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Hur det civila blev kvinnligt 
– och det militära manligt
maria sjöberg

Inledning

Ordet civil leder tanken åt flera håll. Ett är civilisation och förfining. Mot-
satsen är då barbari. Civil utgör också en rättslig sfär, till vilken privata, eko-
nomiska eller administrativa ärenden räknas. Ordets etymologi bottnar även 
i medborgarskap. Latinets civilis och engelskans civil har denna koppling. 
Civil utgör också en kontrast till militärt och det är i denna betydelse ordet 
här är utgångspunkt.

I 1600-talets Sverige var i stort sett hela förvaltningen underkastad militära 
behov. Det illustreras av att ordet civil som en hänvisning till förvaltning 
inte var aktuell förrän under 1700-talet.1 När ordet civilförvaltning började 
tas i bruk som en distinktion gentemot den militära var dess könskodning, 
precis som i fråga om det militära, manlig. I bägge fallen återspeglades so-
ciala realiteter. Det var män som togs i anspråk av civila förvaltningar såväl 
som av de militära. Detta förhållande höll i sig även då avståndet blev större 
mellan landets civila och militära verksamheter. Vid 1900-talets början var 
närmast ett motsatsförhållande etablerat. Det var också då som ordet civil-
befolkning myntades som begrepp och dess kodning var redan från början 
kvinnlig. Denna könskodning har dock äldre rötter. I de krig där det civila 
var så långt integrerat med det militära att detta saknade eget begrepp fanns 
ändå könsliga gränser för det ena och det andra, men de var inte utformade 
på samma sätt som i dag. För att klargöra dem kan en närmare granskning av 
integrationen mellan civilt och militärt vara till hjälp. Men det finns även ett 
annat skäl för en sådan granskning.

 1  Svenska Akademiens Ordbok, (SAOB), ”civilförvaltning”.
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Trots att medvetenheten är stor om att termers betydelser är starkt bund-
na av tid och rum finns alltid risk för att till det förflutna överföra våra dagars 
uppfattningar. Vår tids definitiva skillnad mellan civilt och militärt saknades 
i det äldre samhället men är ändå en realitet i forskningen om det förflutna. 
Förenklat kan man säga att historiker med intresse för kvinnohistoria och 
könsfrågor ofta lägger tonvikt på traditionellt civila och fredliga områden.2 
Länge har man undvikit det militära sakområdet samtidigt som militärhisto-
rikerna lika traditionellt har bortsett från kvinnors militära villkor. I ena fallet 
riskeras att samhället uppfattas som mera civilt och fredligt än det faktiskt var 
och i det andra framstår det militära som något könsneutralt och oberoende 
av samhället i övrigt. I bägge fallen riskeras dessutom en reproduktion av 
traditionella föreställningar om könen, där kvinnor anses vara av naturen 
fredliga medan män lika naturligt anses vara krigiska.

I ett annat sammanhang argumenterar jag för det fruktbara i att söka 
förena de bägge forskningsinriktningarna genus- och militärhistoria.3 Bak-
grunden är trender i internationell forskning, främst tysk, där bland annat 
Karen Hagemann utifrån liknande tankegångar problematiserar traditionell 
militärhistoria.4 I denna artikel fortsätter min plädering. Huvudspåret är att i 
en tid då det militära var överordnat och så långt integrerat med det civila att 
det sistnämnda ännu inte var vedertaget som begrepp, utgjorde kvinnor och 
kvinnligheter ett normalt inslag inom det militära. Det militära var förvisso 
manligt kodat men likt andra patriarkala maktstrukturer fanns här öppningar 
och möjligheter för kvinnor.5 När däremot ordet civilbefolkning etablerades 
omkring sekelskiftet 1900 var ett sådant utrymme inte längre aktuellt. Kvin-
nor och barn särskiljdes och separerades från det militära.

 2  Betydelsefulla undantag är Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våldets me-
ning. Makt, minne, myt, Lund 2004; Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria, Lund 
2005; Våld. Representation och verklighet, Lund 2006.

 3  Maria Sjöberg, ”Stormaktstidens krig och kvinnor. Något om betydelsen av perspektiv”, 
Historisk tidskrift 2007:2.

 4  Karen Hagemann, ”Venus und Mars. Reflexionen zu einer Geschlechtergeschichte von Mi-
litär und Krieg”, i Karen Hagemann & Ralf Pröve (Hrsg.), Landsknechte, Soldatenfrauen und 
Nationalkrieger. Militär, Krieg und Geschlechterordnung im Historischen Wandel, Frankfurt am 
Main 1998; Mannlicher Muth und teutsche Ehre. Nation, Militär und Geschlecht zur Zeit der 
antinapoleonischen Kriege des Preussens, Paderborn 2002. 

 5  Joan B. Landes, Women and the Public Sphere. In the Age of the French Revolution, Ithaca & 
London 1988.
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Civilt och kriminellt

I 1600-talets militaristiska Sverige var som sagt det mesta underordnat krigs-
organisationens anspråk. De pålagor som drabbade befolkningen var ägnade 
krigsmakten och krigen bestämde politikens dagordning. I det politiska ledar-
skapet och i den statliga förvaltning som byggdes ut under detta århundrade 
var de bägge sfärerna förenade i en och samma person och administration. 
Militära styrkor anfördes av militära befäl som samtidigt var politiska ledare 
i det civila samhället. Delar av de krigförande ländernas statsförvaltningar 
fanns med i fält samtidigt som hemmavarande ämbetsmän administrerade 
skatteuttag och utskrivningar för att upprätthålla krigföringen. Den svenska 
statsmaktens militariserade karaktär, där stora delar av landets samlade till-
gångar kanaliserades in i den militära organisationen, sammanfattas på en 
övergripande nivå av begreppen militärstat eller fiskal-militärstat.6

Allt var militärt, så även det civila. Men det militära var samtidigt civilt. 
Det vardagliga livet i fält präglades av att det civila ingick i och underordna-
des det militära. De högre militära befälens verksamhet erinrade delvis om 
livet på gods och slott därhemma; representativt umgänge hade i bägge fallen 
stort utrymme. Villkoren för enkla soldater var givetvis helt andra. Deras liv 
i fält kan likställas med tillvaron för de lägre klasserna i hemlandet. Nödvän-
digheten att skaffa försörjning upptog mesta tiden för dem, oavsett om de 
befann sig i fält eller hemma.7

Ordet civil brukades knappt men var inte helt främmande, ens i militära 
sammanhang. I Krigsartiklarna från 1621 finns faktiskt ett av de allra tidigaste 
beläggen för ordet civil i de svenska urkunderna.8 Där används ordet civil för 
ärenden som rör annat än kriminella angelägenheter. I § 143 heter det: ”När 
övre rätten hållas skall, då skall det uti lägret två timmar tillförende omblåsas 
och förkunnas. Är saken Criminal, och angår liv, lem eller ära, då skall den hål-
las under baran himmel. Är det en civil sak, då hålles rättegången i Paulunet.”9

 6  Jan Lindegren, ”Men, Money and Means”, i Philippe Contamine (ed.), War and Competition 
between States, Oxford 2000; Jan Glete, War and the State in Earlymodern Europe. Spain, the 
Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States, 1500–1660, London & New York 2002.

 7  Maria Sjöberg, Kvinnor i fält 1550–1850, Hedemora/Möklinta 2008, s. 17. 
 8  SAOB, ”civilstånd”.
 9  Årstrycket. Paulun avser alltså överbefälhavarens tält. Stavningen i detta och följande citat är 

något moderniserad.
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I militär rättskipning förde man samman våldsbrott och hedersrelaterade 
mål, de var kriminella, medan civila var något annat. De förstnämnda skulle 
avdömas offentligt medan utslagen för de sistnämnda förkunnades enskilt i 
överbefälhavarens tält (Paulunet). Det är oklart vad Krigsartiklarna konkret 
avsåg med civila saker. Kanske lutade man sig mot den rättsliga tradition som 
utgår från att civila ärenden i första hand rörde enskilda personer och deras 
privaträttsliga förhållande till varandra. Enligt denna rättsuppfattning hör 
äganderättsliga frågor, arvstvister och liknande affärer till de civila, medan 
brottmål räknas för sig.10 Säkert är i alla fall att civila ärenden inte var främ-
mande för krigsmakten. Det var inte där motsättningen fanns. I stället var 
det civilas motpol det kriminella.

Kriminella ärenden var en angelägenhet för hela militärstyrkan, vilken 
kunde beskåda rättsprocessen på plats. Detta slags särbehandling innehål-
ler ingen given könskodning. Med tanke på samhällsstrukturens patriarkala 
uppbyggnad i stort är det ändå rimligt att utgå från att kriminella mål i teorin 
främst rörde män; inom den militära organisationen utgjorde manliga solda-
ter och befäl huvudsaken. Civila ärenden skilde sig i att de avgjordes enskilt, 
men var i övrigt lika manliga som de kriminella.

I praktiken kunde emellertid även kvinnor ställas till svars. I samma rätts-
liga dokument avgjordes vad för slags kvinnor som kunde vara aktuella för 
militära domslut. I Krigsartiklarnas § 89 sägs: ”Inge horor skole lidas i lägret, 
men vill någon hava sin hustru med sig, det stånde honom fritt. Finnes och 
någon som ett orenligt leverne fört haver och tänker den att behålla hos sig, 
då äkte henne ordentligen.”11 Två slags kvinnor var alltså aktuella för krigs-
maktens jurisdiktion: horor och hustrur. Gränsen dem emellan var emellertid 
inte knivskarp. Det var fullt möjligt för horor att genom en enkel handling 
omvandlas till hustrur. Kravet var endast att någon av männen i lägret gifte 
sig med dem.

Kvinnor, vars civilstånd var det gifta, hade rätt att vistas i fältlägren. Ordet 
civilstånd användes emellertid ännu inte i den militära rättsordningen. Först 
långt senare blev det en term som syftade på personens relation till familjein-
stitutionen. I Krigsartiklarna var familjen inte uttalat etablerad som institu-

10  Maria Ågren, ”Att lösa ekonomiska tvister – domstolarnas främsta sysselsättning på 1700-
talet”, Historisk tidskrift 1988:4.

11  Årstrycket.
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tion. Det var dock det äkta paret och därigenom även hushållet. Hustrur var 
för den sakens skull ändå inte civila utan ingick naturligt i det militära. Solda-
ternas hustrur var underordnad rätten vid det regemente som soldaterna till-
hörde. Så var till exempel fallet då ”soldathustrun Annika” anklagades för att 
bland annat ha köpt stulet brännvin av ”lösdrivaren Lars Johansson”. Fallet 
initierades av den bestulne soldaten och togs upp i krigsrätten på Narva slott 
1697. Ärendet var tidigare behandlat av rådhusrätten i staden, men nu ville 
den bestulne få hjälp av krigsrätten med att få tillbaka det stulna brännvinet. 
Annika bedyrade att hon varit ovetande om att det hon köpt varit ”tjuva-
gods” och i utslaget befriades hon därför från straff. Däremot ålades hon att 
ersätta den bestulna soldaten för det brännvin han gått miste om.12

Ärendet var inte speciellt utan stölder av klädespersedlar och livsmedel 
återkommer i flera militära rättsprotokoll. Även i andra tingsförda stölder 
förekom att soldaternas hustrur var inblandade.13 Sådana rättsfall innehöll 
vare sig våld eller referens till heder och ära. Därför räknades de rimligtvis 
som civila. De inblandade personernas funktion inom krigsorganisationen 
eller deras kön gjorde ingen juridisk skillnad mellan civilt och kriminellt, 
det avgjordes rätt och slätt av ärendenas art. En rättslig distinktion mellan 
militärt och civilt var dock inte aktuell.

Integration mellan civilt och militärt i fält…

Regementet i Narva var inte lokaliserat på därför avskiljd plats utan dess verk-
samhet och personal var på gott och ont integrerad med orten i stort. Rättsfal-
let ovan ägde rum under en fredsperiod. Integrationen mellan civilt och mili-
tärt var emellertid aktuell också under pågående fälttåg. 1600- och 1700-talens 
krig fördes inte i skyttegravar och ägde heller inte rum i särskilda och glest 
befolkade områden. Krigen var belägringskrig och kunde utspela sig överallt, 
bara där fanns tillgång på livsmedel och andra nödvändigheter. De stora och 
berömda sammandrabbningarna på slagfälten var förhållandevis få. De verk-
ligt avgörande striderna gällde snarast långsiktig försörjning för de med tidens 
mått mätt stora härarna. Det ställde speciella krav på krigsskådeplatserna. Jan 
Lindegrens forskning understryker att de orter som hemsöktes av 1600- och 

12  Domböcker, serie I, vol 31, pag. 111–114, Krigsarkivet (KrA).
13  Sjöberg 2008, s. 157.
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1700-talens arméer ofta utgjordes av orter belägna i bördiga jordbruksområ-
den. Men tillgången på livsmedel var inte nog. Det måste också finnas en 
marknad etablerad för utbyte av förnödenheter.14 Soldaterna fick sin sold i 
persedlar och penningar – om den betalades ut – och var för sin försörjning 
hänvisad till ett visst utbyte med lokalbefolkningen. Det skedde på två sätt, 
genom antingen plundring eller regelrätt handel. I en recension av Christer 
Kuvajas avhandling om den ryska arméns försörjning under stora nordiska 
krigets andra hälft pekar Lindegren på betydelsen av detta utbyte och visar hur 
den ryska militärledningen på olika sätt försökte forcera fram goda förutsätt-
ningar för varuutbytet. Den ryska arméns närvaro i Finland gynnade därmed 
uppkomsten av en marknad. Med stöd av Kuvajas resultat, den ryska armén 
var inte speciell i detta avseende, understryker Lindegren att de tidigmoderna 
arméerna generellt bör analyseras som ett slags mobila ”marknadsorganisatio-
ner”.15 En av poängerna med begreppet marknadsorganisation är att fokus för-
skjuts från slagfältens sammandrabbningar till de ekonomiska konsekvenserna 
av härarnas närvaro. I förlängningen understryks därmed vardagslivsaspekter 
på det militära, aspekter som motsvarar vår tids förståelse av det civila.

Köp och försäljning av varor var alltså ett av de element som tvinnade 
samman civilt med militärt, lokalbefolkningen med soldaterna, i de områden 
där arméerna drog fram. Den geografiska närheten mellan dessa båda var 
naturligtvis en förutsättning för de plundringar och excesser som också hörde 
till dessa krig. 1621 års Krigsartiklar förbjöd visserligen stölder, plundringar 
och andra övergrepp. Likväl finns besked om att sådana ändå ägde rum och 
även här var det tydligt att andra grupper än stridande var integrerade med 
militära. I vår tid skulle dessa grupper benämnas civila.

I samband med att den svenske kungen inte lyckades undsätta staden 
Magdeburg föll staden offer för fältherren Tilly och de kejserliga trupperna i 
maj 1631. Händelserna är omtalade, inte minst för att förstörelsen var så total, 
vilket utgjorde ett väsentligt inslag i de inblandade parternas propaganda.16 I 

14  Jan Lindegren, pågående forskning 2008.
15  Jan Lindegren, ”Logistik under Stora nordiska kriget”, Historisk tidskrift för Finland 2000:4, 

s. 504; Christer Kuvaja, Försörjningen av en ockupationsarmé. Den ryska arméns underhålls-
system i Finland 1713–1721, Åbo 1999.

16  Hans Medick, ”Historisches Ereignis und zeitgenössische Erfahrung. Die Eroberung und 
Zerstörung Magdeburgs 1631”, i Benigna von Krusenstjern & Hans Medick (Hrsg.), Zwi-
schen Alltag und Katastrophe. Der Dreissigjährige Krieg aus der Nähe, Göttingen 1999.
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en rapport till riksrådet skildras drabbningen i Magdeburg i maj 1631 av Jo-
han Adler Salvius. Salvius redogör för fiendens styrka och uppskattar det an-
tal knektar som utan avbrott stormat staden, dag som natt, till 24 000 medan 
försvararna endast uppgått till en knapp tiondel. När fienden föll in i staden 
visades ingen pardon, de hade:

skändat matroner och jungfrur, tyranniserat på barn, så väl som gamla, manfolk och 
qvinfolk, ung och gammal, ingen skonat, utplundrat hela staden, ändtligen tändt eld 
på allt och honom helt och hållet afbrändt, att intet mer än Domkyrkan står qvar, med 
4 eller 5 hus der bredvid och till några fiskarkåtor ned vid Elben.17

Den svenske kommendanten i staden, Falkenberg, skulle enligt Salvius ha 
erbjudits kvarter av de stormande fiendetrupperna. Han hade dock avböjt 
och fienden svarade då med att handgripligen föra Falkenberg spritt språng-
ande naken till torget. Därifrån skulle hans kropp ha blivit släpad in under 
ett brinnande hus. Men det var inte bara svenska myndighetspersoner som 
utsattes för fiendens våld. Stadens präster angreps också. Först dräptes präs-
terna och sedan förstördes deras bibliotek. Vidare, St. Johannes kyrka hade 
varit full av kvinnor. Kyrkan spikades igen medan gudstjänstbesökarna ännu 
var kvar och in genom fönstren kastades brandfacklor så att kyrkan sattes i 
brand. Gudstjänstbesökarna blev lågornas rov. Även barn attackerades. Först 
spetsades de och därefter slängdes de in i elden. Utanför kyrkan ägde andra 
skändligheter rum. Enligt Salvius hade förnäma och vackra borgarkvinnor 
bundits vid hästarnas stegläder och därefter tvingats springa efter hästarna ut 
genom staden.

Grymheterna som utspelades i Magdeburg var oerhörda och i Salvius 
framställning var fiendestyrkorna bestialiska: ”In summa Turkar och Tartare 
och hedningar kunna intet argare husera.” Det är inte bara det faktum att 
Salvius lutar sig mot vad han fått höra av ”en ryttar-knekt, som städse under 
belägringen varit i staden”, som gör att hans framställning bär partsinlagans 
signum. Han förbiser också de övergrepp mot de lokalt boende i staden som 
begicks av de svenska styrkorna. Icke desto mindre framgår av tragedin hur 
slaget om Magdeburg ägde rum mitt ibland lokalbefolkningen, och urskill-
ningslöst drabbade dem som inte hade något med kriget att skaffa. Ingen 

17  Svenskt Krigshistoriskt Arkiv, del II, Stockholm 1860, s. 257.
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hänsyn togs till stadens övriga verksamhet utan såväl gudstjänstbesökare som 
andra icke-militärt engagerade personer drogs med i katastrofen.

Utan att förringa förödelsen finns också en retorisk aspekt på Salvius 
skrivelse, hur offren för illdåden markerades som oskyldiga. Oskyldig var 
detsamma som att vara obeväpnad och därmed oförmögen att försvara sig. 
Detta gällde för Falkenberg, vars påstådda nakenhet hindrade väpnat för-
svar. Även det faktum att barn angreps understryker samma sak. Barn var 
per definition oskyldiga. Samma sak framhölls då den grymma behandlingen 
av kvinnor rapporterades. Genom sin blotta existens var kvinnor och barn 
oskyldighetens markörer och räknades inte till de stridande. I vår tid skulle 
dessa grupper just därför ha benämnts civilbefolkning, ett ord som 1600-talet 
dock inte kände till.

Krigets fasor gjorde ingen skillnad på om det var civila eller rent militära 
styrkor som angreps. I en av Jan Peters utgiven och kommenterad dagbok, 
förd av legoknekten Peter Hagendorf under trettioåriga kriget, skildras förö-
delsen i Magdeburg med utgångspunkt från dem som enligt Salvius var or-
saken till stadens förstörelse, de kejserliga styrkorna. Peter Hagendorf beskri-
ver hur trupperna under vårvintern 1630 hade slagit läger i byarna omkring 
Magdeburg. Framryckningen mot staden skedde successivt och krävde enligt 
dagboksförfattaren stor våldsutgjutelse:

Den 20 maj ansatte vi staden på allvar, stormade och intog den också. Då kom jag med 
stormande hand in i staden helt oskadd. Men inne i staden vid Neustädterporten blev 
jag skjuten genom kroppen två gånger, det blev mitt byte.18

Därefter berättas något om hur tidens läkarkonst praktiserades. Peter Ha-
gendorf var träffad i buken och det andra skottet hade gått igenom bägge 
skuldrorna. Enligt egen utsago bakbands han först av fältskären så att denne 
”kunde få in mejseln” och fördes därefter till lägret. Eftersom Hagendorf 
nu var skadad var han själv förhindrad att göra något mera. Hans fru blev 
till hjälp. Hon gick in i den brinnande staden för att hämta tygstycken som 
kunde användas till förband samt en kudde på vilken den svårt medtagna 
Hagendorf skulle kunna vila sitt huvud. Medan hustrun var inne i staden 
hade Peter Hagendorf parets sjuka barn liggande hos sig. I denna stund be-

18  Jan Peters (red.), Sedan stack vi staden i brand. En legoknekts dagbok från trettioåriga kriget, 
Stockholm 2006, s. 39.
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kymrade han sig föga om egna blessyrer. Hans oro gällde i stället barnet och 
hustrun, som var inne i Magdeburg när de brinnande husen föll ihop ”så att 
många soldater och kvinnor som ville plundra blev kvar därinne”. Hustrun 
kom dock helskinnad tillbaka. I sällskap hade hon en gammal kvinna som 
hjälpte henne att bära de sängkläder hon lyckats få fatt på. Hustrun hade 
också lyckats komma över en stor kanna med vin, ett par silverbälten och lite 
kläder, persedlar som Hagendorf senare kunde sälja för en summa pengar. 
Tillsammans med sina skadade olycksbröder fördes Hagendorf så småning-
om till förläggningar i byarna omkring Halberstadt. Där fick de chansen att 
vila ut och ge skadorna en möjlighet att läka.

Här fick jag en mycket bra värd, gav mig inget nötkött utan idel kalvkött, unga duvor, 
höns och fågel. Så blev jag efter sju veckor åter frisk och pigg. För övrigt dog min lilla 
dotter Elisabeth här. Gud förläne henne en fröjdefull uppståndelse.19

Peter Hagendorf framlevde sitt liv som värvad soldat. Krigets marschvägar 
och tillfälliga kvarter hos de lokalt boende var hans levebröd. På så vis skilde 
sig hans villkor från de utskrivna soldaterna i den svenska armén, som i lycko-
samma fall kunde ha något att komma hem till. För Peter Hagendorf var 
armén hans hem. Det var där han hade hustru och barn. Och i det avseendet 
var det ingen skillnad mellan de kejserliga eller protestantiska arméerna; även 
i den svenska armén var medföljande hustrur och familjer en realitet. Peter 
Hagendorf, som själv under en kort period prövade lyckan i den svenska 
armén, gjorde till exempel just denna erfarenhet.20 För Hagendorf och hans 
gelikar präglades villkoren i fält av det civila vardagsliv som följde av att hus-
tru och barn fanns med.

I Hagendorfs skildring bekräftas även förstörelsen av Magdeburg och han 
skriver: ”Gjorde mig av hjärtat ont att staden brann så förskräckligt därför att 
det är en vacker stad och mitt fädernesland.”21 Hagendorf nämner dock inga 
osedvanliga grymheter och han lastar heller ingen sida mer för förstörelsen 
än någon annan. I stället tycks han uppfatta plundringar och övergrepp som 
något normalt. Sådana var legio på bägge sidor och kvinnor deltog lika själv-
klart som soldaterna i detta värv.

19  Peters 2006, s. 40.
20  Peters 2006, s. 44.
21  Peters 2006, s. 40.
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Sammanfattningsvis är det tydligt att krigens realiteter var mångfacette-
rade. I ett skede då arméer bars upp av expansiva militärstater och krigsher-
rar som levde av att sälja våld, då krigarnas ideala egenskaper förknippades 
med uteslutande manliga karaktärsdrag, fanns alltså ett självklart utrymme 
för kvinnor och barn inom de militära organisationerna. Varken kvinnor el-
ler män praktiserade uteslutande traditionella könsnormer; sällan förknippas 
kvinnlighet med plundring och röveri och på motsvarande sätt är det säl-
lan manlighet i krig knyts till omsorg om sjuka barn. Samtidigt fanns också 
könsliga gränser. I retoriken kring krigens förödelser framstod kvinnor och 
barn, alltså med vår tids mått mätt krigens civila delar, som dess främsta offer. 
I praktiken gjordes alltså en åtskillnad mellan det rent miltära och den lokal-
befolkning eller soldaternas medföljande familjer som oskyldigt drabbades.

…och i fred

Integrationen mellan civilt och militärt var typisk också utanför regelrätt fält-
liv. På gott och ont var detta förutsättning för till exempel det värvade rege-
mentet Svea Livgardes placering i Stockholm. Borgarna i staden var skyldiga 
att upplåta logi åt manskapet och deras eventuella hustrur och barn. Det 
var en tung pålaga som inte lindrades av att de inhysta ofta förorsakade sina 
värdar problem. Ett var att de värvade soldaterna i staden försökte dryga ut 
sina inkomster genom olika slags hantverk. Bakning av bröd, ölbryggning 
och skomakeri var några av de näringar som i Stockholm utfördes av sol-
dater – och deras hustrur. Det ledde till ökad konkurrens med stadens egna 
utövare av samma näringar och priserna sjönk på produkterna. Klagomålen 
från borgerskapet på denna oönskade konkurrens var många och i början på 
1680-talet begränsades de näringar som stod öppna för soldaterna och deras 
hustrur. Inkvarteringsfrågan, som av borgarna upplevdes som orättvist tung, 
löstes dock inte vid denna tid, bland annat för att borgerskapet inte gick med 
på att bidra ekonomiskt till att kaserner uppfördes åt soldaterna.22

Förhållandena i Stockholm var inte unika. Liknande problem var under 
lång tid aktuella i Göteborg, där soldaterna tillsammans med sina hustrur 

22  Folke Wernstedt, Kungl. Svea Livgardes Historia, band IV, 1660–1718, Stockholm 1954, s. 290, 
299.
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och barn utgjorde en försvarlig och omstridd del av stadens totala befolkning. 
Thomas Magnusson, som undersökt förhållandena där under 1700-talet, re-
dovisar åtskilliga stadsbor som med stora ekonomiska och sociala uppoff-
ringar var tvungna att inhysa soldater. Änkan efter ostindienfararen Apelberg 
upplät rum för 17 hyresgäster ur garnisonsbefolkningen, änkan Lund logerade 
sex soldater, fem soldathustrur, fyra soldatsöner och en soldatdotter. Magnus-
son konstaterar att det sätt varpå soldaterna och deras familjer integrerades i 
staden följde rådande klassegregation och i detta avseende liknade Göteborg 
andra garnisonsstäder.23

I den norska huvudstaden Christiania påminde förhållandena om dem i 
de svenska garnisonsstäderna. I Norge var armén precis som sin svenska mot-
svarighet sammansatt av både värvade och utskrivna soldater, vars krigstjänst 
utgjorde skatt på jordbruksfastigheterna. Eftersom 1747 års kungliga förord-
ning krävde att varje regemente skulle föra bok över soldaternas giftermål och 
eventuella barn finns sedan dess källor för en kartläggning. Förordningens 
tillkomst var ett led i en långsiktig process där de sociala förhållandena skulle 
regleras och antalet soldathustrur begränsas. Hilde Sandvik, som undersökt 
detta närmare, pekar på att närmare 30 procent av de soldater som var för-
lagda till städer var gifta. Integrationen mellan det civila och militära var en 
förutsättning för att soldaterna skulle kunna försörja sig, men också för den 
militära närvaron i staden. Sandvik skriver:

Soldatene var ikke skilt fra det sivile liv. På selve festningsområdet, Hovedtangen, bod-
de bare 10% av den militaere befolkningen med stort og smått. Soldat og sivil bodde 
tett, de delte kjokken, stuer, gårdsrom og uthus.24

Liksom i Stockholm förorsakade soldaterna och deras hustrur i Christiania 
en skärpt konkurrens i de borgerliga näringarna. Bakgrunden var även där att 
soldaternas utkomster från armén inte räckte till. Det militäras integration 
med de lokalt boende var alltså inte bekymmersfri. Protokollen från den mi-
litära rättskipningen i Christiania innehåller åtskilliga mål som understryker 

23  Thomas Magnusson, Proletär i uniform. Studier kring den värvade armén, arbetsmarknadens 
kommersialisering och urbaniseringen i frihetstidens västsvenska samhälle, Göteborg 1987, s. 
123–124.

24  Hilde Sandvik, ”Kvinner i kompani. Soldatkoner i Christiania 1750–1800”, i Olav Wicken 
(red.), Den norske garnisionsbyen, Oslo 1991, s. 25. 
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det. Rimligtvis var det sådana svårigheter som medförde att myndigheterna 
med tiden genomdrev lösningar som i högre grad separerade soldaternas fa-
miljer och de lokalt boende från militära aktiviteter.

Hushåll och homosocialitet

Vid det här laget står det klart att kännetecknande för äldre tiders militära 
organisationer var att de inte var separerade från samhällenas civila verk-
samheter. De var tvärtom starkt integrerade med dessa. Denna integration 
överensstämmer med att tiden inte kände civilt som en motsats till militärt. 
Orsakerna till tidens långgående integration mellan de bägge sfärerna är flera. 
En är statens karaktär. Då statsmakter formerades i huvudsakligt syfte att ef-
fektivt kunna exploatera resurser för erövringar och försvar av territorier lig-
ger det i sakens natur att det militära ägde självklar prioritet. En annan orsak 
är krigens karaktär. 1600-talets krig var som sagt långvariga belägringar, ett 
slags utmattningskrig, som var tänkta att föda sig själva. I en tid då det ännu 
inte var aktuellt med en för soldaterna ovanifrån organiserad gemensam mat-
hållning, konservburkar och annat som gjorde 1900-talets fältmässiga försörj-
ning möjlig, var soldaterna tvungna att på plats själva ordna sin kosthållning. 
Vad vore enklare än att bygga på den försörjningsorganisation som i all övrig 
produktion utgjorde samhällets ryggrad?

Mot denna bakgrund var det egentligen logiskt och följdriktigt att hus-
hållsorganisationen blev en organisation för livet i fält. Det var visserligen 
inte alltid som soldater åtföljdes av sina hustrur. Hushållen kunde utgöras av 
andra personer. När till exempel Peter Hagendorfs första hustru dog år 1633 
lejde han för en tid en pojke som skulle vara hans medhjälpare. Pojken var 
duktig och lyckades en gång skaffa honom ett par hästar, en annan gång kun-
de han ta en ko. Men pojken kunde inte alltid freda bytet från likasinnade. 
Vid ett tillfälle blev han till exempel bestulen på allt vad han för Peter Ha-
gendorfs räkning bar på, till och med Hagendorfs pass rövades bort.25 Kanske 
var det för att bättre kunna försäkra sig om att ägodelarna fanns kvar, att de 
inte på nytt blev bortrövade som Peter Hagendorf var snar att gifta om sig? 

25  Peters 2006, s. 49, 51–52, 54.
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Han var dock inte ensam om att anlita pojkar som hjälpredor. Enligt samtida 
beskrivningar var detta ett utbrett skick och bruk bland soldaterna.26

Närvaron av pojkar såväl som av hustrur i fält illustrerar att soldaterna 
hade svårt att klara sig på egen hand, de var beroende av medhjälpare. Sol-
daternas hushåll rymdes i en enkönat manliga organisation, den manligt ho-
mosociala, vilken var den militära organisationens officiella. Integrationen 
mellan hushåll och homosocialitet höll i sig länge. Även i 1850-talets krig på 
Krim fanns soldathustrur med i fält.27 För svenskt vidkommande var då en 
lång fredsperiod etablerad sedan flera decennier. Efter 1814 var det inte aktu-
ellt för vare sig soldater eller deras hustrur att vistas i fält. Det var emellertid 
inte bara den fredliga tillvaron som motverkade hushållsorganisationen i fält. 
Inom det militära vidtogs åtgärder som kom att gynna framväxten av en fält-
mässig organisation som till övervägande delen blev homosocial. Samtidigt 
utkristalliserades en civil sfär som en kontrast till den militära.

Separata rum och särskilda kategorier

Efter stora nordiska krigets slut inleddes en utveckling som för svenskt vid-
kommande kom att innebära att krigen blev färre. Den militära aspekten 
av landets förvaltning blev successivt underordnad den civila. Från 1700-ta-
let finns flera belägg på att ordet civil användes för att markera en kontrast 
till det militära och antalet sådana begrepp blev än större under 1800-talet. 
Det talades nu om civilförvaltning, civilarkitektur, civilanställning, civilbe-
fattningar, till och med om civilbefälhavare, och som pricken över i:et ak-
tualiserades 1877 även civildepartementet.28 När det gäller bruket av ordet 
civil finns koppling till reella politiska förhållanden. Gunnar Artéus visar hur 
1700-talets höga ämbetsmän i hög grad rekryterades bland högt uppsatta mi-
litärer. I de rangordningar som var styrande i officiella såväl som i inofficiella 
sammanhang överglänste militärerna länge andra kategorier. Likväl inleddes 
under detta sekel en process av successiv demilitarisering, fredliga ändamål 
prioriterades framför militära. Samtidigt fick militära befattningshavare se sin 

26  Sjöberg 2008, s. 85–86.
27  Åsa Moberg, Hon var ingen Florence Nightingale. Människan bakom myten, Stockholm 2007, 

t.ex. s. 100, 129. 
28  SAOB, ”civil”.
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tidigare så prestigefyllda ställning underminerad av andra grupper. Det var 
emellertid en mycket långsam omdaning. Artéus tidfäster början på denna 
process till 1760 och han menar att den inte var fullständigt genomförd ens 
på 1920-talet. Långsamheten understryker att det ingalunda var fråga om en 
planerad och av betydelsefulla aktörer strategiskt iscensatt förändring. I stäl-
let hänvisar Artéus till långsiktiga strukturella förändringar som ”[…] ska-
pade ett samhälle med en väsentligen civil överstruktur och en omilitaristisk 
värdefördelning bland korporationerna (yrkeskollektiven)”.29

Demilitariseringen samvarierade med ett allt större avstånd mellan civilt 
och militärt även inom den militära organisationen. Under 1800-talets första 
decennier kom regleringar som avgjorde vilka ersättningar som var aktuella 
för soldaternas familjer. Det bestämdes också hur stora utrymmen familjerna 
skulle beredas. På ett helt annat sätt än tidigare vidgick sålunda staten en 
systematisk ekonomisk omsorg om soldaternas familjer. Giftermål var ideal 
och norm. Till skillnad från tidigare förutsattes i 1800-talets regelverk med 
självklarhet att soldaterna, både värvade och indelta, var gifta. Åtminstone 
var utgångspunkten att soldater någon gång under sin militära karriär gifte 
sig. Till skillnad från tidigare var reglerna för ekonomin dessutom entydigt 
inriktade på att underlätta soldaters äktenskap. Det ansågs också självklart att 
soldaten – då han inte var i fält – bodde tillsammans med sin hustru och pa-
rets eventuella barn. Enligt ett kungligt brev från 1756, vilket ännu på 1840-ta-
let var aktuellt, fanns beräkningar på hur stort utrymmet för familjerna borde 
vara i de på garnisonsorten utspridda förläggningarna.30 Även om utrymmet 
inte medgav alltför vidlyftigt familjeliv fastställdes likväl att värvade soldater 
hade ett hem i hemlandet, något som tidigare inte varit givet.

Liksom 1600-talets militära ledare tog 1800-talets militära myndigheter an-
svar för soldaternas väl och ve. Men till skillnad från 1600-talet separerades un-
der 1800-talet de militära verksamheterna från det övriga samhället. Trenden 
att skilja det militära från det civila märktes i den fysiska miljön. Redan mot 
slutet av 1600-talet uppfördes visserligen förläggningsbyggnader i anslutning 
till vissa fästningsverk, till exempel i Malmö och Landskrona. Under 1700-talet 
byggdes sådana i anslutning till Sveaborg, fästningsverket i Karlskrona och 
mot slutet av seklet tillkom Artillerigården i Stockholm. Bakgrunden var del-

29  Gunnar Artéus, Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige, Stockholm 1982, s. 390. 
30  Sjöberg 2008, s. 177.
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vis ekonomisk; genom militära förläggningsbyggnader mildrades borgerska-
pets skyldighet att hos sig inkvartera soldaterna. Det var emellertid först under 
1870- och 1880-talen som en större kasernbyggnadsverksamhet kom till stånd. 
Kasernerna var då avsedda för de värvade regementen som ännu var i bruk. 
När värnpliktsreformerna i början på 1900-talet sjösattes vidtog nästa våg i 
byggandet av kaserner – fast då utifrån helt andra syften än att som tidigare 
bereda plats för såväl soldater som deras familjer. På samma sätt som det sena 
1800-talets kasernbyggnader kom dock även värnpliktssystemets byggnader att 
bli till avgränsade militära arkitektoniska särskildheter i det civila samhället.31

Samtidigt som den militära verksamheten under 1800-talet blev fysiskt 
åtskild och separerad från den civila växte avståndet mellan soldaterna och 
deras hushåll. Hushållen förutsattes vara hemma och bestå det civila livet 
medan soldaterna i fält skulle vara det militära. Under samma tid blev den 
statliga förvaltningen klart uppdelad mellan en militär och en civil del, och 
den militära underordnades den civila. I takt därmed befäste det militära 
sin manliga könskodning men även ordet civil formulerades utifrån manliga 
referenspunkter. Ämbetsmannaideal överflyglade och konkurrerade delvis ut 
hävdvunna krigsmannaideal.32

Civilsamhällets framväxt medförde inte i första hand något uttalat ökat 
utrymme för kvinnor och kvinnligheter. I praktiken inträffade motsatsen. I 
det starkt militariserade samhället som var 1600-talets Sverige fanns ett själv-
klart utrymme för kvinnor inom det militära. I det demilitariserade 1800-
talssamhället inskränktes och begränsades däremot detta utrymme till kvin-
nogrupper som kunde hävda professioner. Sjuksköterskor, kokerskor och 
frivilliggrupper som Lottakårer, djurskötare och andra yrkesgrupper med 
civila uppdrag i krig enrollerades i den organisation, som under 1900-talet 
kom att benämnas försvaret. Det civila inslaget inom 1900-talets militära or-
ganisation fick då en väl definierad och avskiljd plats, och så småningom 
en tydligare kvinnlig laddning. Denna laddningsprocess var dock egentligen 
påbörjad långt innan själva ordet civilbefolkning fanns.

31  Mats Ahnlund med bidrag av Thomas Roth, ”Den militära arkitekturen, staden och symbol-
språket. En översikt av förhållandena i Sverige”, i Gunnar Artéus (red.), Nordens garnisons-
städer, Stockholm 1997.

32  David Tjeder, The Power of Character. Middle-Class Masculinities, 1800–1900, Stockholm 
2003. 
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Civilbefolkningens kvinnliga rötter

Det första belägget för ordet civilbefolkning härrör från 1901, alltså samma 
år som värnpliktssystemet formellt blev stadfäst i Sverige.33 Militärtjänst blev 
formellt obligatoriskt för män och utifrån männens synpunkt ett tecken på 
demokratisering. Nu gick det inte längre att köpa sig fri utan alla samhälls-
klassers män var tvungna att göra värnplikt. Just värnplikten var ett i flera 
länder ofta använt argument för allmän rösträtt för män.34 I denna tid var det 
inte aktuellt att utsträcka värnplikten så att den också innefattade kvinnor, 
och för dem skulle det ännu dröja innan rösträtt blev en realitet. Arméns 
folkliga förankring bland män innebar att den samtidigt blev mer enkönat 
manlig än den någonsin tidigare hade varit. Den blev också mera militärt 
professionaliserad än den varit tidigare.

Militären militariserades medan övriga samhället demilitariserades. I det 
militära avståndstagandet från det civila uppstod också ordet civilbefolkning, 
människor som inte utgjorde delar av en militär apparat. Sådana som oskyl-
digt riskerade att falla offer för militär maktutövning. Just den med tiden 
ökade åtskillnaden mellan civilt och militärt återkommer i aktuella statsve-
tenskapliga analyser av dagens krig, där äldre krig är modell för att diskutera 
vår tids krig. Mary Kaldor drar trådarna tillbaka till 1700-talets slut och po-
ängterar betydelsen av den skillnad mellan civilt och militärt som uppstod 
just då. Bland annat pekar hon på:

åtskillnaden mellan det civila och militära området, mellan inhemsk, våldsfri legal sam-
färdsel och yttre våldsam strid mellan det civiliserade samhället och barbariet; och åt-
skillnaden mellan å ena sidan legitima bärare av vapen och å andra sidan icke-stridande 
och förbrytare.35

I sina förklaringar till den med tiden tydligare distinktionen mellan civilt 
och militärt hänvisar Kaldor till de allt starkare nationalstaterna som växte 
fram mot 1700-talets slut. Detta fick till följd att kriget förstatligades och där-

33  SAOB, ”civilbefolkning”.
34  Nancy Loring Goldman (ed.), Female soldiers – Combats or Noncombatants? Historical and 

Contemporary Perspectives, Westport & London 1982.
35  Mary Kaldor, Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era, Göteborg 1999, 

s. 30.
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med uppstod också grundläggande förutsättningar för evig fred. I likhet med 
militärhistorikern Michael Howard understryker Kaldor (i Immanuel Kants 
efterföljd) därför att det egentligen var först mot 1700-talets slut som den 
principiella skillnaden mellan krig och fred uppstod. Före dess var tanken 
på evig fred en i grunden omöjlig tanke.36 Varken Kaldor eller Howard dis-
kuterar emellertid krigens förändring och kontinuitet utifrån en könsaspekt. 
Det gör däremot statsvetaren Herfried Münkler, som utgår från trettioåriga 
kriget. Münkler finner stora likheter mellan de så kallade nya krigen och 
1600-talets, främst de systematiska angreppen mot civilbefolkningen. Plund-
ringar, våldtäkter och massakrer var – och är – mer typiska för detta slags 
krig än större drabbningar på slagfälten.37 Münkler jämför dagens krig i till 
exempel söder om Sahara med bland annat förödelsen i Magdeburg 1631 och 
hänvisar då till vittnesmålet från jesuiten Gaspard Wiltheim som följde den 
katolska ligans armé:

På vägen manade jag de soldater som mötte mig att respektera kvinnoäran, såsom 
Tilly befallt, och avstå från att mörda. Men tyvärr var gatorna redan täckta av dödade 
och avklädda människors kroppar. Till kvinnoäran togs ingen hänsyn. Framför Peters-
kyrkan låg en hög skändade och dödade kvinnor. Som lystna hundar kastade sig våra 
segerrika landsknektar i allmän åsyn över de besegrades kvinnor. Genom denna kättja 
blev våra segrande härar till ligor av förlorare. De förvandlade alla föregående triumfer 
till ständiga nederlag. Inte bara den gemene landsknekten hade ju befläckat sig med 
sådan skam, utan till och med överstarna. Inte nog med utbrottet av lidelse en enstaka 
dag, utan sedan rövade de också bort de skändade och släpade dem till deras fördärv 
med sig under lång tid.38

Münkler menar att trettioåriga kriget utmärktes av att våldet till stor del var 
riktat mot civilbefolkningen. Den kunde inte försvara sig, den var obeväpnad 
och blev oskyldigt offer för de många illdåd som begicks av militära kraf-
ter. Jesuitprästens berättelse erinrar i det avseendet om Johan Adler Salvius 
skildring av förstörelsen av Magdeburg. I bägge fallen framhålls kvinnor och 
skändandet av dem som uttryck för krigets barbari och fasor. Det kan visser-

36  Michael Howard, Fred och krig. Hur freden uppfanns och kriget återuppfanns, Stockholm 
2001.

37  Herfried Münkler, De nya krigen, Göteborg 2004, s. 60–61.
38  Münkler 2004, s. 71.



150

ligen diskuteras om skändandet och förödelsen på 1630-talet verkligen var av 
det systematiska slag som kännetecknar dagens krigföring. I retoriken kring 
både nya och gamla krig är dock likheterna tydliga. I bägge fallen var kvinnor 
typiska markörer för det orättfärdiga i att angripa det oskyldiga och fredliga. I 
just denna praktik finns också några av rötterna till en livskraftig föreställning 
om en kvinnlig och fredlig civilbefolkning och dess naturliga motsatsförhål-
lande till en manlig militär befolkning.




