en moralisk/religiös diskurs, nämligen den kring 
”svensk” och ”dansk” tillhörighet. Till sitt försvar anför Per Svensson att han 
stigit in i skomakarens hus på grund av att han hade hört människorna där-
inne ”sjunga en visa som lydde väl om Dansk och illa om Sverige”. Därför 
hade han konfronterat dem med frågan om de var ”danske” eller ”svenske”.

En vanlig uppfattning i äldre historieskrivning är att konflikterna mel-
lan militärer och civila i Skåne under andra hälften av 1600-talet var uttryck 
för en grundläggande etnisk och nationell motsättning mellan svenskt och 
danskt. I senare forskning har emellertid en mer nyanserad bild tecknats av 
vad som stod på spel i Skånelandskapen efter 1658 och av vad de våldsamma 
konflikterna mellan militärer och civila handlade om.26

Historikern Jens Lerbom har i en analys av material från Göta hovrätts 
verksamhet under perioden 1660–1675 visat att det etniska argumentet före-
kom mycket sällan i rättsprotokollens berättelser om militärers dödliga våld 
mot civila. Konflikterna tycks främst, menar han, ha haft sin grund i skilda 

26  För en kritisk diskussion av historiografin se exempelvis Harald Gustafsson, ”Att göra svensk-
ar av danskar. Den svenska integrationspolitikens föreställningsvärld”, i Karl-Erik Frandsen 
& Jens Chr. V. Johansen (red.), Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske 
relationer i 1600-talet, Ebeltoft 2003, särskilt s. 31–38; Hanne Sanders, Efter Roskildefreden 
1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred, Göteborg 2008.
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föreställningar om ära och manlighet i kombination med alkoholkonsum-
tion. Etniska epitet existerade förvisso i det tidigmoderna språket men de 
brukades sällan som argument och i de fall de användes var de i regel un-
derordnade religiösa och sociala identitetsformeringar. Detta får även stöd i 
annan forskning kring politisk kultur och ”vanliga” människors identiteter 
och föreställningsvärldar i tidigmodern tid.27

Hur kan då Per Svenssons tal om ”svenskt” och ”danskt” förstås? I det 
bevarade materialet från rannsakningen finns egentligen inget som direkt 
pekar på att våldet uppfattades ha sin grund i en motsättning mellan olika 
heders- och manlighetsföreställningar. Här finns till exempel inga spår av 
något kränkande tal. Möjligtvis kan Per Svensson ha uppfattat skomakarens 
avhysning av honom som en kränkande handling, men inför rätten väljer han 
andra argumentationslinjer för att rättfärdiga sina våldshandlingar. Och här 
står gränsdragningen mellan ”svensk” och ”dansk” tillhörighet i förgrunden. 
För att förstå innebörden i Per Svenssons argument krävs en djupare inblick 
i tidens politiska kultur.

Epiteten ”dansk” och ”svensk” har här att göra med lojalitet och trohet 
gentemot kungamakten och skall alltså inte förknippas med de idéer om en 
evig folkgemenskap som hittas inom den moderna nationalismen. Att göra 
det vore missvisande och anakronistiskt. 1600-talets politiska kultur utgick 
från en annan logik.28

Under detta sekel ställdes höga krav på undersåtarnas lojalitet gentemot 
fursten och kanske särskilt under perioder av krig och politisk oro. Men lo-
jaliteten var en komplicerad fråga. Det fanns, som historikern Hanne San-
ders har framhållit, ständigt två (eller flera) furstar som kunde ställa krav på 
trohet. Under perioder av politiskt mer stabila förhållanden var det kanske 
något enklare. I allmänhet visste man då vilken kung man var undersåte till. 
Troheten och lojaliteten var således av en pragmatisk karaktär, men inte desto 
mindre av grundläggande betydelse för hur den tidens stater fogades sam-
man.29 Att bryta trohetslöftet gentemot kungamakten var ett majestätsbrott 
och lagen föreskrev dödstraff.

27  Se Lerbom 2006 och där anförd litteratur; se även Sanders 2008, s. 88–89.
28  Sanders 2008, s. 55.
29  Sanders 2008, s. 52–55.
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Det är mot denna bakgrund som Per Svenssons argument om ”svensk” 
respektive ”dansk” skall tolkas. Implicit döljer sig här ett ifrågasättande av 
hantverkarnas och deras familjers trohet gentemot den svenska kungamakten. 
Omvänt kan detta ses som en strategi från Per Svenssons sida att betyga sin 
egen trohet och lojalitet och på så vis rättfärdiga sin handling och få nåd av 
kungamakten. Genom vittnens berättelser kunde rätten dock sluta sig till att 
hantverkarna var alltigenom trogna och lojala undersåtar och att det inte fanns 
några bevis för att deras sång var ett hot mot den svenska kungamakten.

Per Svenssons berättelse diskvalificerades av Croneborg och krigsrätten. 
Hans argument hade ”ingen Coherentz”, det var utan grund och sannings-
värde. Bevis saknades och därför kunde han inte heller, menade rätten, ”sin 
sak och gjorda mord försvara och befria”.

Generalauditör Croneborg och krigsrätten i Malmö dömde så Per Svens-
son till döden genom halshuggning för mordet på de båda hantverkarna.

Ett vetenskaps- och kunskapshistoriskt möte  
– några sammanfattande reflexioner

Idag framställs våld ofta som ett entydigt fenomen. Sett utmed en längre 
tidsaxel framgår dock att våld är en föränderlig kategori och att dess histo-
ria är mångbottnad. Forskare har på senare tid uppmärksammat att äldre 
tiders våldsbegrepp hade en vidare innebörd än det har idag.30 Betydelsen 
av begreppet våld innebar till exempel ingen klar distinktion mellan legitim 
kontroll (latinets potestas) och illegitim fysisk maktutövning/övergrepp (lati-
nets violentia). Först efter hand, bland annat i samband med att staten under 
1600-talet sammanförde olika handlingar i lagtexten och föreskrev ensartade 
reaktioner på dem, kom begreppet ”våld” att snävas in och etableras som en 
kategori med entydig innebörd. Den juridiska utvecklingen ledde på sikt till 
att lokalbefolkningen miste makten över de rättsliga arenorna och i förläng-
ningen även rätten att tolka och bedöma våld utifrån sina egna normer och 
världsbilder.

30  Ralf Pröve, ”Violentas und Potestas. Perzeptionsprobleme von Gewalt in Söldnertagebü-
chern des 17. Jahrhunderts”, i Markus Meumann & Dirk Niefanger (Hrsg.), Göttingen 1997; 
Sandmo 1999, 2004; Kenneth Johansson, ”Makt, våld och besinning”, i Österberg & Lind-
stedt Cronberg (red.), Våldets mening. Makt, minne, myt, Lund 2004.



41

Rättsfallet med ryttaren Per Svenssons mord på de två hantverkarna år 
1659 kastar ljus över olika aspekter av våldets historia. Det rättsliga efterspe-
let iscensatte ett spänningsfullt möte mellan olika sfärer i den tidigmoderna 
kulturen; det urbana lokalsamhället, soldaterna och det militärrättsliga äm-
betsverket. På en nivå kan detta ses som uttryck för hur den nya överheten i 
Skåne trädde in och skipade rättvisa åt den lokala befolkningen och hur dis-
ciplineringen av det militära manskapet kunde gå till i ett politiskt instabilt 
område. Men mötet synliggör också en historia om hur olika tänkesätt bröts 
mot varandra och hur kunskaper om våld eftersöktes och systematiserades 
kring 1600-talets mitt.

Den historiska konstruktionen av fenomenet våld hänger samman med 
olika komplicerade förhållanden. Här har jag framförallt velat lyfta fram en 
viktig aspekt: det militära rättsväsendets framväxt och inträde i lokalsamhäl-
let under 1600-talet. Genom generalauditörens och den militära domstolens 
arbete uppstod, menar jag, ett vetenskaps- och kunskapshistoriskt möte som 
satte en rad olika diskurser i rörelse.

När man studerar generalauditörens och de militära domstolarnas arbete 
slås man av den opersonliga och formella hållning som de militärrättsliga 
representanterna förmedlar visavi det legitima i våldsutövningen. Det finns 
sannolikt flera förklaringar till detta. En kan vara att de militära domstolarna 
var särskilt vana vid att hantera våldsbrott och att de på så vis utvecklat en 
mer opersonlig inställning. Men det låg, tror jag, betydligt mer bakom rättens 
opersonliga attityder och till synes standardiserade analysmetod – omständig-
heter som var nära knutna till den övergripande juridiska och vetenskapliga 
utvecklingen och som ytterst hade med världsbild och verklighetsuppfattning 
att göra.

I domstolen problematiserades våldets legitimitet utifrån olika utgångs-
punkter. Våldet placerades in i olika meningssammanhang och gavs på detta 
vis olika innebörder. Men särskilt framträdande och betydelsefull var frågan 
om vad som var sanning och hur den skulle presenteras. Den kamp om san-
ning som iscensattes är, enligt min mening, en av de viktigaste nycklarna även 
för vår förståelse av våldsdiskursens historiska ambivalens och variationer. 
Avslutningsvis skall jag försöka lyfta fram och i någon mån skärskåda vad 
man kan kalla för det kunskapsteoretiska fundamentet för uppfattningarna 
om våld under 1600-talet.
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Sanning, ära, vetenskap

Sanningsbegreppet framstår som tvetydigt inte bara i krigsrätten i Malmö 
utan även på andra håll i Norden under denna period. Historikern Erling 
Sandmo sammanfattar sin analys av de norska domböckerna från 1600-talets 
första hälft på följande sätt:

Om et menneske taler sant, er et spørsmål om egenskaper ved det. Men av og til viser 
det seg altså likevel at sannheten om mennesket i noen grad existerar utanfør talen, som 
når det kan dokumenteres håndfast at en mann flår katter eller blitt dömt for tyveri. 
Men bare sjelden. Nesten alltid ville det vaere slik at et menneskes aerlighet hvilte på 
andres beretninger om dem som aerlige, og slik strekker sannheten seg bakover som en 
endeløs rekke av fortellinger.31

Ryktet återspeglade, menar Sandmo, den lokala äres- och maktstrukturen 
och bondesamhällets muntliga kultur. Och det var framförallt genom ryktet 
som kunskap om människorna i lokalsamhället förmedlades. Senare ändrar 
sig detta. Ett viktigt led i denna utveckling var, menar Sandmo, skriftkultu-
rens genombrott och statens allt tydligare närvaro i lokalsamhället. Därmed 
knöts lokalsamhället samman med en större offentlighet vars kriterier för vad 
som var sanning och lögn var annorlunda formulerade.

Sandmos påstående är en ganska träffande beskrivning även för utveck-
lingen i Skåne samt för vad som stod på spel i de militära domstolarna un-
der andra hälften av 1600-talet. Mordet på de båda hantverkarna hamnade på 
Croneborgs bord i en tid då stora förändringar pågick på det juridiska fältet. 
Den allmänna rättsutvecklingen under 1600-talet handlade, mycket förenklat 
uttryckt, om en övergång från ett lokalt rättsystem med rötter i det medeltida 
tankegodset och som låg nära de kulturella normer, värderingar och det språk 
som brukades bland människorna i lokalsamhället till ett statligt, anonymt 
och genombyråkratiserat rättsystem med högutbildade jurister och domare.32

31  Sandmo 1999, s. 143.
32  Seppo Aalto, Kenneth Johansson, Erling Sandmo, ”Conflicts and Court Encounters in a 

State of Ambivalence”, i Eva Österberg and Sølvi Bauge Sogner (eds.), People meet the law. 
Control and conflict-handling in the courts. The Nordic countries in the post-reformation and 
pre-industrial period, Oslo 2000; Eva Österberg, ”Upptäckten av den oskyldiga människan. 
Brottsoffer som problem”, i Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg & Eva Österberg, 
Offer för brott. Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid, 
Lund 2002, s. 16–21.
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Generalauditörer som Croneborg spelade en viktig roll i framväxten och 
etableringen av den militära rättsvetenskapen. Ämbetet var en relativ ny ska-
pelse när Croneborg tillträdde sin tjänst. I samband med Sveriges deltagande i 
trettioåriga kriget skapades ett behov av en ledamot i de militära domstolarna 
som var väl bevandrad i kontinental krigsrätt. Med rättegångsförordningen 
från 1632 introducerades så generalauditörsämbetet officiellt i det svenska mi-
litära rättsväsendet. Generalauditören hade vidsträckta ämbetsuppgifter och 
maktbefogenheter. Hans primära uppgift var att sitta med vid rättegångar 
och kontrollera så att de rättsliga representanterna tillämpade gällande lagar, 
förordningar och krigsartiklar korrekt. På detta vis skulle rättsosäkerheten 
motverkas.33

I rättshistorisk forskning har Kjell Å. Modéer framhållit att det militära 
rättsväsendet genomgick två utvecklingsfaser under 1600-talet. I början av 
århundradet hade den holländske juristen Hugo Grotius introducerat folk-
rätten, det vill säga den rationella naturrätten, som rättsligt system. Denna 
innebar en delvis ny vetenskapssyn som snart tvingade fram ett förrättsligande 
av den militära straff- och processrätten i Sverige. Det militära rättsväsendet 
reglerades och professionaliserades och resultatet blev en straff- och process-
rätt som kännetecknades av stränghet och juridisk kompetens.

På förrättsligandet av den militära straff- och processrätten följde också 
ett förvetenskapligande. Välutbildade jurister analyserade fram en vetenskap-
lig grund för den rättsliga praktiken. På samma vis som för den allmäneuro-
peiska rättskulturen kom den lärda romerska rätten och dess vetenskapsideal 
att utgöra fundamentet för den militära rättskulturen.34

Utvecklingen inom det militära rättsväsendet under 1600-talet medförde 
alltså att allt högre vetenskapliga krav ställdes på den rättsliga analysen och på 
detta tycks även en förändrad syn på hur sanningen om våldet skulle eftersö-
kas och presenteras ha växt fram. Den rättsliga hanteringen av mordet på de 
båda hantverkarna år 1659 bär, menar jag, spår av detta.

Via det militära rättsväsendet och jurister som generalauditör Croneborg 
trädde tidens vetenskapliga kultur in i lokalsamhället. Med detta följde an-
knytningen till en större och mer anonym offentlighet och skriftkultur med 

33  Modéer 1968, s. 7–10.
34  Kjell Å. Modéer, ”Karolinernas jurister. Det militära rättsväsendets aktörer under det karo-

linska enväldet”, i Karolinska förbundets årsbok, Stockholm 1992, s. 27 ff.
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andra uppfattningar om vad sanning var och hur den kunde nås än de som 
existerade i den lokala muntliga kulturen.

Generalauditör Croneborg och krigsrätten i Malmö var förvisso intres-
serade av de lokala berättelser som cirkulerade om de inblandade parterna. 
Men samtidigt får ärans, ryktets och de lokala berättelsernas roll för kunska-
perna om våld inte överdrivas. I Croneborgs rannsakning bröts, menar jag, 
lokala föreställningar knutna till människor som levde nära varandra mot 
mördarens utsagor, men också mot en framväxande statlig, militärrättslig 
diskurs med förgreningar i sin tids vetenskapliga, intellektuella miljöer och 
allmäneuropeiska rättskultur. Detta möte gjorde synen på sanning till något 
mer komplext än en ”endelös rekke av fortellinger”, det vill säga upplevelsen 
av sanning som något ”lokalt” blev här problematisk.

I likhet med hovrätternas jurister under andra hälften av 1600-talet var 
militära jurister som Croneborg i regel bevandrade i den romersk-skolastis-
ka rättstraditionen och naturrättsläran. Den rättsliga analysen och bedöm-
ningen av våld standardiserades och fördes mot bakgrund av en nedtecknad 
kanon av teorier, texter och påståenden om hur att förstå människan och 
hennes handlingar och som betraktades som sanna oavsett vem som en gång 
formulerat dem.35 Annorlunda uttryckt ansågs sanningen för dessa jurister 
alltså existera utanför talet och den kunde, menade man, nås på empirisk 
väg.

Enligt den rättslära som tillämpades i hovrätter och i militära domstolar 
under ledning av generalauditörer skulle brottet analyseras utifrån både det 
faktiska skeendet och i relation till den gudomliga ordningen. Denna ordning, 
hävdade tidens intellektuella elit, var uppbyggd enligt exakta geometriska 
proportioner. Den var fulländad och nedlagd i människans själ och väsen. 
Den gudomliga ordningen var med andra ord Sanningen och man menade att 
den manifesterade sig i naturen och i människors faktiska handlingsmönster 
och sinnelag. Genom noggranna empiriska undersökningar av människors 
bakgrund och omgivning, beteende och själs- och känsloliv kunde sanningen 
om människan och hennes handlingar och intentioner avtäckas. Till sin hjälp 
hade juristerna under 1600-talet den så kallade circumstantieläran som byggde 

35  Jfr Sandmo 1999, s. 147.
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på sju universella principer eller omständigheter: vem, vad, var, med vilka 
medel, varför, på vilket sätt och när.36

I rättsfallet med den mordiske ryttaren Per Svensson framskymtar, menar 
jag, vissa epistemologiska eller kunskapsteoretiska spänningar som låg i tiden. 
När våldet fördes på tal ställdes två olika sanningsbegrepp mot varandra; ett 
rotat i lokala uppfattningar om ära och ärlighet och ett som vilade på en mer 
vetenskapligt och empiriskt grundad verklighetsuppfattning.37

Mot denna bakgrund kan ”våld” studeras som kulturell konstruktion. El-
ler, som Erling Sandmo har uttryck det: ”som en myte som historiseringen 
kan denaturalisera og etablere som et begrep – en kategori som er produktet 
av bestemte historiske situasjoner och verdensbillede.”38

Allteftersom staten tog monopol på rätten att tillskriva våldet mening och 
innebörd och den äldre hederskulturen luckrades upp och miste sin giltighet 
som sann världsbild, skapades en entydig våldsuppfattning. 1600-talsjurister 
som generalauditör Croneborg medverkade på sitt sätt till att skapa kategorin 
”våld” och inskärpa dess innebörd genom att definiera, klassificera, tolka och 
bedöma våldshandlingar på empirisk väg mot bakgrund av avancerade teorier 
med universella snarare än lokala sanningsanspråk.

På statens och rättens uppdrag styrde så Croneborg rannsakningen av 
Per Svenssons mord i olika riktningar med circumstantielärans normaliserade 
och allmängiltiga principer som mall och utgångspunkt. Hans primära upp-
gift var att fastställa sanningen om våldet och de inblandade människorna i 
en för tiden ”objektiv” bemärkelse – den vetenskapliga och kristna/moraliska 
sanningen – som existerade bortom ryktet, äran och den strida strömmen av 
”lokala” berättelser.

36  Lindberg, Bo H., ”Brott och Straff enligt more geometrico. Ett kristet-aristoteliskt krav”, i 
Göran Inger (red.), Den svenska juridikens uppblomstring i 1600-talets politiska, kulturella och 
religiösa stormaktsamhälle, Stockholm 1984; Lindberg, Bo H., Poena et poenae. Etik och straff-
rätt i Sverige i tidig ny tid, bd 1, Uppsala 1992; Eva Bergenlöv, Skuld och oskuld. Barnamord och 
barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800, Lund 2004, s. 28–29; Christopher  
Collstedt, Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slut-
skede, Lund 2007, s. 103–110.

37  Jfr Sandmo 1999, s. 143.
38  Sandmo 2004, s. 222.




